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شركة »ألبا« ترفع قضية مدنية 
ضد شركة يابانية بتهم رشًا

إنهاء  على  )الــســبــت(  ــس  أم ــداد  ــغ وب ــران  ــه ط اتفقت   [
على  دبلوماسي   بشكل  نفط  بئر  بشأن  بينهما  الــخــاف 
داخل  نفط  بئر  على  استولت  قواتها  بأن  إيــران  اتهام  رغم 

األراضي العراقية.
في  النزاع  محل  النفط  بئر  فوق  اإليراني  العلم  ورفــرف 
منطقة صحراوية نائية جنوب شرقي بغداد في وقت مبكر 

أمس، وأقيمت خيمة عسكرية إيرانية في مكان قريب. 
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ في 
األمر  هذا  حل  وسيتم  القلق  عدم  إلى  أدعو  »رويترز«  لـ  بغداد 
أن  مضيفًا  عسكري،  تصعيد  أي  عن  وبعيدة  هادئة  بطريقة 

القوات اإليرانية مازالت تعسكر قرب البئر.
من  األفــراد  لعشرات  الفوري  بالسحب  العراق  وطالب 

خفف  لكنه  البئر،  على  استولوا  إنهم  يقول  اإليرانية  القوات 
من مطالبه مع تطمينات بأنه ال يسعى إلى الحرب. 

إبراهيم  السابق،  العراقي  النفط  وزيــر  قال  جانبه،  من 
حفرها.  الذي  هو  العراق  النزاع،  محل  البئر  إن  العلوم  بحر 
ولم  البلدين  بين  ــزاع  ن محل  لعقود  ظلت  البئر  أن  مضيفًا 

تنتج نفطًا سوى لفترة قصيرة.    )التفاصيل ص 24(

تعهد عراقي إيراني بحل نزاع »بئر النفط« دبلوماسّيًا

امس  )البا(  البحرين  المنيوم  شركة  سجلت   [
سوجيتز  ش��رك��ة  ض��د  ج��دي��دة  مدنية  قضية  االول 
Sojitz ، وهي شركة يابانية عمالقة متخصصة في 
الجديدة  الدعوى  هذه  في  ألبا  وقالت  المواد.  تجارة 
هوستن  مدينة  في  مدنية  محكمة  امام  سجلتها  التي 
يقرب  م��ا  دف��ع��ت  ال��ي��اب��ان��ي��ة   ال��ش��رك��ة  االم��ي��رك��ي��ة ان 
عاما   13 من  أكثر  خالل  رش��ًا  دوالر  مليون   15 من 
االلمنيوم  أس��ع��ار  ف��ي  تخفيضات  على  للحصول 

الذي اشترته من ألبا.

تقدمت  التي  الشكوى  في  في  ألبا  شركة   وقالت 
بها إن شركة سوجيتز دفعت »أقل من سعر السوق« 
على  لالحتيال  المناولة«  »رس��وم  اقتطعت  انها  او 
الحرة،  المنافسة  بقوانين  أضرت  بذلك  وانها  ألبا، 
مليون   31 ق���دره  ب��م��ال  بتعويضها  أل��ب��ا  وط��ال��ب��ت 
على  التعليق  سوجيتز  شركة  رفضت  وقد  دوالر. 

اآلن.  لحد  الموضوع 

)التفاصيل ص4(

الحكومة  تــقــوم  أن  يــرجــح   [
ـــات الــقــطــاع  ـــس ـــؤس وبـــعـــض م
شهر  ـــــب  روات ــرف  ــص ب الـــخـــاص 
الجاري  األول  كانون  ديسمبر/ 
قبل  ـــك  وذل ــا،  ــده ــوع م ــن  ع مــبــكــراً 
ستصادف  التي  عاشوراء  عطلة 

يومي األحد واإلثنين من األسبوع 
مطلعة  مصادر  ورجحت  المقبل. 
ــوم  ي ــــب  ــــروات ال ــــرف  ص ــم  ــت ي أن 
الجاري،  األســبــوع  في  الخميس 
تحسبًا للعطلة المذكورة، وهو ما 
وبعض  الدولة  موظفي  أن  يعني 

الذين  الــخــاص  القطاع  موظفي 
مؤسساتهم  تحذو  أن  المؤمل  من 
ــون  ــم ــل ــس ــت ــي الـــمـــنـــحـــى ذاتــــــه س
المقرر  موعدها  من  مبكراً  رواتبهم 

في الـ 26 من كل شهر. 
)التفاصيل ص4( 

صرف رواتب ديسمبر قبل عطلة عاشوراء

علم إيراني في بئر نفطية قرب مدينة العمارة على بعد 300 كيلومتر )186 ميال( جنوب شرق بغداد )رويترز (

§ الوسط - فرح العوض

النيابية  »الوفاق«  كتلتي  من  وفد  طالب   [
ــة  ــزراع ـــر شــئــون الــبــلــديــات وال والــبــلــديــة وزي
المستمر  الـــدفـــان  ــاف  ــق ــإي ب الــكــعــبــي  جــمــعــة 

لمشروع نورانا االستثماري في أسرع وقت.
الــوزيــر  جمع  الـــذي  الــلــقــاء  ــال  خ ــك  ذل ــاء  ج

الكعبي بالوفد الوفاقي الذي ضم رئيس لجنة 
النواب  مجلس  في  العامة  والمرافق  البيئة 
ــي،  ــوداع ال مكي  سيد  والــنــائــب  ــروز،  ــي ف جـــواد 
ــد أمــيــن  ــي ـــوري، وس ـــب ــف ال ــوس ــن ي ــي ــدي ــل ــب وال

الموسوي.
الثانية  الــدائــرة  ممثل  ــب،  ــائ ــن ال وأوضـــح 
ــي  ــوداع ال مــكــي  ســيــد  الشمالية  بالمحافظة 

الــوزيــر  مــع  »جلسنا  مبينًا:  الــلــقــاء  تفاصيل 
بشكل  كان  وإن  المشروع  دفــان  وقف  وطلبنا 
في  ــذري  ج حل  إلــى  التوصل  حين  إلــى  مؤقت 
األسباب  بين  »من  أن  إلى  مشيراً  الموضوع«، 
وجــود  ــان  ــدف ال ــف  وق طلب  ــى  إل تــدعــونــا  الــتــي 

مخالفات قانونية واضحة في المشروع«.
)التفاصيل ص6(

»الوفاق« تطالب الكعبي بوقف دفان »نورانا«

§ المنامة- علي الموسوي، علياء علي
]  انطلق مساء أمس )السبت( مشروع عاشوراء الثالث في العاصمة، 

الذي ينظمه صندوق المنامة الخيري ومركزه اإلعالمي.
ودشن وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، المشروع الذي 

يحمل هذا العام شعار »من وحي عاشوراء«.
األمم  لبرنامج  المقيم  الممثل  حضره  ال��ذي  التدشين  حفل  خالل  وتم 
توزيع  وال��ن��واب،  المسئولين  م��ن  وع���دد  آغ���ا،  السيد  اإلن��م��ائ��ي  المتحدة 
العاصمة،  في  المآتم  أسماء  على  يحتوي  ال��ذي  المنامة،  عاشوراء  دليل 
آلالف  إرش��ادي��ة  وسيلة  ويعتبر  والهيئات،  والجمعيات  والمؤسسات 
األشخاص الذين يتوافدون على المنامة في موسم عاشوراء، وخصوصًا 

أنه يشتمل على خريطة للشوارع التي تمر عليها مواكب العزاء.
من  النبيل  وعطائه  )ع(،  الحسين  اإلمام  عن  حديثه  في  البحارنة  واعتبر 
مرتبط  فالبناء  بالنوايا،  يكون  أن  يمكن  ال  الوطن  »بناء  أن  اإلنسانية،  أجل 
مسئولية  الوطن  بناء  على  العمل  يكون  أن  ويجب  بالعمل،  أساسي  بشكل 

وذكر  ووطنه«،  مجتمعه  أجل  من  يستطيع  ما  فرد  كل  يقدم  وأن  الجميع، 
مؤسسات  أو  الحكومة  عاتق  على  تقع  مسئولية  ليس  المجتمع  »بناء  أن 

المجتمع المدني، بل هو مهمة يجب أن يقوم بها كل مواطن«.
على صعيد متصل قالت رئيسة بنك الدم المركزي في مجمع السلمانية 
يشهدان  وصفر  محرم  شهري  إن  »ال��وس��ط«  ل���  دروي���ش  فخرية  الطبي 

سنوّيًا تسع حمالت كبرى للتبرع بالدم.
آخر  بعد  عامًا  وتزداد  سنوّيًا  منتظمة  الحمالت  أن  درويش  وأوضحت 
بكميات  المركزي  الدم  بنك  رفد  في  يساهم  ما  وهو  سنوات  عشر  نحو  منذ 
وحدات  إلى  المحتاجين  مئات  حياة  إنقاذ  في  تساهم  التي  الدم  وحدات  من 

الدم مثل مرضى الثالسيميا وبعض من تجرى لهم عمليات.
يذكر أن رئيس برامج تنمية المجتمع في وزارة الصحة وعضو اللجنة 
التنسيقية بالوزارة الستعدادات موسم عاشوراء سيد حسين الموسوي 
أوضح في تصريح سابق ل� »الوسط« أن حمالت التبرع في عاشوراء توفر 

ما نسبته 30 في المئة من إجمالي مخزون بنك الدم المرك���زي.   
 )التفاصيل ص9(

9 حمات كبرى للتبرع بالدم في محرم وصفر

§ الوسط - محرر الشئون المحلية
الــدائــرة  ممثل  الوسطى  المنطقة  بلدي  مجلس  عضو  طالب   [
الكعبي  جمعة  والزراعة  البلديات  شئون  وزير  أمان  رضي  الخامسة 
بالتدخل إلزالة سور أقيم على قطعة أرض ضمن حدود خليج توبلي 
الجهاز  قبل  مــن  إجـــازة  المالك  ُمنح  أن  بعد  الغربي،  العكر  بقرية 

التنفيذي ببلدية المنطقة الوسطى.
وأوضح أمان في بيان صحافي أمس أن »قطعة األرض واقعة على 
شارع الشيخ جابر الصباح وتدخل ضمن حدود خليج توبلي«، األمر 
الذي اعتبره »يتناقض مع الجهود الرامية إلى الحفاظ على الخليج«.  
الملكية  لحفظ  األرض  تحويط  أساس  على  ُمنح  »الترخيص  أن  وأكد 
رة  مسوَّ األرض  إن  إذ  تمامًا  يختلف  الحال  واقع  أن  إال  خفيف،  بسياج 
وتهيئتها  مخزن  ببناء  صاحبها  ــام  وق أسمنتية  وقــواعــد  بحواجز 

لمواقف سيارات«. 
وأشار إلى أن »المخالفة واقعة على مرأى ومسمع الجهاز التنفيذي 

)التفاصيل ص6( من دون أي تحرك واضح من قبله«.  

§ دمشق - رويترز

سعد  اللبناني  الـــــوزراء  رئــيــس  ـــرى  أج  [
تاريخية  محادثات  )السبت(  أمس  الحريري 
في دمشق مع الرئيس السوري بشار األسد من 
المضطربة  العاقات  من  صفحة  طي  شأنها 

بين البلدين.
ورحب األسد بحرارة بالحريري عند مدخل 
ــال  ــم ـــول رجـــل األع ــي إثـــر وص ــاس ــرئ الــقــصــر ال
ــة عــلــى مــتــن طــائــرة  ــوري ــر إلـــى س ــاردي ــي ــل ــم وال
أن  لبنانية  سياسية  مصادر  وتوقعت  خاصة. 
في  جديدة  صفحة  فتح  على  الزعيمان  يتفق 
التعاون  تعزيز  وعلى  الشخصية  عاقاتهما 

بين حكومتيهما لضمان استقرار لبنان.  
ــس الـــــوزراء  ــي ــرئ ـــارة األولـــــى ل ـــزي ــــذه ال وه
من  يتطلع  التي  دمشق  إلــى  الجديد  اللبناني 
أعوام  خمسة  من  يقرب  ما  تجاوز  إلى  خالها 
السياسي  واالئــتــاف  سورية  بين  العداء  من 

اللبناني الذي يرأسه.           )التفاصيل ص 25(

الحريري يجري محادثات تاريخية مع األسد

 الرئيس السوري يحتضن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في دمشق )رويترز(

مؤتمر المناخ يحدد سقف ارتفاع حرارة األرض
§ كوبنهاغن - أ ف ب

المتحدة  األمــــم  مــؤتــمــر  ــال  ــم أع انــتــهــت   [
)السبت(  أمس  كوبنهاغن  في  المناخ  بشأن 
التحرك  ــن  ع المناقشات  ــن  م ــًا  ــوم ي  13 بعد 

ظاهرة  لمكافحة  بــه  القيام  الــواجــب  الــدولــي 
الرئيسي  اإلنجاز  وتمثل  الحراري.  االحتباس 
توصل  الذي  كوبنهاغن«  »اتفاق  في  للمؤتمر 
رئيس  ثاثين  نحو  السبت  الجمعة/  ليل  إليه 
األرض  سطح  حرارة  ارتفاع  سقف  وحدد  دولة 

عليه  كانت  بما  مقارنة  مئويتين  بدرجتين 
مالي  صندوق  وإنشاء  الصناعية،  الثورة  قبل 
لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعيات 

هذه الظاهرة.    
)التفاصيل ص 25(

§ الوسط - حسن المدحوب 

ابنه  اعتقلت  األمـــن  ـــوات  »ق أن  الصافي  عــبــدالــرســول  الــمــواطــن  ــر  ذك  [
)حسن( البالغ 16 عامًا والمصاب بتخلف عقلي وذهني ويتلقى تعليمه في 
مركز التأهيل الخاص بذوي االحتياجات الخاصة، منذ ثاثة أيام ولم يطلق 

سراحه حتى اآلن«.
الجمعة  ليلة  سترة  في  األمنية  المناوشات  ــدوث  ح بعد  االعتقال  وتــم   
يفضل  تجعله  التي  )التوحد(  أعراض  من  يعاني  أنه  إلى  مشيراً  الماضية، 
له  أجريت  القلب  في  عملية  آثار  من  يعاني  أنه  كما  الناس،  عن  بعيداً  البقاء 
قبل مدة، مازالت ندباتها ظاهرة على صدره إلى اآلن، وهو غير مؤهل صحّيًا 
الداخلية  وزارة  بمسئولي  ثقته  أن  الصافي  وأكد  بدني.   نشاط  أي  لممارسة 
النظام،  وحفظ  القانون  تطبيق  على  حريصون  بأنهم  علم  على  وأنه  كبيرة، 
حالته  تتدهور  أن  من  خشيته  ــدى  أب أنــه  غير  اإليجابي،  بتعاملهم  مشيداً 
من  عاقة  له  ليست  أنــه  مؤكداً  خاصة،  رعاية  إلــى  يحتاج  كونه  الصحية 
قريب أو بعيد بأٍي من األحداث التي جرت، بل إنه ال يدرك أبداً ما يجري حوله 

بسبب تخلفه العقلي والذهني.                                  )التفاصيل ص4( 

مالك أرض يشّيد سورًا 
»مخالفًا« في توبلي

توقيف معاق عقلّيًا على ذمة 
أحداث أمنية منذ 3 أيام

§ صنعاء  - د ب أ

اليمنية  األمن  أجهزة  رفعت   [
العامة  المرافق  حــول  جاهزيتها 
والمصالح  الحيوية  والمنشآت 
ــًا لــعــمــلــيــات  ــب ــس ــح األجـــنـــبـــيـــة ت
القاعدة  تنظيم  قبل  من  انتقامية 
نفذتها  التي  العمليات  على  رّداً 
الماضي  الخميس  األمــن  أجــهــزة 
أبين  ــي  ف التنظيم  عــنــاصــر  ــد  ض
لتنفيذ  ــط  ــط ــخ ت كــانــت  ـــــب  وأرح
مصالح  تستهدف  إرهابية  أعمال 

حكومية وأجنبية. 
تكثيف  ــــراءات  اإلج وتضمنت 
حمل  بــمــنــع  ــة  ــاص ــخ ال ــات  ــم ــح ال
وتنفيذ  اليمنية  المدن  في  الساح 
خطة ماحقة المطلوبين أمنّيًا إلى 
في  األمنية  اليقظة  زيـــادة  جانب 
المحيطة  األمني  الــحــزام  مناطق 

بالمحافظات والمدن.
)التفاصيل ص25(

اليمن يرفع 
جاهزيته األمنية

البحارنة يتفقد أحد أقسام المعرض المصاحب للمشروع  )تصوير: عقيل الفردان(

انطالق مشروع عاشوراء الثالث في المنامة 
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الكثيرة  الصحية  بفوائدها  تتميز  ال��ت��ي  ال��خ��ض��راوات  م��ن  واح���د   [
يخلص  كما  وملينًا،  لألعصاب  ومهدئًا  جيدًا  مرطبًا  يعد  إنه  إذ  »الخيار«، 
على  الخيار  يحتوي  ال��ع��ادي  س��ع��ره  رغ��م  وع��ل��ى  ال��س��م��وم.  م��ن  الجسم 
مرض  من  يقي  أنه  كما  الجسم،  يحتاجها  التي  المهمة  المعدنية  األم��اح 

إضافة  الحصى،  تكون  يمنع  وكذلك  اليوريك،  لحمض  مدر  فهو  النقرس 
أنه  الى  إضافة  الوجه  عضات  تغذي  التي  السكريات  على  يحتوي  أنه  إلى 
يساعد في ترميم خايا الجلد، إلى جانب أنه يقوي الشعيرات الدموية كما 

أنه يقوي الشعر ويزيد من لمعانه.

عليها  توجد  ال  التي  األغذية  شراء  إلى  المواطنين  من  العديد  يلجأ   [
السلعة  ضحية  يوقعهم  ما  االنتهاء  وتاريخ  اإلنتاج  تاريخ  توضع  عامة 
المنتهية الصاحية، ويرّغبهم في شرائها سعرها المنخفض غالبًا، لذلك 

على  الموجودة  البيانات  جميع  بقراءة  المستهلك  يقوم  أن  من  البد  فإنه 
المواد الغذائية مع تجنب شراء المواد الغذائية التي ال تحتوي على عامة 

انتهاء الصاحية.

تدمير المصائد أدى إلى ارتفاع أسعارها

األسماك المستوردة تعرض بكثرة في األسواق النقراض الكثير من األنواع

وأضاف أن »األسماك التي انقرضت كثيرة 
هي  الــتــي  الــخــضــرة  ــاك  ــم وأس ــور  ــام ــه ال منها 
أنواعها،  وجميع  والجش  الربيب  عن  عبارة 
الوقت  في  ينقرض،  بدأ  الكنعد  سمك  أن  كما 
بشكل  ينقرض  الصافي  سمك  فيه  بــدأ  ــذي  ال
عما  يــنــقــرض  أن  الــمــتــوقــع  ـــن  وم ــي،  ــج ــدري ت

قريب«.
سينقرض  ــي  ــاف ــص ال »ســمــك  أن  وتـــابـــع 
المقبلة،  ــرة  ــت ــف ال ـــال  خ مــلــحــوظــة  بــصــورة 
متوافرة  السابق  في  الكميات  أن  وخصوصًا 
ــر،  ــائ ــج ال ـــان  ـــدف ال ــب  ــب ــس وب أنـــه  إال  ــرة،  ــث ــك ب
ــود من  ــوج ــو م ــا ه انــقــرضــت األســـمـــاك، أمـــا م
الخارج،  من  مستورد  فهو  اآلن  الصافي  سمك 
للدول  اإلقليمية  المياه  في  صيده  تم  أنه  أي 
ــاه الــبــحــريــن، ألن  ــي ــي م ــس ف ــي ــاورة ول ــج ــم ال

األسماك«.  من  خالية  شبه  أصبحت  األخيرة 
بدأ  الشعري  سمك  أن  ــى  إل البحار  ولــفــت 
باالنقراض أيضًا مؤخراً، إضافة إلى انقراض 

التي  األسماك  أن  إلى  مشيراً  السبيطي،  سمك 
األسواق  في  السابق  في  بكثرة  تتوافر  كانت 
ــر مــصــائــد  ــي ــدم ــب ت ــب ــس ـــراً ب ـــؤخ انــقــرضــت م

األسماك من جهة أخرى أيضًا.
العديد  ــراض  ــق ان ســبــب  الــبــحــار  بـــرر  وقـــد 
البحرية  البيئة  بتدمير  األســمــاك  أنــواع  من 
المدن  وإقامة  السمكي  المخزون  على  والجور 
مجرد  البحرين  أن  ــى  إل مــشــيــراً  الــشــاســعــة، 
إقامة  ــإن  ف لذلك  الــمــيــاه،  بها  تحيط  جــزيــرة 
تدمير  ــى  إل أدى  ـــدروس  م غير  بشكل  ــدن  ــم ال
السمكية  ــروة  ــث وال عمومًا  البحرية  ــروة  ــث ال

خصوصًا.
ــاك أكــد  ــم ــار األس ــع ــاع أس ــف وعـــن ســبــب ارت
والطلب  بالعرض  تتأثر  األسعار  أن  البحار 
جهة  من  السمكي  المحصول  وبقلة  جهة  من 
فــإن  الــطــلــب  ــل  ق حـــال  ــي  ف أنـــه  مبينًا  أخـــرى، 
الوقت  فــي  رخيصة،  تكون  األســمــاك  أســعــار 
معدل  ارتفع  حال  في  السعر  فيه  يرتفع  الذي 

يمارسون  الصيادين  بعض  أن  مبينًا  الطلب، 
ظل  في  وخصوصًا  التنافس  عملية  أحيانًا 
تدمير  بسبب  إنه  إذ  السمكي،  المحصول  قلة 
إلى  الــبــحــارة  بعض  يلجأ  ــاك  ــم األس مصائد 
فإن  لذلك  اإلقليمية،  الــحــدود  ــارج  خ الصيد 

على  ــراً  ــص ح ــون  ــك ت األســـمـــاك  ــــواع  أن بــعــض 
ــون بــرفــع  ــوم ــق ــن الـــذيـــن ي ــادي ــي ــص ــض ال ــع ب
سيكون  المستهلك  أن  وخــصــوصــًا  السعر، 
مضطراً لعملية الشراء في هذه الحالة، مؤكداً 

أن األسعار ارتفعت منذ نحو أربعة أعوام.

فإن  ــاك  ــم األس ــراض  ــق ان بسبب  أنــه  ـــر  وذك
لهذا  نتيجة  ــروا  ــأث ت قــد  الــبــحــارة  مــن  العديد 
بطريقة  يقام  ــذي  وال الــمــدروس  غير  التدمير 

عشوائية. 
»إن  حسن:  سامي  الصياد  قــال  ــك،  ذل إلــى 

إلى  هاجرت  التي  األسماك  من  العديد  هناك 
ــك  وذل ــاورة،  ــج ــم ال ــدول  ــل ل اإلقليمية  الــمــيــاه 
التي  البحرين  سواحل  ماءمة  عــدم  بسبب 
وجود  لعدم  تهاجر  األسماك  جعل  ما  دمــرت، 

فيها«. للعيش  مناسبة  بيئة 
تتغير  بــــدأت  األســـمـــاك  ــار  ــع أس أن  وذكــــر 
أسعار  في  التغيير  أن  إلى  مشيراً  أعــوام،  منذ 
إذ  ــان،  ــدف ال بعمليات  مقترنًا  ــان  ك ــاك  ــم األس
مصائد  تدمير  في  السبب  كانت  األخــيــرة  إن 
ـــل الــــدول  ـــواح ــا إلــــى س ــه ــرت ــج ـــاك وه ـــم األس
قام  التدمير  ــذا  ه بسبب  ــه  أن مبينًا  األخـــرى، 
أن  وخصوصًا  السعر،  برفع  البحارة  من  عدد 
تغطية  يحاول  السعر  يرفع  عندما  بعضهم 
أصبحت  الصيد  عملية  ألن  التكاليف،  باقي 
البحار  فيه  يصطاد  ال  الذي  الوقت  في  مكلفة، 

القليل. إال 
مستقبًا  األسواق  تمتلئ  أن  سامي  وتوقع 
استقرت  ــال  ح فــي  الــمــســتــوردة  ــاك  ــم األس مــن 
المدروسة  وغير  العشوائية  الدفان  عمليات 
وعلى  السمكية  الــثــروة  عــلــى  ـــرت  أث ــي  ــت وال

والفشوت. المصائد 
هذا  خال  وخصوصًا  المواطنون  ويشكو 
أن  بعد  ــاك،  ــم األس ــعــار  أس ــاع  ــف ارت ــن  م ــام  الــع
النقراض  ــه  أن إال  مقبول،  بسعر  تباع  كانت 
ـــدود  ـــــارج ح ـــارة خ ـــح ـــب األســــمــــاك وصـــيـــد ال

األسعار. ارتفعت  البحرين 

موزعو األرقام أشخاص وشركات يبيعون قاعدة المعلومات 

رسائل نصية مجهولة المصدر تزعج المواطنين
§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

الــتــي  ــة،  ــي ــص ــن ال الـــرســـائـــل  أثـــــارت   [
ـــشـــركـــات الــمــجــهــولــة  ــض ال ــع ــا ب ــه ــل ــرس ت
المواطنين،  من  كبير  عدد  حفيظة  المصدر، 
تزعج  بدأت  الشركات  هذه  أن  وخصوصًا 
كل  في  تبعثها  التي  برسائلها  المواطنين 

وقت. 
شركات  المواطنين  من  كبير  عدد  واتهم 
النقالة  هواتفهم  أرقام  توزيع  في  االتصال 
إدارة  ــر  ــدي م أن  إال  الــشــركــات،  ـــذه  ه عــلــى 
االتصال وشئون المستهلكين بهيئة تنظيم 
شركات  أن  أكد  العريض  باسل  االتصاالت 
بالموضوع،  عــاقــة  لها  ليست  ــال  ــص االت
يقومون  المواطنين  مــن  ــددا  ع هناك  إن  إذ 
ـــام  ألرق الــمــعــلــومــات  قــاعــدة  بتخصيص 
ذلك  بعد  ليقوموا  المواطنين  من  كبير  عدد 

ببيعها على الشركات.
وذكر العريض في حديث إلى »الوسط«، 
من  ــع  ــي ــط ــت ــس ت عـــديـــدة  ـــا  ـــرق ط ـــاك  ـــن ه أن 
على  الحصول  المعلنة  الشركات  خالها 
شركات  أن  إلــى  مشيراً  المواطنين،  ــام  أرق
االتصاالت ال تقوم بتوزيع أرقام المواطنين 
الطرق  أفضل  أن  مبينًا  البعض،  يعتقد  كما 
للحصول على أكبر قدر ممكن من األرقام هو 

عن طريق شراء قاعدة المعلومات.
من  عــددا  »هــنــاك  أن  العريض  وأضـــاف 
المواطنين  حتى  أو  الشركات  أو  المحات 
معلومات،  قاعدة  بعمل  يقومون  أنفسهم 
من  بالشراء  المواطنين  أحد  يقوم  فعندما 
محات  أو  الكهربائية  الــمــحــات  ـــدى  إح
تلقائي  بــشــكــل  ــه  ــإن ف ــة  ــال ــق ــن ال الــهــواتــف 
نظام  ــي  ف ــون  ــزب ال هــاتــف  ــم  رق ـــال  إدخ يتم 
واسعة  معلومات  قاعدة  يشكل  ما  المحل، 
لذلك  ــن،  ــي ــن ــواط ــم ال مــن  كــبــيــرة  لــشــريــحــة 
تــقــوم  الــشــركــات  أو  ــات  ــح ــم ال ـــذه  ه ـــإن  ف
وبيعها  مــعــلــومــاتــهــا  ــدة  ــاع ق بــاســتــغــال 

توزيع  إلى  يــؤدي  ما  معينة،  مبالغ  مقابل 
من  ممكن  قــدر  أكبر  على  المواطنين  ــام  أرق
ــي تــعــد مــجــهــولــة الــمــصــدر  ــت ــات ال ــرك ــش ال

بالنسبة إلى المستهلكين«.
االتصاالت  تنظيم  هيئة  تسلمت  إذا  ا  وعمَّ
أن  العريض  أكــد  المواطنين،  من  شكاوى 
قدموا  المواطنين  ــن  م كبيرا  ـــددا  ع هــنــاك 

شكاوى بشأن تسلمهم رسائل بشكل متكرر 
من عدد من الشركات، ما أدى إلى إزعاجهم.

من  على  رقابة  هناك  كانت  إذا  ما  وبشأم 
أشار  المعلومات  قاعدة  بتوزيع  يقومون 
إلى  الوصول  الصعب  من  أن  إلى  العريض 
مظلة  تحت  ليسوا  أنهم  وخصوصًا  هؤالء، 
فإن  لذلك  معروفين،  أو  ــاالت  ــص ات شركة 

الوصول إليهم شبه مستحيل.
االتــصــاالت  تنظيم  هيئة  أن  ــى  إل ولفت 
تحاول سن قانون لمحاربة هذه الشركات، 
إلى  حماية  سيوفر  القانون  هــذا  أن  مبينًا 
المستهلكين، إذ سيمكن المواطنين من إزالة 
الشركات  لهذه  السماح  وعــدم  أسمائهم 
وسيعطي  ــم،  ــه ل نصية  ــل  ــائ رس بــإرســال 
استقبال  عدم  أو  استقبال  خيار  المواطنين 
ــا أنــــه ســيــســمــح لــشــركــات  ــم ـــة، ك ـــال ـــرس ال
إرسال  عدم  خيار  على  بالحصول  االتصال 
الشركات  ترسلها  التي  النصية  الرسائل 
أي  لألخير  تكن  لم  حال  في  المستهلك  إلى 

رغبة لقبول مثل هذه الرسائل.
وكان عدد كبير من المواطنين استنكروا 
أربعة  تحمل  التي  الشركات  من  عدد  قيام 
في  نصية  رسائل  بإرسال  خمسة  أو  أرقــام 
بالرد  المستهلك  مطالبة  متأخرة  أوقــات 
بمبلغ  ــوز  ــف ال ــل  أج ــن  م والــمــشــاركــة  عليها 
غضبهم  أثـــار  مــا  بــجــائــزة،  الــفــوز  أو  معين 
ــن هــذه  ـــه لــيــس لــهــم عــلــم ع ــًا أن ــوص ــص وخ
ذاته  الوقت  في  علم  لهم  وليس  الشركات 
بكيفية حصول هذه الشركات على أرقامهم 
هذه  مثل  في  يشاركوا  لم  أنهم  وخصوصًا 

المسابقات من قبل.
ويقوم عدد كبير من الشركات المجهولة 
بشكل  نــصــيــة  ــل  ــائ رس بـــإرســـال  ــدر  ــص ــم ال
إزعاج  يسبب  ما  الليل،  منتصف  بعد  متكرر 
الرسائل  هذه  نص  عن  أما  المواطنين،  إلى 
ــن رســالــة  ــارة ع ــب ــا تــكــون ع فــإنــهــا غــالــبــًا م
على  الــرد  عبر  المشاركة  قارئها  من  تطلب 
الرسالة المرسلة إليه حتى يفوز بالجائرة 
كاميرا  أو  دوالر   100 أحــيــانــًا  تكون  التي 
هذه  متسلمي  من  العديد  أن  إال  هاتف،  أو 
لعلمهم  عليها  الرد  عن  يتغاضون  الرسالة 
سيربحون  مما  أكــثــر  سيخسرون  بأنهم 
عن  تقل  ال  المشاركة  كلفة  أن  وخصوصًا 

500 فلس.

تنافس في أسعار الدروس الخصوصية وخصومات مقدمة للطلبة
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

انتهاء  لقرب  وذلك  بينها،  فيما  الفترة  هذه  خال  المعاهد  تنافست   [
يناير/  في  ينتهي  أن  المتوقع  من  الذي  الدراسي  العام  من  األول  الفصل 
تنافس  إذ  المعاهد،  على  التنافس  هذا  يقتصر  ولم  المقبل،  الثاني  كانون 

المدرسون الخصوصيون في األسعار لجذب أكبر عدد من الطاب.
هذه  خال  األسعار  على  التعليمية  المؤسسات  بين  التنافس  وكــان 
المعاهد  على  الطلبة  قِبل  من  كبيرا  إقباال  هناك  أن  وخصوصًا  الفترة 

الدراسية، إذ لم يتبقَّ على االمتحانات النهائية الكثير. 
المعاهد  بعض  بدأت  الدراسية،  المعاهد  على  الطلبة  إقبال  كثرة  ومع 
تقديم أسعار تنافسية كأن يكون سعر التدريس بخمسة دنانير أو عشرة 

دنانير، بعد أن كان سعر التدريس للمادة الواحدة ال يقل عن 15 دينارا.
في  التقوية  دروس  أسعار  رفعوا  الخصوصيون  المدرسون  ــان  وك
عدد  أكبر  لجذب  األسعار  خفض  تم  العام،  هذا  في  أنه  إال  الماضي،  العام 

ممكن من الطاب.
 5 من  أقل  إلى  الفترة  هذه  خال  الخصوصية  الدروس  سعر  ووصلت 
يقدمها  كان  أن  بعد  بدينارين  أصبح  التقوية  ساعة  سعر  إن  إذ  دنانير، 

البعض بثاثة أو أربعة دنانير.
وهؤالء  المعاهد  هذه  تعود  أن  الخوف  فإن  التنافس،  هذا  رغم  وعلى 
المدرسون برفع أسعارهم بعد انتهاء امتحانات منتصف العام الدراسي 

األول.

األسواق المحلية تتلّون
بالسواد تزامنًا مع شهر محرم

§ المنامة - محرر الشئون المحلية

مدينة  وسوق  المنامة  كسوق  المحلية  األسواق  تلونت   [
ما  غالبًا  التي  الــســوداء،  بالمابس  محرم  شهر  بدء  مع  حمد 

شهرين. لمدة  المحات  واجهة  على  معروضة  تظل 
وصول  المشهورة  الشعبية  ــواق  األس من  الكثير  وأعلنت 
إلــى  أدى  ــا  م ــي،  ــاض ــم ال ــوع  ــب األس خــال  مــحــرم  شــهــر  مــابــس 

المابس.   هذه  شراء  على  أقبلوا  الذين  بالمواطنين  ازدحامها 
قامت  جــولــة  ــال  خ المنامة  بــســوق  البائعين  ــد  أح وقـــال 
األضحى،  العيد  انتهاء  منذ  بــدأ  اإلقــبــال  »إن  »الــوســط«  بها 
عرضت  المنامة  سوق  في  الموجودة  المحات  أن  خصوصًا 

األضحى«. عيد  بعد  المابس  هذه 
محرم،  فترة  خال  مقبواًل  يكون  ما  دائمًا  »اإلقبال  وأضاف 
المواطنين  من  العديد  ويقبل  تحديداً،  المنامة  سوق  تنشط  إذ 
رخيصة  تعد  أنها  وخصوصًا  السوداء،  المابس  شراء  على 

التجارية«. بالمجمعات  مقارنة 
مازال  القميص  إن  إذ  تتغير،  لم  األسعار  أن  إلى  البائع  ولفت 
مبينًا  مثًا،  ونصف  دنانير  الثاثة  يتجاوز  وال  بدينارين  يباع 

أعوام.  منذ  تقريبًا  ثابتة  وهي  تتغير  ال  المابس  أسعار  أن 

انقضاء  منذ  يتسوقون  بــدأوا  أنهم  فأكدوا  المواطنون  أما 
محرم. مابس  لشراء  استعداداً  األضحى،  عيد  إجازة 

من  اإلكثار  يحاول  ال  أنه  إلى  علي  باقر  سيد  المواطن  وأشار 
يكتفي  أنه  كما  الشعبية،  األسواق  من  السوداء  المابس  شراء 

المابس. من  قطعتين  أو  قطعة  بشراء 
ســوق  ــن  م يشتريها  ــي  ــت ال ــس  ــاب ــم ال ســعــر  أن  إلـــى  ــت  ــف ول
ما  غالبًا  المواطنين  أن  موضحًا  ديناراً،   15 يتجاوز  ال  المنامة 
لرخص  وذلك  المنامة،  سوق  من  المابس  شراء  على  يقبلون 

المعروضة. المابس  قطع 
وصفر،  محرم  شهري  خال  تنشط  المنامة  سوق  بأن  ونوه 
أصحاب  أن  وخصوصًا  األسعار،  استقرار  إلى  يعود  والسبب 
الفترة،  هذه  خال  األسعار  رفع  عدم  على  يحرصون  المحات 

الزبائن. من  ممكن  عدد  أكبر  لجذب 
إلى ذلك قالت المواطنة مرام أحمد »إن المعروض في سوق 
المواطنين،  جميع  مــع  يتناسب  محرم  شهر  ــال  خ المنامة 
ــع بــعــكــس الــمــجــمــعــات  ــي ــم ــج ــب ال ــاس ــن ــدة وت ــي فــاألســعــار ج
 5 يتجاوز  ال  المابس  قطع  سعر  أن  وخصوصًا  التجارية، 

إقبال كبير على الدروس الخصوصيةدنانير«.

انقراض الكثير من األسماك وارتفاع األسعار

§ المنامة - فاطمة عبداهلل 

أن��واع  انقراض  إل��ى  يعود  األسماك  سعر  ارتفاع  أن  البحارة  من  ع��دد  أك��د   [
إلى  أدت  التي  الدفان  عمليات  بسبب  وذلك  الماضية،  السنوات  خال  منها  عديدة 

تدمير مصائد األسماك.
التي  األسماك  من  العديد  هناك  »إن  اسمه  ذكر  عدم  مفضًا  البحارة،  أحد  وقال 
انقرضت مؤخرًا، بعد أن كانت تتوافر في األسواق بكثرة، وإن سبب االنقراض 

يعود إلى تدمير مصائد األسماك«.
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انعقد في بيروت لوزراء التعليم العالي العرب 

البحرين تشارك في مؤتمر »المواءمة بين التعليم العالي والمجتمع«
§  الوسط - محرر الشئون المحلية 

المؤتمر  )بيروت(  اللبنانية  العاصمة  في  عقد   [
العالي  التعليم  عن  المسئولين  للوزراء  عشر  الثاني 
شعار  تحت  العربي  الــوطــن  فــي  العلمي  والبحث 
وحاجات  العالي  التعليم  مخرجات  بين  »المواءمة 
المجتمع في الوطن العربي«، وذلك خالل الفترة 6 - 
10 ديسمبر/ كانون األول الجاري، بدعوة من وزارة 
اللبنانية،  الجمهورية  في  العالي  والتعليم  التربية 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  إشــراف  وتحت 

والعلوم، وبمشاركة بحرينية. 
المؤتمر  في  المشارك  البحرين  مملكة  وفد  ترأس 
منى  واالعتمادية،  للتقييم  المساعد  العام  األمين 
إجتماعات  في  البحرين  مملكة  مثل  فيما  البلوشي، 
االجتماع  عن  المنبثقة  العمل  لجان  وفــي  الخبراء 
والتراخيص  اإلعتمادية  إدارة  مدير  من  كل  ــوزاري  ال
باألمانة  التراخيص  قسم  ورئيس  العسيري،  محمد 

العامة لمجلس التعليم العالي، فاتن المؤيد.
لوزارة  صحافي  بيان  أورد  كما  المؤتمر،  وتناول 
أربعة  مناقشة  )السبت(،  أمــس  والتعليم  التربية 
وحــاجــات  الــعــالــي  التعليم  ــي:  ه رئيسية،  ــاور  ــح م
في  والتقانة  العلمي  والبحث  الــعــربــي،  المجتمع 
األكاديمية  والــشــراكــة  والــتــعــاون  العربي،  الــوطــن 
واإلنتاج  العمل  قطاع  بين  والشراكة  ودوليًا،  عربيًا 
واالستثمار  العالي  التعليم  تطوير  في  والخدمات 

فيه. 
والتي  المؤتمر  من  ــى  األول الثالثة  ــام  األي ــالل  وخ
ُخصصت لخبراء التعليم العالي في الوطن العربي، 
التعليم  لمجلس  العامة  األمانة  من  خبراء  بينهم  من 
من  مجموعة  تقديم  تم  البحرين،  مملكة  في  العالي 
األربعة،  المحاور  من  محور  كل  في  العلمية  األوراق 
عن  ممثلون  ــا  ــه ــرائ إث ــي  ف ــم  ــاه س مــنــاقــشــات  ــد  ــع وب
مفصل  تقرير  ــداد  إع تم  واأللكسو  اليونسكو  منظمة 
رفعه  تم  حيث  توصيات،  من  الخبراء  إليه  خلص  بما 
إلى المجلس الوزاري الذي انعقد في اليومين الرابع 

والخامس من المؤتمر.
العام  المدير  قدم  الوزاري  المجلس  انعقاد  وخالل 
محمد  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة 
فيما  للوزراء  التفصيلي  تقريره  عاشور،  بن  العزيز 
الذي  عشر  الحادي  المؤتمر  توصيات  بتنفيذ  يتعلق 
خالل  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  دبي  في  عقد 

الفترة 5 - 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. 
وأشاد بن عاشور بمملكة البحرين وبما حققته من 
العالي  والتعليم  عمومًا  التعليم  مجال  في  إنجازات 
بما  ــا  ــرض ال ــن  ع أعـــرب  كما  الــخــصــوص،  ــه  وج على 
وجده من التزام في تنفيذ جميع التوصيات الصادرة 
اإلشادة  تقريره  وتناول  عشر.   الحادي  االجتماع  عن 

العناوين  تمثل  ــت  س نــقــاط  ــي  ف الــبــحــريــن  بمملكة 
التعليم  ـــودة  ج ــان  ــم ض منها  للتقرير،  الرئيسية 
هيئة  البحرين  مملكة  بإنشاء  التقرير  فأشاد  العالي، 
لجنة  ــاء  ــش وإن ــب،  ــدري ــت وال التعليم  جـــودة  ضــمــان 
االعتماد األكاديمي، وبالتشريعات الداعمة لعملهما. 
أنماط  بتبني  الــعــالــي  التعليم  أنظمة  وتــطــويــر 
المعلومات  تكنولوجيا  واعتماد  جديدة  تعليمية 
أنماطا  البحرين  مملكة  تبني  بسبب  واالتـــصـــال، 
الــمــفــتــوح،  التعليم  مــثــل  فــيــهــا  ــع  ــوس ــت وال جــديــدة 
والتعليم  بعد،  عن  والتعلم  اإللكتروني،  والتعليم 
واعتماد  الحاسوب،  باستخدام  والتعليم  المزدوج، 

مختلف أنواع التكنولوجيا في التعليم. 
للتعليم  الــبــحــريــن  مملكة  بتطبيق  أشــــاد  كــمــا 
للعملية  الرئيسي  المحور  الطالب  وجعل  التفاعلي، 
المؤسسات،  ــي  ف العملي  ــب  ــدري ــت وال التعليمية، 
المناهج  وتطوير  المجتمع،  وخدمة  تنمية  وأسلوب 
توجهات  مع  لتتناسب  تشكيلها  ــادة  وإع والبرامج 

سوق العمل ووسائل تكنولوجيا المعلومات. 
ــات الــمــعــلــومــات  ــان ــق ـــال ت ـــإدخ ــا يــتــعــلــق ب ــم ــي وف
اإلقليمي  المركز  بإنشاء  التقرير  ــاد  أش ــال،  ــص واالت
البحرين  بمملكة  واالتصال  المعلومات  لتكنولوجيا 
العمل  إلى  إضافة  اليونسكو،  منظمة  مع  بالتعاون 
ــاالت  ــج ــة فـــي م ــث ــدي ــح ــزات ال ــي ــه ــج ــت ــر ال ــي ــوف ــى ت ــل ع
العالي،  التعليم  بمؤسسات  واالتصال  المعلومات 
معلومات  ــم  ــظ ون ــة  ــي ذك وشـــاشـــات  ــب  ــي ــواس ح ــن  م

جديدة. 
والتخطيط  العالي  التعليم  سياسات  شأن  وفي 
بالتشريعات  اإلشــادة  تمت  القطاع،  في  واالستثمار 
ــة مــؤســســات  ــي ــالل ــق ــت الــبــحــريــنــيــة الــتــي تــدعــم اس
تخطيط  إيجاد  في  المبذول  والعمل  العالي،  التعليم 
الطويل،  المدى  على  العالي  للتعليم  استراتيجي 

خالل  من  العالي  التعليم  في  اإلستثمار  وتشجيع 
والحوافز  التسهيالت  وتقديم  التشريعات  ــدار  إص
بالقرارات  للمنظمة  العام  المدير  أشاد  كما  المختلفة. 
بمؤسسات  الخاصة  اللوائح  شــأن  في  البحرينية 
التعليم  مؤسسات  تــلــزم  والــتــي  الــعــالــي،  التعليم 
إيراداتها  صافي  من  المئة  في   3 بتخصيص  العالي 
صندوق  إنشاء  واقــتــراح  العلمي،  البحث  ــراض  ألغ
دعم البحث العلمي بتخصيص 1 في المئة من أرباح 

الشركات لدعم البحث العلمي. 
إلى ذلك، نوه التقرير بتعزيز مكانة اللغة العربية 
البحرينية  بالتشريعات  فأشاد  العالي،  التعليم  في 
المساقات  المملكة  وبــإدراج  العربية،  للعة  الداعمة 
والبرامج  المناهج  في  العربية  باللغة  الصلة  ذات 
وبتدريس  العالي،  التعليم  بمؤسسات  التعليمية 

اللغة العربية لغير الناطقين بها. 
محيطه  في  العربي  العالي  التعليم  وبخصوص 
مملكة  بجهود  التقرير  ـــاد  أش والــعــالــمــي،  المحلي 
الهيكل  ــع  وض على  بالعمل  يتعلق  فيما  البحرين 
بعثات  ــي  ف ــالب  ــط ال وإيـــفـــاد  ــالت،  ــؤه ــم ــل ل ــي  ــن ــوط ال
وتمكين  بـــالـــخـــارج،  ــة  ــي ــب ــدري ت ودورات  ـــة  ـــي دراس
وأساتذة  طــالب  مع  التفاعل  من  المحليين  الطالب 
القيام  مــن  الطلبة  وتمكين  مختلفة،  جنسيات  مــن 
االنفتاح  من  تمكنهم  صفية  غير  تفاعلية  بنشاطات 
بالعولمة  تتصل  موضوعات  وتدريس  العالم،  على 

وإجراء البحوث في هذه الظاهرة. 
التعليم  مجال  في  العربي  التعاون  محور  وفــي 
مملكة  بين  المميز  بالتعاون  التقرير  أشــاد  العالي، 
أشار  كما  المفتوحة.  العربية  والجامعة  البحرين 
إلى إمكانية زيادة التعاون من خالل المركز اإلقليمي 
إلى  إضــافــة  واالتــصــال،  المعلومات  لتكنولوجيا 
مملكة  بين  المبرمة  الثنائي  الــتــعــاون  اتــفــاقــيــات 

مجال  في  العربية  الــدول  من  ومجموعة  البحرين 
التعليم العالي.

التوصيات  المؤتمر  ناقش  آخــر،  صعيد  وعلى 
بشكل  ــا  ــه ــث ــح وب ـــرب  ـــع ال الـــخـــبـــراء  ـــن  ع الــــصــــادرة 
مجموعة  إصــدار  تم  المؤتمر  ختام  وفي  مستفيض، 
الــدول  من  الطلب  في  تتلخص  التي  التوصيات  من 
لما  للمؤهالت،  الوطنية  ــر  األط استكمال  العربية، 
في  المالئمة  الــبــرامــج  تطوير  ــي  ف أهمية  ــن  م لــذلــك 
العربية  التجارب  مــن  ـــادة  االف مــع  العالي  التعليم 

والدولية في هذا المجال. 
ــن الــجــامــعــات  ــي ــــى بــدعــم الــشــراكــة ب ــا أوص ــم ك
على  والعمل  واالجــتــمــاعــي  االقــتــصــادي  والمحيط 
أنشطة  تمويل  في  المدني  المجتمع  قطاعات  اشراك 
إنشاء  واستكمال  نتائجه،  وتوظيف  العلمي  البحث 
واالعتماد  الجودة  لضمان  مستقلة  وطنية  هيئات 

االكاديمي في التعليم العالي. 
بين  المشترك  للتعاون  برامج  إعــداد  أهمية  وأكد 
بحيث  العربية  العلمية  البحوث  ومراكز  الجامعات 
مع  العلمي  البحث  في  الوطنية  ــات  ــوي االول تراعى 
المحلي  الناتج  من  المئوية  النسبة  رفع  على  العمل 

اإلجمالي المخصصة للبحث العلمي. 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  تكليف  تم  كما 
قــراءة  يسهل  عربي  إرشــادي  دليل  بإعداد  والعلوم 
الصادرة  الدراسية  والسجالت  العلمية  الشهادات 
وفهمها  العربية  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات  ــن  ع
للتنسيق  ــة  ــي آل ووضـــع  الــطــلــبــة،  ــراك  ــح ل تــيــســيــراً 
واالعتماد  الــجــودة  لضمان  الوطنية  الهيئات  بين 
تبادل  على  والمساعدة  العربية  الدول  في  األكاديمي 
بيانات  قاعدة  ــداد  وإع المعايير،  وتوافق  الخبرات 
واقتراح  والمهاجرة  المقيمة  العربية  العقول  عن 

خطة لالستفادة منها.

منى البلوشي مترئسة وفد البحرين المشارك  في المؤتمر

العطية يشيد بكلمة الملك 
بمناسبة العيد الوطني

§ الرياض - األمانة العامة 

العربية،  الخليج  ل��دول  التعاون  لمجلس  ال��ع��ام  األم��ي��ن  أش��اد   [
جاللة  البالد  عاهل  كلمة  بمضامين  العطية،  حمد  بن  عبدالرحمن 
لتولي  العاشرة  الذكرى  بمناسبة  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
جاللته مقاليد الحكم في مملكة البحرين، وبما عكسته الكلمة من دعم 

لمسيرة مجلس التعاون.
من  البحرين  حققته  بما  ال��ت��ع��اون،  لمجلس  ال��ع��ام  األم��ي��ن  ون���وه 
المملكة  وب��دور  جاللته،  عهد  ظل  في  وتنموية،  حضارية  انجازات، 
في تنفيذ قرارات المجلس، ومساندة مسيرته، مدلال على ذلك برؤية 
الثالثين  القمة  إلى  بها  تقدمت  التي  المجلس،  لتطوير  البحرين  مملكة 
لقادة دول مجلس التعاون في الكويت، والتي ستسهم من دون أدنى 

شك في تعزيز مسيرة التعاون المباركة. 
البحرين  مملكة  رؤية  أن  التعاون،  لمجلس  العام  األمين  وأضاف 
لتطوير مجلس التعاون، تأتي مكملة للمبادرات والرؤى التي تقدمت 
بها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، إضافة إلى رؤية 

دولة قطر بشأن تفعيل مسيرة مجلس التعاون.

عبدالرحمن العطيةعاهل البالد

البحرين تستضيف ورشة 
إقليمية عن تنمية المعرفة 

  § الوسط - محرر الشئون المحلية 

والعلوم  للتربية  الوطنية  البحرين  للجنة  الــعــام  األمــيــن  أفـــاد   [
اللجنة  رئيس  والتعليم  التربية  ــر  وزي أن  النشيط،  عيسى  والثقافة، 
استخدام  بشأن  اإلقليمي  العمل  ورشة  سيرعى  النعيمي  ماجد  الوطنية 
والتي  المجتمع،  داخــل  المعرفة  تنمية  في  الحديثة  التقنية  الوسائل 
في  )إيسيسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  المنظمة  تقيمها 

مملكة البحرين خالل الفترة 22 - 24 ديسمبر/ كانون األول الجاري. 
وتأتي الندوة بالتعاون مع لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم 
والثقافة ووزارة التربية والتعليم، حيث سيحتضن معهد الشيخ خليفة 
حفل  التاسعة  الساعة  تمام  في  الثلثاء  صباح  للتكنولوجيا  سلمان  بن 

افتتاح الورشة المهمة. 
وأضاف النشيط أن الورشة تشارك فيها نخبة من اإلعالميين والكتاب 

العلميين وقيادات وسائل اإلعالم المسئولة عن النشر العلمي.

سفارة البحرين في تركيا تحتفي بالعيد الوطني
§  الوسط - محرر الشئون المحلية

مملكة  ـــارة  ـــف س ــت  ــل ــف ــت اح  [
التركية  العاصمة  في  البحرين 
الماضي  )األربعاء(  مساء  أنقرة 
في  ــد  ــي ــج ــم ال الــوطــنــي  ــد  ــي ــع ــال ب

العاصمة التركية. 
عدد  بحضور  االحتفال  وحظي 
من الشخصيات التركية إذ يعتبر 
الوطني  بالعيد  ــال  ــف ــت االح هـــذا 
البحرين  لمملكة  األول   االحتفال 

في الجمهورية التركية. 
ــة  ــك ــل ــم ـــر م ـــي ـــف ـــل س ـــب ـــق ـــت وس
ــة  ــوري ــه ــم ــج الـــبـــحـــريـــن لـــــدى ال
ــــم يـــوســـف  ــــي ــــراه ـــة إب ـــي ـــرك ـــت ال
كاًل  السفارة،  وأعــضــاء  العبداهلل 
أحمد  الــتــركــي  المالية  وزيـــر  مــن 
التركي  الــدفــاع  ووزيــــر  شيشك 
ــة  ــدول ــــر ال ــول ووزي ــون وجــــدي غ
محمد  الدولة  ووزيــر  أيــدن  محمد 
ــوا  ــارك ــن ش ــذي ــاظ ال ــم ــال جـــودت ي
ــى  فـــي االحـــتـــفـــال، بــاإلضــافــة إل
السياسية  الشخصيات  من  عدد 

ــة  ــي ــاع ــم ــت ـــة واالج ـــادي ـــص ـــت واالق

رجال  من  وعدد  تركيا  في  البارزة 

األعمال. 

ـــــت الـــــســـــفـــــارة خــــالل  ـــــام وق
بحرينية  زاوية  بإقامة  االحتفال 
ــى أهــــم الــمــنــتــجــات  ــل ــوي ع ــت ــح ت
ــــات الــبــحــريــنــيــة  ــــاع ــــن ــــص وال

ــرض لــلــصــور عن  ــع ــة وم ــدوي ــي ال
إلى  بــاإلضــافــة  البحرين  مملكة 
ــازات  ــج اإلن ــم  أه عــن  فيلم  ــرض  ع

الحضارية لمملكة البحرين.

جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  سفيرة  أقامت   [
حفل  العلوي  سيدشرف  بيبي  الشعبية  الصين 
جلوس  عيد  بمناسبة  كمبنسكي  بفندق  استقبال 
ـــدد من  ــره ع ــض ــي، ح ــن ــوط ــد ال ــي ــع ــالد وال ــب ــل ال ــاه ع
وزير  مساعد  رأسهم  على  الصينيين  المسئولين 
ممثال  زهينغيو  هو  االسيوية  للشئون  الخارجية 
الصين  ــراء  ــف س ــى  ال بــاالضــافــة  بـــالده  حكومة  ــن  ع
جمعية  ــب  ــائ ون البحرين  مملكة  ــدى  ل السابقين 

الصداقة بين الصين والشعوب العربية.
ــات  ــث ــع ــب ــــي الـــحـــفـــل رؤســـــــاء ال ــــــارك ف كـــمـــا ش
الدبلوماسية للدول الخليجية والعربية واالجنبية 
ـــدد مــن مــديــري الــشــركــات  فــي بــكــيــن فــضــال عــن ع
في  البحرينيين  والطلبة  الصينية  والمؤسسات 

الصين. سفيرة البحرين  مع  مساعد وزير الخارجية للشئون اآلسيوية خالل الحفل

»الشورى« يهنئ قطر بالعيد الوطني
الشورى مجلس   - القضيبية   §

علي  ـــورى  ـــش ال مــجــلــس  رئــيــس  ــث  ــع ب  [
رئيس  ــى  إل تهنئة  برقيتي  الصالح  صالح 
مبارك  بــن  محمد  القطري  ــورى  ــش ال مجلس 
مملكة  لدى  قطر  دولــة  سفير  وإلــى  الخليفي، 
آل  محمد  بن  ثامر  بن  عبداهلل  الشيخ  البحرين 

الوطني  العيد  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  ثاني، 
للشعب  التهاني  خالص  ضمنهما  لبالدهما، 
الصالح  ـــاد  وأش المناسبة.  بــهــذه  الــقــطــري 
الوطيدة  األخــويــة  بالعالقات  برقيتيه  فــي 
قطر  ودولــة  البحرين  مملكة  بين  تربط  التي 
الحرص  بفضل  وتنام  تطور  من  تشهده  وما 

البلدين  ــال  ك ــي  ف الــقــيــادتــيــن  بــيــن  الــمــتــبــادل 
يكفل  بما  المستمر  والتشاور  التنسيق  على 
جديدة  مجاالت  وفتح  العالقات  هذه  تعزيز 
أن  ــي  ف ــه  ــل أم ــن  ع ــًا  ــرب ــع م بينهما،  لــلــتــعــاون 
رفع  على  اإليجابية  العالقات  تلك  تنعكس 

البلدين. بين  البرلماني  التعاون  مستوى 

احتفال سفارة  البحرين في تركيا بالعيد  الوطني

...وسفارة البحرين بالصين تقيم حفل استقبال بالمناسبة 
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هم بالحرق والتجمهر... وقّيم المقبرة يدرس مقاضاة »الداخلية« اعُتقل 3 أيام واتٌّ

قوات الشغب تصيب شابًا بالمطاط أثناء قيامه بتنظيف القبور
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

مرهون  عبداهلل  حسين  الشاب  أصيب   [
عدد  مع  كان  بينما  رجله  في  مطاطي  بطلق 
من  عــدد  بتنظيف  يقومون  األشخاص  من 
طلب  على  بــنــاء  الــــدراز  مقبرة  ــي  ف الــقــبــور 

القائم على المقبرة.
ــون إلـــى أن  ــره ــداهلل م ــب ــــده ع ــــار وال وأش
أمن  مــديــريــة  أخــبــر  المقبرة  على  »الــقــائــم 
بتنظيف  شباب  بقيام  الشمالية  المنطقة 
قوات  قيام  وبعد  الوقت،  هــذا  في  المقبرة 
عليهم  المطاط  بــإطــاق  الشغب  مكافحة 
وإصابة ابني فهو يدرس إمكان رفع قضية 
به  ــت  ــام ق ــا  م ـــراء  ج الــداخــلــيــة  وزارة  ــد  ض

قواتها«.

مرهون  عبداهلل  حسين  المواطن  ــال  وق
موجوداً  كنت  »إنني  الحادث  تفاصيل  عن 
على  بناء  الـــدراز  مقبرة  في  ليال  عــدة  قبل 
القبور،  لتنظيف  المقبرة  على  القائم  طلب 
الشمالية  المحافظة  أمــن  مديرية  وكانت 
ــون  ــوم ــق ـــاص ي ـــخ ـــود أش ـــوج ــم ب ــل ــى ع ــل ع
على  القائم  »ألن  وتابع  القبور«،  بتنظيف 
أي  لحدوث  تحسبا  بذلك  أخبرهم  المقبرة 
جاء  المقبرة  ــي  ف ــا  ــودن وج ــاء  ــن وأث شـــيء، 
مكافحة  قوات  أن  وأخبرنا  األشخاص  أحد 
واستطرد  الــمــكــان«،  مــن  بالقرب  الشغب 
لم  المقبرة  في  الموجودين  من  أحدا  أن  »إال 
بعلم  معرفة  لدينا  أن  اعتبار  على  يتحرك 
بوجودنا،  الشمالية  المنطقة  امن  مديرية 
ـــوات  ــوم ق ــج ــه ــا ب ــأن ــاج ــف ـــق ت ـــائ وبـــعـــد دق

مكافحة الشغب علينا وإطاقها للرصاص 
المطاط«.

الجميع  هرب  »حينها  مرهون  وأضــاف 
األرض  على  سقطت  أنني  إال  ــا  أن فيهم  بما 
ليتم  رجلي  في  مطاط  بطلقة  إصابتي  بعد 
كبير  عدد  عليَّ  يعتدي  ان  قبل  عليَّ  القبض 
 ،» عــلــيَّ أرجــلــهــم  ـــع  ووض بــالــضــرب  منهم 
ونوه إلى أن »الضابط الموجود قام بوضع 
رجله على وجهي طالبا مني معلومات عن 
سيارة إال أنني ال أعلم عنها شيئا قبل أن يتم 

اعتقالي«.
»لم  قائا:  ابنه  مرهون  عبداهلل  وقاطع 
التالي،  اليوم  صباح  في  إال  باعتقاله  نعلم 
إذ إن أحدا لم يخبرنا فضا عن اننا على علم 
القائم  وأن  المقبرة،  في  موجوداً  كان  بأنه 

من  عدد  مع  منه  طلب  من  هو  المقبرة  على 
ذهبنا  »عندما  األب  وتابع  ــك«،  ذل الشباب 
إلى مركز الشرطة للسؤال عنه قالوا لنا إنه 
موجود  أنا  وقال  صرخ  ولكنه  موجود  غير 
ــاءل  ــس ــى أصـــواتـــنـــا«، وت ــل ــرف ع ــع ـــه ت ألن
مستغربا: »أيعقل أن يبقى شخص معتقًا 
لمدة  عاجه  دون  مطاطي  بطلق  ومصابًا 
قبل  مــن  الــوعــود  نتلقى  كيف  ثــم  ـــام؟،  أي  3
ولن  شيء  أي  عليه  ليس  ابننا  بأن  الضباط 
في  أنه  نفاجأ  ثم  العامة  النيابة  إلى  يحول 

النيابة العامة؟«.
تهمة  إلــي  وجــهــت  »لــقــد  ــاب:  ــش ال ـــال  وق
في  ــرق  ح أي  أعــلــم  وال  ــرق  ــح وال التجمهر 
القائم  طريق  عن  تعلم  والمديرية  المقبرة 

على المقبرة بأننا موجودين للتنظيف«.

»ألبا« تسجل قضية مدنية ضد 
شركة يابانية في أميركا

§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

س��ت��ري��ت  »وول  ص���ح���ي���ف���ة  ق����ال����ت   [
)ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة  إن  جورنال«، 
ضد  جديدة  مدنية  قضية  األول  أمس  سجلت 
شركة سوجيتز Sojitz، وهي شركة يابانية 

عمالقة متخصصة في تجارة المواد. 
وق���ال���ت »أل����ب����ا«، ف���ي ال���دع���وى ال��ج��دي��دة 
ال���ت���ي س��ج��ل��ت��ه��ا أم�����ام م��ح��ك��م��ة م��دن��ي��ة في 
 18 الجمعة  ي��وم  األميركية  هوستن  مدينة 
الشركة  إن   ،2009 االول  كانون  ديسمبر/ 
اليابانية دفعت ما يقرب من 15 مليون دوالر 
للحصول  عامًا   13 من  أكثر  مدى  على  رش��ًا 
الذي  األلمنيوم  أسعار  في  تخفيضات  على 

اشترته من »ألبا«. 
وأض����اف����ت »أل����ب����ا«، ف���ي ال���ش���ك���وى ال��ت��ي 
»أقل  دفعت  سوجيتز  شركة  أن  بها،  تقدمت 
»رس��وم  اقتطعت  أنها  أو  ال��س��وق«  سعر  م��ن 
بذلك  وأنها  »ألبا«،  على  لالحتيال  المناولة« 
وطالبت  الحرة.  المنافسة  بقوانين  أض��رت 
دوالر.  مليون   31 ق��دره  ب��م��ال  بتعويضها 
على  التعليق  سوجيتز  شركة  رفضت  وق��د 

الموضوع إلى اآلن. 
وبحسب الدعوى التي سجلتها »ألبا«، فإن 
موظفين من شركة تابعة للمجموعة اليابانية 
 Nissho Iwai »اسمها »شركة نيسشو ايواي
مليون   41.8 ب�  تقدر  رشًا  قدمت   Corp
السابقين،  »ألبا«  موظفي  من  الثنين  دوالر 
اميركية  م��ص��ارف  م��ن  ح��ول��ت  ال��رش��ا  وأن 
ليختنشتاين  ف��ي  الموظفين  حسابات  ال��ى 

وبريطانيا.  وسويسرا 
في  مدنية  ش��ك��وى  رف��ع��ت  »أل��ب��ا«  وك��ان��ت 
ضد  االميركية  بينسلفانيا  بوالية  بيتسبورغ 
»الكوا«  العمالقة  االميركية  االلمنيوم  شركة 
اتهمتها   2008 شباط  فبراير/  في   ALCOA
عن  ي��ق��ل  ال  ب��م��ا  »أل��ب��ا«  إل���ى  أض����رار  ب��إح��داث 
على  التعامل  من  عاما   15 خالل  دوالر  مليار 

مسئولين  ورشوة  التزوير  ادع��اءات  أساس 
في الحكومة البحرينية وفي شركة »ألبا«. 

األم��ي��رك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  ت��س��ل��م��ت  وق���د 
الى  المدنية  الصفة  م��ن  ونقلتها  ال��ش��ك��وى 
التحقيقات  وم���ازال���ت  ال��ج��ن��ائ��ي��ة،  ال��ص��ف��ة 
وزارة  ارسلت  وقد  بعد.  تكتمل  لم  الجنائية 
البحرين  إلى  جنائيًا  محققًا  االميركية  العدل 
تفصح  أن  المتوقع  ومن  الماضي،  العام  في 
وبعد  الحق،  وقت  في  تحقيقاتها  عن  الوزارة 
الجنائية  المحاكم  في  القضية  ستتحرك  ذلك 

والمدنية. 
شركة  توصلت   2009 أي��ار  مايو/  وفي 
أل���ب���ا ال����ى ت��س��وي��ة م���ع وش���رك���ة ج��ل��ي��ن��ك��ور 
بموجبه  قامت  السويسرية،   )Glencore(
يعلن  )لم  نقدية  مبالغ  بسداد  جلينكور  شركة 
إلنهاء  كتسوية  »ألبا«  لشركة  اآلن(  إلى  عنها 
ل�  وكيل  بتورط  يتعلق  الطرفين  بين  خ��الف 
سابقين  لمسئولين  مبالغ  بدفع  »جلينكور« 
إلى  االتفاقية  ه��ذه  وتمهد  »أل��ب��ا«،  شركة  في 

الشركتين.  بين  التجارية  العالقة  إعادة 
أحال  البحرين  بمملكة  العام  النائب  وكان 
الماضي   2009 آذار  م���ارس/   18 بتاريخ 
بقسم  ال��س��اب��ق��ي��ن  ال��م��س��ئ��ول��ي��ن  م���ن  ع�����ددا 
ال��م��ب��ي��ع��ات وال��ت��س��وي��ق ب��ش��رك��ة »أل���ب���ا« إل��ى 
التهم  وتتضمن  الجنائية  الكبرى  المحكمة 
صفقات  بشأن  السابقين  المسئولين  تورط 
التحقيق  تم  كما  يابانية.  تجارية  شركة  مع 
مع مسئول حكومي سابق، ولكن لم توجه له 
لما  مماثلة  معاملة  يتلقَّ  ولم  اآلن  إلى  تهمة  اية 

حصل لموظفين سابقين في شركة »ألبا«.
إل����ى ذل����ك، ق����ال رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ال��ي��ة 
عبدالجليل  ال��ن��واب  بمجلس  واالق��ت��ص��ادي��ة 
الحفاظ  ضرورة  أرى  الذي  الوقت  »في  خليل 
إج��راءات  باتخاذ  ونرحب  العام  المال  على 
اإلداري��ة  المخالفات  بعض  وج��ه  ف��ي  رادع��ة 
الشراء  بعقود  يتعلق  ما  خصوصا  والمالية 

شفافة  آل��ي��ة  ب��وج��ود  أي��ض��ا  نطالب  وال��ب��ي��ع، 
جميع  ف��ي  واح��د  بمعيار  تتعامل  وواض��ح��ة 
القضية  ترفع  ان  يجوز  ال  اذ  القضايا،  ه��ذه 
التوجد  الذي  الوقت  في  خارجية  محاكم  في 
محاكم  داخل  عنها  تفاضيل  أي  عن  واليعلم 
ه��ن��اك  ان  للخشية  ي��دف��ع  وه����ذا  ال��ب��ح��ري��ن، 
صفقات مثل التي حدثت بين ألبا وجلينكور، 
ويتم  المتهمين  بعض  ضد  قضايا  ترفع  ان  او 
متهمون  أنهم  زع��م  أش��خ��اص  ع��ن  السكوت 
ألكوا  بشركة  المرتبطة  الفساد  قضايا  ف��ي 
السلطات  تذكرها  لم  محددة  أسماء  وهناك 
البحرينية ولم تتطرق اليها محليا او خارجيا 
اطالب  فإنني  وعليه  لديها،  معروفة  انها  رغم 
التكون  وان  القضايا  ك��ل  ف��ي  شفافة  بآلية 
أي  او  م��س��ئ��ول  او  ل��وزي��ر  اس��ت��ث��اءات  ه��ن��اك 
او  منصبه  كان  مهما  الفساد  مارس  شخص 

نسبه«. 
جميعًا  علينا  الواجب  »من  خليل  وأضاف 
ال��م��ال  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ  ال��م��واق��ع  مختلف  وف��ي 
لمكافحة  اآلل��ي��ات  جميع  نفعل  وان  ال��ع��ام، 
ج��م��ي��ع أش��ك��ال ال��ف��س��اد وال��م��ح��س��وب��ي��ة في 
تضمنها  ال��ت��ي  األه���داف  اح��د  وه���ذه  ال��ب��الد، 
كما  ال��م��ل��ك،  لجاللة  االص��الح��ي  ال��م��ش��روع 
تصريحات  السياسية  ال��ق��ي��ادة  م��ن  نسمع 
أي  هناك  يكون  لن  بأنه  واألخ��رى  الفينة  بين 
والفاسدين،  الفساد  مع  التعامل  في  تساهل 
ال��ق��ان��ون،  ف��وق  س��خ��ص  ألي  الوج���ود  وأن���ه 
رسمية  جهة  أي  بيد  يدنا  نضع  فنحن  وعليه 
واإلداري  المالي  الفساد  مكافحة  الى  تسعى 
وال��م��ح��س��وب��ي��ة وغ��ي��ره��ا م���ن ال��م��م��ارس��ات 
ال��م��ت��ص��ل��ة ب��ت��داخ��ل ال��ن��ف��وذ ال��س��ي��اس��ي مع 
القوانين  تفعيل  يتطلب  وه��ذا  ال��ع��ام،  ال��م��ال 
يكونوا  ان  يجب  المواطنين  ألن  الجميع  على 
تتم  ألن  األوان  وآن  القانون،  أم��ام  سواسية 
المحاكم  في  ومعاقبتهم  الفاسدين  تسمية 

ايضا«.  البحرينية 

معاق عقلّيًا موقوف على ذمة 
أحداث أمنيَّة في سترة منذ 3 أيام

 § الوسط - حسن المدحوب 

عبدالرسول  المواطن  قــال   [
اعتقلت  ــن  األم ــوات  ق إن  الصافي 
ــًا  ــام ع  16 الــبــالــغ  ــن  ــس ح ابـــنـــه 
وذهني  عقلي  بتخلف  والمصاب 
يتم  أن  دون  ــن  م أيـــام  ثــاثــة  منذ 
بعد  اآلن،  حتى  ســراحــه  إطـــاق 
ـــات  ـــاوش ـــن ـــم ـــض ال ـــع حــــــدوث ب
الجمعة  ليلة  سترة  فــي  األمنية 

الماضية.
من  ــي  ــان ــع ي ـــه  ان ـــى  إل وأشـــــار   
تجعله  التي  )التوحد(  ــراض  أع
الناس،  عن  بعيداً  البقاء  يفضل 
في  عملية  آثار  من  يعاني  أنه  كما 
القلب أجريت له قبل مدة، مازالت 
إلى  صــدره  على  ظاهرة  ندباتها 

اآلن.
ابــنــه  أن  الــصــافــي  وأوضـــــح 
تعليمه  ويتلقى  ذهنّيًا  المعاق 
بذوي  الخاص  التأهيل  مركز  في 
في  مازال  الخاصة،  االحتياجات 
اآلن،  ــى  إل أيــام   3 منذ  التوقيف، 
ابنه  تعرض  مــن  خشيته  مبديًا 
ونفسية  صــحــيــة  ــاٍت  ــف ــاع ــض ــم ل
على  قدرته  عــدم  بسبب  شديدة 
حوله،  تجري  التي  ــور  األم إدراك 
التي  وإخوانه  والدته  عن  وبعده 
كثيراً  النفسية  حالتهم  ســاءت 

بسبب ما جرى.
ــــى  ــــه إل ــــث ــــدي ــــــي ح وذكــــــــــر ف
إلى  ابنه  اقتياد  تم  أنه  »الوسط« 
المغرب  وقت  سترة  شرطة  مركز 
أن  بعد  الماضي،  الخميس  يــوم 
المنزل،  من  بالقرب  جالسًا  كان 
بالمنطقة  ــن  األم ــوات  ق ــرور  م إثــر 
المشاكل  بــعــض  ـــود  وج بسبب 
من  ــان  ك ــه  أن منهم  ظــنــًا  األمــنــيــة، 
ربما  متابعًا  بها،  قاموا  من  ضمن 
بسبب  منهم  الشديد  خوفه  كان 
مبعث  الــعــقــلــي  إدراكـــــه  ــور  ــص ق
ارتيابهم فيه، غير أنه ال يستوعب 
أحٍد  مع  يتكلم  وال  حوله،  ما  أصًا 

من خارج منزله.
عـــرفـــت  أن  ـــد  ـــع ب ـــــــــاف  وأض
إلى  توجهت  الجيران  من  الخبر 
ــي  ــوال ــرة ح ــاش ــب مــركــز ســتــرة م
غير  ــاء،  ــس م الــســابــعــة  ــة  ــاع ــس ال
أخبروني  هناك  المسئولين  أن 
إلى  المركز  إلى  جلبه  يتم  لم  أنه 
إليهم  ـــاب  ـــذه ال ـــاودت  ـــع ف اآلن، 
العاشرة  الساعة  قرابة  مجددا 
فأخبروني  اليوم،  ذلك  مساء  من 
المركز،  إلى  بالفعل  جلبه  تم  أنه 
الصحية  بــحــالــتــه  فــأخــبــرتــهــم 
مشكورين  تفهموا  وقد  والعقلية، 
ذلك، وتعاملوا معي بكل أريحية، 
وأكدوا لي أنه سيكون بأيٍد أمينة، 
وال  ـــوء  س أي  يــمــســســه  لـــم  ــــه  وان
بالفعل،  عليه  وطمأنوني  ضرر، 
ـــى الــمــنــزل  ــت إل ــع ــي رج ــن ــر أن ــي غ
التقرير  معي  وجلبت  ــك  ذل بعد 
حسنًا  ابني  أن  يؤكد  الذي  الطبي 
وسلمته  عقلية،  بإعاقة  مصاب 
ذوي  ــن  م أنـــه  وأخــبــرتــهــم  إلــيــهــم 
وطلبت  الخاصة،  االحتياجات 
شخصّيًا  مــعــه  ــث  ــدي ــح ال مــنــهــم 
ــي  ــل ــق ــع ـــة مــــســــتــــواه ال ـــرف ـــع ـــم ل
إن  لي  قالوا  وبالفعل  والذهني، 
لكن  حوله،  ما  يستوعب  ال  ابنك 
سياقها  في  تسير  أن  يجب  األمور 
ــم تــحــويــلــه إلــى  ــت ــي، وي ــون ــان ــق ال
عرض  وبالفعل  العامة،  النيابة 

ــس )الــســبــت( على  ــوم أم ابــنــي ي
أرجعته  أنها  غير  العامة،  النيابة 
عدم  بسبب  التوقيف  إلى  مجدداً 
ـــــادة بــحــســب مــا تم  وضــــوح اإلف
قد  يكون  وبالتالي  بذلك،  إعامنا 
حتى  أيــام  ثاثة  توقيفه  على  مّر 

اآلن.
ـــًا إنــــا ثــقــتــنــا في  ـــائ ـــع ق ـــاب وت
كبيرة،  الداخلية  وزارة  مسئولي 
على  حريصون  أنهم  نعلم  ونحن 
النظام،  وحفظ  القانون  تطبيق 
حالة  تــتــدهــور  أن  نــخــاف  لكننا 
ــا أنــه  ــوص ــص الــطــفــل نــفــســّيــًا وخ
لوحده،  عزلٍة  في  البقاء  يفضل 
ـــادراً،  ن إال  بــاآلخــريــن  يختلط  وال 
أو  قــريــب  ــن  م عــاقــة  ــه  ل وليست 
بعيد بأٍي من األحداث التي جرت، 
بل انه ال يدرك أبداً ما يجري حوله 
والذهني،  العقلي  تخلفه  بسبب 

وآثــار  قلبه  ــي  ف ــاٌب  ــص م انــه  كما 
على  ظــاهــرة  ـــت  ـــازال م الــعــمــلــيــة 
أي  ممارسة  يستطيع  وال  جسمه، 
نشاٍط بدني، ونخشى من حدوث 
مضاعفات عليه، ألنه يحتاج إلى 

رعاية خاصة.
يــعــرفــون  مــن  جــمــيــع  وأردف 
ــران  ــي ــج ـــــارب وال الــطــفــل مــن األق
مما  مــنــدهــشــون  المنطقة  ـــل  وأه
جرى، ومن استمرار توقيفه حتى 
االيجابي  التعامل  أن  مؤكداً  اآلن، 
ــن،  األم مسئولي  ــن  م لقيه  الـــذي 
يجعله  ــا  م ــاؤل  ــف ــت ال ــن  م يعطيه 
إلى  سينظرون  بأنهم  ثقة  على 
مؤكداً  إنسانية،  ناحية  من  األمر 
والتقارير  يديهم  بين  الوقائع  أن 
اإلفــراج  إلى  داعيًا  كذلك،  الطبية 
ــه  ــــى أم ــود إل ــع ــي ــه ســـريـــعـــًا ل ــن ع

وإخوانه.

نسخة من تقرير طبي يشير إلى أنه تم تحويله لمركز التأهيل للمعاقين

حسن الصافي

إدارة »المرور« تؤكد نجاح استراتيجيتها 
خالل احتفاالت العيد الوطني

  § الوسط - محرر الشئون المحلية

من  تمكنت  إنها  للمرور  العامة  اإلدارة  قالت   [
لتنظيم  أعدتها  التي  االستراتيجية  تنفيذ  في  النجاح 
خال  المملكة  شــوارع  جميع  على  المرورية  الحركة 

العيد الوطني وعيد جلوس جالة الملك. 
العامة  باإلدارة  المرورية  الثقافة  إدارة  مدير  وأكد 
بيان  فــي  ــري  ــدوس ال عيسى  موسى  المقدم  للمرور 
منذ  االحتفاالت  من  العديد  شهدت  المملكة  أن  أمس 
كل  ــي  ف ــاري  ــج ال األول  ــون  ــان ك ديسمبر/  شهر  ــدء  ب
السعيدة  المناسبات  بهذه  لاحتفال  المحافظات 
الحكم  الملك  جالة  تولي  على  سنوات  عشر  ومــرور 

وهذا ما استعدت له اإلدارة من خال تكثيف وجودها 
الحركة  انــســيــاب  لضمان  ــاالت  ــف ــت االح تلك  ــل  ك ــي  ف
المرورية وعدم التعطيل وتأمين سامة مرتادي تلك 
االحتفاالت.  وقال الدوسري إن اإلدارة العامة للمرور 
المنظمة  الجهات  مع  االجتماعات  من  العديد  عقدت 
وزارة  عــن  وممثلين  والفعاليات  االحــتــفــاالت  لتلك 
اإلعامية  الخطة  وضع  تم  وعليه  ــام  واإلع الثقافة 
لضمان  ــق  ــري ــط ال مــســتــخــدمــي  بــتــوعــيــة  ــة  ــاص ــخ ال
وباألخص  المرورية  الحركة  تعطيل  وعدم  سامتهم 
شــارع  على  إقامته  تمت  الــذي  الكبير  الحفل  ــال  خ

الملك فيصل في 17 ديسمبر.

فواز بن محمد يرعى مهرجان مركز شباب مدينة زايد اليوم
الــعــامــة  ــة  ــس ــؤس ــم ال ــس  ــي رئ ــى  ــرع ي  [
محمد  بن  فواز  الشيخ  والرياضة  للشباب 
شباب  لمركز  العائلي  المهرجان  خليفة  آل 
مــديــنــة زايـــد الـــذي ســيــقــام عــنــد الــســاعــة 
حديقة  فــي  الــيــوم  ظهر  بعد  مــن  الــرابــعــة 

العامة  المؤسسة  احتفاالت  ضمن  المدينة 
لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة بــالــعــيــد الــوطــنــي 
جالة  الباد  عاهل  جلوس  وعيد  المجيد 

الملك. 
ــز شــبــاب  ــرك ــس م ــي ـــى ذلــــك، اشــــار رئ إل

ادارة  أن  إلـــى  ــي  ــان ــزي ال عــلــي  ـــد  زاي مــديــنــة 
التنظيمية  الترتيبات  جميع  أعدت  المركز 
الذي  العائلي  المهرجان  فعاليات  إلنجاح 
ومسابقات  وشعبية  فنية  فقرات  يتضمن 
مشيرا  المنتجة،  األسر  ومعرض  لألطفال 

وجهاء  إلــى  الــدعــوات  توجيه  تــم  انــه  الــى 
للمشاركة  ــد  زاي مدينة  وأهــالــي  المنطقة 
يعبر  الــذي  االحتفالي  المهرجان  هذا  في 
الوطنية  بالمناسبات  الجميع  فرحة  عن 

الغالية.

مدارس البحرين تواصل االحتفاالت بعيدي الوطن 
 § الوسط - محرر الشئون المحلية

بمناسبة  البحرين  مملكة  مدارس  احتفاالت  تواصلت   [
جالة  الباد  عاهل  جلوس  وعيد  المجيد  الوطني  العيد 
مثل  في  المدارس  تتزين  إذ  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
المواهب  وتبرز  بالمناسبة  ابتهاجا  عام  كل  من  الوقت  هذا 
الطابية ومواهب وإبداعات المعلمين والمعلمات في اللغة 
والتشكيل  والرسم  والمسرح  والموسيقى  والشعر  واألدب 

لتصب في حب الوطن والوالء للملك والقيادة.
وتضاف هذه الفعاليات إلى أكثر من 1300 فعالية على 
القيم  وتنمية  المواطنة  لتربية  ــوزارة  ال تقيمها  العام  مدار 

الجمالية والقيم الخيرة لدى الطلبة.

لوحات فنية وطنية
للبنين  ـــة  ـــدادي اإلع ــة  ــي ــدائ ــت االب السهلة  ــة  ــدرس م ــر  ــدي م
الوطني  بالعيد  االحتفال  »بدأ  قال:  العالي  ميرزا  عبداألمير 
وقمنا  المدرسة،  الطاب  دخول  منذ  المدرسة  داخل  المجيد 
كما  الطلبة  على  البحرين  مملكة  أعــام  مــن  ــدد  ع بتوزيع 
عبارات  عليها  كتبت  التي  بالافتات  المدرسة  تزيين  تم 
الهيئة  بتهنئة  قمت  الصباحي  الطابور  ــال  وخ وطنية، 
تزينت  وقد  المناسبة  بهذه  والطاب  والتعليمية  ــة  اإلداري

جدران المدرسة بالكثير من اللوحات الوطنية«.

االعــدايــة  عيسى  مدينة  مــدرســة  مــديــر  ــر  ذك جهته،  مــن 
المناسبة  بــهــذه  ــال  ــف ــت »االح أن  الــشــايــب  ــداهلل  ــب ع للبنين  
نفوس  في  يختلج  جياش  تعبير  إال  هو  ما  الغالية  الوطنية 
إلى  والتبريكات  التهاني  بأحر  نتقدم  ونحن  الطلبة  أبنائنا 
وإلى  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جالة  الباد  عاهل 

القيادة الرشيدة وإلى أبناء هذه األرض الطيبة«. 
وأضاف »أما عن فعلياتنا بالمناسبة فقد أقمنا مهرجانًا 
الشعبية،  لألزياء  وعروضًا  ثقافية،  ومسابقات  رياضّيًا 

والمباريات الرياضية بين المعلمين والطلبة«. 
للبنين  اإلعدادية  االبتدائية  سماهيج  مدرسة  مدير  أما 
مثلى  فرصة  المجيد  الوطني  بالعيد  »االحتفال  أن  أكد  فقد 
الباد  عــاهــل  مسيرتنا  لقائد  ووفــائــنــا  ارتباطنا  لتعزيز 
بقيم  المملوءة  المباركة  األرض  هذه  في  جذورنا  ولتأكيد 
أيضا  هو  كما  االخــاق...  ونبل  والكرم  والضيافة  التسامح 
فرصة لتعزيز ايماننا بضرورة امتاك روح العصر وأدوات 
وإنجازات  التنمية  متطلبات  جميع  تفرضه  الذي  المستقبل 

الحضارة الحديثة«.

... يوم للفرح والبهجة في المدارس
آل  خليفة  بن  محمد  الشيخ  مدرسة  مدير  قال  جهته،  من 
خليفة االبتدائية االعداية للبنين عبد العزيز محمد المدفعي 

إن برنامج االحتفال بالعيد الوطني المجيد بالمدرسة جاء 
الثقافية؛  والمسابقات  الرياضية  األلعاب  ليضم  متنوعًا 
بالحبال،  النط  ومسابقة  الفانيات،  لبس  مسابقة  منها 
الموسيقية،  الكراسي  ولعبة  بالخيش،  الجري  ومسابقة 
ــــواق  ــع االط ــم ــة ج ــب ــع ــة، ول ــي ــداس ــس ـــرة الـــقـــدم ال ــة ك ــب ــع ول

الصغيرة، ومسابقة شد الحبل.
البوني،  والحصان  والعربة،  الهزاز،  البيت  جلب  تم  كما 
الوجوه،  تلوين  لمرسم  ركن  وتخصيص  ــرى،  أخ وألعاب 
والطلبة،  للمعلمين  الوطن  حب  في  الجداريات  لرسم  وركن 
أجمل  ومسابقة  الــوطــن،  حــب  فــي  عــبــارة  أجمل  ومسابقة 

بطاقة تهنئة.
للبنين  االبتدائية  ــراد  ع مــدرســة  مــديــرة  بينت  ــك  ذل ــى  إل
أنيسة راشد العبسي قائلة: »احتفلت مدرستنا بالمناسبة 
الباد  عاهل  بقيادة  الغالية  مملكتنا  بها  تمر  التي  الجميلة 
من  العديد  تسليم  تم  المناسبة  وبهذه  الرشيدة،  وحكومته 
الجوائز إلى الطاب المشاركين بفقرات وطنية، سواء أكانت 
ورقية  أو  حائطية  »رسومات«  أنشطة  أم  قصائد  أم  كلمات 
المسابقات  بعض  في  المتفوقين  وتكريم  مجسمات،  أو 
إذ  المناسبة،  بهذه  ــدت  أع التي  واالجتماعية«  »الثقافية 
مشاركة  وهناك  واضحة  ومساهماتهم  الطاب  تفاعل  إن 

واسعة من الطلبة في مهرجان المدرسة بالمناسبة«.

رواتب ديسمبر في جيوب 
الموظفين قبل عطلة عاشوراء

  § الوسط - حسن المدحوب 

تـــقـــوم  أن  الــــمــــؤمــــل  مـــــن   [
مؤسسات  ــن  م ـــدد  وع الــحــكــومــة 
ــب  روات بصرف  الخاص  القطاع 
األول  كـــانـــون  ــر/  ــب ــم ــس دي ــر  ــه ش
ــا،  ــده ــوع ـــن م ــراً ع ــك ــب ـــاري م ـــج ال
التي  عــاشــوراء  عطلة  قبل  ــك  وذل
واالثنين  األحد  يومي  ستصادف 

من األسبوع المقبل.
أن  مطلعة  ــادر  ــص م ــت  ــح ورج
يتم صرف الرواتب يوم الخميس 
تحسبًا  الـــجـــاري،  ــوع  ــب األس ــي  ف
يعني  ما  وهو  المذكورة،  للعطلة 
ــض  ــع وب ــــة  ــــدول ال مـــوظـــفـــي  أن 
الذين  الــخــاص  القطاع  موظفي 
مؤسساتهم  تحذو  أن  المؤمل  من 
ــون  ــم ــل ــس ــت ــي الـــمـــنـــحـــى ذاتــــــه س
المقرر  موعدها  من  مبكراً  رواتبهم 

في الـ 26 من كل شهر. 
ــــرف  ــــص ـــــد ال ـــــوع ويــــــأتــــــي م
ــراً عن  ــك ــب ـــذا الــشــهــر م لـــرواتـــب ه
الــمــوعــد الــمــعــتــاد بــيــومــيــن، وقــد 
في  العاملون  المواطنون  اعتاد 
رواتبهم  تبكير  على  العام  القطاع 
ــى  ــح ــدي الــفــطــر واألض ــي ـــال ع خ
موعد  تــزامــن  مــا  وإذا  المباركين 
ــادة  ع إذ  اإلجــــازات،  ــع  م ــرف  ــص ال
وزارة  الـــوزراء  مجلس  يوجه  مــا 
المصارف  ــى  إل لإليعاز  المالية 
قبل  الــمــوظــفــيــن  رواتــــب  ـــرف  ص
لهم  يتسنى  حتى  المقرر  موعدها 
فترة  ــال  خ احتياجاتهم  توفير 

مناسبة.

 كما تقوم العديد من مؤسسات 
صرف  بتقديم  الــخــاص  القطاع 
رواتـــــب الــعــامــلــيــن فــيــهــا مــبــكــراً 
مع  تزامنًا  األصــلــي  موعدها  عــن 
ـــاد والــمــنــاســبــات  ـــي مـــواســـم األع
ـــن الــمــتــوقــع أن  واإلجـــــــازات. وم
إلى  الحياة  الرواتب  صرف  يعيد 
والمجمعات  المحلية  ـــواق  األس
حالة  بعد  التجارية،  والمحات 
قرابة  عادًة  تمتد  التي  الركود  من 
يؤدي  إذ  شهر،  كل  في  األسبوعين 
إلــى  ــم  ــه ــب روات الموظفين  تسلم 
مختلف  ــي  ف نشطة  ـــوٍق  س خلق 
في  وخاصة  التجارية،  الوجهات 
الشعبية  واألســـواق  المجمعات 
الــمــواطــنــون  عليها  يــقــبــل  ــي  ــت ال
والمقيمون بشكٍل الفت تزامنًا مع 

صرف الرواتب. 
تسلم  ــؤدي  ي أن  المعتاد  ومــن 

المصارف  من  رواتبهم  الموظفين 
ــا  ــده ــوع ـــن م ــة مــبــكــراً ع ــي ــل ــح ــم ال
الكثيرين  اصطفاف  إلى  المعتاد 
أمام أجهزة الصراف اآللي لسحب 
مشوار  بها  يبدأون  مالية  مبالغ 
السنة  لمصروفات  استعدادهم 
سوقًا  يخلق  مــا  ــو  وه الــجــديــدة، 
التي  المحلية  ــواق  ــألس ل نشطة 
الرواتب  صرف  مواعيد  في  تجد 
المزيد  عليها  يدر  تجاريا  موسما 

من المبيعات.
ــر  ــك ــب ــم ــــرف ال ــــص ــــــــؤدي ال وي
لدى  كبير  ــاح  ــي ارت ــى  إل لــلــرواتــب 
ــرف  ــظ ـــى ال ــرا إل ــظ ــن ن ــي ــن ــواط ــم ال
األســـر،  ــه  ب ستمر  ـــذي  ال الــزمــنــي 
الكثيرين  الـــتـــزام  مــع  وخــاصــة 
وقروض  عدة  مالية  بأعباٍء  منهم 
غير  ــــزءاً  ج تستقطع  مــصــرفــيــة 

يسير من رواتبهم.

موظفو القطاعين  سيصطفون مبكرًا الشهر الجاري أمام الصراف اآللي
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دعا الحقوقيين إلى عدم اإلغراق في بحور السياسة 

شعبان: اإلشادة الدولية بحقوق اإلنسان في البحرين سببها تفهم القيادة السياسية

في  اإلنسان  »حقوق  بعنوان:  قدمها  ندوة  في  وذكر 
البحرين  شعب  نضال  أن  أين؟«  إلى  العربي...  الوطن 
انجرار  عدم  أهمية  إلى  الفتًا  سلمّيًا،  نضااًل  بكونه  تميز 
السياسي  الــصــراع  ــى  إل المدني  المجتمع  مؤسسات 
ابتعدت  لكونها  الثقة  بذلك  فتفقد  بالعنف،  المصبوغ 

المشروعة. والحقوقية  المطلبية  أهدافها  عن 
ــة إلــــى تــوقــيــع  ــي ــرب ــع ــات ال ــوم ــك ــح ــر ال ــك ــف ــم ــــا ال ودع
بحقوق  الخاصة  الــدولــيــة  والــمــعــاهــدات  االتــفــاقــيــات 
االنضمام  يعني  اتفاقية  أية  توقيع  بأن  منوهًا  اإلنسان، 
التشريعات  مع  مواءمتها  من  فالبد  وبالتالي  إليها، 
في  ورد  بما  التزامًا  ذلك  ليشكل  والقانونية  الدستورية 

االتفاقيات. هذه 
تمثيل  عــن  الحقوقي  يبتعد  أن  أهمية  على  وشـــدد 
والدفاع  الحقوق  خط  له  اختط  فطالما  السياسي،  دور 
أن  ويمكنه  السياسة،  في  يغرق  أال  فيجب  الناس،  عن 
يتناول قضايا سياسية لكن يجب أال يغرق في بحارها، 
إذا  الحقوقي  أن  إلى  مشيراً  أجندتها،  ضمن  يعمل  وأن 
صفة  منه  تسحب  السياسة،  بحار  في  وتمرغ  ذلك،  فعل 
منوهًا  »السياسي«،  لقب  عليه  ويسبغ  »الحقوقي«، 
شريحة  أكثر  هــم  الحقوقيين  أن  ــى  إل ــه  ذات الــوقــت  فــي 
يكون  أن  يجب  لذلك  للضغوط،  تتعرض  المجتمع  في 
بحار  في  غرق  وإال  حوله،  من  يجري  مما  حذراً  الحقوقي 

المتالطمة. وأمواجها  السياسة 
على  الــدؤوب  بالعمل  العربية  ــدول  ال ــادة  ق وطالب 
هذه  تــدريــس  فــي  والــبــدء  ــان،  ــس اإلن حقوق  ثقافة  نشر 
بالوطن  والتعليم  التربية  وزارات  برنامج  ضمن  المادة 
للمواطن  ليتسنى  الجامعة،  حتى  االبتدائي  من  العربي 
عليه  التي  والواجبات  له  التي  الحقوق  معرفة  الفرد 
من  الــمــزيــد  ومــعــرفــة  ــه،  ــن ووط وعــائــلــتــه  نفسه  ــاه  ــج ت
والنصوص  المواد  عبر  التجاوزات  ومعالجة  الحريات 
السياسي،  والعمل  التنظيم  فــي  والــحــق  القانونية، 
لتلعب  المدنية  والــمــؤســســات  الجمعيات  وتشكيل 

المجتمع. وتطوير  تنوير  في  دورها 
حقوق  ثقافة  نشر  على  ــاد  ــج ال العمل  أن  ـــاف  وأض
وخطباء  للقضاة  الثقافة  ــذه  ه نشر  يشمل  ــان،  ــس اإلن
والصحافيين  والمعلمين  الشرطة  ـــراد  وأف المساجد 
ومعلومات  عــمــل  وورش  دورات  خـــالل  ــن  م وغــيــرهــم 
والمواطنة  الوطن،  وحب  المساواة،  ثقافة  تؤكد  جديدة 

بشرّيًا  كائًنا  باعتبارها  بالمرأة  الرجل  ومساواة  الحقة 
واالقتراع. والترشيح  المناصب  تسلم  له  يحق 

الحقوقي،  للعمل  روافع  خمس  هناك  فإن  وبحسبه، 
وقانوني  دستوري  إطار  ضمن  التحول  يحدث  أن  األول 
اإلنسان،  حقوق  تراعي  قوانين  وجود  أهمية  أي  فيها، 
المناهج  في  والحقوق  المبادئ  هــذه  تكرس  أن  ثانيًا 
اإلنسان،  حقوق  مــادة  لتدريس  والتعليمية  التربوية 
خريج  إلى  االبتدائي  طالب  من  الحقوقية  الثقافة  ونشر 
المجتمع  مؤسسات  كفاءة  تأكيد  ذلــك  يلي  الجامعة، 
من  وغيرهم  واإلعالميين  الحقوقيين  خالل  من  المدني 
يساهم  أن  ورابعًا  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  العاملين 
لها  والترويج  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  نشر  في  ــالم  اإلع
خالل  ومن  للصحافيين  التعبير  حرية  ضمان  خالل  من 
الحق  التعبير،  في  الحق  وهي  األساسية  المبادئ  تأكيد 
المشاركة  في  والحق  التنظيم  في  والحق  االعتقاد،  في 
والثقافية  السياسية  النخب  دور  وأخيراً  السياسية، 
اإلنسان  حقوق  وضمان  تطوير  في  الحاكمة  والسيما 

للمواطنين.
ساهم  اإلنــســان  لحقوق  العالمي  اإلعـــالن  أن  ــر  وذك
سنوات  ثالث  قرابة  تحاوروا  المختصين  من  عدد  فيه 
 10 ــا فــي  ــه ـــرج ب ــي خ ــت ــــالن بــالــصــيــغــة ال ــرج اإلع ــخ ــي ل
أخرى،  خطوات  تلتها   ،1948 األول  كانون  ديسمبر/ 
ــة والــســيــاســيــة  ــي ــدن ــم ــوق ال ــق ــح تــمــثــلــت فـــي تــثــبــيــت ال
حصلت  التي  اإلضافات  في  واالجتماعية  واالقتصادية 

في أعوام 1968 و1976 و1993.
لحقوق  روافـــع  شكلت  الــتــطــورات  ــذه  ه أن  وأوضـــح 
الــبــاردة  الــحــرب  ظــهــور  ــم  رغ على  الــعــالــم  فــي  ــان  ــس اإلن
بين  واأليديولوجي  والــغــرب(  الشرق  بين  )الــصــراع 
العام  هيلسنكي  مؤتمر  حينها  وعــقــد  المعسكرين، 
يقر  جديد  بقانون  وخرجت  دولة،   33 حضرته   ،1975
الحقًا  جاء  ثم  ــدول،  ال بين  الجغرافية  الحدود  بحرمة 
الشئون  فــي  التدخل  ــدم  وع المصير،  تقرير  حــق  مبدأ 

للدول. الداخلية 
العالمي  اإلعالن  في  وردت  التي  الحقوق  أن  وأوضح 
هي   1948 ديسمبر   10 في  نشأته  منذ  اإلنسان  لحقوق 
الـ  الذكرى  مرور  إلى  الصدد  هذا  في  مشيراً  يانعة،  ثمار 
أكثر  ثمارها  أينعت  وقــد  الــوارفــة،  الشجرة  لميالد   61
ميثاق  ديباجة  مــن  انطالقًا  الحــقــة،  اتفاقية   100 مــن 

المساواة  لمبادئ  أرضية  شكلت  التي  المتحدة  ــم  األم
والجماعية. الفردية  والمسئوليات  والحريات 

حدثت  إضافات  إلى  أّدت  ضــرورات  هناك  أن  وأردف 
تجلى  وقد  الالحقة،  المراحل  في  واإلعالن  الميثاق  على 
العام  االشتراكية  والكتلة  برلين  جــدار  انهيار  في  ذلك 
جديد(  )عهد  جديد  ــوم  ي فجر  حينها  وانبلج   ،1989
بالحرية  الشعوب  تمتع  أهمية  عن  الناس  فيه  يتحدث 
الحكومات  شــعــرت  ــد  وق والديمقراطية،  ــاواة  ــس ــم وال

بذلك. العربية  وخاصة 
 ،2001 أيلول  سبتمبر/   11 بعد  ما  مرحلة  أن  وتابع 
دول  في  اإلنــســان  حقوق  لمبادئ  سيئًا  واقــعــًا  عكست 

الغرب أدت إلى احتجاجات، تراجعت على إثرها الدول 
يجب  بل  الــتــجــاوزات  مع  التواصل  في  الحق  عــدم  في 
جرمًا  أو  ذنبًا  يعكس  وال  األبرياء،  تمس  ألنها  فوراً  وقفها 
ومن  األمــة،  على  الغضب  فيعم  ــراد،  األف من  عدد  به  قام 
السياسية  الحقوق  تأكيد  هو  جديد،  من  الطرح  بات  هنا 
واحد،  آن  في  وجماعية  فردية  كحقوق  والديمقراطية 
االعتراف  أي  التعددية،  في  الحق  أساسها  على  وثبت 
المحكوم  بحق  هذا  ويرتبط  والسياسات،  األفكار  بتعدد 
مفاهيم  تترسخ  إثرها  على  وبدأت  الحاكم،  اختيار  في 

اإلنسان. حقوق  في  أساسية  كمبادئ  جديدة 
عن  ــوم  ــي ال يكشف  كوبنهاجن  مؤتمر  أن  ـــح  وأوض

وتغيير  الــبــيــئــة  ــال  ــج م ــي  ف الــدولــي  ــاون  ــع ــت ال أهــمــيــة 
في  واألفراد  الدول  لحقوق  جديداً  منحًى  ليشكل  المناخ، 
بالعالم،  لحق  الذي  التطور  من  الجديدة  المرحلة  هذه 
الدور  نؤكد  أن  يمكننا  والتغيرات  المنطلقات  هذه  ومن 
العملية  ــي  ف ومــســاراتــهــا  ــان  ــس اإلن لحقوق  المتكامل 

والديمقراطية. التنموية 
وأماط اللثام عن نواقص في اإلعالن العالمي لحقوق 
تقرير  حق  مبدأ  إلى  يتطرق  لم  اإلعالن  إن  منها:  اإلنسان 
يتطرق  ولم  األقليات،  حقوق  إلى  يتطرق  ولم  المصير، 
مرحلة  في  إال  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  إلــى 
بالمنجزات  التمتع  ــق  وح العمل  ــق  ح ثبت  إذ  الحــقــة 
والحق  التنمية  حق  إلى  باإلضافة  والثقافية،  العلمية 

وغيرها. نظيفة  بيئة  في  والحق  السالم  في 
قال  العربي،  الوطن  في  اإلنسان  حقوق  واقــع  وعن 
التي  العربية  ـــدول  ال أول  هــي  المغرب  »إن  شعبان: 
الدولية  التوجهات  مع  التعامل  باتجاه  نهجًا  اختطت 
المتعلقة  الــجــوانــب  على  االنــفــتــاح  ومنها  ــدة،  ــدي ــج ال
والتنقل  ــرك  ــح ــت ال ــي  ف وحــقــهــم  الــمــواطــنــيــن،  بــحــقــوق 
ــاالت  ــق ــت ــع االع ــن ــر، وم ــبــي ــتــع ــة وال ــرف ــع ــم ـــراءة وال ـــق وال
تم  إذ  ــم،  ــده ض الــتــعــذيــب  مــمــارســة  ومــنــع  التعسفية، 
للوزراء  رئيسًا  اإلنسان  حقوق  جمعية  رئيس  تعيين 

يوسف«. عبدالرحمن 
من  األردن  ــي  ف حسين  الــمــلــك  يــعــد  ــك  ــذل ك ــــاف  وأض
التسعينات  مطلع  ــي  ف ــال،  ــج ــم ال هـــذا  ــي  ف الــســبــاقــيــن 
عيسى  بــن  حمد  الملك  جاللة  ثــم  الــمــاضــي،  الــقــرن  مــن 
البحرين  ــي  ف الــحــكــم  مقاليد  تــولــى  حينما  خليفة  آل 
ــرارات  وق تشريعات  ــرار  إق من  ذلــك  تال  ومــا   ،1999 في 
وإيقاف  المبعدين،  ــودة  وع المعتقلين  ســراح  بإطالق 
أدت  دستورية  إصالحات  وتدشين  الدولة،  أمن  قانون 

 .2002 العام  في  النيابي  للمجلس  انتخابات  إلى 
كان  التسعينات  ــي  ف الــبــحــريــن،  ــن  ع مفصاًل  وقـــال 
البحرين،بينما  في  ممنوعًا  اإلنسان  حقوق  عن  الحديث 
بذلك  وهو  اإلنسان،  حقوق  بحرية  إشــادة  هناك  اليوم 
وتفهم  ــان  ــس اإلن حــقــوق  شــجــرة  ثــمــار  ــن  م ثــمــرة  يــكــون 
المواطنين  مــع  التعامل  ألهمية  البحرينية  الــقــيــادة 
السياسية،  المشاركة  في  حقهم  وضمان  أفضل،  بشكٍل 
االعتقال  وانتهاء  والتعبير،  الصحافة  حرية  وترسيخ 
صدور  بعد  السجون  في  التعذيب  وممارسة  التعسفي، 

الخصوص. هذا  في  سامية  تشريعات 
الــقــمــع  ضـــد  ــن  ــري ــح ــب ال ــب  ــع ش ــال  ــض ن أن  وأضـــــاف 
جاء  اجتماعية،  وعدالة  ببرلمان  والمطالبة  والتعذيب، 
مؤسسات  تنجر  أال  أهمية  إلى  الفتًا  سلمي،  نضاٍل  بعد 
على  المرتكز  السياسي  الصراع  إلى  المدني  المجتمع 
أبعد  مآرب  في  وتغرق  حيويتها،  بذلك  فتفقد  العنف، 
عن  حادت  لكونها  ثقتهم  بذلك  فتفقد  الناس،  مطالب  عن 

والحقوقية. المطلبية  أهدافها 

§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

مجال  في  اليوم  البحرين  تلقاها  التي  اإلش��ادة  إن  شعبان  عبدالحسين  العربي  ر  المفكِّ قال   [
حقوق اإلنسان جاءت بسبب تفهم القيادة البحرينية ألهمية التعامل مع المواطنين بشكٍل أفضل، 
االعتقال  وانتهاء  والتعبير،  الصحافة  حرية  وترسيخ  السياسية،  المشاركة  في  حقهم  وضمان 
جاللة  من  سامية  تشريعات  ص��دور  بعد  السجون  في  التعذيب  ممارسة  عن  والبعد  التعسفي، 

الملك.

عبدالحسين شعبان 

البحرين تشارك في المؤتمر الخليجي للحكومة اإللكترونية في ُعمان

الخليجي  الــمــؤتــمــر  ويــأتــي 
اإللــكــتــرونــيــة  لــلــحــكــومــة  األول 
االجتماع  تــوصــيــات  على  بــنــاء 
وبرامج  هيئات  لــرؤســاء  األول 
دول  في  اإللكترونية  الحكومة 
ـــاون الــخــلــيــجــي  ـــع ـــت ــس ال ــل ــج م
حيث  ــن،  ــري ــح ــب ال فــي  الــمــنــعــقــد 
هناك  يكون  أن  المملكة  اقترحت 
الخبرات  لتبادل  سنوي  مؤتمر 
الناجحة  والمشاريع  المشتركة 
بدال  كافة  الخليجية  الدول  بين 

منفصلة. مؤتمرات  إقامة  من 
معرض  المؤتمر،  ويصاحب 
الحكومة  ومشاريع  لمنتجات 

ــــدول الــخــلــيــج،  ــة ل ــي ــرون ــت ــك اإلل
ــي  ف ــــاون  ــــع ــــت ال دول  ورغــــبــــة 
بعضها  خــبــرات  مــن  االســتــفــادة 
المؤتمر  تصاحب  كما  بــعــضــًا. 
ــة  ــي ــج ــي ــل ــخ ـــا الـــجـــائـــزة ال ـــض أي
إذ  ـــة،  ـــي ـــرون ـــت ـــك اإلل ــة  ــوم ــك ــح ــل ل
بإقامة  خليجية  دول  كــل  تقوم 
الدولة،  مستوى  على  جائزتها 
ـــل الـــفـــائـــزون  ـــأه ـــت ــــم ي ومـــــن ث
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الــــجــــائــــزة 
ــة الـــتـــي ســتــشــجــع  ــي ــج ــي ــل ــخ ال
على  ــة  ــاف ك الــخــلــيــجــيــة  الـــــدول 
ــات  ــدم ــخ ــم ال ــدي ــق ـــي ت ــز ف ــي ــم ــت ال
بالحكومة  الخاصة  والمشاريع 

المعلومات  وتقنية  اإللكترونية 
لمواطنيها. خدمة 

االجتماع  يعقد  أن  المقرر  ومن 
وبرامج  هيئات  لرؤساء  الثالث 
دول  في  اإللكترونية  الحكومة 
بعد  الخليجية  التعاون  مجلس 

إذ  المؤتمر،  أعمال  انتهاء 
مملكة  في  األول  االجتماع  انعقد 
الرياض  في  والثاني  البحرين، 
السعودية.  العربية  بالمملكة 
ـــاع  ـــم ـــت ـــش فـــــي االج ـــاق ـــن ـــي وس
اإللكترونية  الحكومات  رؤســاء 
الخليجية  ــاون  ــع ــت ال دول  فــي 
للمشاريع  المستقبلية  الخطة 

الحكومة  مجال  في  المشتركة 
المعلومات  وتقنية  اإللكترونية 
يعزز  بما  الخليجية  الــدول  بين 
ويــخــدم  الخليجية  ــة  ــن ــواط ــم ال

كافة. الخليج  دول  مواطني 
زمــام  عمان  سلطنة  وأخـــذت 
األثنين  ــدا  غ وتنظم  ــادرة،  ــب ــم ال
الخليجي  والــمــعــرض  المؤتمر 
اإللــكــتــرونــيــة  لــلــحــكــومــة  األول 
ــور دولــــي كــبــيــر،يــســلــط  ــض ــح ب

واألسس  المعايير  على  الضوء 
وتطبيقها  عليها  االتفاق  بهدف 
األعضاء  للدول  إرشــادي  كدليل 
تقنية  مـــشـــروعـــات  تــنــفــيــذ  فـــي 
الـــمـــعـــلـــومـــات واالتـــــصـــــاالت 
ــــة  ــــوم ــــك ــــح ــــال الـــــــخـــــــاصـــــــة ب

اإللكترونية.
يشارك  البحرين،  مملكة  ومن 
فــــي الـــمـــؤتـــمـــر وفــــد مــــن هــيــئــة 
من  وعدد  اإللكترونية  الحكومة 
ومؤسساتها  المملكة  وزارات 
الرؤساء  أبرز  بجانب  الحكومية 
ــن مــــن الــــــــوزارات  ــي ــذي ــي ــف ــن ــت ال
ــى  ــل ـــة ع ـــرف ـــش ـــم ـــات ال ـــئ ـــي ـــه وال
اإللكترونية  الحكومة  ــج  ــرام ب
دول  ـــاق  ـــط ن عـــلـــى  ــة  ــف ــل ــت ــخ ــم ال
من  وعــــدد  ـــاون،  ـــع ـــت ال ــس  ــل ــج م
ــن  ــي ــي ــم ــادي ـــرار واألك ـــق صــنــاع ال
تقنية  مجال  في  المتخصصين 
من  واالتـــصـــاالت  ــات  ــوم ــل ــع ــم ال

العالم.  حول 

الرئيس  قــال  ــدد  ــص ال ــذا  ــه وب
ــة  ــوم ــك ــح ــة ال ــئ ــي ــه ــذي ل ــي ــف ــن ــت ال
ــد:  ــائ ــق ــد ال ــم ــح اإللــكــتــرونــيــة م
الخليجي  المؤتمر  ــذا  ه »يــأتــي 
ــة  ــوم ــك ــح ــال ب والــمــعــنــي  األول 

كبيرة  فرصة  ليوفر  اإللكترونية 
ــراض أبــــرز االنـــجـــازات  ــع ــت الس
والبرامج  بالمشاريع  المتعلقة 
مــجــلــس  دول  ـــي  ف ــة  ــي ــوم ــك ــح ال
ــــــــدول الـــخـــلـــيـــج  الـــــتـــــعـــــاون ل

ــة  ــص ــن ــــي، وإيـــــجـــــاد م ــــرب ــــع ال
بين  واإليجابي  البناء  للحوار 
الحكومات  قطاع  في  العاملين 
من  والمستفيدين  اإللكترونية 

المشاريع«. تلك 

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

للحكومة  األول  الخليجي  المؤتمر  ف��ي  )اإلث��ن��ي��ن(  غ��د  ي��وم  البحرين  مملكة  ت��ش��ارك   [
األول  كانون  ديسمبر/  شهر  من   23 لغاية  مستمرا  عمان  بسلطنة  ينعقد  الذي  اإللكترونية 
لتبادل  التعاون  مجلس  بدول  الحكومية  والهيئات  للجهات  الفرص  إتاحة  بهدف  الجاري، 

الخبرات في مجال تطبيقات وخدمات الحكومة اإللكترونية.

محمد القائد

النيران تندلع  في السيارة 

النيران تلتهم سيارة بالقرب من الدوار السادس في مدينة حمد 
§ مدينة حمد - محمد الجدحفصي 

أمس  عصر  النيران  ألسنة  التهمت   [
ــــدوار  ــرب مـــن ال ــق ــال )الــســبــت( ســـيـــارة ب
سائق  تمكن  فيما  حمد،  بمدينة  السادس 

ـــول  ــل وص ــب ــا ق ــه ــن ـــارة الــــخــــروج م ـــي ـــس ال
في  إصابة  أي  تسجل  ولم  اإلطفاء  سيارات 

الحادث.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولـــيـــة لــلــحــادث 
شــارع  على  تسير  كانت  السيارة  أن  ــى  إل

باندالع  سائقها  يفاجأ  أن  قبل  حمد  الشيخ 
فيما  لتطال  السيارة  مقدمة  فــي  النيران 
الــذي  الــوقــت  فــي  بالكامل،  ــا  ــزاءه أج بعد 
موقع  إلــى  ــاء  ــف اإلط ــارات  ــي س فيه  هــرعــت 

إلخماده.  الحريق 

ــى  ــة الــتــي وصــلــت إل ــي ــن ــات األم ــه ــج ال
حيثيات  ــي  ف التحقيق  ــرت  ــاش ب الــمــوقــع 
ــق  ــري ــح ـــــدالع ال ـــــروف ومـــالبـــســـات ان وظ
بمحرك  فني  خلل  سببه  بأن  يعتقد  الــذي 

السيارة.

... ورجال الدفاع المدني يحاولون السيطرة عليها 
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وفد »وفاقي« يلتقي وزير »البلديات« ويطلب إيقاف »نورانا«

ــب، مــمــثــل الــدائــرة  ــائ ــن وأوضــــح ال
ــة  ــي ــال ــم ــش ــة ال ــظ ــاف ــح ــم ــال الـــثـــانـــيـــة ب
اللقاء  تــفــاصــيــل  الـــوداعـــي  ســيــدمــكــي 
وطلبنا  الوزير  مع  جلسنا  »إننا  مبينا: 
بشكل  كان  وإن  المشروع  دفان  توقيف 
ــل إلـــى حل  ــوص ــت ــت، إلـــى حــيــن ال ــؤق م
ــوع«، مــشــيــرا إلــى  ــوض ــم ــي ال ـــذري ف ج
تدعونا  الــتــي  ــاب  ــب األس بــيــن  »مـــن  أن 
المجلس  أن  الدفان  توقيف  طلب  إلــى 
ترخيص  أي  على  ــق  ــواف ي ــم  ل الــبــلــدي 
باإلضافة  نفسه،  الموقع  في  للدفان 
واضحة  قانونية  مخالفات  وجود  إلى 
يخص  فيما  وخصوصا  المشروع،  في 

الترخيص والدفان«.
ــروع  ــش ــم ال »إنــــشــــاء  أن  وأضــــــاف 
الهيكلي  المخطط  وبوضوح  يخالف 
يمكن  ال  بمرسوم  ــادر  ــص ال للبحرين، 
ــت  ــوق ال فـــي  قــانــونــيــا«،  إال  ـــاوزه  ـــج ت
بشأن  الوزير  رد  إلى  فيه  يشر  لم  الذي 

طلبهم.
الكعبي  ـــر  ـــوزي ال مـــن  الـــوفـــد  ــــل  وأم
أسرع  في  طلبهم  تحقيق  على  الموافقة 
ـــي من  ـــال ــاء األه ــي ــت ــــت، فـــي ظـــل اس وق
على  سلبا  وتأثيره  المشروع،  انطالق 

مشروعهم اإلسكاني.
الوفد  تحدث  متصل،  صعيد  وعلى 
الذي  الشارع  عن  الوزير  مع  الوفاقي 
المدينة  نحو  البديع  قــرى  من  سيمتد 
بمعرفة  األعضاء  طالب  إذ  الشمالية، 
عموما  والمنطقة  الخدمات  تأثر  مدى 
المدينة  إلى  المؤدي  الشارع  إيجاد  من 
ـــداره 97  ـــق ــاء مـــا م ــق ــب ــة، وب ــي ــال ــم ــش ال
اإلسكانية  للخدمات  مخصصا  هكتاراً 

والخدماتية التي يمر بها الشارع.
المساحة  ــي  ف الــتــصــرف  ــوا  ــض ورف

بعض  ــع  ــي ب أو  ــض  ــوي ــع ــت ــال ب ســـــواء 
وقت  في  إليه  ُأشير  ما  وهو   - األراضــي 
بين  إذ   - الــجــهــات  بــعــض  ــن  م ــق  ــاب س
الشمالية«  »ثانية  أهالي  أن  الوداعي 
عانوا من الحرمان الطويل فيما يخص 
به  يقبل  لن  ما  وهو  الخدمية،  الشئون 

أي أحد.
كرانة«  »إسكان  مشروع  نوقش  كما 
 2004 العام  منذ  تنفيذه  تأخر  ــذي  ال
وعـــود  ــت  ــي ــط أع والـــــذي  اآلن،  ــى  ــت وح
من  ــه  أن وخصوصا  بتنفيذه،  سابقة 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  جــاللــة  قبل 

خليفة.
ـــال الـــوداعـــي  ــب ق ــان ــج ـــذا ال ـــي ه وف
المشروع  يخفف  أن  المؤمل  من  »كــان 
لألهالي  يكون  أن  المفترض  من  الــذي 
تسكن  الذين  المواطنين،  معاناة  من 
فيما  منهم  عائالت  سبع  أحيانا  أو  ست 
العلم  ــع  م تــأخــر  لكنه  ــازل،  ــن م تسمى 
أرض  على  يقوم  أن  المفترض  من  أنــه 
وتعود  هــكــتــارا،   16 مساحتها  تبلغ 
مشيرا  الملكي«،  الديوان  إلى  ملكيتها 
)كرانة(  أن  أحد  على  يخفى  »ال  أنه  إلى 
قرى  في  موجودة  سكانية  كثافة  أكثر 
من  فإنها  نفسه  الــوقــت  ــي  وف البديع، 
مستشهدا  خدماتيا«،  المناطق  أفقر 
من  قرية   11 تضم  التي  المنطقة  بخلو 
للبنين،  واحــدة  مدرسة  عــدا  مـــدارس، 
افتتحت  التي  أبوصيبع  مدرسة  وهي 

قبل 53 عاما.
إنه  الــوداعــي  قــال  الــوزيــر  عن  ونقال 
المنطقة،  ــة  ــوي ه تغيير  ــدم  ــع ب ـــد  وع
وســـتـــحـــظـــى بـــتـــطـــويـــر لـــلـــخـــدمـــات، 
ـــــد بـــعـــودة  ـــــه وع ـــــى أن بـــاإلضـــافـــة إل
فيما  للمواطنين،  اإلسكاني  المشروع 

في  العمل  يتم  أن  ــد  ــوف ال ــاء  ــض أع أمــل 
ــي أســـرع وقت  الــمــشــروع اإلســكــانــي ف
حتى  تنفيذه  في  تجاوز  أن  بعد  ممكن 
الوقت الحاضر أربعة أعوام إذ كان من 
الدولة  موازنة  ضمن  ينفذ  أن  المؤمل 
ما  وبحسب   2008  -  2007 للعامين 
فهمي  السابق  اإلسكان  وزير  به  صرح 

الجودر بالبدء في المشروع.
للمنطقة  البلدي  المجلس  أن  يذكر 
نـــورانـــا  ـــروع  ـــش م أن  أكــــد  ــة  ــي ــال ــم ــش ال
قبالة  ــه  ــت ــام إق ــع  ــزم ــم ال ــاري  ــم ــث ــت االس

ــــع قـــرى فـــي الــمــحــافــظــة  ســـواحـــل أرب
جد  جنوسان،  كرانة،  وهي:  الشمالية 
للقانون؛  مخالف  وكرباباد،  الحاج، 
ألن المجلس البلدي والجهاز التنفيذي 
أو  ــان  ــدف ــل ل ــص  ــي ــرخ ت أي  يـــصـــدرا  لـــم 

للمشروع بالكامل.
والــدفــان  ـــردم  ال أعــمــال  تعد  وبــذلــك 
للقرار  مخالفة  حاليا  القائمة  للمشروع 
المعني   ،2005 للعام   )16( ــوزاري  ال
المغمورة  ــي  األراض ــان  ودف ردم  بحظر 
ترخيص  دون  ــن  م البحرية  بالمياه 

لحين إقرار خط الدفان.
من  الشأن  هذا  في  الصادر  القرار  أما 
والــزراعــة  البلديات  شئون  ــر  وزي قبل 
فنص  الــصــالــح  صــالــح  علي  الــســابــق 
ـــــه »يـــحـــظـــر عـــلـــى أصـــحـــاب  عـــلـــى أن
المغمورة  مساحتها  كانت  أيا  األراضي 
من  أي  على  الواقعة  البحرية  بالمياه 
البحرين،  مملكة  ــئ  ــواط وش ســواحــل 
عمل  بأي  القيام  في  الشروع  أو  القيام 
أيا  األراضي،  هذه  وردم  دفان  أعمال  من 
الحصول  بعد  إال  منها،  الــغــرض  ــان  ك

المختصة،  البلدية  من  ترخيص  على 
ويتم وقف العمل بالتراخيص السابق 
الــدفــان  عـــدا  فيما  ــان  ــدف ــال ب ــا  ــدوره ص
للمشروعات التي تمت أو تتم الموافقة 
ــا مـــن الــبــلــديــة  ــه ــص ل ــرخ ــم عــلــيــهــا وال
الجهات  كــل  لموافقات  والمستوفية 

المختصة.
لجنة  عــضــو  تــحــدث  جــانــبــه،  ومـــن 
العامة  الـــدولـــة  أمـــالك  ــي  ف التحقيق 
حسن  النائب  البرلمانية  والخاصة 
ــت ســابــق عــن دفــان  ــري فــي وق ــدوس ال

أعمال  ــد  ض ــا  ــن »أن موضحا  »نـــورانـــا« 
لمصلحة  كانت  إذا  إال  جــذريــا،  الــدفــان 
حــدود  ــي  وف الــعــام،  النفع  مشروعات 
أرض  وأن  أيــضــا،  ــة  ــدروس وم معقولة 
الوثائق  بحسب  كانت  نورانا  مشروع 
إسكاني،  لمشروع  مخصصة  الرسمية 
وأن هناك آليات متبعة من أجل تحويل 
وأنه  األرض،  وملكية  استخدام  غرض 
الديوان  قبل  من  موافقة  وجود  من  البد 
ـــة األولــــــى لــكــونــهــا  ـــدرج ـــال ــي ب ــك ــل ــم ال

خصصت من قبل عاهل البالد«.

§ الوسط - فرح العوض

شئون  وزي��ر  والبلدية  النيابية  »ال��وف��اق«  كتلتي  من  وف��د  طالب   [
لمشروع  المستمر  الدفان  إيقاف  الكعبي  جمعة  وال��زراع��ة  البلديات 

نورانا االستثماري في أسرع وقت.
الوفاقي  بالوفد  الكعبي  ال��وزي��ر  جمع  ال��ذي  اللقاء  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
جواد  النواب  بمجلس  العامة  والمرافق  البيئة  لجنة  رئيس  ضم:  الذي 
فيروز، والنائب سيدمكي الوداعي، والبلديين يوسف البوري، وسيد 
الدنمارك  في  كوبنهاغن  إلى  الوزير  سفر  قبل  وذلك  الموسوي،  أمين 
للمشاركة في المؤتمر الخامس عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

لتغير المناخ.

أمان طالب المسئولين في »األشغال« بزيارة عاجلة

»مجاري العكر« تؤخر تطوير الطرق ألكثر من عامين
§  الوسط - فرح العوض

] أدى تأخر تسليم مشروع تطوير شبكة المجاري 
إلى  الوسطى  المحافظة  مــن  الخامسة  ــرة  ــدائ ال فــي 
من  ألكثر  الدائرة  طرق  تطوير  مشروع  في  البدء  تأخر 

عامين.
تطوير  مــن  االنــتــهــاء  يتم  أن  المفترض  مــن  وكــان 
والعكر  الغربية  العكر  قريتي  في  المجاري  شبكة 
 624 السكنيين  المجمعين  تضمان  اللتين  الشرقية، 
حتى  سيتأخر  أنه  إال   ،2010 العام  نهاية  في  و626 
لم  الذي  فيه،  العمل  بطء  بسبب   2011 آذار  مارس/ 

ينجز أكثر من نصفه حتى اآلن.
الخامسة  ــرة  ــدائ ال ممثل  علق  الجانب  ــذا  ه ــي  وف
أمــان  ــي  رض الوسطى  للمنطقة  البلدي  بالمجلس 
للدائرة  التحتية  البنية  وانــتــهــاء  تضرر  مستنكرا 
وجه  على  المذكورتين  وللقريتين  عموما،  الخامسة 
الناس  شكاوى  معدل  ارتفاع  إلى  الفتا  الخصوص، 
السكنيين  للمجمعين  التحية  البنية  ـــردي  ت ــن  م

وشوارعهما والطرق فيهما.
من   2012 العام  حتى  سيبقون  »األهالي  إن  وقال 
بينما  عليها،  للمرور  صالحة  وطرق  شوارع  أية  دون 
فيما  ومـــعـــذورون  ــل  ب ــق  ح على  وهــم  نــفــد،  صبرهم 
للطرق«،  العام  الوضع  تردي  بسبب  إليه،  يذهبون 
وزارة  بيد  ــر  »األم أن  نفسه  الوقت  في  ــح  أوض أنــه  إال 
يسعى  الذي  البلدي،  المجلس  لدى  وليس  األشغال، 
المعنية  الجهات  إلى  المواطنين  أصوات  إيصال  إلى 
بسبب  المشروعين  في  التأخر  وأن  المستطاع،  قدر 

الوزارة، التي تأخرت كثيرا في متابعة الموضوع«.
البلدي  المجلس  ــي  ف »األعــضــاء  أن  إلــى  وأشـــار 
ــرق،  ــط ــام لــلــشــوارع وال ــع ــع ال ــوض ــن ال مــســتــاءون م
هطلت  التي  األمطار  مياه  كشفت  بعدما  وخصوصا 
والتزال سوء التخطيط والبنى  التحتية«، مؤكدا أنه 
خاطب الوزارة مرارا في الشأن نفسه إال أن ردها دائما 
شبكة  بتطوير  مرتبط  الشوارع  تطوير  أن  يكون  ما 

الصرف الصحي والمجاري.
والطرق  الشوارع  أمان  ووصف 

كلها  ـــوارع  ـــش ال »إن  قـــائـــال: 
المرور  يمكن  وال  طينية، 

لذلك   ، بسهولة  عليها 
ــى  ــة إل ــاج ــح ــن ب ــح ن

حتى  مؤقت،  حل 
صالحة  تكون 

لـــــلـــــســـــيـــــر 
 ، » عليها

في  المجاري  شبكة  من  االنتهاء  »تم  أنه  إلى  مشيرا 
لتكون  طرقها،  في  البدء  يتم  ال  فلماذا  الطرق،  بعض 

صالحة للسير عليها؟«.
كما  ــال،  ح ــال  ــغ األش وزارة  تجد  أن  ـــرورة  ض وأكـــد 
أوجدت حاًل للطرق الواقعة في العكر الغربي الفتتاح 

المركز الصحي نهاية العام الجاري.
شــوارع  زيــارة  إلــى  ـــوزارة  ال في  المسئولين  ــا  ودع
في  المسئولين  ــــو  »أدع ــال:  ــائ ق الــخــامــســة  الـــدائـــرة 
الخامسة  الــدائــرة  بنية  على  التعرف  إلــى  األشغال 
إنها  إذ  عاجلة؛  ـــارة  زي ــالل  خ مــن  الــمــدمــرة  التحتية 
أن  وخصوصا  تعديلها،  في  التأخر  تتحمل  تعد  لم 
الماضي  الجمعة  يوم  هطلت  التي  األمطار  مياه  آثار 
أن  إلــى  منوها  مقبلة«،  ـــام  أي عــشــرة  حتى  ستبقى 
خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء  »رئيس 
بالعكر  ــام  ــم ــت االه إلـــى  وجـــه  خليفة  آل  ســلــمــان  ــن  ب
تجمع  تشهد  أنها  وخصوصًا  والغربية،  الشرقية 

مستنقعات كثيرة«.
موازنة  على  تطلعنا  لــم  »الــــوزارة  إن  ــان  أم ــال  وق
المشروع، إال أن ما تشهده القريتان من تدني مستوى 
والشوارع  التحتية  البنية  وضع  ــردي  وت الخدمات 
أن  الـــوزارة  على  ينبغي  ــه  وأن طــارئــة،  حالة  يعتبر 
تكون لديها موازنة للحاالت الطارئة بدال من االنتظار 

ألعوام مقبلة«.

حّمل »تنفيذي الوسطى« المسئولية وطالب الكعبي بالتدخل إلزالته 

أمان: مالك أرض يشّيد سورًا »مخالفًا« ضمن حدود خليج توبلي 
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

ممثل  الوسطى  المنطقة  بلدي  مجلس  عضو  طالب   [
شئون  ــر  وزي أمــس  بيان  في  ــان  أم رضــي  الخامسة  الــدائــرة 
البلديات والزراعة جمعة الكعبي بالتدخل إلزالة سور أقيم 
العكر  بقرية  توبلي  خليج  حــدود  ضمن  أرض  قطعة  على 
التنفيذي  الجهاز  قبل  من  إجازة  المالك  ُمنح  أن  بعد  الغربي 

ببلدية المنطقة الوسطى.
على  واقعة  األرض  »قطعة  أن  بيانه  في  أمــان  ــح  وأوض
خليج  ــدود  ح ضمن  وتدخل  الصباح  جابر  الشيخ  ــارع  ش
الرامية  الجهود  مع  »يتناقض  اعتبره  الذي  األمر  توبلي«، 

للحفاظ على الخليج«، مشيراً إلى أن »الترخيص ُمنح على 
إال  خفيف،  بسياج  الملكية  لحفظ  األرض  تحويط  أســاس 
بحواجز  رة  مسوَّ األرض  إن  إذ  تمامًا  يختلف  الحال  واقع  أن 
وتهيئتها  مخزن  ببناء  صاحبها  ــام  وق أسمنتية  وقــواعــد 

لمواقف سيارات«. 
على  واقــعــة  »المخالفة  أن  ــان  أم البلدي  العضو  ــر  وذك
واضح  تحرك  أي  دون  من  التنفيذي  الجهاز  ومسمع  مرأى 
وال  مشروطة  منحها  تم  التي  اإلجازة  أن  عن  فضاًل  قبله،  من 
البلدية«،  موافقة  بعد  إال  عليها  التخزين  أو  التأجير  تجيز 
وقت  فــي  األرض  لتحويط  ـــازة  اإلج رفضت  »كنت  وأردف 
الــرجــوع  دون  للمالك  ــص  رخ التنفيذي  والــجــهــاز  ســابــق 

»الــســور  إن  ـــال  وق ــوص«.  ــص ــخ ال بــهــذا  الــبــلــدي  للمجلس 
البلدي  للمجلس  جلسة  آخر  في  مناقشته  تمت  المخالف 
وأخطر الجهاز التنفيذي بضرورة إزالة المخالفة إال أن األمر 

لم يتغير والمالك استمر في مخالفته للقانون«.
صرف  ــن  ع راض  غير  الــبــلــديــات  ـــر  »وزي أن  ـــان  أم ـــد  وأك
توحيد  على  الوزير  حرص  إلى  يشير  ما  وهو  اإلجــازة،  هذه 
للجهاز  مطالبته  مــكــرراًُ  توبلي«.  خليج  لحماية  الجهود 
هيبة  لحفظ  المخالفة  إزالة  على  العمل  »بسرعة  التنفيذي 
االرتداد  وتطبيق  الخليج  وحماية  القانون  وفرض  البلدية 
في حدود 50 متراً الذي سبق للمجلس البلدي أن اتخذ قراراً 

فيه وصدق عليه الوزير«.

خليج توبلي

استمرار دفان المساحة المخصصة لمشروع »نورانا« االستثماري ...و في اإلطار سيدمكي الوداعي

رضي أمان

في فحص طبي أجرته المحافظة: 10 ٪ لديهن سكري 

»الشمالية«: فحص يظهر 20 ٪ من المشاركات مصابات بـ »الضغط« 
§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

المحافظة  أجرته  طبي  فحص  أظهر   [
المشاركات  من  المئة  في   20 أن  الشمالية 

مصابات بضغط الدم. 
وقال بيان صحافي صدر عن المحافظة 
الـــبـــرامـــج  إدارة  إن  )الــــســــبــــت(،  أمـــــس 
بالمحافظة  المجتمع  وشئون  االجتماعية 
مناسبة  استغالل  فــي  نجحت  الشمالية 
على  التركيز  فــي  البحرينية  ــرأة  ــم ال ــوم  ي
مباشر  ارتباط  لها  التي  الصحية  القضايا 

بصحة المرأة وأسرتها. 
رجب  بن  جعفر  الشمالية  محافظ  ودعا 
الى استغالل المناسبة وأنشطتها المرافقة 
بالنفع  تعود  قيمة  طبية  معلومات  لتقديم 

على المشاركات.
تنفيذها  التي  بالفعاليات  يتعلق  وفيما 
البحرينية،  المرأة  بيوم  احتفااًل  العام  هذا 
االجتماعية  الــبــرامــج  قسم  رئيسة  قــالــت 
رتبت  المحافظة  إن  الــبــحــارنــة،  فضيلة 
إدارة  عليه  أشــرفــت  للنساء  طبيًا  فحصًا 
قياس  شمل  التنمية،  ــج  ــرام وب الــخــدمــات 

ما  أن  تبين  وقــد  ــري،  ــك ــس وال ـــدم  ال ضغط 
مشاركة   50 أصل  من  أشخاص   10 نسبة 
مصاب بارتفاع ضغط الدم )20 في المئة( 
في  باالرتفاع  مصابات  مشاركات   5 كذلك 

السكري )10 في المئة. 
وشمل البرنامج كذلك محاضرة صحية 
المبكرة  ــات  ــوص ــح ــف ال ــة  ــي ــم »أه ــوان  ــن ــع ب
البديع  مــركــز  ــن  م ــرزا  ــي م لــعــفــاف  ــرأة«  ــم ــل ل
 60 ــن  م يــقــرب  ــا  م فيها  وشــــارك  الــصــحــي، 

مشاركة.
جعفر بن رجب
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المخزون السمكي بدأ في التأثر مع ازدياد درجة الحرارة

ارتفاع منسوب المياه أكبر تهديد يواجه البحرين في ظل التغير المناخي

أن  المتوقع  من  أنــه  إلــى  المرباطي  ــار  وأش
بها  مرت  التي  نفسها  بالحادثة  البحرين  تمر 
في عامي 1997 و1998، إذ إنه بسبب التغير 
الشعاب  من  العديد  على  القضاء  تم  المناخي 

المرجانية في هذين العامين.
»الــوســط«:  لـ  حديث  في  المرباطي  ــال  وق
»البــــد مــن تــحــريــك مــلــف الــتــغــيــر الــمــنــاخــي، 
القضايا  ــن  م ــد  ــدي ــع ال ــاك  ــن ه أن  ــًا  ــوص ــص وخ
التغير  قضية  أهمها  ومن  البحرين  في  العالقة 
فإن  المساحة  ضيق  وبسبب  المناخي)...( 
المناخ  تغير  لــتــأثــيــرات  معرضة  البحرين 

بشكل أكبر«.
من  العديد  هناك  أن  إلــى  المرباطي  ولفت 
المناخ  على  تؤثر  التي  الطبيعية  الــعــوامــل 
ــى أن  ــل لــإنــســان بــهــا، مــشــيــراً إل والــتــي ال دخ
األيدي  عبث  عن  ناتجة  بشرية  عوامل  هناك 
بسببها  المناخ  تــأثــر  ــى  إل أدى  مــا  البشرية، 

بشكل كبير.
من  العديد  هــنــاك  أن  الحظنا  »لــقــد  وتــابــع 

ــدد الــكــثــيــر مــن الــــدول،  ــه ــي ت ــت الــمــؤشــرات ال
يؤثر  بدأ  الحرارة  درجة  ارتفاع  أن  وخصوصًا 
والمحاصيل  والغابات  البحرية  البيئة  على 
المناخ  تغير  أن  المتوقع  من  أنه  كما  الزراعية، 
فقط  ليس  السمكي  الــمــخــزون  على  سيؤثر 
في  المحيطات  حتى  وإنما  العربي،  للخليج 
هذه  وضع  من  البد  فإنه  لذلك  األرضية،  الكرة 
مملكة  في  العامة  السياسة  ضمن  المعطيات 

البحرين«.
ولفت المرباطي إلى أن تغير المناخ سيؤثر 
الخليج  لحوض  االستراتيجي  المخزون  على 
ـــاءات  ـــص ــدر بــحــســب اإلح ــق ــــذي ي ــي ال ــرب ــع ال
ما  ــا،  ــوي ــن س ــن  ط ـــف  أل و16  ـــــ200  ب األخـــيـــرة 
سيؤثر على المخزون السمكي، مؤكداً أنه البد 

من الحد من التغير المناخي.
في  التنمية  سياسة  أن  المرباطي  وذكـــر 
إنها  إذ  خــصــبــة،  أراضــــي  تــتــرك  ــم  ل الــبــحــريــن 
على  سيؤثر  ذلك  أن  إلى  مشيراً  عليها،  تعدت 
المناخ، كما سيؤثر على الكائنات الحية وعلى 

البحرين  أن  وخصوصًا  المرجانية  الشعاب 
إذ  بــالــتــجــربــة،  مـــرت  ــد  ق و1998   1997 ــي  ف
نفوق  فــي  تسبب  مــا  ــرارة  ــح ال درجــة  ارتفعت 
ــي هي  ــت ــاب الــمــرجــانــيــة ال ــع ــش ــن ال الــكــثــيــر م
ونسبة  المناخ  بتغير  يتأثر  حيوان  عن  عبارة 
التلوث، مبينًا أن هذه الشعاب تأثرت بالتغير 
اآلخر  والبعض  قاوم  بعضها  أن  إال  المناخي، 
فشت  في  الموجودة  الشعاب  وخصوصًا  مات 
الشعاب  موت  أن  إلى  منوهًا  والجارم،  العظم 

جميع  تقريبا  طال   1997 عام  في  المرجانية 
حوض  فــي  الــمــوجــودة  المرجانية  الشعاب 

الخليج العربي.
مستوى  بتغير  ــًا  ــع ــوق ت ــاك  ــن ه أن  ــن  ــي وب
هجرة  إلى  سيؤدي  الذي  المياه،  حرارة  درجة 
العميقة،  المياه  إلــى  ستهاجر  التي  األسماك 
العربي  الخليج  ــوض  ح عــن  بعيداً  مهاجرة 

الذي تعتبر مياهه ضحلة.
التي  التأثيرات  من  أن  إلى  المرباطي  وأشار 
منسوب  ارتــفــاع  المناخي  التغير  سيخلفها 
حــذرت  الــمــصــادر  بعض  هــنــاك  إن  إذ  الــمــيــاه، 
ــود فــي الــخــلــيــج الــعــربــي  ــوج ــم ـــن  الــجــزر ال م
حوض  جنوب  أقصى  في  الواقعة  وخصوصًا 
الخليج الصناعية، الفتًا إلى أن بعض الخبراء 
المياه  منسوب  في  ارتفاعا  هناك  أن  من  حذر 
المياه  ستغطي  المقبلة  المرحلة  خالل  وأنــه 
مع  الصناعية  الجزر  فإن  فبالتالي  الجزر  هذه 
وستذوب،  ستنتهي  المناخ  تغير  ومع  الزمن 
المياه،  منسوب  بارتفاع  مهددة  البحرين  وأن 
الصناعية  المنشآت  مــن  العديد  قــيــام  إن  إذ 
الجزر،  يهدد  البيئية  للشروط  االكــتــراث  دون 
ضمن  تتشكل  لــم  الــجــزر  ــذه  ه أن  وخــصــوصــًا 

طبيعة الساحل.
»إن  المرباطي  قال  كوبنهاغن  مؤتمر  وعن 
ومن  األخــيــر  يكون  ــن  ول األول  ليس  المؤتمر 

الــدول  من  العديد  هناك  أن  نــرى  أن  المؤسف 
ضمنها  ــن  وم الــمــؤتــمــرات  ــذه  ه ــي  ف شـــارك  ــد  ق
وقــد  الــتــوصــيــات  تنفذ  ــم  ل أنـــه  إال  الــبــحــريــن، 
أحيانًا  التي  الدول  تلك  إحدى  البحرين  تكون 
رؤيا  بسبب  المعاهدات  بتوصيات  تكترث  ال 
يغلب  معين  اقتصادي  توجه  وبسبب  معينة 

على التوجهات البيئية«.
ــت الــكــثــيــر من  ــع ــن وق ــري ــح ــب وأضـــــاف »ال
ــذه  ه تــطــبــيــق  ــم  ــت ي ـــم  ل أنــــه  إال  االتـــفـــاقـــيـــات، 
المعاهدات  من  العديد  إن  إذ  ــداً،  أب االتفاقيات 
الرطبة  األراضـــي  تدمير  بعدم  تطالب   كانت 
والفشوت،  السواحل  منها  جــزءاً  تعتبر  التي 
الشواطئ  هــذه  بتدمير  قامت  البحرين  أن  إال 
وقعت  الــبــحــريــن  أن  كــمــا  ــل،  ــواح ــس ال وهـــذه 
دولية  معاهدة  وهي  كويتو  اتفاقية  برتوكول 
المنشآت  أن  إال  الصناعية،  بالمنشآت  تتعلق 

الصناعية مازالت تبنى وتقام«.
مــؤشــرات  وجـــود  ــم  رغ على  ــه  أن ــى  ال ولــفــت 
وخصوصًا  العامة،  السياسة  تغيير  بشأن 
بعد توجيه وزير الصناعة والتجارة بضرورة 
والمنشآت  المصانع  بعض  أوضــاع  تعديل 
المعامير،  كقرية  القرى  بعض  في  الصناعية 
مبينًا أنه البد أن تتخذ جميع الوزارات وجميع 
خصوصًا  التوجه،  هذا  البحرين  في  الهيئات 

في ظل عدم تفعيل المعاهدات واالتفاقيات.

بحاجة  البحرين  أن  إلى  المرباطي  وأشــار 
العديد  إن  إذ  البيئي،  النضوج  إلى  للوصول 
بالجانب  تهتم  ال  البحرين  في  المؤسسات  من 
كوبنهاغن  مؤتمر  أن  المرباطي  وذكر  البيئي. 
فيه  شاركت  ــذي  وال الدنمارك،  في  عقد  ــذي  ال
البحرين  مملكة  ــت  ــان وك ـــة  دول  200 ــة  ــراب ق
أن  ــد  الب المؤتمر  فــي  المشاركة  الـــدول  ــدى  إح
التغير  من  للحد  وتحول  انطالقة  نقطة  يكون 
لن  البحرين  مشاركة  ان  معتقداً  المناخي، 
سياسات  تطلق  لن  فالبحرين  الجديد،  تضفي 
جديدة للحد من التغيرات المناخية، على رغم 
الجزر  أو  الدول  إحدى  هي  البحرين  مملكة  أن  
قد  التقديرات  بعض  أن  وخصوصًا  المهددة 
البحرين  له  ستتعرض  ما  على  الضوء  سلطت 
منسوب  ارتـــفـــاع  مــســتــويــات  ــي  ف ــًا  ــوص ــص خ

المياه.
وضع  البحرين  على  »إن  المرباطي  وقــال 
الذي  كوبنهاغن  مؤتمر  من  ابتداء  التدابير  كل 
المشاركة  هذه  خالل  من  ونتمنى  فيه  شاركت 
بشأن  ــب  ــوان ــج ال بــعــض  الــبــحــريــن  تــطــور  أن 
يتعلق  فــيــمــا  ــًا  ــوص ــص خ ــة  ــام ــع ال الــســيــاســة 
الصناعية  المناطق  وتحديد  التحتية  بالبيئة 
تـــؤرق  ــت  ــات ب الــمــشــكــلــة  هـــذه  أن  ــًا  ــوص ــص خ
الصناعية  المناطق  أصبحت  إذ  الــمــواطــن، 

تقترب من التجمعات السكانية«.

§  الوسط - فاطمة عبداهلل 

المهددة  ال���دول  م��ن  البحرين  أن  ال��م��رب��اط��ي  غ���ازي  البيئي  ال��ن��اش��ط  أك��د   [
من  الذي  المياه،  منسوب  بارتفاع  يتعلق  فيما  وخصوصًا  المناخية،  بالتأثيرات 

الممكن أن يغرق بعض الجزر.

رفعت الصور والشعارات احتجاجًا على الوضع البيئي في المنطقة

»بيئيي المعامير« تستنكر تدمير البيئة في »كوبنهاغن«

تدشين  عاتقها  على  ــذت  أخ البحرين  أن  ــواد  ج ــر  وذك
باستضافتها  الطبيعية  الكوارث  ظاهرة  من  الحد  وثيقة 
في  عقد  ــذي  ال المؤتمر  فــي  المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن 
تمت  أنه  كما  توقيعها،  وتم  الماضية  األشهر  في  المنامة 
عقد  الذي  كوبنهاغن  في  المناخ  تغير  مؤتمر  في  مناقشته 
البحرين  على  أن  إلــى  مشيراً  الــجــاري،  الشهر  مطلع  في 
أن  وخصوصًا  صنعتها،  التي  البيئية  للكوارث  حد  وضع 
عالقة  ولها  الهواء  تلوث  التي  المصانع  من  الكثير  هناك 
عن  الــصــادرة  الــغــازات  تسرب  بسبب  المناخي  بالتغير 
سواء  البحرين  مناطق  جميع  في  انتشرت  التي  المصانع 

القرى. في  أو  المدن  في 
في  القرية  وأهالي  المعامير  بيئيي  لجنة  جواد  مثل  وقد 
الشعارات  رفع  خالل  من  الدنمارك  في  كوبنهاجن  مؤتمر 
قرب  بسبب  القرية  أهالي  وضع  على  تدل  التي  والصورة 
بعزف  قــام  أنــه  كما  السكانية،  التجمعات  من  المصانع 
المصانع  وجــود  ــض  رف عــن  تعبر  موسيقية  مقطوعات 

السكنية. التجمعات  من  القريبة 
بهذه  لــيــقــوم  ــارك  ــم ــدن ال إلـــى  ــه  ــاب ذه ــن  ع ـــواد  ج ـــال  وق
ــم  رغ ــى  ــل ع ـــه  أن ـــى  إل ــود  ــع ي ــب  ــب ــس ال »إن  ــات  ــاج ــج ــت االح
عن  المحلية  الصحف  بعض  ذكرتها  التي  التصريحات 
بشأن  المعامير  قرية  ألهالي  قطعت  التي  الهزيلة  الوعود 
من   1700 من  أكثر  عليها  صدق  التي  الشعبية  العريضة 
المطالب  من  اليسير  النزر  تضمنت  والتي  المعامير  أهالي 
من  لألهالي  ومجاورة  ملوثة  منشآت   3 بإبعاد  المشروعة 
فإنها  المدمرة  بالقرية  تحيط  منشأة   130 من  أكثر  ضمن 

اآلن«. إلى  تطبق  لم 
قسيمة  سحب  بشأن  أطلقت  التي  »الوعود  أن  وأضاف 
لم  أشهر   3 غصون  في  وحجمًا  تلويثًا  المنشآت  أصغر 
تمارس  المنشأة  والتــزال  أشهر   4 من  أكثر  مضت  إذ  تنفذ، 
فالمنشأة  تنفذ،  لم  الوعود  أن  إلى  جواد  لفت  كما  أعمالها«. 
قسيمتها  بسحب  والتجارة  الصناعة  وزارة  وعدت  التي 
هذه  حتى  قائمة  ــزال  والت نفسه  النشاط  تمارس  مازالت 

المنشأة  بــشــأن  نــشــره  ــم  ت ــا  م جـــواد  واستنكر  اللحظة. 
وتم  القرية  مدارس  إحدى  من  القريبة  الثالثة  الصناعية 
خطورة  أكثر  المنشأة  هذه  أن  مبينًا  مخالفة،  غير  اعتبارها 
المتطايرة  االسمنت  بمادة  تعاملها  بسبب  األهالي  على 
قريبة  أنها  كما  المنازل،  تجاور  أنها  جانب  إلى  جهة،  من 
جميعهم  يستنشقون  طالب   600 من  أكثر  بها  مدرسة  من 

يومي. بشكل  األسمنت  مادة 
حال  في  أنه  تقتضي  البيئية  االشتراطات  أن  إلى  ولفت 
متراً   60 مسافة  ترك  من  البد  فإنه  نجارة  ورشــة  افتتاح 
في  المصانع  من  الكثير  هناك  بينما  األهالي،  عن  األقل  على 
 10 سوى  السكنية  التجمعات  عن  تبعد  ال  المعامير  قرية 
مشيراً  مخالفة،  أكبر  تشكل  المصانع  هذه  أن  مؤكداً  أمتار، 

الثانية. أمواج  جزر  ستصبح  المعامير  قرية  أن  إلى 
إذ  القرية،  في  الخطرة  المنشآت  بإبعاد  جواد  وطالب   
هذه  مخالفة  تؤكد  والتشريعية  البيئية  القوانين  كل  إن 
أن  كما  البيئة،  وعلى  األهالي  على  وخطورتها  المصانع 
يتسرب  ومــا  دفيئة  ــازات  غ من  تطلق  ومــا  المصانع  هــذه 
إلى  ــؤدي  ي مــا  الــعــام،  المناخ  على  يؤثر  غــازات  مــن  منها 
أن  ــى  إل الفــتــًا  منه،  الحد  مــن  ــد  الب ــذي  ال المناخي  التغير 
للكوارث  سببًا  تعد  المعامير  فــي  الــمــوجــودة  المصانع 
حولت  المصانع  هذه  أن  كما  القرية،  بأهالي  لحقت  التي 

موبوءة. قرية  إلى  المعامير 

المعامير توصل رسالتها للعالم في كوبنهاغن
§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

البيئي  ال��ن��اش��ط  واص����ل   [
م��ح��م��د ج������واد ح��س��ي��ن ح��م��ي��د 
قمة  مؤتمر  باحة  أمام  اعتصامه 
المناخ التي اختتمت في العاصمة 
في  )ك��وب��ن��ه��اغ��ن(  ال��دن��م��ارك��ي��ة 
إليصال  للمؤتمر،  األخير  اليوم 
البيئية  المعامير  ق��ري��ة  رس��ال��ة 

للمؤتمر العالمي. 
وك������ان ال����ي����وم األخ����ي����ر ف��ي 
شهد  البيئي  العالمي  المؤتمر 
ان��خ��ف��اض درج���ة ال���ب���رودة إل��ى 
م��س��ت��وى ل��م ت��ش��ه��ده ال��دن��م��ارك 
من  الكثير  يتمكن  ولم  عقود.  منذ 
للشوارع  الخروج  من  النشطاء 

بسبب البرد القارس. 
وق������ام������ت وك�����������االت أن����ب����اء 

بتصوير  غربية  تلفزة  ومحطات 
ل��ق��اءات  واخ���ذ  ال��ل��ق��ط��ات،  بعض 
للبحرين  ال��ب��ي��ئ��ي  ال���وض���ع  ع���ن 
إليها  ينتمي  ال��ت��ي  وال��م��ع��ام��ي��ر 

الناشط محمد جواد. 

النشطاء  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ورك����ز 
على  األجنبية  التلفزة  ومحطات 
من  والمعامير  البحرين  مشكلة 
تفهمهم  وأب��دوا  البيئية،  الناحية 

للرسالة البيئية.

محمد جواد حسين يرفع لوحة  احتجاجية بالقرب من مقر انعقاد القمة

الذي  جواد،  محمد  اللجنة  رئيس  طريق  عن  كوبنهاغن  مؤتمر  في  المعامير  بيئيي  لجنة  شاركت   [
المجاورة  المصانع  عن  الناجمة  المعامير  قرية  في  البيئي  الموضوع  عن  استنكارية  شعارات  حمل 

للتجمعات السكانية.

توزيع 20 ألف نشرة للتوعية بالممارسات البيئية... وألف دينار للمأتم األنظف

»الشمالية« ترّكب 170 لوحة إعالنية ضمن حملة »عاشوراء نرتقي« 
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

بتركيب  قامت  إنها  أمس  بيان  في  الشمالية  المنطقة  بلدية  قالت   [
ومناطق  قرى  ومناطق  شوارع  مختلف  في  توعوية  إعالنية  لوحة   170
وبالقرب  العزائية  المواكب  مسار  ضمن  تقع  التي  الشمالية،  المحافظة 
من المآتم الحسينية ضمن حملة »عاشوراء نرتقي« التي تهدف إلى نشر 
الوعي بمفاهيم الحفاظ على البيئة، والنظافة، والشراكة المجتمعية في 
موسم عاشوراء، إضافة إلى طباعة 20 ألف نسخة من مجلة »عاشوراء 

نرتقي«، المهتمة بشئون الحفاظ على البيئة والنظافة.  
مآتم  وممثلي  برؤساء  التنفيذي  والجهاز  البلدي  المجلس  واجتمع 
المنطقة الشمالية, حيث تم طرح فكرة مشروع »عاشوراء نرتقي« الذي 
الحسينية  والمواكب  المآتم  مع  بالشراكة  البيئي  الوعي  نشر  على   يركز 

في قرى الشمالية. 
ستقدمه  ما  حول  المآتم  لممثلي  مفصال  شرحا  البلدية  مسئولو  وقدم 
وأكياس  الحاويات  توفير  من  المناسبة  هذه  في  للمآتم  دعم  من  البلدية 
القمامة، إضافة إلى حملة إعالمية موسعة للحافظ على البيئة والنظافة 

والشراكة المجتمعية. 
هذه  في  واحتياجاتهم  المآتم  لمسئولي  االستماع  اللقاء  خالل  وتم 

الحاويات  عدد  وزيادة  القمامة  أكياس  توفير  في  تمثلت  التي  المناسبة 
من  فــرق  وتشكيل  المخلفات،  حجم  في  ــادة  زي تشهد  التي  األمــاكــن  في 

المتطوعين لتنظيف طرق سير المواكب الحسينية.
وستقوم البلدية بالتنسيق مع لجان المواكب والمآتم وذلك للتنسيق 
أكياس  توزيع  سيتم  حيث  بالبلدية  الخاصة  الخدمات  جميع  وتقدم 
المأكوالت  توزيع  ومحالت  والمضايف  الحسينية  المآتم  على  القمامة 

وذلك لحفظ المخلفات.
مع  والتنسيق  بالتعاون  ستقوم  أنها  بيانها  فــي  البلدية  وذكـــرت 
القيام  مهمتها  موكب  لكل  خاصة  ــرق  ف بتكوين  الحسينية  المواكب 
تنظيف  فــي  جميل  مشهد  على  للحصول  والنظافة  التوعية  بعملية 
األطفال  بمشاركة  عاشوراء  فعاليات  ضمن  الحسينية  المواكب  مسار 
تطوير  تجاه  المسئولية  تحمل  في  المجتمعية  للمساهمة  تأصياًل  وذلك 

خدمات النظافة وخصوصًا خالل موسم عاشوراء. 
خــدمــات  ــز  ــرك )م مسمى  تــحــت  خـــاص  متنقل  ــز  ــرك م ــة  ــام إق وســتــتــم 
قسم  موظفو  فيه  يوجد  إذ  والمعزين،  المآتم  احتياجات  لتلبية  النظافة( 
الساخن  الخط  خالل  من  المواكب  أثناء  وذلك  النظافة،  وشركة  النظافة 
جميع  على  اإلجابة  ستتم  ساعة   24 مدار  وعلى   80008099 المجاني 

االستفسارات وتلبية جميع االحتياجات للمآتم والمعزين.
توفير  سيتم  النظافة،  شركة  مع  الخطة  »بموجب  البلدية  وأضافت 
لتغطية  وذلك  القرى  على  موزعون  ساعة   24 مدار  على  العمال  من  عدد 
المعزين  مرور  وطرقات  والشوارع  المآتم  حول  ما  لتنظيف  النظافة  عمل 
بوجود  الموحدة  المواكب  أثــنــاء  ــك  وذل النظافة،  أعــمــال  يغطون  لكي 
المسئولين ومفتشي شركة النظافة وإشراف مفتشي البلدية، كما سيتم 

توفير اآلليات إلزالة المخلفات«. 

معايير جائزة »عاشوراء نرتقي«
في  مأتم  ألفضل  الشمالية  المنطقة  بلدية  جائزة  عن  البلدية  وأعلنت 
والثانية  دينار   1000 األولــى  جائزتها  تبلغ  التي  البيئية  الممارسات 
 1000 قرية  أنظف  جائزة  إلــى  باإلضافة   ،300 والثالثة  دينار   500
مضيف  وأنظف  أجمل  وجائزة  دينار   500 موكب  أنظف  وجائزة  دينار، 
تفعيل  مدى  الجائزة  تقييم  معايير  أهم  من  أن  البلدية  ورأت  دينار.    300
إعادة  اآلتي:  التطبيق  عبر  للنفايات  السليمة  اإلدارة  في  البيئية  المبادئ 
الخاصة  األكــيــاس  فــي  ووضعها  المخلفات  ــرز  ف عبر  النفايات  تــدويــر 
من  التقليل  والبالستيكية(،  والمعدنية  الورقية  المخلفات  )مثاًل  بها 

النفايات قدر اإلمكان بحيث تكون الفضالت الناتجة أقل ما يمكن، إعادة 
االستخدام بالعمل على إعادة استخدام بعض األواني وذلك للتقليل من 

حجم النفايات الناتجة.
الموكب،  مسار  نظافة  في  والمساهمة  بالنظافة  االهتمام  على  وركزت 
نظافة  على  للحفاظ  التطوعية  الفرق  ضمن  المأتم  من  فرق  مشاركة  عبر 
مسار  نظافة  في  المساهمة  إلى  باإلضافة  المآتم،  ومحيط  العزاء  موكب 

المواكب المركزية، والمضائف الحسينية.
وتركز الحملة على نشر الوعي البيئي وذلك عبر توزيع مواد التوعية 
في  االنترنت  شبكة  واستغالل  الهاتف  عبر  التوعية  الرسائل  وإرســال 
»عاشوراء  شعار  تحت  وجــد  إن  المآتم  موقع  على  البيئة  الوعي  نشر 

نرتقي«.
ثقافة  عــن  خــاصــة  مــحــاضــرة  تخصيص  على  الــجــائــزة  تعتمد  كما 
لبيان  وذلك  العزاء،  مجالس  ضمن  من  اإلسالمي  المجتمع  في  النظافة 
الشريعة  أوجبته  بما  االلتزام  يتم  خالله  من  الذي  للنظافة  الديني  البعد 
واالهتمام  عام  بشكل  والبيئة  النظافة  بخصوص  السمحاء  اإلسالمية 
يمكن  إبداعية  أفــكــار  وتقديم  ــاص  خ بشكل  والقرية  المدينة  بنظافة 

االستفادة منها في المستقبل خالل مواسم عاشوراء المقبلة.

عدد من اإلعالنات التي قامت بلدية المنطقة الشمالية بتركيبها على أعمدة اإلنارة ضمن حملة » عاشوراء نرتقي«

غازي المرباطي
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عاشوراء... عطاء مستمر
أقصاه  إلى  أدناه  من  العالم  يقف  عام،  كل  من  األيام  هذه  إطاللة  مع   [
واألريحية  البطولة  روح  الشهداء  أبي  في  ليحيي  ــالل  وإج إكبار  وقفة 
والمثل األعلى الذي ضربه في الفداء والتضحية، حين وقف على ساحة 
الطف رافعًا روحه على كفيه، جاعاًل من نفسه وذويه قرابين على مذبح 
الطبيعية  اإلنسان  بحقوق  اإلنسانية  العدالة  بصوت  مناديًا  الحرية، 
وضمير  اإلنسانية  قلوب  في  خالداً  فعاش  الكريمة،  الحرة  الحياة  في 
البشرية طيلة خمسة عشر قرنًا من الزمان، وظل دمه الطاهر الذي سطر 

به تاريخه المشرق على جبين الدهر يروي لنا سر خلوده.

الشهيدين دم����اء  م��ن  األف����ق  وع��ل��ى 
ع�����ل�����ى ون�����ج�����ل�����ه ش�������اه�������دان 

ف��ه��م��ا ف���ي أوائ������ل ال��ل��ي��ل ف��ج��ران
وف���������ي أم�����س�����ي�����ات�����ه ش���ف���ق���ان

ثبتا في قميصه ليجيئا الحشر مستعديًا إلى الرحمن.
بل  الطف  يــوم  قتل  أو  مــات  )ع(  الحسين  أن  يظن  من  ليخطئ  حتى 
اهلل  لقول  مصداقًا  استشهادهم  وحين  موتهم  حين  األبطال  يولد  كما  ولد 
بهم  عند  أحياء  بل  مواتًا  اهلل  سبيل  في  قتلوا  الذين  تحسبن  »وال  تعالى: 

يرزقون...«
وقال تعالى: »وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهلل أمواتًا بل أحياء ولكن 

ال تشعرون«.

مخلد ف��ال��ح��س��ي��ن  ال���م���وت  ك����ذب 
ك���ل���م���ا م������رت ال����ع����ص����ور ت���ج���دد         

ش��ه��ي��د ال��ع��ل��ى م���ا أن���ت م��ي��ت وإن��م��ا
ي��م��وت ال����ذي ي��ب��ل��ى ول��ي��س ل���ه ذك��ر      

ق�����ي��ام��ة إال  ال��م��س��ف��وح  دم����ك  وم����ا 
حشر  ع����اش����ورة  ي����وم  ع����ام  ك���ل  ل���ه 

وم����ادم����ك ال��م��س��ف�����وح إالرس���ال���ة    
م��خ��ل��دة ل���م ي��خ��ُل م���ن ع��ص��ره��ا ذك��ر
زهرة  يروي  سياًل  وسيظل  يجف،  ولن  لم  السالم  عليه  الحسين  فدم   
الحرية ويوقد شعلتها لتكون نوراً وناراً لكل األحرار والشرفاء في الدنيا، 

ليعلم اإلنسان كيف يكون مظلومًا فينتصر.
لتوقضها  اإلنسانية  أعماق  في  تجلجل  ية  المدوِّ صرخاته  وستظل 
دنيا  أعتاب  على  كرامتها  نحروا  الذين  أعدائها  على  لتنتفض  سباتها  من 

المطامع واألهواء، واحتسوا دماءها في جماجم أبنائها الشرفاء.
مضامع  وتــقــضُّ  المتكبرين  آذان  تــصــمُّ  الــصــرخــات  تلك  وستبقى 
في  والمعذبين  المستضعفين  آذان  لها  تطرب  ونغمة  المستبدين، 
صوت  ــدوا  ــم أخ قــد  أنهم  يظنون  الــذيــن  أولــئــك  ليخطئ  حتى  ـــن،  األرض

مشيراً  فينا  يصرخ  مجلجاًل  يزال  ال  صوته  أن  بل  صوته،  بإخماد  الحرية 
لنا أن طريق الكرامة من هنا، وأن طريق العزة من هنا، وأن طريق الكرامة 

من هنا.

ول����ل����ح����ري����ة ال�����ح�����م�����راء ب����اب
ب�����ك�����ل ي�������د م�����ض�����رح�����ة ي�����دق    

وَم������ْن ل���م ي���ع���اِن ص���ع���ود ال��ج��ب��ال    
ي���ع���ش أب�����د ال����ده����ر ب���ي���ن ال��ح��ف�����ر
األرض  وبطن  منها،  تودع  أمة  ال،  وللباطل  ال،  للظالم  تقول  ال  أمة  وإن 

خير لها من ظهرها.
من  ــدون  ــري وي وأديــرتــهــم  صوامعهم  فــي  القابعين  ألولــئــك  وليقول 
الدسماء أن تنوب عنهم في كل شيء: »إن اهلل ال يغيروا بقوم حتى يغيروا 

ما بأنفسهم«.
»ولئن نشعل شمعة خير من أن نلعن الظالم«

وليقول لنا الحياة بال كرامة كالديمة بال مطر، وكالزهرة بال عطر.
وسيظل ترابه الطاهر أريجًا نستنشق منه نسيم الكرامة.

ش���م���م���ن ث�������راك ف����ه����بَّ ال��ن��س��ي��م 

ن���س���ي���م ال�����ك�����رام�����ة م������ن ب��ل��ق��ع 
وع���ف���رت خ����دي ب��ح��ي��ث اس���ت���راح

خ�������د ت������ف������رى ول����������م ي����ض����رع
وخ���ل���ت وق����د ط���اف���ت ال���ذك���ري���ات

ب���ص���وم���ع���ة ال���م���ل���ه���م ال���م���ب���دع
ال��ض��ري��ح وراء  م����ن  ي������دًا  ك�����أن 

ح������م������راء م�����ب�����ت�����ورة األص����ب����ع
ت���ث���ي���ر إل�������ى ع�����ال�����م ب���ال���خ���ن���وع

م����ت����رع ش�����ن�����ف  ذو  ال�����ض�����ي�����م 
العزة  طريق  اهلل  سبيل  في  الموت  أن  يعلمنا  )ع(  الحسين  سيبقى 

والخلود وأن الحياة مع الظالمين برمًا.

ال��ك��رام  ش��ع��ار  ص���ب���رًا  ال���م���وت  رأى 
وف������خ������رًا ي����زي����ن ل����ه����ا ش���أن���ه���ا

ع����زي����زًا إال  ي���ع���ي���ش  أن  ف����أب����ى 

ص��ري��ع وه�����و  ال���ك���ف���اح  ت��ج��ل��ى  أو 
العبيد«. فرار  أفّر  وال  الذليل،  إعطاء  بيدى  أعطيكم  ال  »واهلل 

الذلة« منا  »هيهات 
الذلة« منا  »هيهات 
الذلة« منا  »هيهات 

والظروفات  التحديات،  كانت  مهما  ثوابتنا  على  نبثت  كيف  يعلمنا 
في  وال  عزمه،  من  ينال  ما  المؤمرات  في  يكن  لم  حيث  والمالبسات. 
تحركه  ال  الذي  األشــّم  كالجبل  فكان  عزيمته،  من  يحّط  ما  المغريات 
مكثوراً  مارأيت  أعدائه  أحد  قال  حتى  القواصف،  تقلقله  وال  العواصف، 
إذ  )ع(...  علي  بن  الحسين  من  جأشًا  أربط  بيته  وأهل  ولده  قتل  قط 
وكان  إشــراقــًا...  وجهه  ازداد  البأس  واشتد  الوطيس  حمي  كلما  كان 
»اللهم  قائاًل:  السماء  إلى  طرفه  يرمق  الضحية  تلو  الضحية  قدم  كلما 
عليه،  النوبة  جــاءت  حتى  ترضى...  حتى  فخذ  يرضيك  هذا  كان  إن 

مناديًا:  فوقف 

ي��س��ت��ق��م  ل���م  م��ح��م��د  دي����ن  ك����ان  إن 
خ��ذي��ن��ي ي���اس���ي���وف  ب��ق��ت��ل��ي  إال 
ــدى  األي محاولة  بعد  جديد  مــن  فبعثه  الــديــن،  ــذا  ه بيضة  فحفظ 
اإلسالم  قيل:  حتى  الضائع  مجدهم  لهم  ليعيد  طمسه  اآلثمة  األموية 

البقاء. حسيني  المبدأ  محمدي 
عليه  اهلل  »ص  محمد  األكرم  الرسول  يد  على  مكة  في  اإلسالم  بدأ  فإذا 

كربالء. في  الحسين)ع(  حفيده  يد  على  مجدداً  عاد  فلقد  وسلم«  وآله 
ولئن  البشرية،  األوثـــان  لتحطيم  وبعث  )ص(  النبي  جــاء  ولئن 
إلى  منها  هاجر  حتى  مكة  في  )ص(  النبي  حياة  على  قريش  تآمرت 
مكة  في  )ع(  الحسين  حفيده  حياة  على  أمية  بنو  تآمرت  فلقد  المدينة، 
يواجه  ووقف  المسيرة...  إلكمال  كربالء،  أرض  إلى  منها  هاجر  حتى 
سّطر  عدداً،  وال  عدة  ال  متكافئة  غير  معركة  في  وحيداً  تقهر  ال  التي  القوة 
جبين  لها  يندى  التي  الدامية  ملحمته  بقيت  حتى  البطوالت  أروع  فيها 
تردده  ولحنًا  الدهر  فم  في  أنشودة  تقعد  وال  الدنيا  لها  وتقوم  اإلنسانية 
حتى  مأتم،  قلب  كل  في  لها  ينصب  علم  واٍد  كل  في  لها  يرفع  األجيال، 

عاشوراء. يوم  وكل  كربالء،  أرض  كل  كأن 
له،  حربهم  في  والدناءة  الخسة  في  المثل  يضربون  أعداؤه  ووقف 
الرضع  حتى  فقتلوا  األرض  وقوانين  السماء  شرائع  كل  فيها  اخترقوا 
على  البيوت  وأحرقت  باألجساد،  ومثل  الرؤوس،  وقطعت  األطفال،  من 
االتهام  قفص  في  وضعهم  مما  الرسالة...  وبنات  النبوة  عقائل  رؤوس 

األجيال. وسّبة  الدهر  لعنة  تالحقهم  الضميراإلنساني  محكمة  أمام 
جواد منصور الحلواجي

المرحوم الشيخ سليمان المدني في تقديمه لديوان المال عطية الجمري

»الجمرات الودية« أتت بفنون جديدة من بحور الشعر

حرت  »لقد  للديوان  المدني  تقديم  ديباجة  في  وجاء 
كثيرا وأنا بصدد الكتابة عن هذا الديوان، لست أدري عن 
أي شيء اكتب... أأكتب قصة األدب الشعبي في البحرين 
والعوامل المتدخلة في سيره وتطوره، أم أكتب عن قائل 
تحليال  اكتب  أن  أريد  تراني  أم  االدبية،  وملكاته  الديوان 
ــري  أم ــي  ف ــرت  ح اشـــعـــار...  ــن  م ــوان  ــدي ال ــي  ف ــا  م لبعض 
موضوع  وكل  بقليلة  ليست  أياما  الحيرة  بي  واستمرت 
ــة يــالحــقــنــي ويــعــمــل على  ــالث ــث ــع ال ــي ــواض ــم ـــذه ال مــن ه
قراءته  عل  جديد  من  الديوان  ألقرأ  فأعود  إليه،  اجتذابي 
تنقذني من الحيرة، ولكن الديوان يوحي إلى بهذه الفكر 
يجوز  ال  متالحم  واحد  موضوع  وكأنها  مجتمعة  الثالث 

التفكيك بين أوصاله«.
إنني  لــي...  يقول  الديوان(  )أي  »إنه  المدني:  وتابع 
الشعبي  األدب  تاريخ  ركائز  من  ركيزة  ألهم  انتاج  آخر 
في هذه البالد، وإذا أردت أن تكتب فاكتب عن تطور األدب 
الشعبي خالل فكر صاحبه. وما أنا بقادر على ان أخوض 
الموضوع على النحو الذي يوحيه الديوان إلي ويوجبه 
أوصاله  وتقطيع  الموضوع  لتجزئة  فكري  فيعود  علي، 
في  فأقع  جانب  دون  جانب  بدراسة  يكتفي  ان  محاوال 

الحيرة من جديد«.
تعرف  ــم  »ل ــه  أن ذاكــــراً  الــمــدنــي  الشيخ  اســتــرســل  ــم  ث
قبل  الفصحى  أدب  عــن  منفصال  شعبيا  ــا  ادب البحرين 
نعرفه  شاعر  واسبق  الهجري،  عشر  الثاني  القرن  بداية 
له بعض القطع باللغة الدارجة هو الشيخ عبدالنبي بن 
الواقع  في  األول  هو  يكن  لم  انه  غير  الجدحفصي،  مانع 
على ما أظن الن الشعر المنسوب اليه قد اكتمل انسالخه 
يؤيد  ومما  بمحاوالت،  سبق  قد  يكون  ان  والبد  اصله  عن 
االنسالخ  على  تقدر  لم  التي  الشعرية  القطع  بعض  ذلك 

تماما عن اصل الفصيح«، مستشهداً بقول بعضهم:

»مطر الصيف   ما في بلل 

    اطيح نقطه     وتهدم جبل«
عجز  ــن  ع مسببا  كـــان  ــوءه  ــش ن ان  ــك  ش »ال  وأضــــاف 
بالعمود  والجهل  العربية  الجملة  قواعد  لمتابعة  القائل 
مستقال،  صادفنا  حتى  فشيئًا  شيئا  التطور  في  اخذ  ثم 
ألحان  متابعة  من  العربي  الشعر  عجز  بسبب  كان  النه 

الموسيقيين والمغنين كما يدعي البعض«.
يعبر  أن  يريد  »اإلنسان  أن  تقديمه  في  المدني  وبّين 
وهو  وضعها  ذلك  والجــل  باللغة  النفسية  مقاصده  عن 
تساعده  التي  القواعد  لها  ويضع  يحورها  ــدا  واب دائمًا 
التراث  ينقل  ولم  الجيل  ذلك  زال  فــاذا  بها،  التعبير  على 
شك  وال  فإنهم  بغيره  يتأثرون  تركهم  أو  لخلفه  اللغوي 
اللهجات  فتبرز  مستواهم  تناسب  لغة  لهم  سيبتدعون 
أصولها  وامــحــت  بقاؤها  ــال  ط واذا  لــلــوجــود،  المحلية 
ذلك  على  أدل  وال  األم،  وهجرت  الفصحى  هي  أصبحت 
الالتينية،  عن  المتفرعة  الحديثة  األوروبية  اللغات  من 
العرب  فهم  لما  الكريم  القرآن  ولوال  اإلسالمي  الدين  ولوال 
هذا  إلى  حية  العربية  عاشت  ولما  بعضا  بعضهم  اليوم 

الحين«.
الهجري  العاشر  الــقــرن  أواخـــر  ــي  »ف ــه  أن ــى  إل وأشـــار 
البحرين  كانت  الهجري  عشر  الحادي  القرن  أواخر  إلى 
الفالحين  معظم  كان  بل  واالدباء  والعلماء  بالعلم  زاخرة 
مثقفين وهم غير محتاجين ليلحنوا في القول أو يعجزوا 
الهجري  عشر  الحادي  القرن  أواخــر  وفي  العروض  عن 
تنتكس  البحرين  ابتدأت  الهجري  عشر  الثاني  ــل  وأوائ
السبب  »لهذا  أنه  المدني  ورأى  فيها«.  االستقرار  لعدم 
فشت االمية في البالد وعجز أهلها من التصرف في لغتهم 
من  النوع  هذا  فظهر  ألسنتهم  في  اللحن  وفشي  األصلية 
فنا  يجعله  ان  حــاول  مــن  أول  نعرف  ال  ونحن  الشعر، 
ولكننا  قبل،  من  له  يؤرخ  ان  يحاول  لم  احدا  ألن  مستقال، 
األخرى  العربية  الشعوب  تجربة  من  استفاد  ان  نجزم 
أهم  ان  نعرف  ما  كل  العراق،  وبخاصة  الميدان  هذا  في 
عبدالنبي  الشيخ  هو  االدب  من  الضرب  هذا  في  نبغ  من 
فايز  ـــن  واب الجدحفصي  والسيدخليل  الجدحفصي 
عبداهلل  ومال  قنبر  وابن  سليم  وابن  األصل  احسائي  وهو 

)البلغة( وشاعرنا صاحب هذا الديوان«.
فلكل  االشخاص  هؤالء  بين  نقارن  ان  يمكن  »ال  وتابع 
قد  جميعا  انهم  اال  بمحيطه،  تتأثر  وطريقة  وجهة  منهم 
ان  غير  وتهذيبه،  وترقيته  االمام  إلى  دفعه  في  ساهموا 
ناحيتين،  في  تظهر  تقدم  لمن  بالنسبة  شاعرنا  أهمية 
بروح  مملوء  فشعره  ولذلك  لنا  معاصر  انه  منهما  األولى 
عصرنا مالئم ألمزجتنا، وثانيتهما انه حسب ما في هذه 
ما  مع  السابقين  من  غيره  تجربة  عن  متميزة  التجربة 

كقفزة  تجعلها  تكاد  وأصالة  ابداع  من  التجربة  هذه  في 
من  النوع  هذا  لتدرج  التأريخي  السلم  في  وضعت  ما  اذا 
أالحظه  أن  كثيرا  يؤسفني  ــذي  ال الــشــيء  ولكن  االدب، 
األصلية  وتجربته  القوية  شخصيته  ان  هــو  ــه،  ــول وأق
مقلدين  أصبحوا  حتى  اللون  هذا  شعراء  على  طغتا  قد 
شعراء  حتى  بل  فحسب  البحرين  شعراء  بهم  اعني  وال 
القطيف، فأنت ال تجد لديهم ابتكارا أو تطويرا على الرغم 
اهلل  كأن  حتى  نادرا،  اال  أصدروها  التي  الدواوين  كثرة  من 
أحسنوا  ليتهم  ويــا  الرجل،  هــذا  ليحاكوا  اال  يخلقهم  لم 
تجد  فال  كاملة  القطعة  يقول  أكثرهم  ان  حتى  المحاكات، 
هذا  ابياتها،  كل  في  الشاعر  يكرره  واحــدا  معنى  اال  فيها 
صعب  عنه  فالكالم  الــديــوان  ــا  وام والشاعر  الشعر  عن 
في  بحقي  أو  بحقه  تف  لم  وان  تقال  كلمة  من  البد  ولكن 

الكتابة«.
المدني،  بحسب  متعددة،  أغــراضــا  الــديــوان  وعالج 
فجاء  معالجتها  في  األول  أخــوه  سبقه  قد  كان  بعضها 
محاوالت  في  سابقه  على  يمتاز  ولكنه  ومتمما،  مكمال  هو 
الجزء  فعل  مما  أكثر  خالصة  شعبية  اصطالحات  إدخال 
عالج  الديوان  هذا  وفي  بها،  هو  اختص  وبعضها  األول 
الشاعر موضوعات سبق ان عالجها في الديوان االسبق 
الديوان  ففي  هناك،  عن  يختلف  هنا  لها  عالجه  ولكن 
االسبق يعطيك الشاعر معنى مصبوغا باأللفاظ، اما هنا 
المراد  المعنى  استنتاج  اليك  تاركا  صورة  لك  يرسم  فهو 
األول  الديوان  في  فإنه  العالجين،  بين  آخر  وفرق  منها، 

يعطي المعنى المراد دفعة واحدة وكأنه يقذفه في ذهنك 
من  جزئية  معاني  يعطيك  فهو  الديوان  هذا  في  اما  قذفا 
المدني  الشيخ  وضرب  كليا«.  معنى  لك  ينتج  مجموعها 
يقول  إذ  العباس،  ألخيها  زينب  بمخاطبة  ذلك  على  مثال 

المال عطية في الديوان األول:
ع���ن���ك���م ي���ب���و ف����اض����ل ت������رى ق������وة خ���ذون���ي

اضربوني اخدودي  على  دمعي  جرى  وكلما 
ك���ل���ك���م ض���ي���اغ���م ي���خ���وت���ي وات���ض���ي���ع���ون���ي

ض��ي��ع��ة وس��ف��ر واي���ت���ام م���ا ي��خ��ف��اك��م ال��ح��ال
جيت اب��ذم��ت��ك  المدينة  ام��ن  خ��وي��ه  ع��ب��اس 

ل��ج��ل��ك ول��ج��ل ح��س��ي��ن ع��ف��ت ال��وط��ن وال��ب��ي��ت
واش�����وف ج��ي��ت ال��ك��رب��ا وم��ن��ي ت��ب��ري��ت

ب��ع��ت ال��س��ه��م م��ن��ي وب��ل��ي��ت��ون��ي اب��ه��ال��ع��ي��ال
»الجمرات  ــوان  دي من  الثاني  الجزء  في  يقول  بينما 

الودية«:
وص�����دت ل��ب��و ف���اض���ل ودم�����ع ال��ع��ي��ن ه��م��ال

ن����ادت ي��خ��وي��ه ق����وم ح����ادي اض��ع��ون��ا ش��ال
م��ا ض��ن��ت��ي ت��رض��ى ال��ح��راي��ر ت��رك��ب اج��م��ال

ع���ق���ب ال�����خ�����در ل���ل���ش���ام ت�����ت�����ودى ه���دي���ه
وق���ف���ت ع��ل��ى ج��س��م��ه وه����ي ع���ب���ره ت��ن��ادي��ه

دق���ع���د ي��م��ن ق��ط��ع��وا ع��ل��ى ج�����وده اي���ادي���ه
وادي��ه انشوف  ترضى  الشام  يخويه  ظن  ما 

ي�����ك�����رام م�����ا ت����اخ����ذك����م ال����غ����ي����ره ع��ل��ي��ه

ال��س��ي��ر ع���ل���ى  ن���ق���در  وال  ع��ش��ن��ا  ب��ظ��ال��ك��م 
وال����ك����ل م���ن���ا ام�����ع�����وده اب����ع����زٍّ وت��خ��دي��ر

ميصير ال��ج��م��ل  اع��ل��ى  ه����ودج  ب��ل��ي��ا  وت��رك��ب 
وان������ت ال��ج��ب��ت��ه��ا اب���ذم���ت���ك ل��ل��غ��اض��ري��ه
معنى  تعطيان  القطعتين  كال  أن  إلــى  المدني  ولفت 
واحدة  دفعة  المعنى  تعطيك  األولــى  ولكن  واحــدا،  كليا 
دفعة  كل  في  دفعات،  على  اياه  تعطيك  فهي  الثانية  اما 
بمراد  لــه  عــالقــة  ال  ان  يــبــدو  يــكــاد  جزئيا  معنا  تعطيك 
عندك  تتكون  الجزئية  الفكر  هذه  مجموع  ومن  الشاعر، 
الفكرة العامة، فهذه ترسم لك منظرا مؤلما وهي ال تنطق 
المخاطب  رضاء  بعدم  واعتراف  عذر  وانما  عتاب  بكلمة 
فضله  له  تذكر  ثم  الموقف  هــذا  مثل  في  المتكلم  بكون 
وكل  سابقا،  كان  كما  عليها  يتكرم  ان  منه  وتسأل  عليها 
الصورة  ولكن  متجزئًا،  اخــذ  اذا  عتاب  منه  يبدو  ال  هــذا 
وقد  المر،  العتاب  هو  القارئ  بها  يخلص  التي  العامة 
على  القارئ  يساعد  أن  المقطع  آخــر  في  الشاعر  حــاول 
في  الجزئية  الصورة  تغرنك  ال  له  يقول  وكأنه  الفهم  هذا 

المنظر ولكن خذه ككل.
الشاعر  أن  إلى  يشير  أن  المدني  الشيخ  يفت  لم  كما 
بحور  مــن  جــديــدة  بفنون  يأتي  أن  ــوان  ــدي ال فــي  حــاول 
طريقة  من  أكثر  يجرب  ان  حــاول  كما  وتركيبه،  الشعر 
هذه  في  نجح  وقــد  يعالجها،  التي  المواضيع  لعرض 
غير  كثيرة،  ــك  ذل على  »األمــثــلــة  إن  وقـــال  ــاوالت.  ــح ــم ال
يالحظ،  ان  القارئ  وعلى  األمثلة،  بضرب  أطيل  ال  أنــي 
في  البالغة  آيات  أعظم  من  هي  قطعة  الديوان  هذا  وفي 
كتبت  وقد  قطعتان،  واقعها  في  ألنها  الشعبي  الشعر 
وترك  واحدة  قطعة  لكتبت  لي  الخيار  كان  ولو  قطعتين 
ألن  ينبه  أو  ذلك  على  يساعد  ان  دون  من  للقارئ  تقديرها 
وهذه  يفرض،  أن  من  خير  نفسه  يفرض  ــذي  ال الشيء 
سيفرض  كله  الــديــوان  ان  بل  نفسها  ستفرض  القطعة 
نفسه، وسيهب من خلق لتقليد الناس وسرقة ابتكارهم 
ال  ليته  ويــا  المحاكات،  عن  حتى  وسيعجز  لمجاراته، 
يفعل ذلك وينصرف لصقل موهبته ليكون مبتكرا، ولكن 

هيهات أن ينال المجد من كان يحب الدعة والراحة«.
ذوالحجة   21 في  كتبه  الذي  تقديمه،  المدني  وختم 
عذرا  الــقــارئ  »استميح  بالقول:  هجرية،   1385 سنة 
تحليل  كتابة  وعدم  حقه  الديوان  إيفاء  في  التقصير  عن 
كثيرة  ايــامــا  عندي  ــوان  ــدي ال بقى  فقد  محتوياته،  لكل 
أرجعه  أن  وعلّي  انبهار  من  اصابني  لما  عنه  اكتب  ولم 
تطفلي  ويغفر  الشاعر  يعذرني  ان  أرجو  كما  لصاحبه، 

على ديوانه اذا لم اقّدره كما يجب«.

 § الوسط - محرر عاشوراء

] كتب المرحوم العامة الشيخ سليمان المدني مقدمة مهمة للجزء الثاني من ديوان »الجمرات 
الودية... في المودة الجمرية«، الصادر في العام 1966، شرح فيها أهمية الشعر الحسيني الذي 

ابتكره صاحب الديوان المرحوم الما عطية بن علي الجمري. 

الشيخ سليمان المدنيالما عطية الجمري
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صدى الطف

المجد صهوة 
ال  ال����ذي  ال��ح��ض��ور  ف��ح��س��ب.  ح��ض��ور  ال  إن���ج���ازات،  األم����م   [
على  اإلن��ج��از  يقتصر  ال  غ��ي��اب.  محض  ه��و  إن��ج��از  ع��ن  يتمخض 
اختراع آلة أو دواء. ما يتجاوز كل ذلك، هو تأصيل حق اإلنسان في 
تأكيد  في  عميقًا  الذهاب  تأصيل  ومسلماتها.  وضرورتها  الحياة 
كونه  يعدو  ال  ذلك  بعد  وما  )اإلن��س��ان(،  الحياة  لهذه  ر  المعمِّ قيمة 

وهمًا وأضغاث أحالم. 
��زًا  وم��ركَّ ح��اض��رًا  ال��ح��ق  ذل��ك  تأصيل  تأكيد  ك��ان  ك��رب��الء،  ف��ي 
اإلم��ام  أبوالشهداء،  له  ى  تصدَّ ال��ذي  األسمى  الهدف  في  اًل  ومفعَّ
أو  ة،  فضَّ يباَب  أو  ذهٍب،  وْهَم  يروم  ال  تأكيد  السالم.  عليه  الحسين 
في  وامتداده  اإلنسان،  حقيقة  يروم  فيما  ي��روم،  كان  ج��اٍه.  َل  تخيُّ
التأميم.  قبال  في  لتحريره  ي  التصدِّ كان  ومتغيراتها.  الحياة  واقع 
في  حقه  تأميم  عٍل.  من  ناله  الذي  والتكريم  بقيمته  اإلنسان  تأميم 
في  حقه  تأميم  يكون.  أال  له  يراد  فيما  يكون،  أن  في  حقه  االختيار، 
سبابته  ويرفع  ها  ويمجُّ فيرفضها  حوله  من  الخالعات  يبصر  أن 
نظر  ذي  وغير  متصالحًا  متوائمًا...  يكون  أن  له  يراد  فيما  إزاءه��ا، 

وحس تجاه كل ذلك.
خيار،  وأْوج  خالص،  وقمة  عزة،  ومرتقى  مجد،  صهوة  كربالء 
من  واللب  الُمُثل،  من  ال��ذروة  في  هي  فيما  الُمُثل،  تجاوز  وشاهد 

القيم، والقلب من القيمة.
وصرخة  ماثل،  شلل  في  وحراك  مقيمة،  ة  أميَّ في  درس  كربالء، 
درس  ك��رب��الء  س��ة.  م��ك��رَّ تنبلة  ف��ي  وإن��ج��از  مطبق،  ذل  صمت  ف��ي 
تقدمه،  الذي  الخالص  حيث  من  درسها  الناصع.  وخيارها  الدنيا 
اليقظة  حيث  من  درسها  سه.  تكرِّ ال��ذي  اإلب��اء  حيث  من  وخيارها 

التي تغمر بها العالم. العالم الذي امتدت غيبوبته إلى ما ال نهاية.
الجمري جعفر 

الوجع المقّدس

ده�������������������ٌر ي�����������ج�����������يُء وآخ����������������������ٌر ي�������ت�������ص�������رُم 

ي������ت������رن������ُم داخ����������ل����������ي  ي������ب������ق������ى  وه��������������������واك   

ف���������ه���������واك أغ�������ن�������ي�������ُة ال��������م��������واس��������م ي������رت������وي

ب���������ك م���������وس���������ٌم ظ��������������اٍم وي�������������������ورُق م������وس������ُم

ب����������������اٍق ب�����������ذاك�����������رة ال��������ص��������ب��������اح ت��������ع��������بُّ ك����أ 

ي�����ت�����ض�����رُم ل�����ل�����م�����دى  ن���������������ورًا  ال�����ش�����م�����س  س 

وت������������م������������ّد ك��������ف��������ك ل������ل������ف������ق������ي������ر س�������ن�������اب�������اًل 

وت�������م�������ده�������ا ق������م������ح������ًا ل������م������ن ه���������و ُم��������ع��������دُم

وت�������ع�������ي�������ش أي�����������������ام ال�������ش�������ق�������ا م����ت����ب����س����م����ًا 

ن�����ت�����ب�����س�����ُم ال��������ه��������ن��������ا  أي�������������������ام  ل������ن������ع������ي������ش   

َح��������ب��������ل��������ْت ب����������ك األي�������������������ام ح�������ت�������ى أي�����ق�����ن�����ت 

ت��������وه��������ُم ه�������������������واك  ب������������ال  ال���������ح���������ي���������اة  أن 

م�������ازل�������ت ت������������زرع ف�������ي ال������ص������ب������اح ال���ش���م���س 

ت���������ر وي��������ه��������ا وت���������وق���������د ن���������وره���������ا وت�����ق�����ل�����ُم

ه����������رم ال���������زم���������ان وأن������������ت أن������������ت، وك������رب������الء 

ت��������ه��������رُم ال  م������ه������ج������ت������ي  ف������������ي  ص��������ب��������ي��������ٌة 

ك�������ل ال�����������������دروب إل����������ى ال�������م�������واس�������م ك�����رب�����الء 

وك����������������ل ب��������������������وٍم ي������������ا ح�������س�������ي�������ن م��������ح��������رُم

ح�����ك�����اي�����ٍة  أل������������ف  وألن���������������ت   .. ي�������اس�������ي�������دي 

ث�������������وري�������������ٍة ح�����������م�����������راء ل���������وّن���������ه���������ا ال���������������دُم

داخ���������ل  ال�����ح�����ق�����ي�����ق�����ة  زرع  م���������ن  وألن���������������ت 

اإلن����������س����������ان ه������������ذا ال�������ك�������ائ�������ن ال����م����ت����ص����ّن����م

وألن����������������ت م����������ن غ�������س�������ل ال�����������زم�����������ان ب�������دّم�������ه

ف������اب������ي������ّض م�������ن دم����������ك ال����������زم����������اُن ال����م����ع����ت����ُم

ول������م  ال�����������ج�����������واب  ت������ع������ب   .. س��������ي��������دي  ي���������ا 

ت��������زل ف������ي ال����ق����ل����ب أح�����ج�����ي�����ًة ب����ن����ا ت���ت���ط���ل���س���ُم

ت������ع������ب ال���������ج���������واب وأن�������������ت ت������ح������ت س����ن����اب����ك 

األع������������������������داء ظ��������م��������آن��������ًا س��������������������ؤاٌل م�����ب�����ه�����ُم

رض������ع������ٍة  أول  م������ن������ذ   _ أم���������ام���������ك  وأن���������������ا 

أت����������ق����������ّزُم س���������ي���������دي   _ ال�����������������������والدة  م�������ن�������ذ 

ف������ع������رف������ت  ذق����������ت����������ه  غ����������ي����������رك  ش����������������يء  ال 

ط�����ع������������ ������������م�����ك ع�������������زًة وك����������رام����������ًة ت����ت����ج����س����ُم

ي��������ا س�������ّي�������د ال��������وج��������ع ال�������م�������ق�������ّدس ه��������ب ل���ن���ا 

ج���������س���������دًا ي���������������داس وأض��������ل��������ع��������ًا ت����ت����ه����ش����ُم

ودم����������������������ًا ي�����������ف�����������وُر وق�������������رب�������������ًة ع����ط����ش����ى 

وص���������������درًا ب�����ال�����خ�����ي�����ول ال�������ع�������ادي�������ات ي����ّث����ل����ُم

ف�������ج�������راح�������ك ال�������ح�������م�������راء أص�������������دق م������ره������ٍم 

ال������م������ره������ُم ف�����ي�����ه�����ا  ت������������اه  إن  ل������ج������راح������ن������ا 

فاضل رحمة
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تسع حمالت كبرى للتبرع بالدم في محرم وصفر
§ الوسط - علياء علي

السلمانية  بمجمع  المركزي  الــدم  بنك  رئيسة  قالت   [
وصفر  محرم  شهري  إن  »الوسط«  لـ  درويش  فخرية  الطبي 

يشهدان سنوّيًا تسع حمالت كبرى للتبرع بالدم.
التبرع  ــي  ف ــًا  ــوّي ــن س منتظمة  الــحــمــالت  أن  ــت  ــح وأوض
 10 حوالي  منذ  آخــر  بعد  عامًا  ــزداد  ت ــّداً  ج كبيرة  وبــأعــداد 
بكميات  المركزي  الدم  بنك  رفد  في  يساهم  ما  وهو  سنوات 
المرضى  مئات  حياة  إنقاذ  في  تساهم  التي  الدم  وحدات  من 
الثالسيميا  مــرضــى  مثل  الـــدم  ـــدات  وح ــى  إل المحتاجين 
دم  نقل  ــى  إل ويحتاجون  عمليات  لهم  تجرى  مــن  وبعض 

وغيرهم.
نقوم  الموسم  هذا  مثل  وفي  »سنوّيًا  درويــش  وأضافت 
من  الحمالت  ــذه  ه لتلبية  إليه  نحتاج  مــا  جميع  بتجهيز 
يقومون  الذين  للموظفين  التبرع  لعملية  الالزمة  األدوات 
كل  وحالّيًا  وفحصه  لتخزينه  الــالزم  وإجــراء  الدم  بسحب 

شيء جاهز«.
في  أقيمت  التي  التبرع  حمالت  من  البنك  حصده  ما  وعن 
الدم  بنك  رئيسة  قالت  الجاري،  العام  المناسبات  مختلف 
من  دم  كيس   15.713 مجموعه  ما  البنك  »حصد  المركزي 

إجمالي حمالت التبرع بالدم التي أقيمت من يناير/ كانون 
 82 من  الجاري  الثاني  تشرين  نوفمبر/   14 حتى  الثاني 

حملة تبرع أقيمت خالل هذه الفترة«.
في  المطردة  والــزيــادة  للدم  المستمرة  الحاجة  ــدت  وأك  
هذا  خالل  المتبرعين  أعداد  فاقت  إذ  سنويا  المتبرعين  أعداد 

العام المتبرعين في العام الماضي.
عبدالحي  الصحة  وزارة  وكيل  ــد  أك ذاتـــه،  السياق  فــي 
المتبرعين  نسبة  أن  »الوسط«  لـ  سابق  لقاء  في  العوضي 
أن  ــى  إل مشيراً  خليجّيًا،  األعــلــى  هــي  البحرين  فــي  بــالــدم 
أعداد  في  ملحوظًا  ارتفاعًا  يشهدان  ومحرم  رمضان  شهري 
التي  البحرينية  بالتجربة  مشيداً  بدمائهم،  المتبرعين 
االكتفاء  حققت  التي  القليلة  الــدول  ضمن  البحرين  جعلت 
الذاتي من وحدات الدم ولم تحتج إلى استيراده من الخارج 

منذ سنوات طويلة. 
الصحة  ــوزارة  ب المجتمع  تنمية  برامج  رئيس  أن  يذكر 
موسم  الستعدادات  بــالــوزارة  التنسيقية  اللجنة  وعضو 
سابق  تصريح  في  ذكــر  الموسوي  حسين  سيد  عــاشــوراء 
توفر  عــاشــوراء  في  بالدم  التبرع  حمالت  أن  »الــوســط«  لـ 
ــدم  ال بــنــك  ــزون  ــخ م إجــمــالــي  ــن  م الــمــئــة  ــي  ف  30 نسبته  ــا  م

المركزي.

الفئة الجهة المنظمةمكان إقامتهاموعد الحملة
ما حصدته 

العام الماضي

120الرجالمأتم النويدراتالنويدرات1 محرم

154الرجالمأتم البدعمأتم البدع/المنامة2 محرم

6 محرم
مركز الشيخ سلمان 

الصحي/المحرق

مأتم الحجة )ع(، صندوق 

المحرق الخيري
124الرجال

145النساءصندوق النعيم الخيريمركز النعيم الصحي8 محرم

632الرجالصندوق النعيم الخيريمركز النعيم الصحي9 محرم

25 محرم
مركز مدينة عيسى 

الصحي
245الرجالصندوق مدينة عيسى الخيري

143الرجالصندوق رأس الرمان الخيريمركز ابن سينا الصحي20 صفر »األربعين«

28 صفر
مركز البديع الصحي 

صندوق الدراز الخيري
376الرجالصندوق الدراز الخيري

مركز الكويت الصحيلم يحدد
اللجنة المشتركة للصناديق 

الخيرية بالمنطقة الغربية
295الرجال

جدول يوضح حمالت التبرع بالدم المزمع إقامتها في شهري محرم وصفر

بالمركز  رحمة  فاضل  البحريني  الشاعر  بها  ف��از  قصيدة 
العام  في  وذلك  السنوية  الحسين  شاعر  مسابقة  في  الخامس 

1430ه� التي تنظمها الحسينية المهدية في البالد القديم.

مساحة للشاهد

تصدر إرشاداتها لموسم عاشوراء للعام 1431 

»األوقاف« تدعو للخطاب الوحدوي وترك االختالفات
  §  الوسط - محرر الشئون المحلية 

سيدمحمد  الجعفرية،  ـــاف  األوق إدارة  مدير  ــال  ق  [
المعنيين  جميع  وجــهــت  األوقــــاف  إدارة  إن  الــعــلــوي، 
ــم عـــاشـــوراء إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الــتــوجــيــهــات  ــوس ــم ب
الــوحــدوي  الخطاب  اعتماد  ــا،  ــرزه أب ــان  ك ــــادات  واإلرش
قدر  والسعي  ــات  ــزاع ــن وال االخــتــالفــات  وتـــرك  الجامع 
الــمــأكــوالت  ــي  ف واإلســــراف  التبذير  عــدم  إلــى  ــان  ــك اإلم
واألطعمة باإلضافة إلى االلتزام بالنظافة والحفاظ على 

البيئة.
التابعة  ــاف  األوق إلدارة  بيان  في  العلوي،  ــاف  وأض
)السبت(،  أمس  يوم  اإلسالمية  والشئون  العدل  لوزارة 

لموسم  ــة  ــادي اإلرش اإلعالمية  حملتها  ــدأت  ب اإلدارة  أن 
المهتمين  كــل  ــوة  دع على  التركيز  ــالل  خ مــن  ــوراء  ــاش ع
المآتم  ــن  م ـــدًءا  ب الــعــاشــورائــي  بــالــشــأن  والمرتبطين 
والجمهور  المآتم  وإدارات  والمتولين  والحسينيات 

والمختصين والعاملين في هذا الموسم العظيم.
ــــراءات  اإلج ــاذ  ــخ ات إلـــى  الــجــمــهــور  اإلدارة  ــــدت  وأرش
والعمل  الخنازير  انفلونزا  مرض  من  الوقاية  في  الطبية 
التي  واألهلية  الرسمية  الشخصيات  كل  احترام  على 
تخدم في موسم عاشوراء بدًءا من رجال البلدية وخدمة 
تحقيق  من  عام  بشكل  والمتطوعين  والشرطة  المجتمع 

أهداف اإلمام الحسين )ع(.
اإلسالمي  بالخلق  ــزام  ــت االل على  ـــاف  األوق وشـــددت 

من  األخالقي  غير  الغزو  ومواجهة  الحسينية  والتربية 
أنواع  جميع  عن  والبعد  الحسين  بأخالق  االلتزام  خالل 
)ع(  الحسين  اإلمــام  مبادئ  عن  الخروج  أو  التجاوزات 
والدين  والعدل  والمبدأ  الحق  عن  دفاعًا  استشهد  الذي 
النزاعات  عن  الترفع  إلــى  ــوة  دع مع  القويم،  اإلسالمي 

واالختالفات والمناكفات البينية.
وترك  والمواكب  المآتم  في  المشاركة  على  وحفزت 
اإلمــام  ــداف  أه خدمة  في  والتكاتف  والتعاون  التفرج، 
الخاطئ  والوقوف  االزدحــامــات  وتجنب  )ع(  الحسين 
واألطعمة  المستلزمات  ســالمــة  مــن  التأكد  وضـــرورة 
بنظافة  واالهتمام  لعاشوراء  يسيء  ما  كل  عن  واالبتعاد 

المآتم والطرقات ومرافقها المختلفة. محمد العلوي

مخيم اإلمام الحسين )ع( للجاليات يبدأ فعالياته
§  الوسط - محرر عاشوراء 

األجنبية  للجاليات  الحسين  اإلم��ام  مخيم  ب��دأ   [
اإلسالمية،  التوعية  بجمعية  المعرفة  لمركز  التابع 
البحرين،  ع��اش��وراء  مشروع  برامج  حزمة  ضمن 
ف���ع���ال���ي���ات���ه ب���م���ش���ارك���ة ال���ش���ي���خ رض�������وان ال����ذي 
ي��س��ت��ض��ي��ف��ه ال��م��خ��ي��م م����ن ال�����والي�����ات ال��م��ت��ح��دة 

 . كية مير أل ا
ثالث  للمركز،  بيان  بحسب  المخيم،  ويشمل 
ف���ق���رات رئ��ي��س��ي��ة، ك���ل ل��ي��ل��ة ت���ب���دأ ب��ال��م��ح��اض��رة 
اإلم���ام  وق��ي��م  أخ��الق��ي��ات  ع��ن  للضيف  ال��رئ��ي��س��ي��ة 
لبطل  ال��ح��س��ي��ن��ي��ة  ال��س��ي��رة  ف��ق��رة  ت��ل��ي��ه  ال��ح��س��ي��ن، 
ال��ت��وس��ت م��اس��ت��ر ال���دول���ي ورئ��ي��س ن���ادي م��رك��ز 

فقرة  تليه  شكري،  علي  محمد  للخطابة  المعرفة 
في  عيسى  محمد  يقدمها  والتي  واألجوبة  األسئلة 

متعددة.  بلغات  رضوان  الشيخ  مع  حوارية 
الفعاليات  خيمة  أولها  خيم  ثالث  المخيم  ويضم 
وال��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��ك��ت��ب��ة ال��ت��ي ت��ض��م ك��ت��ب��ا وإص����درات 
 20 من  بأكثر  باإلسالم  تعريفية  ومرئية  صوتية 
البرامج  من  عددا  يقدم  الذي  األطفال  ومخيم  لغة، 

الهادفة. والمسابقات 
التي  الفنية  األع��م��ال  م��ن  ع��ددا  المخيم  وي��ق��دم 
إي��ص��ال  ف���ي  ال��ف��ن��ي  واألداء  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت���وظ���ف 
والسيرة  ب��اإلس��الم  والتعريف  الجمعية  رس��ال��ة 
السادس  ليلة  م��ن  ب��دءًا  تعرض  حيث  الحسينية، 
إل���ى ل��ي��ل��ة ال��ث��ان��ي ع��ش��ر م��س��رح��ي��ة ل��ي��ل��ي��ة ب��ال��ل��غ��ة 

كفقرات  الفيديو  وعروض  اإلنشاد  مع  اإلنجليزية 
الرئيسي. للبرنامج  إضافية 

وع��ن أب���رز األن��ش��ط��ة وت��وج��ه ال��م��خ��ي��م ف��ي ه��ذا 
اإلس��الم��ي��ة،  المعرفة  م��رك��ز  رئ��ي��س  ي��ق��ول  ال��ع��ام، 
الجودة  على  ع��ام  كل  »نحرص  جهرمي:  مسعود 
والس���ي���م���ا ف���ي م��ه��م��ت��ن��ا ال���ت���ي س��ت��ع��ك��س ص���ورة 
اإلس�����الم وع����اش����وراء وص�����ورة ال��ب��ح��ري��ن ل��دى 
ما  وأب���رز  وس��ي��اح،  وزوار  مقيمين  م��ن  األج��ان��ب 
ن��ق��دم��ه ه���ذا ال��ع��ام ال��خ��دم��ات ال��م��ت��ع��ددة ال��ل��غ��ات، 
أمور  وه��ي  المعلومة،  إيصال  في  الفن  وتوظيف 
هو  العام  ه��ذا  في  وتوجهنا  ع��ام،  كل  في  نطورها 
الوحدة  روح  ونعكس  شريحة  أكبر  إلى  نصل  أن 
وإحياؤنا  إسالمنا  يحتويها  التي  السامية  والقيم 

العظيمة«. اإلسالمية  المناسبة  لهذه 
عاشوراء  مشروع  في  »نقدم  جهرمي  وأضاف 
المميزة  المسالمة  اإلسالمية  الصورة  البحرين 
إلس��الم��ن��ا وب��ح��ري��ن��ن��ا وال��ت��ي ت��س��ه��م ف��ي إي��ص��ال 
مع  أهدافها،بالتواصل  وتحقيق  التوعية  رسالة 
والجاليات  الثقافات  ك��ل  على  واالن��ف��ت��اح  الجميع 

الحبيبة«. األرض  هذه  على  المتواجدة 
األجنبية  للجاليات  )ع(  الحسين  اإلمام  ومخيم 
جمعية  ب��رام��ج  أح��د  ال��م��ع��رف��ة  م��رك��ز  يقيمه  ال���ذي 
ال��ت��وع��ي��ة اإلس���الم���ي���ة ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ش��روع 
على  التاسع  للعام  ينطلق  الذي  البحرين  عاشوراء 
موسم  طيلة  فعالية   40 من  أكثر  ويضم  التوالي، 

وصفر. محرم 

تم خالله توزيع »دليل المنامة«.... تحت شعار »من وحي عاشوراء«

البحارنة يدشن مشروع عاشوراء الثالث في المنامة
§  المنامة - علي الموسوي

نــزار  الخارجية  للشئون  ــة  ــدول ال وزيـــر  ــن  دش  [
عاشوراء  مشروع  )السبت(،  أمس  مساء  البحارنة، 
الخيري  الــمــنــامــة  ــدوق  ــن ص ينظمه  ـــذي  ال ــث،  ــال ــث ال
وحي  »مــن  شعار  تحت  التوالي  على  الثالث  للعام 
األمم  لبرنامج  المقيم  الممثل  بحضور  عــاشــوراء«، 
العمل  وزارة  ووكيل  ــا،  آغ السيد  اإلنمائي  المتحدة 

جميل حميدان، وعدد من المسئولين والنواب.
ـــوراء الــمــنــامــة،  ـــاش ــل ع ــي ــه تـــوزيـــع دل ــالل ـــم خ وت
العاصمة،  ــي  ف الــمــآتــم  ــاء  ــم أس على  يحتوي  ـــذي  ال
والمؤسسات والجمعيات والهيئات، إذ يعتبر الدليل 
يتوافدون  الذين  األشخاص  آلالف  إرشادية  وسيلة 
أنه  وخصوصًا  عــاشــوراء،  موسم  في  المنامة  على 
مواكب  عليها  تمر  التي  للشوارع  خارطة  على  يشتمل 

العزاء.
وقال البحارنة في كلمته إن »اإلمام الحسين )ع(، 
يكتف  ولــم  اإلنــســان،  بناء  أجــل  من  نفسه  من  أعطى 
بإعطاء ما بحوزته، وهو لم يفكر بمردود العمل الذي 

قام به من أجل اإلنسانية، وبناء المجتمعات«.
واستطرد البحارنة في حديثه عن اإلمام الحسين 
الوطن  »بناء  أن  واعتبر  اإلنسان،  بناء  في  وإسهامه 
مرتبط  فالبناء  واألفعال،  بالنوايا  يكون  أن  يمكن  ال 
على  العمل  يكون  أن  ويجب  بالعمل،  أساسي  بشكل 
ما  فرد  كل  يقدم  وأن  الجميع،  مسئولية  الوطن  بناء 
»بناء  أن  مبينًا  ووطنه«،  مجتمعه  أجل  من  يستطيع 
أو  الحكومة  عاتق  على  تقع  مسئولية  ليس  المجتمع 
أن  يجب  مهمة  هي  بل  المدني،  المجتمع  مؤسسات 

يقوم بها كل مواطن«.

الليالي  هذه  في  »العطاء  أن  إلى  البحارنة  وأشار 
نستلهمه من اإلمام الحسين )ع(، ونحن نستطيع أن 
األيام  هذه  في  وخصوصًا  لمجتمعنا،  ونقدم  نعطي 

.»)...(
األمــم  لبرنامج  المقيم  الممثل  أبــدى  جهته،  مــن 
لحضوره  سعادته  آغــا،  السيد  اإلنمائي  المتحدة 
عــاشــوراء،   مشروع  في  التوالي  على  الثالث  للعام 
ومــركــزه  الــخــيــري  الــمــنــامــة  ــدوق  ــن ص أن  إلـــى  ــًا  ــت الف
خالل  من  الصحيح،  الطريق  نحو  يسيران  اإلعالمي، 
موسم  ــالل  خ يقيمانها  التي  والفعاليات  األنشطة 

عاشوراء.
التي  المشاريع  هــذه  لمثل  دعمه  آغــا  السيد  ــد  وأك
تنمي ثقافة اإلنسانية، مشدداً على ضرورة االستفادة 

من أيام عاشوراء، واستلهام العبر منها.
الخيري  المنامة  صندوق  أمناء  مجلس  رئيس  أما 
مشروع  أن  ــى  إل كلمته  فــي  فــأشــار  الــمــخــرق،  غـــازي 
مختلف  فــيــه  تــشــتــرك  اجــتــمــاعــي  عــمــل  ـــوراء،  ـــاش ع
مهرجانًا  إياه  معتبراً  المدني،  المجتمع  مؤسسات 
ــام  اإلم ــوراء  ــاش ع موسم  مــن  ــام  ع كــل  ينطلق  ثقافيًا 

الحسين )ع(.
من  انطلقت  المشروع  »بــدايــة  أن  المخرق  ــر  وذك
برعاية  كان  الذي  البيئي،  المنامة  عاشوراء  مشروع 
تحت  الماضي  العام  في  واستمر  الــبــالد،  عاهل  من 
أن  إلى  االجتماعية(،  والمسئولية  )عاشوراء  شعار 
في  العاملين  جميع  بجهود  الثالث،  العام  إلى  وصل 

المشروع«.

الثالث،  عاشوراء  مشروع  تدشين  حفل  واشتمل 
الصحية،  المهنية  الجمعيات  من  لعدد  معرض  على 
كما  ــل.  ــم ــع ال وصـــنـــدوق  الــعــمــل  وزارة  ــب  ــان ج ـــى  إل
عباس  للفنان  الفنية  للوحات  معرض  على  اشتمل 

الموسوي، والذي يقام للعام العاشر على التوالي.
في  اإلسالمية  للموشحات  الثقلين  فرقة  وشاركت 
بمناسبة  دينية  بموشحات  التدشين،  حفل  ختام 

حلول شهر محرم الحرام.
ــدوات  ــن ال ــن  م الــكــثــيــر  ــام  ــق ت أن  ــرر  ــق ــم ال ـــن  وم ـــذا  ه
الثالث،  عاشوراء  مشروع  خيمة  في  والمحاضرات 
ــي الــمــنــامــة، والــتــي  ــوم ف ــل ــن س ــم ب ــأت ــن م ــرب م ــق ــال ب
والزراعة  البلديات  شئون  وزير  من  برعاية  ستكون 

جمعة الكعبي.

البحارنة يتقدم الحضور في حفل تدشين مشروع عاشوراء الثالث          )تصوير: عقيل الفردان(
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صندوق النقد العربي بصدد إطالق مبادرة لتطوير التمويل العقاري

الدول العربية بحاجة لمزيد من اإلصالحات االقتصادية

وذكر مسئول رفيع المستوى خالل »منتدى 
العالم  فــي  ــال  ــم األع بيئة  ــال:  ــم األع ممارسة 
أن  أبوظبي،  في  مؤخراً  أقيم  ــذي  ال العربي« 
تدور  جديدة  مبادرة  إطالق  بصدد  الصندوق 
وأسواق  العقاري  التمويل  قطاع  تطوير  حول 
التي  العربية  الــدول  في  العقارية  الــقــروض 

تأثرت كثيراً جراء األزمة المالية العالمية.
إدارة  مجلس  رئــيــس  ــام  ــع ال الــمــديــر  ـــال  وق
»إن  المناعي:  جاسم  العربي  النقد  صندوق 
االقتصاد العالمي مازال يواجه آثار وتداعيات 
والتي  الراهنة  واالقتصادية  المالية  ــة  األزم
في  االستثمار  معدالت  تناقص  في  انعكست 
المالية  الــتــدفــقــات  ــع  ــراج وت ـــدول  ال مختلف 

واالستثمارية عبر الحدود«.
بــقــدرة  يــرتــبــط  ـــر  األم أن  ـــك  »الش وأضــــاف   
التحتية  الــبــنــيــة  ــر  ــي ــوف ت ــى  ــل ع ـــــدول  ال هـــذه 
انسياب  تسهيل  على  ــادرة  ــق ال والمؤسسية 
الالزمة  الــشــروط  وتوفير  االستثمارات  ــذه  ه

الستقطابها ونموها«.
تداعيات  إطار  في  تتعزز  الحاجة  أن  وأكد   

لقيام  الكافية  المحفزات  خلق  إلى  األزمة  هذه 
بمعاودة  والمصرفية  المالية  المؤسسات 
ـــي بــغــيــة الــمــســاهــمــة في  ـــراض نــشــاطــهــا االق
االقتصادي  النشاط  في  التباطؤ  هذا  مواجهة 
من خالل توفير التمويل لالستثمارات المحلية 
في  واالستقرار  الثقة  استعادة  في  يسهم  بما 

األسواق.
»تقرير  سجله  ـــذي  ال بالتحسن  وأشــــادا   
ــي« الــذي  ــرب ــع ــم ال ــال ــع ــاخ األعـــمـــال فــي ال ــن م
المستثمرين  لمختلف  أساسيا  مرجعا  أصبح 

وفعاليات القطاع الخاص. 
الدول  أداء  تحسن  العام  هذا  تقرير  وأظهر   
ــات  ــالح اإلص ــن  م للعديد  كنتيجة  الــعــربــيــة 
التشريعية  بالبيئة  لالرتقاء  تواصلها  التي 
خاصة  لالستثمار،  الميّسرة  والمؤسسية 
المشروعات  تأسيس  إجـــراءات  صعيد  على 
التمويل  على  والحصول  الجديدة  والشركات 
المناعي  وركـــز  االســتــثــمــار.  حماية  وقضايا 
تسجيل  ــــــــراءات  إج ـــــالح  إص ــايــا  قــض ــلــى  ع
ــة وإجــــــراءات  ــم ــظ واعــتــمــاد الـــشـــركـــات، وأن

اإلفالس، باإلضافة إلى تطوير نظم االستعالم 
تمثل  والتي  االئتمانية،  المعلومات  وتبادل 
للمساهمة  مهمة  وأركانًا  الساعة  موضوعات 

في تحسين بيئة األعمال في الدول العربية.
نظم  أهمية  على  كلمته  في  المناعي  وشدد   
ــاًل إن  ــائ ــم مــنــاخ االســتــثــمــار ق ــي دع ـــالس ف اإلف
للتعامل  واضــحــة  ــــراءات  وإج أنظمة  وجـــود 
الحقوق  ترتيب  وبالتالي  اإلفالس  نتائج  مع 
ودون  ــح  واض بشكل  للدائنين  ــات  ــزام ــت واالل
الضمانات  أهم  أحد  يحقق  أن  شأنه  من  عناء 
ولعل  للمستثمرين.  ــا  ــره ــواف ت يــجــب  ــي  ــت ال
أهمية  من  ضاعفت  قد  الراهنة  العالمية  األزمة 
البيئة  خــلــق  ــي  ف الــتــرتــيــبــات  هـــذه  مــثــل  دور 

االستثمارية المناسبة.
 كذلك أبرزت األزمة المالية الحالية األهمية 
والفعالة  الــكــفــوءة  األنظمة  لتوافر  الكبيرة 
هنا  ومـــن  االئــتــمــانــيــة،  الــمــعــلــومــات  ــادل  ــب ــت ل
والمعلومات  المخاطر  مــركــزيــات  أصبحت 
االئتمانية تمثل جوهر المعامالت االقتصادية 
ــات الــمــالــيــة  ــس ــؤس ــم فــيــمــا يــتــعــلــق بـــقـــدرة ال
والمصرفية على التوسع في التمويل من جهة 
الصغيرة  والمؤسسات  المشروعات  وتمكن 
من  التمويل  على  الحصول  من  والمتوسطة 

جهة أخرى.
العربي  النقد  صندوق  أن  المناعي  ــر  وذك  
وأطلق  األنظمة  هذه  تطوير  أهمية  مبكراً  أدرك 
ــع مــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة  بــالــتــعــاون م
توفير  ــى  إل تهدف  مشتركة  إقليمية  ــادرة  ــب م
للمصارف  والمشورة  والنصح  الفني  الدعم 
المركزية العربية وللقطاع المصرفي بصورة 
األنظمة  هذه  تطوير  احتياجات  حول  عامة، 
العربي  النقد  صندوق  وقدم  بها،  والنهوض 
هي:  عربية  دول  ألربع  اآلن  حتى  الفني  الدعم 
ويحرص  واليمن.  ولبنان  وســوريــة  تونس 
األعضاء  الدول  أغلب  استفادة  على  الصندوق 

من هذا الدعم إن لم يكن جميعها.
ومؤسسة  العربي  النقد  صندوق  أن  يذكر   
الماضي  ــام  ــع ال وقــعــا  ــد  ق ــة  ــي ــدول ال الــتــمــويــل 
ــر مـــبـــادرة مــشــتــركــة  ــي ــوف ــت ــم ل ــاه ــف ـــرة ت ـــذك م
تهدف  والتي  العربية  للدول  الفنية  للمعونة 
مركزيات  أنظمة  تطوير  فــي  المساعدة  ــى  إل

المرتبطة  العمليات  إدارة  وتحسين  المخاطر 
النظام  استقرار  في  المساهمة  وبالتالي  بها، 
التمويل  ــرص  ف وزيــــادة  والمصرفي  الــمــالــي 
ــة. في  ــط ــوس ــت ــم لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة وال
سنوية  محطة  المؤتمر  شكل  نفسه  الــوقــت 
لتقديم نتاج المبادرة العربية التي في إطارها 
صندوق  خبراء  من  مكونة  فنية  بعثات  قامت 
الدولية  التمويل  ومــؤســســة  الــعــربــي  النقد 
خالل  عربية  دول  ألربــع  الفني  الدعم  بتقديم 

سنة 2009.
 وفي هذا السياق أشار المناعي إلى سلسلة 
الفنية،  المعونة  ومــشــاريــع  ــادرات  ــب ــم ال ــن  م
والتي أطلقها الصندوق ويشارك فيها صندوق 
ــك الــتــســويــات  ــن ــك الــدولــيــيــن وب ــن ــب الــنــقــد وال
ــدوق  ــن ــص ال أطــلــق  وأن  ــق  ــب س إذ  ـــة،  ـــي ـــدول ال
بالتعاون مع هذه المؤسسات مبادرة لتطوير 
واألوراق  المدفوعات  وتسوية  مقاصة  نظم 
نحو  منها  استفاد  العربية،  الدول  في  المالية 

عشر دول عربية. 
 كما أطلق الصندوق أيضًا هذا العام مبادرة 
حتى  منها  استفادت  السندات  أسواق  لتطوير 

اآلن دولتان عربيتان.
المرتبة  على  حصلت  البحرين  أن  يذكر   
أنشطة  »مــمــارســة  تقرير  فــي  عربيا  الثانية 
في  الدولي  البنك  عن  الصادر   »2010 األعمال 
للبلدان  بالنسبة   2009 أيلول  سبتمبر/   9
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ألصحاب األعمال.

ــال  ــم ــوم تــقــريــر مــمــارســة أنــشــطــة األع ــق  وي
 10 أساس  على  الدول،  بترتيب  الدولي  للبنك 
مع  األعــمــال  أنشطة  أنظمة  ــدرس  ت مــؤشــرات 
الوقت والتكلفة الالزمين الستيفاء المتطلبات 
التجارية،  واألعمال  التشغيل  لبدء  الحكومية 
ــب،  ــرائ ــض ـــع ال ــارة عــبــر الـــحـــدود، ودف ــج ــت وال

وتفعيل النشاط التجاري.
 وصنف التقرير البحرين في المرتبة األولى 
سهولة  مؤشر  ــي  وه ــرات،  ــؤش م  3 فــي  عربيا 
ــة إنــــشــــاءات، مــؤشــر  ــص ــى رخ ــل ــول ع ــص ــح ال

توظيف العاملين، مؤشر توقيع العقود.
البدء  سهولة  مؤشر  في  البحرين  وجاءت   
و9  عالميا   63 المرتبة  في  اقتصادي  بنشاط 
على  الــحــصــول  سهولة  مــؤشــر  ــي  وف عــربــيــا، 
دوليا،   14 المرتبة  احتلت  إنشاءات  رخصة 

واألولى عربيا.
توظيف  ــر  ــؤش م فــي  الــبــحــريــن  ــت  ــل ــت واح  
عربيا،  واألولــى  عالميا،   13 المركز  العاملين 
 4 عالميا،   22 العقارات  تسجيل  مؤشر  وفي 
على  الــحــصــول  سهولة  مــؤشــر  ــي  وف عــربــيــا، 
مؤشر  وفي  عربيا،  و5  عالميا،   87 تمويالت 

حماية المستثمرين 57 عالميا و5 عربيا.
 وحصلت البحرين في مؤشر دفع الضرائب 
عبر  التجارة  مؤشر  وفي  عربيا،   6 المركز  على 
االلتزام  مؤشر  وفي  عربيا،   5 المركز  الحدود 
 10 المرتبة  ــي  ف ـــاءت  ج االتــفــاقــيــات  بتنفيذ 
عربيا، وفي مؤشر توقيع العقود حصلت على 

المركز األول عربيا.

§  الوسط – المحرر االقتصادي 

من  المزيد  إلجراء  بحاجة  العربية  الدول  أن  العربي   النقد  صندوق  أكد   [
القتصادياتها  األجنبية  االستثمارات  جذب  بهدف  االقتصادية  اإلصالحات 
لجذب  حدة  أكثر  العالم  مستوى  على  المنافسة  فيه  أصبحت  وقت  في  وذلك 
المالية  األزم��ة  خلفتها  التي  والصعوبات  التبعات  بسبب  االستثمارات  تلك 

. لمية لعا ا

جاسم المناعي

عقب صدور البيان الختامي لقمة الكويت

نقي: القطاع الخاص الخليجي عامل أساسي لدعم السياسة االقتصادية

ــاد  ــح ــــال األمـــيـــن الـــعـــام الت وق
الــتــعــاون  ــس  ــل ــج م دول  غــــرف 
نقي  حسن  عبدالرحيم  الخليجي 
في تصريح له عقب صدور البيان 
لــقــادة  الــثــالثــيــن  لقمة  الــخــتــامــي 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
الكويت  دولة  استضافتها  والتي 
ــاص  ــخ ال الـــقـــطـــاع  إن  مــــؤخــــرا، 
وعامال  عونا  سيكون  الخليجي 
توصيات  كافة  إلنجاح  مساعدا 
في  تصب  أنــهــا  ــة  ــاص وخ الــقــمــة، 
وتخدم  الخاص  القطاع  مصلحة 
كافة  في  المستقبلية  توجهاته 
أن  مؤكد  االقتصادية،  المجاالت 
النقدية  الــوحــدة  اتفاقية  ــول  دخ
الخليجية حيز التنفيذ سينعكس 
اقتصاديات  أداء  على  ايجابيا 
وقوتها  ــاون  ــع ــت ال مجلس  دول 
التفاوضية في المحافل الدولية.

الــقــمــة  أن  نـــقـــي  ـــــــــح  وأوض
ــدت  ــق ــة الـــثـــالثـــيـــن ع ــي ــج ــي ــل ــخ ال
ــة  ــادي ــص ــت وســــط مــتــغــيــرات اق
الملف  إن  إذ  بالمنطقة  محيطة 

لعالقته  ــرز  األب كــان  االقتصادي 
الخليجي  بالمواطن  المباشرة 
طموحه  سقف  يرفع  ــات  ب الــذي 
درجة  أعلى  وتحقيق  التقارب  في 
التي  الخليجية  الــمــواطــنــة  ــن  م
ــي الــــدول  ــن ــواط ــن م ــي ـــاوي ب ـــس ت
ــق  ــح ــل وال ــق ــن ــت ـــي ال األعــــضــــاء ف
وحقوق  واالستثماري  الوظيفي 

التقاعد والتأمين االجتماعي. 
باتت  ــادة  ــق ال قمم  »إن  ـــال:  وق
ــن  ــواط ــم ال بــتــطــلــعــات  ملتصقة 
أطلقت  الدوحة  فقمة  الخليجي، 
من  ــارا  ــب ــت اع المشتركة  ــوق  ــس ال
والــتــي   ،2008 ـــام  ـــع ال ــع  ــل ــط م
بدورها عززت االستثمار المتبادل 
والتجارة البينية وحركة التنقل. 
ثم جاءت قمة مسقط لتجيز ثاني 
ــي الــعــالــم،  ـــدة نــقــديــة ف ــر وح ــب أك
اعتبارا  بها  العمل  سيبدأ  والتي 
إلطــالق  ـــدادا  إع  2010 مطلع  مــن 
العملة الموحدة )الورقية( والتي 
على  لها  ــداد  اإلع يزيد  أال  يفترض 
المواطن  ليلمس  ـــوام  أع خمسة 

لهذه  مــاديــا  مكسبا  الــخــلــيــجــي 
تقوية  شأنها  مــن  التي  الــوحــدة 
الخليجية  الــنــقــديــة  الــســيــاســة 
ــات  األزم ــام  أم صالبتها  ـــادة  وزي

العالمية«. المالية 
الــكــويــت  ــة  ــم ق »أن  ـــــاف  وأض
ــا  ــه ــج ــائ ــت ــــي ن ـــت مـــوفـــقـــة ف ـــان ك
ـــب فــي  ـــص ــــا الـــتـــي ت ــــه ــــرارات وق
مجلس  دول  ــوب  ــع ش مصلحة 
أن  ــدا  ــؤك م الخليجي،  الــتــعــاون 
نتائجها كانت مرضية وقد فاقت 
تدشين  أثـــمـــرت  إذ  ــات  ــع ــوق ــت ال
بين  الكهربائي  الربط  مشروع 
على  ـــاق  ـــف واالت الــمــجــلــس  دول 
العملة  ــروع  ــش م تفعيل  ــات  ــي آل

الموحدة.
التحاد  العام  األمين  وأضــاف 

أن  الــتــعــاون  مجلس  دول  ــرف  غ
يعتبر  النقدية  الوحدة  تحقيق 
لسجل  ــاف  ــض ي ــدا  ــدي ج نــجــاحــا 
مــجــلــس  دول  ـــــادة  ق ــــازات  ــــج ان
قمتهم  اختتموا  الذين  التعاون 
إلى  مشيرا  مــؤخــرا،  الكويت  في 
في  ســتــســهــم  ــوة  ــط ــخ ال ـــذه  ه أن 
بين  البينية  الحركة  مضاعفة  
في  ــاء  ــض األع الخليجية  ـــدول  ال
ــا  ــه ــدرت ـــن ق ـــزز م ـــع ــس وت ــل ــج ــم ال
تعامالتها  ــي  ف ــاوض  ــف ــت ال عــلــى 

الدولية. التجارية 
تــســتــفــيــد  أن  نـــقـــي  ــــع  ــــوق وت
والسياحة  كالصحة  قطاعات 
الخطوة،  ــذه  ه مــن  والــصــادرات 
المجلس  وجـــود  أن  ــى  إل مشيرا 
على  سيعمل  المملكة  في  النقدي 
وفق  الــزمــنــي  الــبــرنــامــج  هيكلة 
والمعايير  الــعــامــة  ــات  ــوازن ــم ال
ـــاء  ـــض ــة لــــلــــدول األع ــف ــل ــت ــخ ــم ال
توفر  مــع  اكبر  ــوة  ق وسيعطيها 
ــي  ــــادي قــــــوي ف ــــص ــــت مــــنــــاخ اق

. لمنطقة ا
ــاع  ــط ــق ــل ل ــــون  ــــك ي أن  ـــــــد  وأك
إطـــالق  فـــي  كــبــيــر  دور  الـــخـــاص 
ذات  مشتركة  خليجية  مشاريع 
سواء  واقتصادية  فنية  ــدوى  ج
الغذائي  بــاألمــن  مرتبطة  كانت 
ــة  أي أو  الـــزراعـــيـــة  ــع  ــاري ــش ــم ــال ك

استثمارات أخرى.

عبدالرحيم نقي

§   الوسط – المحرر االقتصادي 

] أكدت األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون 
لدعم  مستعد  ال��خ��ل��ي��ج��ي  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  أن  ال��خ��ل��ي��ج��ي 
التوجهات والقرارات الصادرة عن القمة الثالثين لقادة دول 

مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الكويت مؤخرا.

سعد البراك يعرض نموذج 
»زين« لـ »بتسي مايرز«

§   الوسط – المحرر االقتصادي

زين  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  المنتدب  العضو  استقبل   [
األميركي  للرئيس  الرئاسية  للحملة  األعــلــى  المستشار  الــبــراك  سعد 
إحدى  من  بدعوة  حاليًا  الكويت  تزور  والتي  مايرز،  بتسي  أوباما،  باراك 

المؤسسات الكويتية إللقاء محاضرة عن »نموذج القيادة الجديدة«.
بداية  في  وقال  الشركة  مقر  في  األميركية  بالمستشارة  البراك  ورحب 
شركات  جوهرة  الكويت،  من  زيـــن،...  مجموعة  بــدأت  هنا  »مــن  حديثه 

المجموعة المنتشرة في 23 منطقة في الشرق األوسط إفريقيا«.
زيــن،  مجموعة  ونمو  تطور  تــاريــخ  عــن  مــوجــزاً  شــرحــًا  الــبــراك  ــدم  وق
خالله  تناول   - الشركة  والدة  شهد  الذي  العام  وهو   1983- العام  منذ 
توسعاتها  رحلة  خــالل  زيــن  مجموعة  عليها  مــرت  التي  المحطات  أهــم 
نظراً  األميركية،  الضيفة  انتباه  ــار  أث ــذي  ال الحديث  وهــو  الجغرافية، 
الوقت  هــذا  خــالل  حركتها  في  زيــن  بها  تمتعت  التي  والــجــرأة  للسرعة 

القياسي الذي لم يتجاوز فترة الست سنوات.
ومن ناحيتها، أعربت مايرز عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة، والتي 
كثيراً  سعدت  »لقد  وقالت  الجميع،  قبل  من  كبيرة  حفاوة  فيها  وجــدت 
للتعرف  جيدة  فرصة  قدمت  أنها  وأعتقد  الكويت،  لدولة  األولى  بزيارتي 
رصيد  إلــى  الكثير  ستضيف  إنها  ــك  والش مختلفة،  وأفكار  ثقافات  على 
في  القائد  نجاح  كيفية  عن  مختصرة  »نبذة«  مايرز  وقدمت  معرفتي«. 
أهمية  بتأكيدها  زين،  وموظفي  لمسئولي  الموجزة  كلمتها  خالل  عمله 
فهي  عليها،  المحافظة  وكيفية  األشــخــاص  بين  والعالقات  التواصل 

وبحسب قولها الركيزة األساسية لنجاح منظومة العمل.

من اليمين، سعد البراك، بتسي مايرز

وسط التراث والتاريخ وثروة النفط

استثمارات خليجية تتدفق على أربيل و»طيران الخليج« تسعى القتناص الفرص

وعلى الرغم من أن البنية التحتية في 
المدن  أكبر  ثالث  تعد  التي  أربيل  مدينة 
بعض  في  نظيراتها  تماثل  ال  العراقية، 
الواضح  من  لكن  الكبيرة،  العربية  المدن 
تحتية  بنية  بناء  نحو  بثبات  تخطو  أنها 
ظروف  ظل  في  وكهرباء  شوارع  من  قوية 

طبيعية وتضاريسية قاسية.
من  صحافيون  بها  قــام  زيـــارة  وفــي 
السياحة  تجربة  على  لالطالع  البحرين 
التي  الخليج  طيران  برعاية  أربيل  في 
إلى  البحرين  من  مباشرة  رحــالت  تسير 
من  عــدد  على  ـــالع  االط تسنى  الــمــديــنــة، 
أن  المتوقع  من  التي  السياحية  المعالم 
سياحية  مدينة  لتكون  المدينة  تؤهل 
فهذه  الخليجية،  السياحة  تستقطب 
الخليج  لطيران  فرصة  تشكل  المدينة 
االقتصادي  المدينة  ثقل  من  لالستفادة 
وإثمار  الــعــراق  تطور  مــع  ســيــزداد  ــذي  ال

جهود إعادة اإلعمار.
على  تقع  التي  شقالوة  منطقة  فمثاًل، 
مدينة  الــجــبــلــيــة،  ــل  ــي أرب مــديــنــة  ــوم  ــخ ت
تحتوي  فهي  األول،  الطراز  من  سياحية 

ــة بــطــرق  ــم ــدي ــة ق ــاري ــج ـــــوارع ت ــى ش ــل ع
مرصوفة بالقرميد لتذكرنا بمدن حوض 
هذه  ــب  ــوان ج وعــلــى  الــمــتــوســط.  البحر 
الشوارع محالت تعرض اإلنتاج المحلي 
من  الجبلية  المنطقة  فهذه  الحلويات  من 
وصناعة  الــجــوز  بــزراعــة  تشتهر  أربــيــل 

الحلويات المختلفة األنواع.
السياحية  المنطقة  ليست  وشقالوة 
ــة أربـــيـــل مــتــرامــيــة  ــن ــدي الــوحــيــدة فـــي م
التاريخية  أربيل  قلعة  فهناك  ــراف،  األط
من  عدد  المدينة  استوطن  فقد  الشهيرة. 
ــن والــفــرس  ــي ــوري ــارات مــثــل اآلش ــض ــح ال

والعثمانيين،  والــعــرب  والساسانيين 
على  التركي  التأثير  وجود  الواضح  فمن 
المدينة وخصوصًا فيما يتعلق بعدد من 
تغزو  التي  التركية  الحديثة  البضائع 

األسواق هناك.

يبلغ  التي  أربيل  قلعة  إلى  زيارة  وفي 
البحر  سطح  عن  متراً   415 نحو  ارتفاعها 
مربع  متر   102 من  أكثر  مساحتها  وتبلغ 
القلعة  احــتــوتــهــا  ــي  ــت ال الــبــيــوتــات  عـــدا 
إخالؤها  تم  والتي  قديمًا  المدينة  ومثلت 

المدينة  أو  المنطقة  لــتــطــويــر  تــمــهــيــداً 
العمارة  فن  الواضح  من  يبدو  القديمة، 
والتي  المنتشرة  والحمامات  الشرقي 
القائمون  ويقول  األتراك.  من  استوحيت 
إدارج  إلـــى  يــســعــون  ــم  ــه إن القلعة  عــلــى 
اإلنساني  ــراث  ــت ال قائمة  ضمن  القلعة 

العالمي التي تتبناها األمم المتحدة.
ــوى  ــت ــس ــم وتـــنـــعـــم مـــديـــنـــة أربــــيــــل ب
الــعــراق  دول  مــع  مقارنة  األمـــن  مــن  عـــاٍل 
عاصمة  المدينة  من  جعل  وهذا  األخــرى 
ـــرات والـــمـــعـــارض  ـــم ـــؤت ـــم تــســتــقــطــب ال
الكبيرة  للشركات  واالجتماعات  الكبيرة 
العاملة في العراق.  وفندق أربيل الدولي 
الفنادق  أشهر  يعد  سابقًا(  )الشيراتون 
عاد  الــذي  بابان  عــادل  لكن  المدينة،  في 
ضمن  ــراق  ــع ال ــي  ف للعمل  ــــارات  اإلم ــن  م
تمتلك  الــتــي  نــصــري  شــركــات  مجموعة 
الفندق إلى جانب عد من الفنادق األخرى 
تتطور  أربيل  مدينة  أن  يرى  العراق،  في 
السياحية  المدينة  فطبيعة  بــســرعــة، 
محط  يجعلها  فيها  األمــنــي  واالســتــقــرار 
أنظار المستثمرين وخصوصا في  مجال 
عدد  الفتتاح  خطط  توجد  إذ  السياحة. 
مثل  المدينة  فــي  العالمية  الفنادق  مــن 
شركات  أن  عدا  وغيرها  كمبسكي  فنادق 
وضعت  اإلمارتية  وخصوصا  خليجية 
المدينة  ــي  ف لالستثمار  ــدم  ق مــوطــأ  لها 
طبيعة  في  كبير  لتغيير  يمهد  الذي  األمر 
المدينة ليجعلها إحدى المدن السياحية 

الرائعة في المنطقة العربية.

جامع جليل الخياط في أربيل

§  الوسط – المحرر االقتصادي

أول  ال��دول��ي  البحرين  م��ط��ار  أرض  على  أم��س  ي��وم  حطت   [
رحلة طيران لشركة الخطوط الجوية »سبرت أوف مانيال«، كأول 
ومانيال،  البحرين  بين  الجديدة  خدمتها  مدشنة  اقتصادية،  ناقلة 
دول  في  الناقلة  إليها  تطير  وجهة  ثاني  بذلك  المملكة  ولتصبح 
وبهذه  الدولية،  خطوطها  شبكة  ضمن  الخليجي  التعاون  مجلس 

بمطار  استقبال  حفل  المدني  الطيران  شئون  أقامت  المناسبة 
البحرين الدولي.

الطيران  بشئون  ال��ط��ي��ران  لخدمات  المساعد  الوكيل  وق���ال 
مانيال  أوف  س��ب��رت  ب��ط��ي��ران  ن��رح��ب  »إن��ن��ا  نعمة:  أح��م��د  ال��م��دن��ي 
والتي  البلدين  لكال  المحوري  المركز  تعزز  سوف  التي  الجديدة 
تعد فرصة أخرى ممتازة إلبراز المقومات الرائعة التي تتمتع بها 

مملكة البحرين«. 

»سبرت أوف مانيال« تدشين رحالت جوية مباشرة بين البحرين والفلبين 

§  أربيل – المحرر االقتصادي

] تشكل مدينة أربيل، أقدم مدينة مسكونة في العالم وعاصمة إقليم 
الثروات  من  منجمًا  تعتبر  لمنطقة  اقتصاديًا  ثقاًل  العراق،  كردستان 
خليجية  شركات  دف��ع  ما  وه��ذا  باألمن،  لتنعم  تكافح  ب��الد  في  النفطية 
لضخ استثمارات في قطاع السياحة المتوقع لها االزدهار ومنها شركة 

طيران الخليج وهي من المشغلين القالئل في مطار أربيل.

في برنامج » } االقتصادي«

أقساط القروض تقلل من إنفاق المواطنين
§  الوسط – عباس المغني

اليوم  يبث  ال��ذي  االقتصادي  الوسط  برنامج  في  مواطنون  ق��ال   [
)األحد( على موقع الوسط اإللكتروني أن أقساط القروض تأكل أكثر من 

نصف راتبهم الشهري، مما يدفعهم إلى تقليل إنفاقهم.
وحسب تقرير لمصرف البحرين المركزي فإن القروض الشخصية 
شهر  بنهاية  دوالر(  مليارات   4.5 )نحو  دينار  مليار   1.7 إلى  ارتفعت 

أكتوبر/تشرين األول.
 2.4 )نحو  دينار  مليون   896 نحو  الراتب  بضمان  القروض  وبلغت 
دينار  مليون  و144  العقار،  بضمان  دينار  مليون  و355  دوالر(،  مليار 
بضمان المركبة، و26 مليون دينار بضمان الودائع، و51 مليون دينار 

بطاقات ائتمانية.
إجمالي  م��ن  المئة  ف��ي   29.6 نحو  الشخصية  ال��ق��روض  وت��ع��ادل 
القروض البالغة 5.7 مليارات دينار )نحو 15 مليار دوالر( بنهاية شهر 

أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.
المواطنين  »ق��روض  عن  حلقة  االقتصادي  الوسط  برنامج  وتناول 
يسددون  مواطنين  استضاف  وق��د  استهالكهم«.  نمط  على  وتأثيرها 

أقساط شهرية للبنوك.
كأقساط  راتبه  نصف  من  أكثر  يدفع  أنه  أحمد:  يوسف  المواطن  وقال 
للبنوك، مشيرًا إلى أنه اقترض بهدف بناء منزل لألسرة إلى جانب شراء 

سيارة.
مصروفاته،  تقليل  إلى  دفعه  الذي  القسط،  سداد  من  يعاني  أنه  وأكد 
توفيرها  يتم  الضرورية  واألشياء  األبناء  بتعليم  يتعلق  »فيما  قال:  أنه  إال 

لهم، أما فيما يتعلق بمصروفاتي فقد قللتها«.
في  صعوبة  هناك  أن  إلى  مشيرًا  منه«،  بد  ال  »ش��رًا  القرض  أن  ورأى 
توفير المال لشراء سيارة أو بناء منزل، ولهذا تضطر للجوء إلى البنوك.
وعن تعليمات مصرف البحرين المركزي التي تمنع أن يتجاوز قسط 
القرض نصف الراتب، قال: »أنه قرار حكيم، حتى ال ينخرط المواطنون 
في القروض التي ستشكل عليه أعباء مالية قد تكون على حساب رفاهية 

العائلة«.
األسعار  تضخم  مع  يتماشى  بما  الرواتب  زيادة  هو  الحل،  أن  ورأى 
في األسواق المحلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع األسعار أدى إلى تآكل القدرة 

المالية والشرائية للمواطن.
إن  ق��ال:  ع��ب��اس،  محمد  المواطن  أم��ا 

دينار،  أل��ف   60 يبلغان  قرضين  عليه 
األول 40 ألف دينار من بنك اإلسكان، 

بها  يعمل  التي  الشركة  من  والثاني 
لبناء  وذل���ك  دي��ن��ار،  أل���ف   20 يبلغ 

أعرف  »ال  وأضاف  لألسرة.  منزل 
الراتب  نصف  من  أكثر  أفعل،  ماذا 

ي���ذه���ب ف����ي ت���س���دي���د األق���س���اط 
الشهرية«. مشيرًا إلى 
أصبحت  ال��ح��ي��اة  أن 
ص��ع��ب��ة وت��دف��ع��ه إل��ى 
ت��ق��ل��ي��ل م��ص��روف��ات��ه 
مع  ال��ت��ك��ي��ف  ب���ه���دف 

األوضاع.
وع��������ن ال����ح����ل����ول 
ل���ت���ح���س���ي���ن وض���ع���ه 
»ال  ق�������ال:  ال����م����ال����ي، 
تحسين  كيفية  أع��ل��م 
ال�����وض�����ع ال����م����ال����ي، 
ل��ك��ن رف����ع ال���روات���ب 
ح����ل ج���ي���د ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل��ل��م��واط��ن��ي��ن ال���ذي���ن 
راتب  على  يعتمدون 
تيسير  ف��ي  ال��وظ��ي��ف��ة 

أمور حياتهم«.
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انهيار 6 مصارف األسبوع الماضي

إفالس 139 مصرفًا في الواليات المتحدة خالل العام

اوف  بنك  ــدرال  ف »فيرست  مصرف  وانهار 
مونيكا  سانتا  فــي  مــقــره  الـــذي  كاليفورنيا« 
وان  »بنك  بشرائه  وسيقوم  ــرب(،  غ )جنوب 
مقره  أيضا  كاليفورني  مصرف  وهو  ويست« 

في باسادينا. 
ويعد »فيرست فدرال بنك اوف كاليفورنيا« 
مليار  و4.5  ــول  األص من  دوالر  مليار   6.1 مع 
عملية  أضــخــم  ســابــع  ـــات،  ـــداع اإلي ــن  م دوالر 

إفالس مصرفية في هذا العام. 
مصرف  ــو  وه بــنــك«،  كابيتال  و«امــبــريــال 
شراؤه  سيتم  الجوال،  في  مقره  آخر  كاليفورني 
من »سيتي ناشيونال بنك« )لوس انجليس(. 
سبتمبر/  ــر  أواخ في  المعلنة  أصوله  وكانت 
 2.8 وإيداعاته  دوالر  مليارات   4 تبلغ  أيلول 
إفالس  عملية  اكبر  تاسع  يمثل  ما  دوالر،  مليار 

مصرفية في هذا العام.
وهو  بنك«،  كوميونيتي  فيرست  و«بيبولز 
)جنوب(  فلوريدا  في  سيتي  بنما  في  مصرف 
الفدرالية  األميركية  الوكالة  من  شراؤه  سيتم 
إيجاد  لــعــدم  المصرفية  اإليــداعــات  لضمان 
 1.8 أصوله  وتبلغ  لشرائه.  خاصة  مؤسسة 

مليار دوالر وإيداعاته 1.7 مليار.
وهو  بنك«  سايفينغ  ــدرال  ف ــاوث  س و«نيو 
من  شــراؤه  سيتم  )وســط(  االباما  في  مصرف 
»بيل بنك« )تكساس. جنوب(. وتبلغ أصوله 

1.5 مليار دوالر وإيداعاته 1.2 مليار دوالر.
والمصرف التجاري المستقل »بانكرز بنك« 
شمال(  )ايلينوي.  سبيرينغفيلد  في  ومقره 
الوكالة  أنشأتها  مؤسسة  من  ــراؤه  ش سيتم 
الفدرالية لضمان اإليداعات المصرفية. ويملك 
و511.5  ـــول  األص مــن  دوالر  مليون   585.5

مليون دوالر من اإليداعات.
مقره  الــــذي  ــك«  ــن ب ســتــايــت  و«ســيــتــيــزنــز 

سيتم  شمال(  )ميشيغن.  بالتيمور  نيو  في 
ناشيونال  انشورانس  »ديبوزيت  من  شراؤه 
الوكالة  أنشأته  الذي  بالتيمور«  نيو  اوف  بنك 
المصرف  أصول  وكانت  خصيصا.  الفدرالية 
مليون   168.6 أيلول  سبتمبر/  ــر  أواخ تبلغ 

دوالر وإيداعاته 157.1 مليون دوالر.
جمعة  كل  أنه  إلى  اقتصاديون  خبراء  لفت 
تقريبا يبرز نبأ عن إفالس أو إغالق أحد البنوك 
منذ  مصرفا   136 عــددهــا  بلغ  إذ  أمــيــركــا،  فــي 
لرؤية  دفعهم  مما  اآلن،  حتى   2009 عام  بداية 
األسباب الكامنة وراء سلسلة االنهيارات هذه. 
الرئيسية  األسباب  أحد  أن  إلى  الخبراء  وأشار 
ما  خليط  وجود  هو  المالية،  الكوارث  هذه  وراء 
ومنح  آمنة،  غير  تمويل  طــرق  استخدام  بين 
مبينين  فاشلة،  ومؤسسات  لشركات  قروض 
أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت 

بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية 
اقتصادية،  نكسة  أصابتهم  الذين  والسكنية 

وهو األمر الذي أدى إلى هذه االنهيارات.
بنك  وهو  ذلك،  على  مثال  الخبراء  ويضرب 
تبين  ــذي  وال نيفادا،  بوالية  ستيت«  »سيلفر 

عند إفالسه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 
أن ثلثي ديونه كانت خاصة بتطوير العقارات 

وألعمال البناء التجارية.
وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد 
عن  خارجة  صعبة  لظروف  لتعرضها  أفلست 

أسعار  انخفضت  عندما  جرى  مثلما  إرادتها، 
الجاري،  العام  مطلع  كبيرة  بدرجة  الحليب 
مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي األلبان عن 
إلى  أدى  الذي  األمر  وهو  للبنوك،  ديونهم  إيفاء 

إفالس بنك »غريلي«.

تفلس  أن  من  خشيتهم  عن  الخبراء  وعّبر 
العقارات  أسواق  أن  وخصوصا  أخرى،  بنوك 
ــدة وقـــطـــاعـــات األعــمــال  ــح ــت ــم بـــالـــواليـــات ال
أزمات  من  اآلن  حتى  تعاني  التزال  الصغيرة 

. ية د قتصا ا
ــت  ــال ــا عـــلـــى هــــذه الـــمـــســـألـــة ق ــق ــي ــل ــع وت
ــر«  ــوي ــرة قــســم األبــحــات بــمــؤســســة »ب ــدي م
األمريكية  البنوك  أداء  بتقييم  المتخصصة 
ضــغــوطــا  ــد  ــه ــش ن »نـــحـــن  دوروي،  ـــن  ـــاري ك
ما  تفوق  التجارية  العقارات  على  شديدة 

الماضي«. العام  نرى  كنا 
فإن  ذلك  إلى  إضافة  أنه  الخبراء  أوضح 
استخدام  هذا  اإلفــالس  مسلسل  أسباب  من 
الساخنة«،  »النقود  باسم  يعرف  لما  البنوك 
عن  ــارة  ــب ع ـــي  وه ــات،  ــارب ــض ــم ال ــــوال  أم أي 
أخــرى  مالية  مؤسسات  تضعها  ــات  ــداع إي
وبالتالي  فوائد،  لجني  وذلك  المصارف  في 
اإليداع  عملية  فيه  تمت  الذي  البنك  أفلس  إذا 
أموالها.  ستخسر  والمؤسسات  البنوك  فإن 
الــذي  الــوقــت  فــي  التحليالت  ــذه  ه تــأتــي 
المحللين  أبرز  إحدى  شوارتز،  آنا  فيه  ذكرت 
االقتصاديين في الواليات المتحدة والعالم، 
الذين  األشخاص  بين  من  بأنها  تمتاز  والتي 
عايشوا أزمة »الركود الكبير« في العقد الثالث 
تلك  تجارب  إن  الجمعة  الماضي،  القرن  من 
باراك  األميركي،  الرئيس  إدارة  أن  تؤكد  الفترة 
الشركات  بإنقاذ  فادحة  أخطاء  ترتكب  أوباما، 
طباعة  إلى  إياها  داعية  المتعثرة،  والمصارف 

المزيد من الدوالرات.
 93 العمر  من  تبلغ  التي  شوارتز،  وتوقعت 
نيويورك،  جامعة  في  ــدّرس  ت وماتزال  عاما، 
قاعها  إلــى  العالمية  المالية  األزمــة  تصل  أن 
االنتعاش  أن  رأت  أنها  غير  المقبل،  الربيع  في 
مبدية  جــوهــريــا،  يــكــون  لــن  ــك  ذل يعقب  الـــذي 
ما  أســـوأ  يــتــجــاوز  لــم  الــعــالــم  أن  مــن  خشيتها 
مسار  أن  شــوارتــز  واعتبرت  بعد.  األزمـــة  فــي 
المستهلكين  أداء  عــلــى  سيعتمد  ــاد  ــص ــت االق
في  االتــجــاه  أن  وخــاصــة  المقبلة،  الفترة  فــي 
وليس  التوفير  نحو  الكبرى  االقــتــصــاديــات 
ويزيد  االقتصاد  تعافي  يؤخر  قد  ما  اإلنفاق، 

من فائض البضائع الموجود في األسواق.

»فيرست فدرال بنك اوف كاليفورنيا« سابع أضخم عملية إفالس مصرفية في هذا العام

الواليات المتحدة ترجئ بيع أسهم في سيتي جروب بسبب ضعف السعر
§   نيويورك- رويترز

من  حصتها  لبيع  خطة  األميركية  الخزانة  وزارة  أرج��أت   [
دوالر  مليارات  بخمسة  تقدر  وال��ت��ي  ج��روب  سيتي  بنك  أسهم 
جرى  والتي  البنك  طرحها  التي  األسهم  على  الطلب  ضعف  بسبب 

تسعيرها عند 3.15 دوالرات للسهم وهو أقل كثيرا من المتوقع.
والسندات  األسهم  من  دوالر  مليار   20 قيمته  ما  البنك  وب��اع 
قيود  فرض  يتجنب  حتى  للحكومة  دينه  ليسدد  للتحويل  القابلة 
على رواتب مسئوليه بموجب خطط اإلنقاذ التي نفذتها الحكومة 

األميركية.
الذين  المساهمين  حساب  على  ج��اء  المبلغ  ذل��ك  جمع  ولكن 
قبل  سعرها،  مستوى  عن  المئة  في   20 بنسبة  أسهمهم  تراجعت 

أن  يكشف البنك عن خطته لسداد األموال للحكومة.

شون  االئتمانية  للتصنيفات  جونز  ايجان  وكالة  مدير  وق��ال 
يمكنهم  الذين  ج��روب  سيتي  لمديري  رائعة  صفقة  »إنها  ايجان 
الشركة  دفعت  للمساهمين.  مفزعة  صفقة  ولكنها  رواتبهم  زيادة 

ثمنا باهظا حتى تجمع تلك األموال«.
وقال محللون إن سيتي جروب هو ثالث بنك كبير في الواليات 
ديسمبر/  في  للبيع  ال��دوالرات  بمليارات  أسهما  يطرح  المتحدة 
حجم  بسبب  الطلب  ضعف  يكون  أن  المرجح  ومن  األول  كانون 

البيع الكبير.
الذي  للسهم  دوالرات   3.25 سعر  عن  السهم  بيع  سعر  ويقل 
إطار  في  العام  من  سابق  وقت  في  أسهمها  الحكومة  به  اشترت 
خطة إنقاذ عاجلة لثالث أكبر بنك أميركي مما يقلص قيمة أسهمها 
وكانت  دوالر.  مليار   24.2 إل��ى  سهم  م��ل��ي��ارات   7.7 وع��دده��ا 
الحصة في األصل تساوي 25 مليار دوالر وبلغت نحو 40 مليار 

دوالر في أكتوبر/ تشرين األول.
وقال مصدر مطلع على الموقف إن الخزانة »لن تبيع بخسارة. 

هذه هي خالصة الموقف«.
أال  ق��ررت  المتحدة  ال��والي��ات  إن  الخزانة  ووزارة  البنك  وق��ال 
أسهمها  بيع  عدم  على  ووافقت  الحالي  الوقت  في  أسهم  أي  تبيع 
في سيتي لمدة 90 يوما. وتمتلك الحكومة نحو ثلث أسهم سيتي 

جروب.
األميركية  الحكومة  إن  الخزانة  وزارة  باسم  متحدث  وق��ال 

مازالت تعتزم بيع أسهمها في سيتي جروب خالل العام المقبل.
قالته  عما  تاما  تحوال  أسهم  بيع  ع��دم  الحكومة  ق��رار  ويمثل 
تصل  أسهما  ستبيع  الحكومة  أن  من  االثنين  يوم  جروب  سيتي 
قيمتها إلى خمسة مليارات دوالر إلى جانب األسهم التي طرحها 

البنك.

§  نيويورك - أ ف ب، المحرر االقتصادي

بيان  في  المصرفية  اإليداعات  لضمان  األميركية  الفدرالية  الوكالة  كشفت   [
العمليات  لترتفع  المتحدة  الواليات  في  جديدة  إقليمية  مصارف  ستة  إفالس  عن 
مؤسسة   552 تواجه  فيما   ،2009 العام  خالل  مصرفًا   139 إلى  المصرفية 
األميركي  المصرفي  القطاع  أن  على  دالالت  يعطي  ما  اإلفالس،  خطر  مصرفية 

مستمر في التدهور واالنهيار.

الدين البريطاني العام يرتفع إلى 60 ٪ من الناتج
§   لندن – رويترز

صــافــي  أن  ــة  ــي ــم رس ــات  ــان ــي ب أظـــهـــرت   [
سجل  بريطانيا  في  العام  القطاع  اقتراض 
ــًا فـــي نــوفــمــبــر/  ــع ــف ــرت ــًا م ــي ــاس ــي ــوى ق ــت ــس م
العام  الدين  صافي  رفع  مما  الثاني  تشرين 
من  المئة  في   60.2 قدره  قياسي  مستوى  إلى 

االقتصادي. الناتج  مجمل 
إن  ــة  ــي ــن ــوط ال ـــاءات  ـــص اإلح مــكــتــب  وقــــال 
ــام وصـــل إلــى  ــع ــراض الــقــطــاع ال ــت ــي اق ــاف ص
 32.9( إسترليني  جنيه  مــلــيــار   20.315
مستوى  أعلى  وهو  نوفمبر  في  دوالر(  مليار 
في  الـــبـــدء  ــذ  ــن م ــر  ــه ش أي  فـــي  اإلطــــالق  ــى  ــل ع
الثاني  كانون  يناير/  في  بسجالت  االحتفاظ 

.1993
توقعات  دون  المستويات  هذه  تظل  لكن 
ولم  إسترليني  مليار   23 البالغة  المحللين 
تشهد  الــتــي  ـــواق  األس فــي  يــذكــر  فعل  رد  يثر 

العطالت. موسم  في  خفيفة  تعامالت 
آي.إن.جي  ببنك  االقتصادي  الخبير  وقال 

في  العامة  المالية  »تدهورت  نايتلي  جيمس 
لم  لكنها  نوفمبر  في  كبيرة  بصورة  بريطانيا 
تخشاها  كانت  التي  السوء  درجة  إلى  تصل 

األسواق«.
األفضل  البيانات  فإن  »بالتأكيد  وأضاف 
ــي  ــال ــم ـــوق الــعــمــل تــســاعــد الـــوضـــع ال ـــس ل
في  ــد  ــاع ــس ــت س ــو  ــم ــن ال ـــــودة  وع لــلــحــكــومــيــة 
الميزانية  عجز  لكن  التدهور.  معدل  تهدئة 
من  الــمــئــة  ــي  ف  13 األرجــــح  عــلــى  ســيــتــجــاوز 
السنة  ــذه  ه ــي  ف اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 

المالية«.
هذا  من  سابق  وقت  في  بيانات  وأظهرت 
تقدموا  الذين  البريطانيين  عدد  أن  األسبوع 
انخفض  بطالة  إعانة  على  للحصول  بطلبات 

نوفمبر. في  متوقعة  غير  بصورة 
بنك  عــن  ـــادرة  ـــص ال ــات  ــان ــي ــب ال وأظـــهـــرت 
إلــى  ــــراض  اإلق تــدفــق  أن  ــزي  ــرك ــم ال انــجــلــتــرا 
للشهر  ــض  ــف ــخ ان ــة  ــي ــان ــط ــري ــب ال الـــشـــركـــات 
تشرين  أكتوبر/  في  التوالي  على  التاسع 

الديون. سداد  في  الشركات  استمرت  إذ  األول 
إن  العقاريين  المقرضين  مجلس  وقــال 
بنسبة  تراجع  العقارية  الــقــروض  إجمالي 
نوفمبر  في  سنوي  أساس  على  المئة  في   14

إسترليني. مليار   12 إلى 
ــع تــوقــعــاتــهــا  ــرف ــال ــة ب ــوم ــك ــح وعـــدلـــت ال
ــي فـــي الـــعـــام الــمــالــي  ــوم ــك ــح لــالقــتــراض ال
مليار   178 يبلغ  قياسي  مستوى  إلى  الحالي 
الناتج  ــن  م الــمــئــة  ــي  ف  12.6 أو  إسترليني 
بشأن  المبدئي  تقريرها  في  اإلجمالي  المحلي 
من  الماضي  األسبوع  صدر  الــذي  الميزانية 

إسترليني. مليار   175 بلغ  مبدئي  تقدير 
في  للنمو  ــوي  ق ــاٍف  ــع ت على  ل  ــوِّ ــع ت ــي  وه
المالية  إعادة  في  للمساعدة  المقبلة  األعوام 
لكن  ثباتًا  أكثر  أرضية  على  للوقوف  العامة 
التفاصيل  لنقص  بقلق  يشعرون  المحللين 
والزيادات  اإلنفاق  تخفيضات  ماهية  بشان 
هذه  جانب  إلــى  ستتخذ  التي  الضرائب  في 

اإلجراءات.

انخفاض مداخيل المزارعين األوروبيين 12 ٪ في 2009 
§   بروكسل – رويترز

األوروبــــــي  اإلحــــصــــاءات  ــب  ــت ــك م ــــال  ق  [
ـــرادات  إي إن  األول  ــس  أم ــوم  ي ــات(  ــت ــوروس )ي
أكبر  سجلت  األوروبــي  االتحاد  في  المزارعين 
بسبب  العام  هذا  سنوات  عشر  في  انخفاض 
آثار األزمة االقتصادية على أسعار المحاصيل 

واإلنتاج. الزراعية 
الــزراعــي  الــدخــل  أن  يــوروســتــات  وأضـــاف 
يضم  الــــذي  االتـــحـــاد  فــي  لــلــعــامــل  الــحــقــيــقــي 
مــقــارنــة  الــمــئــة  ــي  ف  12.2 ــع  ــراج ت دولــــة   27
العام  ــي  ف المئة  ــي  ف  2.5 بلغ  انــخــفــاض  ــع  م
العام  منذ  ــع  ــراج ت أكــبــر  ــو  ه وهـــذا  الــمــاضــي. 

.2001
األوروبي  باالتحاد  الزراعة  مفوضة  وقالت 
أن  الواضح  »من  بيان  في  بويل  فيشر  ماريان 
جدا  كبير  تأثير  لها  كــان  االقتصادية  األزمــة 
وارتفاع  الطلب  انخفاض  مع  مزارعينا  على 

نسبيا«. اإلنتاج  تكاليف 

احتجاجات  أوروبــيــون  ــون  ــزارع م ونــظــم 
األشهر  في  لإلمدادات  ومقاطعات  وإضرابات 
وطالبوا  األســعــار  انخفاض  بسبب  األخــيــرة 
لتنظيم  ــد  ــواع ق بتنفيذ  ـــــي  األوروب االتـــحـــاد 

السوق للسيطرة على تقلبات األسعار.
ــرز  ــب ت ـــــــام  األرق إن  ـــل  ـــوي ب ــر  ــش ــي ف ـــت  ـــال وق
صرامة  أكــثــر  ــة  ــي زراع سياسة  ــى  إل الــحــاجــة 
المباشر  الدعم  واستمرار  ــي  األوروب لالتحاد 

للمزارعين.
التي  الــمــبــاشــر  ــم  ــدع ال ــات  ــوع ــدف م وتــمــثــل 

يقدمها االتحاد للمزارعين نحو ثلث دخلهم.
أن  المتوقع  ــن  م أن  الــتــقــديــرات  ــرت  ــه وأظ
ــة  دول  22 ــي  ف ــع  ــراج ت الــعــامــل  ــل  دخ متوسط 
أكبر  المجر  وشهدت  دول.  خمس  في  وارتفع 
سجل  بينما  المئة  في   35.6 بنسبة  انخفاض 
المزارعون البريطانيون أكبر زيادة في الدخل 

وبلغت 14.3 في المئة.
أكبر   - فرنسا  في  المزارعين  دخل  وتراجع 
واكبر  ـــي  األوروب االتــحــاد  في  للحبوب  منتج 

مستفيد من الدعم الزراعي - بنسبة 19.8 في 
 21.0 بنسبة  ألمانيا  في  انخفض  بينما  المئة 

في المئة.
تمثل  التي  كوجيكا   - كوبا  جماعة  وقالت 
الرئيسي  السبب  إن  األوروبيين  المزارعين 
وراء التراجع هو ضعف األسعار التي يتلقاها 

إنتاجهم. مقابل  المزارعون 
 2003 منذ  أنه  بيان  في  الجماعة  وأضافت 
في  متواصال  نزوليا  اتجاها  المزارعون  واجه 
األسعار وارتفاعا في التكاليف مما دفع الدخل 
لم  منخفضة  مستويات  إلى  البلدان  بعض  في 

تشهدها منذ 15 عاما.
»كان  وولش  بادريج  الجماعة  رئيس  وقال 
 50 من  أقل  بالفعل  المزارعين  دخل  متوسط 
االتحاد  في  ـــرادات  اإلي متوسط  من  المئة  في 
ــار  ــع ــي األس األوروبـــــي والــتــقــلــبــات الــحــادة ف
ــي  ــزارع ــم ــرة ل ــي ــب ـــواق تــمــثــل مــشــكــلــة ك ـــاألس ب
الوضع  هذا  أن  من  وحــذر  األوروبـــي«  االتحاد 

مقبول.  غير 

بي.أف.سي: أوبك قد تحتاج إلى خفض المعروض في 2010
§  لواندا – رويترز

تقرير  في  االستشارية  إنرجي  بي.اف.سي  قالت   [
النفط  معروض  خفض  إلى  تضطر  قد  أوبــك  منظمة  إن 
ضعف  تمخض  إذا   2010 أوائل  في  يوميًا  برميل  مليون 
العالمية  المخزونات  في  االرتفاع  من  مزيد  عن  الطلب 

المتضخمة بالفعل.
المصدرة  الــبــلــدان  منظمة  تــقــرر  أن  المتوقع  ومــن 
يــوم  ــوال  ــج أن ــي  ف اجتماعها  خــالل  ــــك(  )أوب للبترول 
القلق  بسبب  تغيير  دون  المعروض  إبقاء  الثالثاء 
ويهدد  األسعار  ارتفاع  إلــى  خفض  أي  يفضي  أن  من 

العالمي. االقتصادي  التعافي 
الــمــخــزونــات  ــاع  ــف ارت إن  قــالــت  بـــي.اف.ســـي  لــكــن 
من  مبكر  وقت  في  ــراء  اإلج اتخاذ  على  أوبك  يجبر  قد 
يكون  عندما  الثاني  السنة  ربــع  وقبل  الــقــادم  العام 

موسمية. ألسباب  مستوياته  أدنى  عند  الطلب 
قد  »أوبــك  التقرير  في  إنرجي  بي.اف.سي  وقالت 
لضبط  ضخمة  بجهود  القيام  ــى  إل الحاجة  تــواجــه 

.2010 أوائل  في  األساسية  العوامل 
إلى  المنظمة  تحتاج  أن  المرجح  ــن  »م وأضــافــت 
برميل  مــلــيــون   ... كــبــيــرة  تخفيضات  عــلــى  ــاق  ــف االت
 2010 أوائل  في   ... الفعلي  اإلنتاج  من  أكثر  أو  يوميًا 
مستويات  إلــى  اإلجمالية  المخزونات  تخفض  لكي 

لالحتواء«. قابلة 
دوالراً   75 ــوى  ــت ــس م مـــن  ــط  ــف ــن ال ــر  ــع س ــرب  ــت ــق وي
للخام  مصدر  بلد  أكبر  السعودية  تقول  الذي  للبرميل 
المستهلكين  من  لكل  ــادل  ع إنــه  وآخــرون  العالم  في 

. لمنتجين ا و
وصف  النعيمي  علي  السعودي  البترول  وزير  كان 
وقال  بالمثالي«   « الشهر  هذا  سابق  وقت  في  السعر 
المنظمة.  معروض  مستويات  تغيير  إلى  حاجة  ال  إنه 
ما  يوجد  ال  ــه  إن النعيمي  ــال  ق أيــلــول  سبتمبر/  ــي  وف

وذلــك   2010 فــي  ــاج  ــت اإلن مــراجــعــة  ــى  إل أوبـــك  يــدعــو 
كانت  التي  والطلب  العرض  توقعات  إلــى  استناداً 

الحين. ذلك  في  متاحة 
على  الــطــلــب  تحسن  تــوقــعــات  ــورت  ــده ت إذا  لــكــن 
ــد يــتــراجــع  ــام الــقــادم فـــإن الــســعــر ق ــع ــي ال ــة ف ــاق ــط ال
في  أوبك  يضع  مما  أكبر  بدرجة  ترتفع  قد  والمخزونات 

مواجهة قرار صعب.
في  حاد  تراجع  شرارة  العالمي  الركود  أوقد  وبعدما 
على  المنظمة  اتفقت  الماضي  العام  النفط  استهالك 
خفض  وهو  يوميا  برميل  مليون   4.2 اإلنتاج  تقليص 

االستهالكي  من  المئة  في  خمسة  نحو  يعادل  قياسي 
اليومي العالمي.

وطبقت أوبك نحو 80 في المئة من تلك التخفيضات 
تناقصت  االلتزام  درجة  لكن  العام  هذا  سابق  وقت  في 

إلى حوالي 60 في المئة مع تحسن أسعار النفط.
خفض  فعالية  مدى  عن  المحللين  بعض  ويتساءل 
المنظمة  ــزام  ــت ال عــدم  إلــى  بالنظر  للمعروض  جــديــد 

بالقيود الحالية بشكل كامل.
الخليج  دول  ــن  م الــرئــيــســيــيــن  أوبــــك  ــاء  ــض أع لــكــن 
انضباطًا  األكثر  هم  السعودية  مقدمتها  وفي  العربية 

أي  في  األكبر  الجانب  عبء  يتحملوا  أن  المرجح  ومن 
خفض جديد.

عقد  ـــى  إل ــو  ــدع ت ــد  ق أوبـــك  إن  ـــي  ـــي.اف.س ب ــت  ــال وق
مــارس/  في  التالي  المقرر  مؤتمرها  قبل  آخــر  اجتماع 
يؤثر  أن  المعروض  بشأن  قرار  ألي  هذا  وسيسمح  آذار. 

على السوق حتى الربع الثاني.
وأضافت أنه إذا أرجأت المنظمة أي قرار حتى مارس 
القادم فإن تغيير المعروض لن يؤثر كثيراً على السوق 
الحاضرة حتى مايو/ أيار. ويعود هذا إلى الوقت الذي 

يستغرقه وصول النفط إلى األسواق بعد استخراجه.  

أوبك تسعى إلى الحفاظ على األسعار في نطاق 70و80 دوالرًا للبرميل

»كونتننتال« األلمانية للوازم
السيارات تقترض 2.5 مليار دوالر

§  هانوفر - د ب أ

المتعثرة  ــة  ــي ــان ــم األل كــونــتــنــنــتــال  ــة  ــرك ش ــت  ــن ــل أع  [
نجحت  أنها  السيارات  لــوازم  صناعة  في  والمتخصصة 
اتحاد  من  يورو  مليار   2.5 قيمته  قرض  على  الحصول  في 

بنوك. عدة  يضم 
عقب  هــانــوفــر  ــي  ف ــت(  ــب ــس )ال أمـــس  الــشــركــة  وذكــــرت 
استمرت  مفاوضات  بعد  القرض  اتفاقية  على  التوقيع 
مالها  رأس  زيــادة  على  قــادرة  أصبحت  أنها  أسابيع  عدة 
الشركة  خطة  إطار  في  أسهم  صورة  في  يورو  مليار  بنحو 

التمويل.  مصادر  من  مزيد  على  للحصول 
ديجينهارت  المار  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
الشركة  اعتمدتها  التي  التمويل  خطط  »توفر  هانوفر:  في 
فإننا  لذلك  األزمـــة  على  بقوة  للتغلب  الــالزمــة  المرونة 
وتدعمنا  التفاؤل  نفس  تشاطرنا  البنوك  ألن  مسرورون 
ــــى والــمــهــمــة جــدا  ــوات األول ــط ــخ ــوح خـــالل هـــذه ال ــوض ب

للشركة«. 
»في  شركة  على  كونتننتال  شركة  استحواذ  وتسبب 
تصل  أن  في  سيمنس  لشركة  تابعة  كانت  التي  أو«  دي 

يورو.  مليارات  تسعة  من  ألكثر  الشركة  ديون 
ــورو  ي مــلــيــار   3.5 بــمــقــدار  ـــون  دي دفــعــة  ستصبح  كــمــا 
 2010 عــام  آب  أغسطس/  شهر  بحلول  الــســداد  واجبة 
بحلول  يورو  مليارات  خمسة  بمقدار  أخرى  دفعة  وكذلك 
صناعة  قطاع  بها  مني  التي  األزمة  وتسببت   .2012 عام 
لعواصف  كونتننتال  تعرض  في  العالم  في  السيارات 
على  طويال  وقتا  الشركة  تعودت  أن  بعد  شديدة  مالية 

النجاح. 
األولى  التسعة  األشهر  خالل  الشركة  خسائر  وبلغت 
مبيعاتها  وتراجعت  يورو  مليار  نحو  الجاري  العام  من 

يورو.  مليار   14.4 إلى  تقريبا  الربع  بمقدار 
مبيعاتها  في  واضحا  تحسنا  تتوقع  الشركة  أن  غير 

خالل الربع األخير من العام الحالي. 
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لألسف... 
ربما واقع الطيبه

عقبيها،  على  االمور  تنقلب  فجأة  ولكن  ملكك  وانهم  لك  انهم  تعتقد  أناس  هناك   [
...الــرجــال   فاتك  ما  على  محسورا  ملوما  فتجلس  والعليك،  لك  ال  لتكون  وتنعكس 
االسد  فيستطيع  فاتنة  وانها  الصيد  سهلة  الطيبة  الفتاة  ان  يعتقد  من  منهم  صنفان 
ان يغرز مخالبة في  جسدها وأن الينظر إليها احد سواه  ... فإن خاف منها اكثر وشبع 
الخبث  معيار  الطيبة  ان  يرى  من   ومنهم  ينتشلها،  و  عليها  يعطف  احدا  ...لعل  تركها 

في الحياة فهي كما يقال من »تحت الى تحت«.
تملكتك  احــدا  احببت  ــإن  ...ف المستقيم  الصراط  في  ولكن  صحيحًا  هذا  يكون  قد   
الطيبة في معاملته والخبث في آن واحد، خوفا عليه من الغير ...فانتبه و انت تخطو 
خطوتك و طريقك فال تكن  من ضمن االول او الثاني و تذكر أن الطيبة مقياس لكل االمور 

فهي تنجحك دوما و تكسبك اصدقاء قد تلتقي بهم في محض صدفة جميلة .
نورة

رسـائل باِطلــة!
بأّنه  الباِطلة  الرسائل  هــذِه  ِمن  آخر  نوع  وهناَك 
لَك  فــإّن  مباركًا  لفظًا  أو  هلل  معّينًا  ــراً  ذك ُقلَت  حال  في 
هذا  في  والطريف   !.. الفالني  العدد  الحسناْت  ِمــن 
عدد  لــَك  يحسْب  رقمي  ــّداد  ع على  تحتوي  أّنها  األمــر 

الحسنات التي تصل إلى الماليين والمليارات ...!
رصــيــُد  زاَد  كلما  ــل  ــائ ــرس ال ـــذِه  ه أرســلــَت  ــمــا  وكــّل
وِمــَن  الخاسرين  ــَن  ِم فأنَت  أهملتها  وإذا  حسناتك، 

الذين يتجاهلون هذا األجر والثواب المزعوم !
الرسائل،  هذِه  وحقيقة  صدقّية  في   ً قليال  لنتأّمل 
بمجّرد  عبدُه  العالميْن  رُب  يجازي  أن  ُيعَقل  َهْل  ُترى 
لهذا  يكون  أن  دوَن   ! إال  ليَس  ِلسان  ولقلقة  لفظي  ِذكر 
في  عملي  وتطبيق  صاِدقة  ونية  توّجه  اللفظي  الّذكر 
يعاقَب  أن  اإلنصاْف  ِمَن  وَهْل  ...؟!  وواقِعنا  حياتنا 
اهلل عبدُه بمكروه أو سوء لمجّرد تجاهل رسالة نصّية 
أّنها  افترضنا  لو  حتى  الِصحة  َمــَن  أســاٌس  لها  ليَس 

واألمر  المستحّبات  على  عقاب  هنالَك  فَهل  صحيحة 
الغير واجب شرعًا ؟!

الحسنات  مــاليــيــن  َيــَهــُبــنــا  اهلل  أّن  صحيح  وهـــل 
كرم  في  نشُك  أن  !حاشا  اللفظي  الِذكر  تكرار  بمجرد 
وأرحــُم  األكــرمــيــن  ـــرُم  أك وهــوَ  وتعالى  سبحانه  اهلل 
هَو  ما  ولكن  باليسير  الكثيَر  يقبَل  ــذي  ال الراحمين 
بالماليين؟!أال  لنا  ُتكتُب  التي  الَحَسنة  تلَك  مفهوم 
الدنيا  فــي  آِتــنــا  )رّبــنــا  القنوت  أدعــيــة  فــي  نحُن  نقرأ 
برحمتَك  الناِر  عذاَب  وّقنا  حسنة  اآلخرِة  وفي  حَسنًة 

يا أرحم الراحمين (.
ربما  )ع(،  البيت  أهل  تــراث  ِمن  مأثور  دعــاٌء  وهــذا 
القنوت  في  بطلبها  ندعو  التي  الحسنة  هــذِه  تكون 
بتلَك  نغتّر  أن  ينبغي  وال  ـــرة،  واآلِخ الدنيا  خير  هي 
بالماليين  الوهمي  العّداد  يحصيها  التي  الحسنات 
ً المنجية  والمليارات ونتِكَل عليها معتقديَن أّنها فعال 

ِمَن العقاْب والمدخلة للجنة ! 
وهراء  خزعبالت   ! اهلل  على  وكِذبًا  إفتراء  هذا  أليَس 
في  السرطانية  كالخاليا  مدهش  بشكل  بيننا  ينتشُر 
عنه  نتّرفع  لم  الذي  الَجهل  وهَو  أال   !... اإلنسان  جسم 
الناِس  أكثَر  )ولــِكــَن  الكريم  القرآن  بنص  اآلن  حتى 
الدين  في  التفّقه  عدم  الجهل  هذا  سبُب   ،) يعلمون  ال 
على  السياَط  :)ليَت  )ع(  الصادق  إمامنا  يقول  ...إذ 
حديٍث  وفي   ) الدين  في  ليتفقهوا  أصحابي،  رؤوِس 
يوم  إليه  اهلل  ينظر  لم  الدين،  في  يتفّقه  لم  ــْن  :)َم آخر 

القيامة (..! 
َمْن  وكل  أوساِطنا  في  الرسائل  هــذِه  إنتشرت  َكــْم 
الساَذَجة  عقولنا  واستنقَص  علينا  َضِحَك  ودّب  هّب 

وزرَع فينا هذِه األمور الباطلة.
وصَل  حتى  الرسائل  هذِه  ِمن  وكثيرة  شّتى  أنواع 
لعلمائنا  الـــروايـــات  ـــذِه  ه ينسبوا  ألن  ــال  ــح ال بهم 
ومراجعنا الِعظاْم إذ تنتشر هذِه الفترة رسالة مفاُدها 
الفوت(وهي  )صالة  بـ  ُتسمى  صالًة  العبد  يصلي  أن 
ُتسِقْط جميع ما مضى على العبد ِمن صلوات القضاء 

المترتبة عليه في السابق!
تنص الرواية على أّن أجر هذِه الصالة بمقدار 400 

الصلوات  ُتسقط  أّنها  على  الكثيروْن  ..!ففسرها  سنة 
الفائتة على العبد!

قيامًا  األحوال  ِمَن  حاٍل  بأي  تسقط  ال  التي  الصالة 
عدم  درجة  تصل  حتى  إيماء  أو  استلقاًء  أو  جلوسًا  أو 

إسقاطها إلى تحريك العينين !
أّنه  )ع(  المعصومين  ألحد  شريف  حديث  يوجد 
َمْن صاَم يوم اإلسراء والمِعراْج َكَمْن صاَم الدهَر كّله ! 
إسقاط  يعني  ال  وهذا  الدهر  صيام  يعادل  الثواب 

تكليف الصوم على العبْد!
لنتفقه في الدين أحّبتي ولنرفع غمامة الجهل عن 
و  الباِطلة  الثقافات  هذِه  من  ونتّرفع  وقلوبنا  عقولنا 
ِلمثل  التصدي  جميعًا  واجبنا  وِمْن  األمور،  سفاِسْف 
يكون  ما  فيكوَن  أوساِطنا  في  تنتشَر  ال  كي  األمور  هذِه 

لها ِمن األثر السلبي على عبادتنا وسلوكنا.
الذي  العملي  الذكر  شعار  نرفع  أن  جميعًا  وعلينا 
 ، وسلوكنا  حياتنا  في  التطبيق  و  واقِعنا  في  األثر  لُه 
إذا  خصوصًا  اللفظية  باألذكار  ننشغَل  أن  يجب  وال 
نّية  استحضار  و  توّجه  دوَن  لسان  لقلقة  مجّرد  كانت 

اإلجابة من اهلل عَزوَجل ... 
 محمد عبد اهلل رضي

األعمال  بعض  بشأن  والُمزعِجة  الباِطلة  الرسائل  بعض  طويلة  فترة  منُذ  ُن��اِح��ْظ   [
حال  في  التحذير  على  يحتوي  وبعضها  حقيقي،  الغير  والثواْب  األجر  لها  التي  المستحبة 
إرسالها  حال  وفي  الرسائل،  هذِه  ُيرسل  لم  للذي  سوء  أو  مكروه  بحدوث  إما  اإلرسال  عدم 

فإّنه ستسمع خبرًا جّيدًا أو ستتحقق لَك أمنية معّينة!

مالمسة إحساس
وتصبح  ــة  ــع ــدم ال أعــشــق  ــا  ــدم ــن ع  [
رفيقتي عندما أدخل في قفص الزواج الذي 
السبب  هل  أعرف  ال   ، حيرتي  سبب  أصبح 
هي زوجتي أم  شخصيتي أو ربما حياتي، 
همي  عواصف  أصارع  أقاسي  وأنا  تعبت 
أم  ؟  مشاكلي  جبل  تسلق  سأستطيع  هل 
بحر  مــن  اخــرج  لكي  لــقــارب  احــتــاج  ربما 
ستظهر  هل  نفسي؟  سأفرض  هل  أزماتي، 
في  أنا  ميت  مشكلتي؟  يبة  الطِّ هل  قوتي؟ 
نظر نفسي وغيري فكل التجارب أصبحت 
أصبحت  ألني  قلبي  وتفتت  روحي  تقطع 

عينة تجارب لقسوة من هم بجانبي.
ـــدودات  ـــع ـــق م ـــائ ـــي دق ــط ف ــق أعـــيـــش ف
وساعات،  ــام  ألي أتألم  ولكني  لعبادتي، 

ــر مــفــهــوم،  ــي هــمــوم وهـــمـــوم والـــبـــاقـــي غ
غريبة،  ــات  ــرف ــص وت ــدة  ــدي ش ــاالت  ــع ــف ان
ون  جنون في جنون والبشر أصبحوا يزجُّ
بيضاء  قلوب   ، السجون  في  ضعيف  أي 
أين  تعرف  ال  الغيوم  وراء  وتختفي  تطير 
تقف  نخلة  تــكــون؟  ــن  أي تعرف  ال  تجلس 
والتمور،  الرطب  عنها  ابتعد  مهما  صامدة 
محتواها  ولكن  بالذهب  مغلفة  ضمائر 
أكون  بأن  وأحلم  أكون  بأن   أحلم  سموم، 
لم  أكون،  أن  قبل  أحالمي  تسرق  فالنهاية 
تساوي  ألنها  النجوم  عّد  إلى  بحاجة  أعد 
أم  ــا  أن كئيب  المهموم،  قلبي  ــرب  ك تمامًا 
لم  رهيبة؟  هي  أم  أنا  عجيب  كئيبة؟  هي 
صلبة  ألنها  ربما  القلوب  أمّس  أنا  أستطع 

أو  الدموع  وتذرف  األحجار  أمامها  تذوب 
ال  كسوف،  بها  مظلمة  أصبحت  ألنها  ربما 
باألفاعي  مملوءة  صحراء  إال  أمامي  أرى 
يعيش  أن  لــلــغــزال  أذن  فكيف  ــــود  واألس

وسط هذا الوجود.
ــًا عن  ــث ــح ركـــضـــت ركـــضـــت ركـــضـــت ب
ليس  ألنــه  أستطع  لم  والــهــروب  المخرج 
رسم  ــدر  ق ــود،  ــوج ال خــالــق  بيد  بــل  بــيــدي 
إال  ــاوب  أج أن  أستطيع  ال  حياتي  خط  لي 
واألفعال  وكالم  كالم  والسكوت،  بالحمد 
عالمة  وربما  استفهام  عالمة  عليها  نضع 
ـــان، كــوابــيــس  ـــي تــعــجــب فــي بــعــض األح

وأحالم وعيون التنام.
علي تلفت
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من مبادئ الحسين أن نبدأ بالتغيير 
يوسف  النبي  حياة  تفاصيل  على  تعرفي  منذ   [
عــرض  ـــذي  ال للمسلسل  متابعتي  خـــالل  ــن  م )ع( 
رأيتها  والتي  الماضي  رمضان  في  المنار  قناة  على 
ــارة  ــه وم وذوق  ــال  ــم ج ــن  ع جــمــالــهــا  يــعــبــر  كــلــوحــة 
ومبادئ  راقــيــة  إنسانية  معاني  وتجسد  رسامها 
جمال  ــى  إل بــدورهــا  أضــافــت  نبيلة  أخالقية  وقيمًا 
ويحيي  النائمة  الضمائر  يوقظ  جماال  اللوحة  تلك 
ــات الــحــيــاة  ــاه ــت ــي م ــة ف ــه ــائ ــت ــوب الــغــافــلــة وال ــل ــق ال
والغارقة في اللذائذ الدنيوية اآلنية، منذ ذلك الحين 
الشخصية  هذه  تجاه  ليس  بالمسئولية  أشعر  وأنا 
الرسل  كــل  تــجــاه  بــل  فحسب  العظيمة  اإلنسانية 
خدمات  قــدمــوا  مــن  وحتى  والصالحين  واألنــبــيــاء 
بالمسئولية  أشعر  التاريخ،  عبر  لإلنسانية  جليلة 
نشرها  أجــل  من  بعثوا  التي  والقيم  المبادئ  تجاه 
نشر  أجــل  من  وتحملوا  مجتمعاتهم  في  وإرسائها 
والمعاناة  األذى  مــن  الكثير  والــمــبــادئ  القيم  ــذه  ه
ذلك  وكــل  والصعاب  التحديات  صنوف  وواجــهــوا 
يعيشون  كانوا  التي  بالمجتمعات  االرتقاء  أجل  من 

فيها. 
تعاليم  من  السالفون  لنا  تركه  ما  بأن  أشعر  نعم 
وعلينا  جميعًا  أعناقنا  في  أمانة  هي  وقيم  ومبادئ 
ألبنائنا  وتعليمها  بها  بالتمسك  عليها  نحافظ  أن 
القادمة  األجيال  إلى  ونقلها  مجتمعاتنا  في  ونشرها 
اهلل  جعلنا  مــن  أولسنا  ــر،  ــده ال بقي  مــا  حية  لتبقى 
ِلَتُكوُنوا  َوَسطًا  ــًة  ُأمَّ َجَعْلَناُكْم  ــَك  ــَذِل )َوَك وسطا  أمة 
َشِهيداً(  َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  اِس  النَّ َعَلى  ُشَهَداَء 
وسعادتها  اإلنسانّية  لرفعة  لنعمل   ،)143 )البقرة: 
والموعظة  بالحكمة  وآخرة  دنيًا  وعزتها  وكرامتها 

األمة  بين  وسطًا  تقف  التي  الوسط  األّمــة  الحسنة، 
اهلل  بــهــا  أمـــر  الــتــي  الــقــيــم  تبلغهم  )ص(  والـــرســـول 
وتكون  ــول  ــرس وال اهلل  ــى  إل بيدها  لتأخذ  ــه  ــول ورس
عليها،  شاهداً  الرسول  ويكون  عليها،  شاهدة  بذلك 
سبقه  ومن  )ص(  محّمد  المصطفى  فعل  كما  تمامًا 
وقفوا  )ع(عــنــدمــا  المهديين  الــهــاديــن  األنــبــيــاء  مــن 
التي  القيم  فبلغوها  تعالى  واهلل  ــة  األّم بين  وسطًا 
شهداء  فكانوا  اهلل  إلى  بيدها  ليأخذوا  بتبليغها  أمروا 

شهيد. عليهم  سبحانه  واهلل  عليها 
في  الــنــظــر  نــعــيــد  أن  علينا  الــمــنــطــلــق  ـــذا  ه ـــن  وم
على  يختلف  بشكل  ــؤالء  ه لحياة  قراءتنا  أسلوب 
طريقة  في  النظر  نعيد  أن  علينا  عليه،  تعودنا  ما 
عن  تنحرف  أخذت  والتي  عظمائنا  لذكرى  إحيائنا 
لم  إن  خطيراً  منحًى  تأخذ  وبدأت  الصحيح  مسارها 
وجدية  صريحة  وقفة  نقف  أن  علينا  األمــر،  نتدارك 
بها  نحيي  التي  السطحية  الطرق  لمراجعة  وجريئة 
تعد  ولم  أثراً  تترك  تعد  لم  التي  الدينية  المناسبات 
بل  سواء،  كلمٍة  على  توحدنا  تعد  ولم  شيئًا  تضيف 
توحدنا  أن  من  أكثر  تفرقنا  مناسبات  إلى  تحولت 
أن  من  أكثر  وتفسدنا  تبصرنا  أن  من  أكثر  وتعمينا 
خنادقنا  في  أكثر  نتخندق  تجعلنا  حالنا،  تصلح 

والطائفية.  والفئوية  الحزبية 
محطات  المناسبات  هــذه  ــن  م نجعل  أن  يجب 
نستغل  وأن  لطمسها،  ال  والقيم  المبادئ  تلك  إلحياء 
العظماء  هؤالء  مع  العهد  لتجديد  المناسبات  هذه 
بتلك  وتمسكنا  التزامنا  على  بقائنا  على  وللتأكيد 
وبنظرة  الشديد  ولــأســف  ولكن  والقيم،  المبادئ 
تختلف  األمور  أن  نجد  الواقع  أرض  على  يجري  لما 

تماما عما يجب أن تكون عليه.
أعتاب  على  ونحن  األفكار  تلك  كل  استحضرتني 
استشهاد  ــرى  ذك إحــيــاء  شهر  ــرام،  ــح ال محرم  شهر 
التي  المضيئة  الشعلة  تلك  )ع(  الحسين  ـــام  اإلم
بها  واســتــدل  معرفتها  حــق  عرفها  مــن  درب  أنـــارت 
األفضل  إلى  مصيره  وتحديد  حياته  مسار  لتغيير 
قولته  )ع(  الحسين  ــام  اإلم عن  قــال  الــذي  كغاندي 
مظلومًا  أكون  كيف  الحسين  من  »تعلمت  الشهيرة 
ثورة  كانت  )ع(  الحسين  ــام  اإلم فثورة  فأنتصر«، 
قام  فقد  وصيانة،  وتشييد  وبناء  للقواعد  ورفع  هدم 
)ع( بهدم أسس الخنوع والذل والعبودية واألناينة 
قواعد  ورفــع  العمياء،  والتبعية  والجهل  والخوف 
في  والشجاعة  والتضحية  والحرية  والكرامة  العزة 
وشيد  وبنى  والمعرفة،  والحقيقة  الحق  عن  الدفاع 
اجتمعوا  من  )تجاه  والرأفة  والوعي  المساواة  قيم 
سبحانه  اهلل  إلرادة  والتسليم  الصبر  قيم  قتله(،  على 
اإلسالم  كله  بذلك  وصان  والرحمة،  والحب  وتعالى 
اإلمام  بعده  من  الصيانة  عملية  وأكمل  الضياع  من 
ــك  ــذل وك )ع(  ـــوراء  ـــح ال ــب  ــن زي ــدة  ــي ــس وال ــاد  ــج ــس ال
الصيانة  لعملية  بعدهما  من  والصالحون  األئمة 

لالستمرارية. 
ومن هنا يأتي دورنا في الحفاظ على ما قام اإلمام 
االستفادة  ــالل  خ مــن  وصيانته،  ببنائه  الحسين 
ولهدم  للمراجعة  كمحطة  ــوراء  ــاش ع مناسبة  مــن 
الحسين  باسم  تمارس  التي  الخاطئة  الممارسات 
تخدمها،  أن  من  أكثر  بقضيته  وتضر  براء  منها  وهو 
آلة  لتخدير  الــعــواطــف  وتــوظــيــف  اســتــغــالل  لــهــدم 
ــام  ــن األص ــدم  ــه ل ــا،  ــه ــب واج ــن  ع وتعطيلها  التفكير 

األصنام  من  وغيرها  والفئوية  والطائفية  الحزبية 
أهــوائــنــا  غلبة  ــدم  ــه ل قــلــوبــنــا،  ــي  ف تعشعش  ــي  ــت ال
اليوم  يــمــارس  مما  فكثير  عقولنا  على  وشهواتنا 
هو  الحسين  اإلمـــام  استشهاد  ــرى  ذك إحــيــاء  باسم 
وعيا  يزيدنا  ال  ألنه  شهواتنا؛  ــاء  إلرض الحقيقة  في 
العصبيات  لهدم  لدينا،  الوعي  تراجع  على  يدل  بل 
ــول اآلخــر،  ــب ــد الــتــســامــح وق ــواع ــع ق ــرف ــة، ول ــف ــزائ ال
اإلنسان  على  فــرض  أخالقي  ــب  واج ــأول  ك والوعي 
ولبناء  السالم،  ثقافة  ونشر  التفكير  آلــة  وتشغيل 
المحبة والوحدة والتفاهم واأللفة والرحمة واإليثار 
الخاطئة  معتقداتنا  بمراجعة  ــك  ذل كــل  وصــيــانــة 
والقداسة  والتعصب  الفكري  الجمود  من  والتخلص 
هذا  ضمائرنا،  وإيقاظ  لدينا  المسئولية  روح  وإحياء 
ألن  قــوال؛  ال  صدقا  بالحسين  االقتداء  ندعي  كنا  إن 
أنطوان  عنه  قال  كما  الخير  ضمير  كان  )ع(  الحسين 
إلى  والــمــبــادئ  ـــان  األدي ضمير  »الحسين  ــأن  ب ــارا  ب
نفسه  أمــام  حياته  في  مسئوال  وكــان  اآلبــديــن«،  أبد 
يرى  أن  يستطع  لــم  لذلك  كافة  واإلنسانية  وأمــتــه 
أمام  تسقط  الفضيلة  يرى  وأن  الباطل  صريع  الحق 

الرذيلة وأن المبادئ تباع بثمن بخس.
وأسماعنا  قلوبنا  نفتح  أن  إال  علينا  ما  وأخيرا... 
وخير  صدقا،  به  نقتدي  أن  أردنا  إذا  الحسين  لمبادئ 
يسجلنا  أن  قبل  الحسين  ـــاق  رف ــع  م نــكــون  أن  لنا 
الشاعر  عنهم  قــال  الذين  أعدائه  رفــاق  مع  التاريخ 
المعروف )الفرزدق( قلوبهم مع الحسين وسيوفهم 

عليه.

مريم الحسيني

عاشوراء الذكرى... ومحركات »الفتنة«

عقد  منذ  وت��ح��دي��دًا،  تقريبًا،  ال��زم��ن  م��ن  عقود  ثاثة  م��دى  على   [
عاشوراء  موسم  أصبح  اليوم،  وحتى  الماضي  القرن  من  الثمانينيات 
الفتنة،  سموم  لبث  خصبة  بيئة  بمثابة  النفوس  ضعاف  بعض  عند 
وهذا  مختلفة،  أط��راف  فيها  وتشارك  عليها  تتناوب  ربما  أو  تتبادلها 
محركات  من  تشهد  لم  الثمانينيات  عقد  سبقت  التي  العقود  أن  يعني  ال 
المجتمع،  في  الناس  بين  والتناحر  البغضاء  إثارة  هدفه  كان  ما  الفتنة 
ُبعيد  أي  الثمانينيات...  عقد  منذ  ش��دة  أكثر  أصبحت  ال��ج��ذوة  لكن 

انتصار الثورة في إيران مباشرة. 
منذ عقد الثمانينيات، حتى اآلن، برزت صور من الصدام والتناحر 
الى  الدموية  المنشورات  توزيع  فمن  والخليج،  البحرين  في  الطائفي 
إلكترونية  مواقع  تخصيص  إلى  التكفيرية  األشرطة  وتوزيع  تسجيل 
تنشط في استحضار الخافات التاريخية وتقديمها كمسرح للشقاق 
والعداوة مبنية على إحياء مراسم عاشوراء التي توصف ب� )الشركية( 
الصحابة  شتم  تشجيع  الى  والداعية  آخر،  حينًا  الدين  وبمخالفة  حينًا 
بعضهم  ض��د  المجتمع  أب��ن��اء  وتحريض  )رض(  المؤمنين  وأم��ه��ات 

البعض أحيانًا أخرى. 
البحريني،  المجتمع  أن  إال  السيئة،  الممارسات  تلك  رغ��م  وعلى 
بسنته وشيعته، كان مدركًا تمام اإلدراك بأن هناك من يستغل موسم 
)ع(  الحسين  اإلمام  نهضة  تبيان  أصله  موسم  وهو  عاشوراء،  إحياء 
ونشر  الدين  عن  وال��دف��اع  ب��اإلص��اح  المرتبطة  ومبادئها  وأهدافها 
والجور...  الظلم  ورفض  واإلخاء  والعدالة  والمساواة  اإلنسانية  قيم 
المجتمع.  أبناء  بين  الخافات  لتأجيج  الذكرى  يستغل  من  هناك  أقول 
والتسجيات  المطبوعات  ناشري  على  مقتصرًا  هذا  ليس  ولألمانة، 
شاذة  ممارسات  على  أيضًا  تسري  بل  التكفير،  شعار  وحملة  السرية 
عن المنبر الحسيني وعن قدسية الموكب الحسيني، والتي فيها أشكال 

من الممارسة الدخيلة التي تصدى لها الكثير من علماء الشيعة. 
البحرين  في  األط��راف،  بعض  من  دعوة  برزت  المثال،  سبيل  على 
المآتم  لمراقبة  الماضيين،  م��ح��رم  موسمي  ف��ي  ت��ح��دي��دًا  وال��ك��وي��ت 
بشتمه  الخطباء  م��ن  ال��ج��رم  عليه  يثبت  م��ن  وت��ق��دي��م  والحسينيات 
من  أو  األنظمة،  ضد  والتحريض  )رض(  المؤمنين  وأمهات  الصحابة 
الفتنة،  عبارات  تحوي  التي  القماشية  السواد  وقطع  الافتات  يعلق 
األق��ل،  على  علمي  حسب  يتم،  لم  لكن  القانونية،  للمساءلة  وتقديمه 
موسم  في  البحريني،  المجتمع  أن  يعني  وهذا  واحد!  متهم  وال  تقديم 
عاشوراء وفي غيره من المواسم، ال يقبل بأي دعوات فتنة مهما قويت 

واشتدت. 
الفتنة  لمحركات  فرصة  يمنح  لن  أيضًا،  الموسم  هذا  فإن  ولهذا، 
وهذه  قطعًا،  ينجح  فلن  بعضها،  وب��رز  ح��دث  وإن  انتماؤها!  ك��ان  أي��ًا 
مسئولية القائمين على المآتم والمشاركين في مواكب العزاء وخطباء 
الشخصية  بناء  في  المناسبة  ه��ذه  يستثمروا  ألن  الحسيني  المنبر 
بمعالجة  المجتمع  قضايا  على  وال��ت��رك��ي��ز  وال��وط��ن��ي��ة،  اإلس��ام��ي��ة 
حدث  كما  تمامًا  الطائفية...  النعرات  يثير  لمن  االلتفات  وعدم  مقتدرة، 

في السنوات الماضية. 
وزارة العدل والشئون اإلسامية، والتي كررت على لسان وزيرها 
لهذه  التسهيات  م��ن  المزيد  تقديم  خليفة  آل  علي  ب��ن  خالد  الشيخ 
الذكرى الجليلة، تسعى الستثمار المناسبة في تعزيز الوحدة الوطنية 
الذي  البحريني  المجتمع  أطياف  بين  والمودة  األلفة  أواص��ر  وتقوية 
أبنائه  جميع  بين  المتأصلة  االجتماعية  الروابط  وعمق  بتجذر  يتمتع 
متجددة  ركيزة  المناسبة  هذه  جعل  على  والعمل  الطوائف،  جميع  من 
بالحرية  ينعم  ال��ذي  البحريني  للمجتمع  المتاحم  النسيج  إلب���راز 
بتعاون  وال��رخ��اء  واالزده���ار  التقدم  من  المزيد  ويشهد  والتعددية 

وتكاتف أبنائه تحت راية الوطن الواحد وفي ظل القيادة الحكيمة. 
في  الحسينية  المواكب  هيئة  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  نغفل  أن  يجب  وال 
ومؤسساتها  الدولة  وأجهزة  وزارات  مختلف  مع  والتعاون  التنسيق 
إال  ينكرها  ال  جهود  وهي  الموسم،  هذا  في  المعهودة  الخدمات  لتقديم 
بكثير  أكبر  المبارك  الموسم  هذا  في  تسهيات  من  به  ننعم  فما  جاحد، 

من أحقاد محركات الفتنة بين المواطنين.

سعيد محمد
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]  قرر مجلس بلدية مدينة راتينجن األلمانية فرض 20 يورو رسوما 
شوارع  من  الشركة  تصوره  كيلومتر  واح��د  كل  عن  جوجل  شركة  على 

المدينة وطرقها ضمن برنامج موقع »غوغل ستريت فيو«.
المصادر  بعض  ذكرته  ما  األربعاء  أمس  المدينة  باسم  متحدثة  وأكدت 
بأغلبية  ال��ق��رار  ه��ذا  ات��خ��ذوا  المدينة  بلدية  مجلس  أعضاء  أن  اإلعالمية 
أعضائه.  وحيث يتعذر على المدينة القريبة من مدينة دوسلدورف غرب 
هامبورج  مدينة  من  يتخذ  الذي  فيو«  ستريت  »جوجل  موقع  منع  ألمانيا 
مقرا له في ألمانيا من  تصوير شوارع المدينة فإن المدينة تطالب الموقع 
اآلن ب�«رسوم استخدام استثنائية« كتلك الرسوم التي يدفعها البائعون 

الخاصة  الشوارع  طول  إن  وحيث  المدينة.   ش��وارع  استخدام  أجل  من 
لدفع  سيضطر  المذكور  الموقع  فإن  كيلومترات   309 نحو  يبلغ  بالمدينة 

مبلغ 6180 يورو لبلدية المدينة إذا صور شوارعها.
أن  ينتظر  ال  المجلس  أن  من  الرغم  على  أنه  المدينة  بلدية  مجلس  وذكر 
التصوير  هذا  أن  إال  قريبا  راتينجن  مدينة  شوارع  جوجل  شركة  تصور 
مساع  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن  يستبعد  ال  المجلس  وأن  آج��ال  أم   ع��اج��ال  سيتم 
مشابهة لشركات منافسة  لجوجل.  وحسب المجلس فإن سيارات تابعة 
ظهرها  على  حاملة  األلمانية  البلديات   من  الكثير  تجول  جوجل  لشركة 

كاميرات باستطاعتها تصوير الشوارع من جميع الزوايا.

   مدينة ألمانية تفرض 20 يورو عن كل كيلومتر تصوره غوغل من شوارع المدينة 

] ذكرت المفوضية االوروبية   أنها تمكنت من حل خالفها القائم منذ زمن طويل مع شركة مايكروسوفت 
بشأن دمج متصفح االنترنت اكسبلورير مع برامج الويندوز.

وقالت المفوضية في بيان إن مايكروسوفت قد وافقت على تنازالت  من شانها السماح لمستخدمي الويندوز 
في أوروبا باالختيار بين  المتصفحات . 

الكمبيوتر. لبرامج  منتجة  شركة   أكبر  ضد  المنافسة  بحق  المتعلقة  شكواها  المفوضية  سحبت  وبالتالي 
يوليو  في  مايكروسوفت  اقترحتها  التي  التصفح   خيارات  تجربة  من  المفوضية  انتهت  أن  بعد  االعالن  وجاء 

/ تموز الماضي. 
يذكر أن المفوضية في خالف مع مايكروسوفت منذ  ديمسبر /كانون أول 2007  بعد أن اتهمت شركة منافسة 

المنافسة. قواعد  بانتهاك  االمريكية  العمالقة  الشركة  أوروبية 

   االتحاد األوروبي يسوي نزاعه مع مايكروسوفت بشأن متصفحات اإلنترنت 

مدينة المعرفة السعودية تتطلع 
لطرح عام بقيمة 267 مليون دوالر 

االقتصادية   المعرفة  لمدينة  التنفيذي  الرئيس  قال   [
المملكة  لحكومة  ضخما  صناعيا  مجمعا  تبني  الــتــي 
العربية السعودية إن المدينة تتطلع لجمع أكثر  من مليار 
مطلع  في  ــي  أول عــام  طــرح  في  دوالر(  مليون   267( ــال  ري

العام المقبل.
مدن  أربــع  مــن  واحـــدة  االقتصادية  المعرفة  ومدينة 
اقتصادية تبنيها السعودية لتنويع  اقتصادها بعيدا عن 

النفط ولتوفير وظائف تكفي لمواكبة النمو السكاني.
عقودا  ستمنح  الشركة  إن  لرويترز  باوزير  طاهر  وقال 
المقبل. العام  دوالر(  مليون    400( ريال  مليار   1.5 بقيمة 
االعداد  يجرى  الشركة   من  المئة  في   30 سنطرح  وأضاف 
المالية. السوق  هيئة   على  معروض  ــر  األم حاليا  لذلك 
في  مساهم  أكبر  هي  الحكومية  اهلل  عبد  الملك  ومؤسسة 

شركة مدينة المعرفة بحصة 29 في المئة.
مجموعة  بينهم  للشركة  أخـــرون  مؤسسون  ويملك    
وطيبة   الصناعية  الدن  بن  ومجموعة  لألغذية  صافوال 
خطط  المئة.وجاءت  في   41 نحو  تبلغ  حصة  لالستثمار 
هذا  أنباء  أعقاب  في  المعرفة  لمدينة  األولي  العام  الطرح 
طرح  ــرى  أخ سعودية  شــركــات  ــالث   ث ــزم  ع عــن  األســبــوع 

أسهمها في السوق مطلع العام المقبل.
 3.4 إلــى  رأسمالها  يصل  أن  المعرفة  مدينة  وتتوقع 
ــو  خمسة  ــح ــرح وتــعــتــزم تــطــويــر ن ــط ـــال بــعــد ال مــلــيــار ري
من  ريال  مليار   32 وجذب  األراضــي  من  مربع  متر  ماليين 

االستثمارات.
وبموجب خطط الحكومة ستضم المدينة الجديدة 30 
تكنولوجيا  شركات   الجتذاب  وتهدف  سكنية  وحدة  ألف 

المعلومات ومراكز الصحة والتعليم وشركات الضيافة.
وتأمل  المنورة  المدينة  من  بالقرب  المشروع  ويقع 
على  الحجاج  ماليين   ــود  وف من  يستفيد  ان  في  الشركة 
عروضا  الشركة  سنويا.وتلقت  ومكة  المنورة  المدينة 
في  عقد  توقيع  وتعتزم  الجديدة  المدينة  كهرباء  لشبكة 
ابرامها  المقرر  من  عقود  عدة  ضمن   2010 من  األول   الربع 

العام المقبل.
 1.5 بقيمة  عقودا  المقبل  العام  سنوقع  باوزير  وقــال 

مليار ريال تقريبا...ستمنح  للمرحلة األولى من البناء.

الجمعة  »غـــوغـــل«  ــة  ــرك ش ــحــقــت  ال  [
ــدة إلــى  ــدي ــزات عــالــمــيــة ج ــي ــم الــمــاضــيــة م
إضافة  عن  فضاًل  الشهير،  بحثها  محرك 
لمتصفحها  ــع«  ــري ــس ال ــر  ــري ــم ــت »ال ــزة  ــي م
البحث  ســرعــة  تحسين  بــهــدف  ـــروم«  »ك

عنها. المستفسر  النتائج  على  والدخول 
شكل  على  الجديدة  المميزات  وتظهر 
والرحالت  الطقس  أحوال  تشمل  أيقونات 
وتحويالت  الكلمات  وتعريفات  الجوية 
عند  غوغل«  »مقترحات  أسفل  العمالت 
التي  الرئيسية  كلمات  كتابة  في  البدء 
عن  مــنــســدلــة  قــائــمــة  شــكــل  عــلــى  تــظــهــر 

البحث. صندوق 
ــد الــبــحــث  ــن ــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، ع ــل ع
»مقترحات  تحت  يظهر  معين  بلد  عن 
البلد  توقيت  لرؤية  أيقونات  البحث« 
ـــالت  ـــرح ــا وال ــه ــي وأحـــــــوال الــطــقــس ف
ــة  ــون ــق ــا وأي ــه ــي ــة إل ــه ــج ــت ــم الــجــويــة ال

ذلك. إلى  وما  العمالت  لتحويل 
ـــت  ـــاف ـــــــه، أض ـــاق ذات ـــي ـــس ــــــي  ال وف

خدمة  ــــروم«  »ك متصفحها  إلـــى  ــًا  ــض أي »غــوغــل« 
على  المستخدمين  تساعد  التي  السريع«  »التمرير 
عنه  يبحثون  ــذي  ال الــجــزء  ــى  إل مباشرًة  الــدخــول 

المواقع. صفحات  داخل 
المحتوي  تحلل  الخدمة  أن  الشركة  وأوضحت 
ــث لــتــحــديــد  ــح ــب ــات ال ــم ــل ــك ــه ب ــت ــل ــى أســـــاس ص ــل ع
ــارات  ــس ــف ــت ــاس ــة ارتــــبــــاًط ب ــح ــف ــص ـــــزاء ال أكـــثـــر أج
يمكنهم  المستخدمين  أن  مضيفة  المستخدمين، 
أن  قبل  الصفحات  يقرأ  شخصي  كمساعد  اعتبارها 

قراءتها. في  يرغبون  ربما  التي  األجزاء  يظلل 

ا  ذ إ و
محتويات  عــلــى  تــحــتــوي  الصفحة  كــانــت  ــا  م

من  اقتباسات  للمستخدمين  فستظهر  فائدة  أكثر 
الصفحة. من  مختلفة  أجزاء  في  متعددة  نصوص 

ــع«  ــري ــس ـــرض ال ـــع ــة »ال ــي ــاص ــق خ ــل ــط غــوغــل ت
مؤخراً  أضافت  قد  »غوغل«  وكانت  بحثها  لنتائج 
بتصفح  تسمح  بحثها،  لنتائج  جــديــدة  خاصية 
»بي  ملفات  خاللها  من  تعرض  حيث  سهولة  أكثر 
إلى  الحاجة  دون  اإلنترنت،  متصفح  داخل  إف«  دي 

قراءتها. في  المستخدم  »أدوبي«  برنامج  تحميل 
»العرض  خيار  أضافت  أنها  »غوغل«  وأوضحت 

إف«  دي  ــي  »ب ملفات  لبعض  السريع« 
تحتوي  التي  الملفات،  تنسيق  علي  سيحافظ  مما 
والخطوط  والــجــداول  الكرتونية  الرسومات  على 

أخرى. وتراكيب 
على  الخاصية  صممت  أنها  الشركة  وأضــافــت 
تطبيقات  تحميل  بها  يــجــري  الــتــي  الخدمة  غــرار 
ــي بــريــد غــوغــل اإللــكــتــرونــي »جـــي مــيــل«  ــت ــدم خ

غوغل«. و»مستندات 
ملفات  من  فقط  المئة  في   50 لقرابة  أتاحتها  كما 
كما  البحث،  قائمة  في  تظهر  التي  إف«،  دي  »بــي 

ـــي اســتــخــدام  ــا ف ــه ــت ــي ـــن ن ـــت ع ـــرب أع
من  أخـــرى  ـــواع  أن لــعــرض  الخاصية 

والملفات. المستندات 

مزيدًا  تضفي  »غوغل« 
البحث نتائج  على  الدقة  من 

فرعية  روابط  »غوغل«  أضافت  كما 
من  مــخــتــلــفــة  قــطــاعــات  إلــــى  ـــدة  ـــدي ج
نتائج  لتحسين  ــت  ــرن ــت اإلن صــفــحــات 
بجوار  الروابط   تلك  تظهر  حيث  بحثها، 

التقليدية. الرئيسية  المواقع  وصالت 
ــا  ــه ــت ــدون ــــي م ــــت »غــــوغــــل« ف ــــال وق
أمـــام  ــون  ــك ــي س اآلن  مـــن  ـــه  إن ــة  ــي ــم ــرس ال
أن  ـــا  ـــأم ف خـــيـــاريـــن،  ــن  ــي ــدم ــخ ــت ــس ــم ال
الموقع  رابـــط  على  مــبــاشــرة  يضغطوا 
الصفحة  أعــلــى  ــى  إل للتوجه  الرئيسي 
من  معين  جــزء  إلــى  مباشرة  التوجه  أو 

. لصفحة ا
الــــروابــــط  أن  ـــة  ـــرك ـــش ال ــــت  ــــح وأوض
من  قصيرة  فقرات  بجوار  ستظهر  الفرعية 
المواقع،  صفحات  من  تقتنصها  التي  النصوص، 
بين  عنها  المستفسر  الكلمة  من  أمثلة  تظهر  حيث 

معين. نص 
ضيق  شيء  عن  باالستفسار  قمت  قد  كنت  ما  وإذا 
وتحديد  اســتــنــتــاجــه  ل«غـــوغـــل«  يمكن  ــاق،  ــط ــن ال
تفصياًل  أكثر  تحديدا  بها  تهتم  التي  المعلومات، 
إال  يظهر  لن  الحالة  تلك  وفي  االستفسار،  خالل  من 
باالستفسار  المرتبط  بالجزء  متعلق  واحــد  رابــط 

الموقع. صفحة  من 

مواقع هونج كونج على اإلنترنت 
تحصل على اسم نطاق بأحرف صينية 

اإللــكــتــرونــيــة  ــع  ــواق ــم ال آالف  أن  مــســئــولــون  أكـــد   [
ستمنح  أنها  يبدو  اإلنترنت  على  كونج  لهونج  التابعة 
بأحرف  مكتوب  كيه«  »إتش  بامتداد  إضافي  نطاق  اسم 

المقبل. العام  من  بدءاً  صينية 
موقع  ــف  أل  200 نحو  على  لتؤثر  الخطوة،  وتــأتــي 
التغييرات  أعقاب  في  كونج،  لهونج  تابع  إلكتروني 
ــة عـــنـــاويـــن الــمــواقــع  ــاب ــت ــك ــح ب ــم ــس األخــــيــــرة الـــتـــي ت
مثل  التينية  ليست  بأحرف  كامل  بشكل  اإللكترونية 

واليابانية. والروسية  الصينية  اللغة 
المخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنترنت  هيئة  وأعلنت 
إدخــال  الماضي  األول  تشرين  أكتوبر/  في  »اآليــكــان« 
على  ــع  ــواق ــم ال ــن  ــاوي ــن ع بــكــتــابــة  يــســمــح  ــي  ــن ف تــغــيــيــر 

المقبل. العام  من  التينية  ليست  بأحرف  اإلنترنت 
اإلنترنت،  لتسجيل  كــونــج  هــونــج  شــركــة  وتقدمت 
أعقاب  في  كونج،  هونج  نطاق  تسجيل  على  لالشراف 
صينية  بأحرف  نسخة  بتقديم  للسماح  بطلب  اإلعالن 

حرفين. من  والمكون  للدولة  المخصص  الكود  من 
تنتظر  تـــزال  ال  الــتــي  الــشــركــة  بــاســم  مــتــحــدث  وقـــال 
واحد  »لشراء  عرض  تقديم  تعتزم  الشركة  إن  الموافقة، 
الخاص  االمتداد  بين  من  مجانا«  اآلخر  على  والحصول 

اللغتين. بكال  كونج  بهونج 
من  ــزء  ج كتابة   2007 الــعــام  منذ  مستحيال  وكــان 
نقطة  يــســار  على  اإلنــتــرنــت  على  الــمــواقــع  ــد  أح عــنــوان 
يكون  أن  يتعين  ــان  ك حيث  الصينية.  باللغة  توقف 
مكتوب  كيه«  »إتش  أو  »أورج«  أو  »كــوم«  مثل  االمتداد 

التينية. بأحرف 
عشرة  أن  مورنينج«  تشاينا  »ساوذ  صحيفة  وذكرت 
امتداد  يحملون  موقع  ألف   180 بين  من  فقط  موقع  آالف 

الصينية. باللغة  التسجيل  اختاروا  كيه«.  »إتش 

»مقترحات غوغل«... تستقبل مميزات البحث العالمية

بشكل  يتعرفوا  أري��زون��اان  والي��ة  زوار  بوسع  أصبح   [
اإلنترنت  على  موقع  خالل  من  األصليين  السكان  على  أوثق 
في  الطبيعية  بمناظرها  تتسم  طرق  ستة  عن  معلومات  يضم 

بالوالية. نافاجو  منطقة 
لرحلتكم  خطة  وضع  في  الموقع  هذا  يساعدكم  أن  ويمكن 
لما  تفصيلية  خرائط  ويضم  لتشاهدوها  مواقع  إلى  ويشير 
بالواليات  نافاجو  منطقة  في  محمية  أكبر  بأنه  الموقع  يصفه 

المتحدة.

موقع على اإلنترنت يعرف
 الثقافة الهندية بمنطقة نافاجو

الى  العمل  عــن  عاطلين  االخــبــاريــة  الــنــشــرات  مقدمو  يصبح  لــم   [  
»نورثويست  واستاذة  طالب  ان  يدركوا  ان  لهم  ينبغي  انه  غير  الساعة، 
يقدم  رقمي  بشبيه  الستبدالهم  طريقة  ايجاد  صــدد  في  يونيفرستي« 

معلومات بحسب الطلب تم جمعها عبر الشبكة االفتراضية.
المعلومات  »مختبر  في  التحضير  يتم  سنوات  ثــالث  من  اكثر  منذ 
نورثويست  جامعة  في  التطبيقية  العلوم  كلية  في  الب(  )انفو  الذكية« 
سميت  اخبارية  نشرة  النجاز  المتحدة(  الواليات  )شمال  ايلينوي  في 

»نشرة الساعة السابعة«.
يقوم  المشروع،  لهذا  خصيصا  تطويره  تم  معلوماتي  برنامج  بفضل 
من  شخصيات  تقدمها  افتراضية«  اخبارية  »نشرة  بابتكار  الطالب 
الرسوم المتحركة تتحدث بأصوات الرجال اآلليين، وتحققت الفكرة من 

خالل تطبيق تقنية التوليف الصوتي التقليدية لنص مكتوب.
الشبكة  على  ــات  ــدون ــم وال ــة  ــاري ــب االخ الــمــواقــع  الــبــرنــامــج  ــد  ــرص وي
العنكوبتية من اجل جمع االخبار في خصوص موضوع محدد ويضيف 

إليها الصور والتقارير المصورة ويقوم بانتاج نص من تلقاء نفسه.
من  ثلة  ضمن  النشرة  مقدم  يختاروا  ان  االنترنت  لمستخدمي  ويمكن 
رغباتهم  بحسب  االخبارية  نشرتهم  ابتكار  حتى  او  المقترحين،  البدالء 

من خالل االبقاء على المواضيع التي تهمهم حصرا.
استاذ  وهو  هاموند  كريستيان  البحثي  المختبر  هذا  مدير  ويوضح 
راهنا  ــزال  ت ال  االصـــوات  ان  ايضا  الكهربائية  والهندسة  المعلوماتية 

»العائق االبرز« في ما يخص هذا البرنامج.
النشرة«.  تقديم  من  نجاحا  اكثر  المعلومات  جمع  »مسار  ويقول 
الى  تفتقر  االوتوماتكية  ــوات  االص ان  في  المشكلة  »تكمن  الساعة  الى 
في  محدودية  الى  يؤدي  ان  ذلك  شأن  »من  ويضيف  التعبير«  على  القدرة 

استخدام البرنامج«.
الصحافية  المقاالت  ــع  وض برنامج  ان  هاموند  ــرى  ي المقابل،  فــي 

الرياضية بات في مرحلة اكثر تقدما.
علم  عــبــقــري  )اي  ــي«  ــك ــون م ــس  ــات ــت »س ــد  ــدي ــج ال الــبــرنــامــج  ــي  ــم وس
في  »ميديل«  الصحافة  كلية  مع  بالتعاون  تطويره  وتم  االحصاءات( 
ملخصات  لـ»كتابة«  الحواسيب  ويستخدم  يونيفرستي«  »نورثويست 

عن مباريات البايسبول.
فضال  الرئيسية  المباراة  مجريات  وبوصف  النتائج  بجمع  ويقوم 
على  صــورة  ــة  ــاف واض الــعــنــوان  وصياغة  التاريخية  المعلومات  عــن 

الموضوع.

معلومة  اهم  ايجاد  اجل  من  احصائيا  نموذجا  البرنامج  ويستخدم 
تتعلق باحدى المباريات وتحديد ابرز الالعبين.

شبيها  عمليا  عــدة  ـــوان  ث ــي  ف المنجز  الــمــقــال  يــبــدو  المحصلة،  ــي  ف
»تابلويد«  بحجم  صحيفة  صفحة  نصف  على  تمتد  التي  بالمقاالت 
من  افضل  هاموند  وبحسب  نوعيته  وان  »اآللــة«  توقيع  يحمل  انه  علما 

»المقاالت« التي يكتبها بتسرع، صحافيون من لحم ودم.
ان  إلى  وتنبهنا  المباريات.  جميع  تناولت  مقاالت  »انجزنا  ويقول 

النتيجة النهائية كانت افضل بعض الشيء مما نقرأه في الصحف«.
جمع  مونكي«  »ستاتس  يمكن  االحصائية،  البيانات  جانب  ــى  وال

تصريحات الالعبين والمدربين المشاركين في المباراة.
ويقول هاموند انه بعد فترة ثمة نية لتطوير البرنامج ليغطي رياضة 
ما  »كل  اي  المؤسسات  نتائج  عن  فضال  االقتصادية  واالخبار  السباحة 

يشمل معلومات رقمية بحتة«.
مونكي(  )ستاتس  مستقبل  ان  الــراهــن  الــوقــت  فــي  »نظن  ويضيف 

سيكون افضل من مستقبل )نشرةالساعة السابعة(«.
دون  من  بالفكرة،  اهتماما  ابدت  عدة  اعالمية  مؤسسات  ان  ويوضح 

ان يسميها.

الصحافة المستقبلية من دون صحافيين!
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اكبر  والصين  المتحدة  ــات  ــوالي ال مــن  كــل  تعتبر   [
في   18,4 تباعا  تنتجان  إذ  العالم  في  ملوثتين  دولتين 
في  للدفء  المسببة  االنبعاثات  من  المئة  في  و19  المئة 
العالم إال أن معدل االنبعاثات للفرد الواحد يعيد الصين 

إلى المرتبة الثانية والسبعين.
الدول  وتذكر  بذلك  الكبرى  الناشئة  الدول  وتتحجج   
بظاهرة  التسبب  في  التاريخية  بمسؤوليتها  الصناعية 
التي  التنمية  وبأهداف  الصناعية  الثورة  منذ  االحترار 

تنشدها.
نسبة  تتخطى  باال  مثال  الهند  التزمت  االطار،  هذا  في   
نسبة  ان  علما  الغربية  ـــدول  ال فــي  للفرد  االنــبــعــاثــات 
طن   1,7 يعادل  ما  تــوازي  حاليا  فيها  للفرد  االنبعاثات 
من ثاني اكسيد الكربون سنويا مما يجعلها في المرتبة 

ال120 من حيث التسبب بالتلوث.
سنويا  اطنان  ب5,5  فيتسبب  الصيني  المواطن  اما   
اطنان   6,1 والمكسيكي  اطنان   5,4 البرازيلي  ينتج  فيما 
ثاني  من  واحد  طن  من  بأقل  البنغالي   الالئحة  آخر  وفي 

اكسيد الكربون سنويا.
واالميركي  طنا   26,9 االسترالي  ينتج  المقابل  في   
مثال  فااللماني  اطــنــان  عــشــرة  نحو  ــــي  واالوروب  23,5
 10,6 مقابل   )25 )المرتبة  سنويا  من  طنا   11,9 ينتج 
للبريطاني )المرتبة 36( الذي ال يزال يعتمد على الفحم 
اطنان  تسعة  الفرنسي  ينتج  فيما  الكهرباء،  لتوليد 
يعتمد  الــذي  الكهرباء  توليد  مع  السيما   )47 )المرتبة 

بنسبة 80 في المئة على الطاقة النووية.
 والمفارقة هي ان هذه الكمية تبلغ في كوريا الجنوبية 
التي ال تزال تعتبر دولة نامية 11,4 طنا سنويا، و11,8 

طنا في تايوان اي اكثر من اوروبا.
الصناعي  التطور  مدى  الشاسع  الفارق  هذا  ويكشف   
الطاقة،  على  فيها  المواطنين  حصول  ومدى  الدول  في 
تصنيف  )بحسب  تقدما  االقــل  الخمسين  ـــدول  ال ففي 
من  محرومون  السكان  من  المئة  في   79 المتحدة(  االمم 

الكهرباء.
 وكان برنامج االمم المتحدة للتنمية اشار سابقا الى 
ان الكهرباء متوفرة في المنازل القل من 3 في المئة لدى 
البورونديين او التشاديين وال تتعدى هذه النسبة الـ13 

في المئة في افغانستان او بورما.
يتعدى  ال  بــورونــدي  في  االنبعاثات  اجمالي  ان  اال   
ـــف طــن ســنــويــا فــي حــيــن تــصــل االنــبــعــاثــات  مــئــتــي ال
و7,2   6,9 الى  والصين  المتحدة  الواليات  في  السنوية 

مليارات طن تباعا.
وتليها  المتحدة  الواليات  تتصدر  ال  ذلك  رغم  وعلى   
كندا )22,6 طنا للفرد سنويا( صدارة الالئحة اذ تسبقها 
واالمارات  طنا(   55( كقطر  للنفط  المنتجة  الخليج  دول 
طنا(   35( والــكــويــت  طنا(   38,8( المتحدة  العربية 

باالضافة الى اللوكسمبورغ. 

االنبعاثات المسببة للتلوث
 لألفراد في العالم 

لوس  في  العصبية  للعلوم  عالمية  مؤسسة  نشرت   [
انجليس دراسة اليوم الجمعة تشير إلى أن نبات القنب يمكن 

أن يقلل من أعراض مرض التصلب المتعدد. 
أظ��ه��رت  دراس�����ات  ل��ع��دة  تقييم  ع��ل��ى  ال���دراس���ة  وب��ن��ي��ت 
من  قللت  القنب  نبات  م��ن  مستخلصة  معينة  تركيبات  أن 

تشنجات العضالت وحسنت من حركة المريض. 
الخ��ان  شاهين  وي��دع��ى  ال��دراس��ة  واض��ع��ي  أح��د  وق���دم 
الطبية  نيورولوجي«  سي  إم  »بي  مجلة  في  للدراسة  شرحا 
العالجات  م��ن  الكثير  أن  الباحثون  وأوض���ح  األم��ي��رك��ي��ة.   
غير  إما  المتعدد  التصلب  ألع��راض  حاليا  عليها  المتعارف 

مؤثرة أو صعب الحصول عليها أو لها آثار جانبية كبيرة. 
للمواد  ال��ع��الج��ي��ة  »اإلم��ك��ان��ات  أن  إل���ى  الخ���ان  وخ��ل��ص 
المخدرة في مرض التصلب العصبي المتعدد شاملة ويجب 

أن تولى اهتماما كبيرا«.

باحثون أميركيون: القنب يقلل 
من أعراض التصلب المتعدد 

الــرائــدة  الشركة  ــال،  ــري اف فــارنــك  شركة  قالت   [
دبي،  ومقرها  المنطقة  في  المرافق  إدارة  مجال  في 
في  الراغبين  واألفــراد  الشركات  بإمكان  أصبح  انه 
المساهمة  وكذلك  المياه  استهالك  فواتير  تخفيض 
الحديثة  التقنيات  من  االستفادة  البيئة  حماية  في 
العشب  باستخدام  الخضراء  المسطحات  لتشجير 

الصناعي.
ــط  األوس الــشــرق  افــريــال  فــارنــك  ــام  ع مدير  وقـــال، 
ماركوس اوبرلين، أن تكلفة تشجير حديقة أو شرفة 
يشبه  الــذي  الصناعي،  العشب  باستخدام  منزلية 
عن  استردادها  يمكن  جودته،  في  الطبيعي  العشب 

طريق التوفير في فاتورة الماء في غضون سنتين.
منطقة  تصنف  المتحدة  األمم  منظمة  أن  إلى  يشار 
مجلس التعاون الخليجي ضمن أعلى مناطق العالم 
سكان  يتصدر  حيث  للمياه  األفراد  استهالك  حيث  من 
يصل  بمعدل  القائمة  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
اليوم  فــي  الــواحــد  للفرد  المياه  مــن  ليتراً   550 ــى  إل
بتكلفة  تحليه  نظم  طريق  عن  افتراضا  إنتاجها  يتم 
تكلفة  ــد  ــزاي وت الــمــيــاه  ــح  ش ــرة  ــاه ظ ومــع  مــرتــفــعــة.  
دعا  فقد  الخليج  منطقة  في  كسلعة  عليه  الحصول 
الهاملي،  ظاعن  بن  محمد  ــي،  ــارات اإلم الطاقة  ــر  وزي
وسعهم  في  ما  لعمل  ــراد  واألف الخاصة  المؤسسات 

للمساهمة في الحفاظ على المياه.
ـــة  ـــالل دراس ــن خ ــن: »وجـــدنـــا م ــي ــرل ــــاف اوب وأض
ــاه الــحــشــائــش  ــي ــم ــالك ال ــه ــت وتــحــلــيــل مـــعـــدالت اس
أن  المتحدة  العربية  ـــارات  اإلم ــة  دول في  الطبيعية 
تتراوح  مربع  متر  كل  يحتاجها  التي  المياه  كمية 

بين 130 و180 ليترا في السنة بتكلفة تصل إلى 75 
الصناعي  العشب  وباستخدام  الواحد.  للمتر  درهما 
بل  المياه  استهالك  كمية  في  فقط  ليس  نوفر  أن  يمكن 

في تكلفة إنتاجها«.
الصناعية،  الحشائش  استخدام  أن  إلــى  ــار  وأش
وطبيعية  حية  بمواصفات  تتمتع  أصبحت  التي 
وذات تكلفة منخفضة، في عمل المسطحات الخضراء 
أوروبا  في  الدول  من  الكثير  في  واسع  نطاق  على  يتم 
شيوع  عدم  من  استغرابه  مبديا  الشمالية  وأميركا 
الوقت  في  األوســط  الشرق  منطقة  في  استخدامها 
تكلفة  أكثر  الطبيعي  العشب  صيانة  فيه  تبدو  الذي 

إلى جانب مساهمتها في تدمير البيئة. 

على  بــنــاء  تــتــغــيــر  ـــــور  األم أن  اوبـــرلـــيـــن  ــــرى  وي
بدأ  الذي  الوقت  »في  انه  قائال  القائمة  المستجدات 
بفرض  الخاصة  والتشريعات  القوانين  تطبيق  فيه 
التشجير  أو  الخضراء  المساحة  من  محددة  نسب 
الفترة  في  واضحا  بــات  فقد  الحديثة،  المباني  في 
الطبيعي  العشب  توفير  بتكلفة  االهتمام  الحالية 
الرئيسية  المدارس  إحــدى  أن  إلى  مشيرا  وزراعته« 
في دبي استخدمت العشب الصناعي في مالعب كرة 

القدم والرجبي والهوكي التابعة لها.
أن  يمكن  أخــرى  مناطق  »هــنــاك  اوبــرلــيــن:  وقــال 
توفير  في  فيها  الصناعي  العشب  استخدام  يساهم 
الحدائق  المثال  سبيل  على  ومنها  المال  من  الكثير 
والمسطحات الخضراء في األحياء السكنية الجديدة 

واألرصفة المحادية للشوارع والطرق والتقاطعات.
مسالة  على  مقتصرا  يكن  لــم  ــر  األم »إن  وأضـــاف 
باستخدام  الــمــيــاه  ــالك  ــه ــت واس ــال  ــم ال ــي  ف الــتــوفــيــر 
الطبيعي  العشب  أن  إلى  مشيرا  الصناعي  العشب 
يزرع  التي  المناطق  إلى  الحشرات  يجلب  أن  يمكن 
كبيرا  خطرا  يشكل  ــذي  ال البعوض  خصوصا  فيها 
ال  الصناعي  »العشب  ــال:  وق العامة«  الصحة  على 
التي  الكيماوية  بالمواد  ــرش  ال عملية  ــى  إل يحتاج 

يمكن أن تسبب األذى لألطفال والحيوانات«.
كوكيل  تعيينها  تم  افريال  فارنك  شركة  أن  يذكر 
لقائمة من األعشاب الصناعية ذات النظرة الطبيعية 
التي بتم تصنيعها من قبل شركة »فايفستارجراس« 

الهولندية.

سيكون  إنه  تقول  ما  إلقامة  هلسنكي  في  الطاقة  شركات  إحدى  تعد   [
شديد  جو  في  وذلك  األرض  وجه  على  للبيئة  صداقة  البيانات  مراكز  أكثر 

البرودة بكهف ضخم تحت كاتدرائية أرثوذكسية بالمدينة.
خــوادم  من  مئات  من  المنبعثة  الــزائــدة  الــحــرارة  امتصاص  وسيتم 
الكمبيوتر التي ستوضع في الكهف الجبلي تحت كاتدرائية اوسبنسكي 
- وهي من أكثر األماكن التي يتوافد عليها السياح بالمدينة - وتوجيهها 
إلى شبكة من األنابيب يجري تسخينها بالماء لتدفئة المنازل بالعاصمة 

الفنلندية.
يوها  للطاقة  انرجيا  هلسينجين  بشركة  المشروعات  مدير  ويقول 
خالل  من  العاصمة  في  التدفئة  من  كبيرة  نسبة  انتاج  الممكن  من  سيبيال 

الطاقة الحرارية المتولدة في قاعات الكمبيوتر.
بالماء  تعمل  شبكات  ــا  أوروب بشمال  أخــرى  ودول  فنلندا  وتستخدم 
كقناة لمصادر الطاقة المتجددة حيث تستخدم المخلفات لتسخين الماء 
كانون  يناير/  في  يبدأ  أن  المقرر  األنابيب.ومن  شبكة  في  يضخ  الــذي 
المحلية  أكاديميكا  لشركة  التابع  الجديد  البيانات  مركز  تشغيل  الثاني 

لخدمات تكنولوجيا المعلومات.
ويعتبر هذا المركز إحدى الوسائل الرامية للتصدي للمخاوف البيئية 

إزاء تزايد استخدام االنترنت كمستودع لبيانات العالم ومعالجتها.
المعلومات  تكنولوجيا  على  إنفاقها  لتخفيض  تسعى  شركات  وتركز 
ما  تمثل  التي  البيانات  مراكز  إنشاء  على  البعيد  المدى  على  كبير  بشكل 

يصل إلى 30 في المئة من فواتير الطاقة لكثير من المؤسسات.
وتستخدم مراكز البيانات مثل تلك الخاصة بشركة جوجل نحو واحد 
الكهرباء  على  المراكز  تلك  مثل  طلب  ــزداد  وي العالم  طاقة  من  المئة  في 

بسرعة كبيرة.
المئة  في  و45   40 بين  تتراوح  نسبة  أن  وهي  رئيسية  مشكلة  وهناك 
فقط من الطاقة المستخدمة في مراكز البيانات تذهب للعمليات الفعلية 

ألجهزة الكمبيوتر بينما يستخدم الباقي غالبا لخفض حرارة الخوادم.
ناتاسينغ  ستيفن  لألبحاث  فاكسا  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
إن  إذ  المعلومات  تكنولوجيا  شركات  على  كبيرا  ضغطا  يضع  األمر  هذا 
تفوق  وتبريدها  بالكهرباء  الخوادم  المــداد  الطاقة  تكاليف  في  الزيادة 

الطلب على الخوادم.
هذا  مواجهة  يمكنها  ال  المعلومات  تكنولوجيا  شركات  »لكن  وأضاف 
الطاقة  إدارة  في  خبراء  مع  جديدة  شراكات  عقد  ويجب  وحدها  التحدي 

مثل شركات المرافق وغيرها«.
ثلث  نحو  تمثل  البيانات  مراكز  من  الكربون  اكسيد  ثاني  وانبعاثات 
وتقترب  سنويا  بالمئة   10 بنسبة  تنمو  ولكنها  الطائرات  من  االنبعاثات 

اآلن من مستويات االنبعاثات لدول بأكملها مثل األرجنتين أو هولندا.

إنشاء مركز للبيانات صديق 
للبيئة تحت األرض في فنلندا

اإلعـــداد  هــامــش  على   - لــه  تصريح  فــي  ـــح  وأوض
الغازات  لحصر  الثاني  الوطني  التقرير  لمشروع 
مخرجاته  من  لالستفادة  البحرين  مملكة  في  الدفيئة 
العالمي  المناخ  مؤتمر  فــي  البحرين  مشاركة  فــي 
)كوبنهاغن(  ــي  ف حــالــيــا  المنعقد  عــشــر  الــخــامــس 
األكثر  هــو  الطاقة  صناعة  قطاع  أنَّ   - بــالــدانــمــارك 
الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  انبعاث  نسبة  حيث  من 
مصانع  ذلك  في  يليه  المئة،  في   46 نسبته  تبلغ  إذ 
التصنيع والتشييد بنسبة 42.3 في المئة، ثمَّ قطاع 
المئة،  فــي   10.6 نسبته   تصل  حيث  الــمــواصــالت 
من  المئة  في   1 األخرى  القطاعات  نسبة  تصل  بينما  

إجمالي الغازات الدفيئة في المملكة. 
تطابقًا  أظهرت  األولــيــة  النتيجة  إنَّ  أيضًا  ــال  وق  
البحرين  إنتاج  مجمل  من  الغازات  رصد  نتيجة  في 
 11.3 نسبة  يتعدى  ال  االختالف  وكــان  )المرجع(، 

في المئة ارتفاعًا و7.3 في المئة انخفاضًا.

الدكتورة  العلوم  كلية  عميدة  أشــادت  وبدورها، 
تبديه  الـــذي  ــاون  ــع ــت ال بحجم  الــمــســقــطــي،  هــيــفــاء 
المجاالت،  جميع  فــي  الــدولــة  أجــهــزة  مــع  الجامعة 
مــؤكــدة  الــبــيــئــة،  بــقــطــاع  تتعلق  ــي  ــت ال تــلــك  الســيــمــا 
والتنمية  الصحة  فيها  تجتمع  التي  »البوتقة  أنها 

النظيفة«.
عمل  فريق  مخرجات  استعراض  أن  إلى  وأشارت 
الوطني  البالغ  إعداد  مشروع  ضمن   - الدفيئة  غازات 
له   - البحرين  جامعة  حرم  في  المناخ  لتغير  الثاني 
مدلوالته المهمة، سيما وأن مهام جرد غازات الدفيئة 
من  الجامعة  في  لهم  مشهود  لباحثين  إناطته  تمت 
كليتي العلوم والهندسة، وبدعم من رئيس الجامعة 

الدكتور إبراهيم جناحي.
ــع اقـــتـــراب مــؤتــمــر الــتــغــيــرات  ولــفــتــت إلـــى أنـــه م
ــة  ــم ــاص ــع ـــي ال ــه ف ــت ــاف ــض ــت ــة الـــمـــقـــرر اس ــي ــاخ ــن ــم ال
ـــدت الـــــدول  ـــه ـــن(؛ ش ـــاغ ـــه ـــن ـــوب ـــة )ك ـــي ـــارك ـــم ـــدان ال

حراكًا  البيئية  البحثية  والجمعيات  والمؤسسات 
كوكب  على  الحفاظ  بأهمية  منها  ـــًا  إدراك ملموسًا، 
الملوثات  ــن  م خــالــيــًا  جعله  إلــى  والــســعــي  األرض 
المعروفة  بمناخه،  المرتبطة  تلك  السيما  البيئية، 

بغازات االحتباس الحراري أو غازات الدفيئة.
كما قالت إنَّ مهمة جامعة البحرين في هذا التقرير 
الوطني، هي جرد تلك الغازات المنبعثة من قطاعات 
ــة  دراس بعدها  لتتم  البحرين،  مملكة  فــي  مختلفة 
ومضارها،  توابعها  مــن  التخفيف  وسبل  ــا،  ــاره آث
ومركز  العربي  الخليج  جامعة  مع  بالتعاون  وذلك 
الهيئة  مظلة  وتحت  والبحوث،  للدراسات  البحرين 
والحياة  والبيئية  البحرية  الثروة  لحماية  العامة 

الفطرية.
ــة الــبــحــريــن  ــع ــام ــوم فـــي ج ــل ــع  وكـــانـــت كــلــيــة ال
إلــى  ــي  ــرم ت ــاش  ــق ن جلسة  ــًا،  ــث ــدي ح اســتــضــافــت  ــد  ق
الدفيئة،  غـــازات  عمل  فريق  مخرجات  استعراض 
لتغير  الثاني  الوطني  البالغ  ــداد  إع مشروع  ضمن 

المناخ.
الــحــراري  االحتباس  غـــازات  ــرد  ج فريق  ويـــرأس 
أحمد  عضويته  في  ويضم  الناصر،  عيسى  وهيب 
ــازات  ــغ ال ــرد  ــج ل ــم  ــاس ج ــم  ــي ــراه إب خليل  ــي،  ــاع ــس ال
الحابسة للحرارة من العمليات الصناعية، وخديجة 
الحابسة  الــغــازات  لــجــرد  الــعــلــوي  وصـــادق  زيــنــل 
يوسف  ــد  ــم وأح الــبــلــديــة،  المخلفات  ــن  م ــرارة  ــح ــل ل
من  للحرارة  الحابسة  الغازات  لجرد  حجي  وشاكر 

إنتاج الطاقة.

جامعة البحرين تشارك في جرد »الغازات الدفيئة« 

ثاني أكسيد الكربون يشكل 98 % من الغازات الدفيئة في البحرين
] كشف رئيس فريق غازات االحتباس الباحث األكاديمي بقسم الفيزياء في كلية العلوم 
في  الطاقة  إنتاج  من  الصادرة  الدفيئة  الغازات  أكثر  أن  عن  الناصر،  وهيب  البحرين  بجامعة 
من  المئة  في   98.2 معدل  إلى  نسبته  تصل  إذ  الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  هو  البحرين  مملكة 
تتوزع  فيما  المئة،  في   0.4 الميثان  غاز  يليه  الوقود،  احتراق  عن  الناتجة  الغازات  إجمالي 

النسبة المتبقية وهي 1.4 في المئة على بقية غازات االحتباس األخرى.

وهيب الناصر

550 ليترًا في اليوم معدل استهالك الفرد من المياه في اإلمارات

فارنك افريال تشجع على استخدام العشب الصناعي لتوفير استهالك المياه 

االسكندنافية  ــدول  ال عواصم  أن  ــة  دراس أظهرت   [
البيئة  بحماية  يتعلق  فيما  بها  يحتذى  ــدوة  ق تعتبر 

والمناخ.
الثلثاء  األلمانية  سيمنس  شركة  ــة  ــدراس ال نشرت 
كوبنهاغن.  في  حاليًا  المنعقدة  المناخ  قمة  هامش  على 
مدن  “أكثر  كـ  الدنماركية  بالعاصمة  الدراسة  وأشــادت 

أوروبا خضرة”.
الثاني  المركزين  في  وأوســلــو  ستوكهولم  ــاءت  وج
والثالث يليهما فيينا ثم أمستردام فيما جاءت برلين في 

المركز الثامن.
 30 مساعي  تحليل  على  نتائجها  ــة  ــدراس ال وبــنــت 
إلى  بالنظر  البيئة  حماية  مجال  فــي  ــة  ــي أوروب مدينة 
المدينة  )دلــيــل  ايــنــدكــس”  سيتي  “غــريــن  بـــ  يــعــرف  مــا 
ذيل  في  كييف  األوكرانية  العاصمة  وجاءت  الخضراء(. 
الواضحة  االختالفات  إلى  الدراسة  ــارت  وأش القائمة.  
الكربون  أكسيد  ثاني  بانبعاثات  يتعلق  فيما  المدن  بين 
والمياه  ــرور  ــم وال المباني  وأشــكــال  بالطاقة  واإلمـــداد 

ودرجة نقاء الهواء والتعامل مع القمامة وإدارة البيئة.
وقال مدير مركز األبحاث المركزي في شركة سيمنس 
راينهولد آخاتس: “ندعم مساعي المدن الرامية لتحقيق 
وافية  معلومات  لهم  نقدم  إذ  للمناخ  فاعلية  أكثر  حماية 

ومرتبة”.
لالنبعاثات  الفرد  انتاج  متوسط  فإن  للدراسة  ووفقا 
التي  ــدن  ــم ال جميع  ــي  ف بالبيئة  ــارة  ــض ال الــكــربــونــيــة 
متوسط  عن  يقل  مدينة،   30 وعددها  للدراسة  خضعت 

هذه االنبعاثات في دول االتحاد األوروبي.
من  القسم  هذا  في  األفضل  المدينة  هي  أوسلو  وكانت 
الدراسة إذ يبلغ متوسط انتاج الفرد من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون نحو 2.2 طن سنويًا، فقط في حين يقدر 

هذا المتوسط في دول االتحاد األوروبي بـ 8.5 طن.
الخاضعة  المدن  تلك  جميع  أعدت  نفسه،  الوقت  في 
على  وتــعــمــل  للبيئة  خــاصــة  استراتيجية  ــة  ــدراس ــل ل

تنفيذها.
ولكن هذا ال يمنع أن تلك المدن تواجه تحديات كثيرة 
ــوارد  م ــى  إل بالنسبة  المتجددة  الطاقة  نسبة  تبلغ  إذ 
بكثير  تقل  نسبة  وهي  فقط  المئة  في   7 نحو  فيها  الطاقة 
للوصول  األوروبي  االتحاد  دول  ترغب  التي  النسبة  عن 

إليها العام 2020 والمقدرة بـ 20 في المئة.

عواصم الدول االسكندنافية تحرز 
تقدمًا ملحوظًا في حماية المناخ 
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و4  شجرة  ألــف   18 من  أكثر  أن  الحكومة  أعلنت   [
في  الحضرية  المناطق  في  زرعها  سيتم  شجيرة  ماليين 
أكثر  الشاهقة  المباني  ذات  المدينة  لجعل  كونغ  هونغ 

اخضرارا. 
من  الهواء  نوعية  تحسين  إلى  أيضا  الخطة  وتهدف 
المدينة  في  الخضراء  المناطق  من  مزيد  إيجاد  خــالل 
بارتفاع  والمعروفة  نسمة  ماليين   7 فيها  يعيش  التي 
خالل  كثيف  ضباب  عليها  خيم  والتي  بها  التلوث  نسبة 

األسابيع األخيرة. 
والــشــجــيــرات  ــار  ــج األش إن  حــكــومــي  مــســئــول  ـــال  وق
على   ــالوة  ع كونغ  هونغ  جزيرة  حــول  زرعها  سيجري 

بعض المناطق األخرى في كولوون. 
مدن  أكثر  من  ــدة   واح تعد  التي  كونغ  هونغ  أن  يذكر 
مساحات  على  العثور  ويــنــدر  سكانية.  كثافة  العالم 
الحضرية  المناطق  في  ومتنزهات  حدائق  أو  مفتوحة 

بالمستعمرة البريطانية سابقا. 

زرع ماليين األشجار والشجيرات 
لجعل هونغ كونغ أكثر اخضرارًا  

§ نيويورك - إيرين

] الجئ مسن من بوروندي يطبخ حساء الذرة في 
كميات  تناول  تانزانيا  غرب  شمال  كيبوندو  مقاطقة 
الماشية  من  أصغر  قطعان  وامتالك  اللحوم  من  أقل 
ل إلى استخدام مواقد أكثر كفاءة وأقل تلويثًاً  والتحوُّ
للبيئة وتطوير نظم نقل عام أكثر استدامة هي أمثلة 
والحلول  الحياة  أنماط  في  التغييرات  بعض  على 
األشخاص  ماليين  حياة  تنقذ  أن  يمكن  التي  التقنية 

والحد من ظاهرة االحتباس الحراري. 
الدراسات  من  سلسلة  مضمون  هي  الرسالة  هذه 
الطبية  المجلة  في  العلماء  من  مجموعة  نشرها  التي 
قضية  لدعم  النسيت«،  »ذا  المرموقة  البريطانية 
المناخ  تغير  حول  المتحدة  األمم  مؤتمر  في  الصحة 
ديسمبر/   7 من  ابتداًء  كوبنهاغن  في  سيعقد  الذي 

كانون األول 2009. 
ــات الــذي  ــاع ــط ــق ـــد ال ــــة عــلــى أح وتــركــز كــل دراس
بما  الدفيئة،  الغازات  انبعاث  تخفيض  إلى  يحتاج 
البري  والنقل  والطاقة  المنزلي  االستخدام  ذلك  في 
والغذاء  الكهرباء  وتوليد  الحضرية  المناطق  في 
قصير  التأثير  الدراسات  استعرضت  كما  والزراعة. 
التي  الحراري  لالحتباس  المسببة  للملوثات  المدى 

تنتجها عدة قطاعات على الصحة. 
هو  تجنبها  يمكن  التي  الوفيات  من  الحد  ويبقى 
بسبب  شخص  مليونا  يموت  إذ  الرئيسي  الــهــدف 
إلى  باإلضافة  عــام  كل  المباني  داخــل  الهواء  تلوث 
ــواء  ــه ال ــوث  ــل ت بسبب  حتفهم  يــلــقــون  مــلــيــون   1.2
عن  ناتجة  إصابات  بسبب  مليون  و1.3  الخارجي 

حوادث المرور على الطرقات. 
المترتبة  الصحية  اآلثار  دراسة  كل  تفّحصت  كما 
أكسيد  ثاني  ــاز  غ انبعاث  مــن  الحد  إجـــراءات  على 
البلدان  فــي  الدفيئة  ــازات  ــغ ال مــن  وغــيــره  الكربون 
المنخفض  الدخل  ذات  والبلدان  الدخل  المرتفعة 
مثل  بسيطة  حلواًل  ــات  ــدراس ال وتستعرض  أيــضــًا. 
للفقراء  المنزلي  لالستخدام  نظافة  أكثر  طاقة  توفير 
مليون   3.2 لحوالي  البدنية  اللياقة  مستوى  ورفع 
كما  البدني،  للخمول  نتيجة  سنويًا  يموتون  شخص 
أفاد دياميد كامبل لندرم، وهو عالم يعمل لدى منظمة 
الــدراســات،  إعـــداد  ــي  ف ــم  ــاه وس العالمية  الصحة 

)إيرين(.  اإلنسانية  األنباء  لشبكة 
ســـوراي،  جامعة  مــن  غيل  مــايــك  ــال  ق جهته  مــن 
على  األطباء  حّث  الذي  للدراسة  المشارك  والمؤلف 
أن  يمكننا  »ال  المرضى:  مع  المناخ  تغير  مناقشة 

الصحة«.  مجال  في  الخبراء  نحن  متفرجين  نبقى 
ـــن ســتــوت:  ــارك روب ــش ــم ــف ال ــؤل ــم ـــال غــيــل وال وق
في  هائلة  تحوالت  يحدث  جيد  أمر  وهي  أدلة  »لدينا 
كما  المناخ.  تغير  إلى  خاللها  من  ينظر  التي  العدسة 

الناس«.  بثقة  نتمتع  أننا 
والطب  للصحة  لندن  كلية  من  ويلكينسون  بول 
إلى  تشير  لدراسة  الرئيسي  المؤلف  هو  االستوائي، 
التكلفة  حيث  من  فعالية  الطرق  أكثر  من  واحدة  أن 
البرامج  تنفيذ  هــي  والــصــحــة  الــمــنــاخ  بين  للربط 
منخفضة  أفـــران  تكنولوجيا  توفر  التي  الوطنية 
المحلي  الحيوية  الكتلة  ــود  وق لحرق  االنبعاثات 
في البلدان الفقيرة وهو ما من شأنه أن يمنع ماليين 

المبكرة.  الوفيات 
اإلنــســانــيــة  األنـــبـــاء  لشبكة  ويــلــكــنــســون  وقــــال 

إمكانية  تعني  أنظف  طهي  مواقد  »تقنية  أن  )إيرين( 
تعرض  مع  الكفاءة،  من  أكبر  بقدر  الوقود  نفس  حرق 
األماكن  في  الهواء  في  الجسيمات  لتلوث  بكثير  أقل 
ولكنه  الوقود،  تكلفة  إلى  يضيف  ال  وهــذا  المغلقة. 
 50 نحو  تبلغ  الــتــي  نفسه،  الــمــوقــد  تكلفة  يشمل 

دوالراً، ويمكن أن تكون مدعومة بطبيعة الحال«. 
ــة  ــي ــاف ـــد إض ـــوائ ــــد تـــكـــون هـــنـــاك ف وأضــــــاف: »ق
الطاقة  موارد  من  غيرها  أو  الكهرباء  على  للحصول 
غير  الحيوية  الكتلة  وقود  بحرق  ]مقارنة  النظيفة 
يعد  ــار  واآلث التكاليف  تحديد  ولكن  المكتمل[ 

تعقيداً«.  أكثر 
تنمية  صندوق  بإنشاء  وستوت  غيل  وأوصــى 
 150 عن  حجمه  يقل  ال  الكربون  منخفضة  تقنيات 
تنفيذ  على  النامية  البلدان  لمساعدة  دوالر  مليار 

النظيفة.  الطاقة  استراتيجيات  بعض 
هائلة  تحوالت  يحدث  جيد  أمر  وهي  أدلــة  لدينا 
المناخ   تغير  إلى  خاللها  من  ينظر  التي  العدسة  في 
ويمكن تدبير األموال عن طريق فرض ضريبة قدرها 
مليار  العشرين  من  برميل  كل  على  دوالرات  خمسة 
الثالثون  الــدول  تستهلكه  ــذي  ال النفط  مــن  برميل 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 

كل عام، وفرض ضريبة على تذاكر الطيران. 
تناول كميات أقل من اللحوم 

 12 إلــى   10 بـ  والــزراعــة  األغذية  قطاع  ويساهم 
في  الدفيئة  الغازات  انبعاث  مجموع  من  المئة  في 
من  فــريــل،  ـــارون  ش أفــاد  كما  الــعــالــم،  أنــحــاء  جميع 
من  ــور،  ــغ دان وأالن  األسترالية  الوطنية  الجامعة 
دراسة  في  االستوائي،  والطب  للصحة  لندن  كلية 
 30 بنسبة  الــحــيــوانــي  ــاج  ــت اإلن خــفــض  الــى  تــدعــو 
أن  شأنه  من  هــذا  أن  الخبيران  ــح  وأوض المئة.  في 
كميات  استهالك  سيؤدي  بينما  االنبعاثات  يخفض 
تحسين  إلى  المشبعة  الحيوانية  الدهون  من  أقل 

الصحة. 
 ،2030 العام  »بحلول  أنه  ودانغور  فريل  وأشار 
البلدان  في  خاصة  اللحوم،  على  الطلب  سيرتفع 
ومن  انتقالية،  بمرحلة  تمر  التي  االقتصادات  ذات 
 85 بنسبة  الحيواني  ــاج  ــت اإلن ـــزداد  ي أن  المتوقع 
الذي  ــر  األم  ،2000 العام  مستويات  عن  المئة  في 

سيؤدي إلى زيادات كبيرة في االنبعاثات«.
ــاج الــغــذائــي  ــت ــا خــفــض اإلن ــزاي ـــك، فــإن م ومــع ذل
التي  الــبــلــدان  فــي  إال  تنطبق  ال  المصدر  الحيواني 
إنــتــاج  زال  فــمــا  اإلنـــتـــاج،  مــســتــويــات  فيها  تــرتــفــع 

الحيوانية  المنتجات  واستهالك  الحيوانية  الثروة 
في  نسبيًا  منخفض  بها  المرتبطة  واالنــبــعــاثــات 
وأضــاف  المنخفض.  الدخل  ذات  البلدان  من  كثير 
الصحة  مجال  في  القائم  »التحدي  أن  ودانغور  فريل 
من  كافية  وجبة  على  الحصول  ضمان  هو  العامة 

السكان«.  لجميع  والنوع  الكم  حيث 
الــطــاقــة  إنــتــاج  زاد  ــي،  ــم ــال ــع ال الــصــعــيــد  ــى  ــل وع
للفرد  الدقيقة  والمغذيات  والبروتينات  والدهون 
الجميع.  احتياجات  لتلبية  كافيًا  ذلك  وكان  الواحد، 
نقص  من  شخص  مليار  من  يقرب  ما  يعاني  ذلك  ومع 
أيضًا  ومعظمهم  ــة،  ــاق ــط وال بالبروتين  التغذية 
الدقيقة  بالمغذيات  التغذية  نقص  مــن  يــعــانــون 

والمعادن مثل الحديد والزنك، وفقًا لفريل ودانغور. 
للصحة  لندن  كلية  مدير  هينز،  انـــدرو  ــرح  ــت واق
تريليونات  ــى  إل »بالنظر  ــه  أن االســتــوائــي،  والــطــب 
الدوالرات التي يحتمل أن تنفق على تخفيف انبعاث 
الموارد  ستكون  المقبلة،  العقود  في  الدفيئة  الغازات 
نحو  االستثمارات  لتوجيه  الالزمة  نسبيًا  الصغيرة 
في  أهدافه  تحقيق  إلى  أقرب  العالم  تجعل  مسارات 
مكانها  فــي  أنفقت  ـــوااًل  أم والمناخ  الصحة  مجالي 

الصحيح«.

الذرة مفيد للصحة وللحد من ظاهرة االحتباس الحراري

الـ  المجتمعية  المحاضرة  في  للبيئة  اإلمـــارات  عمل  مجموعة  سلطت   [
على  الضوء  دبي،  في  أتريوم  إمــارات  مبنى  في  نظمتها  والتي  العام  لهذا   11
اآلمنة  اإلزالــة  ضرورة  مؤكدة  األسبستوس،  باستخدام  الصلة  ذات  القضايا 

ومعالجة المواد المحتوية عليه في المباني. 
ــر اســتــخــدام  ــاط ــخ ــت تــحــت عــنــوان »م ــان ــي ك ــت ــرة ال ــاض ــح ــم ــت ال ــش ــاق ون
على  تحتوي  التي  المواد  لمعالجة  المتبعة  اآلمنة  اإلجــراءات  األسبستوس« 

األسبستوس والطرق الصحيحة للتعامل معها.
»يملك  المرعشي:  حبيبة  للبيئة  اإلمـــارات  عمل  مجموعة  رئيسة  وقالت 
المتعلقة  والسالمة  الصحة  قضايا  حول  خاطئة  معلومات  الناس  من  الكثير 
هذا  حول  أخرى  لمحاضرة  تنظيمنا  في  السبب  هو  وهذا  األسبستوس،  بمادة 
باألسبستوس  الصلة  ذات  األمراض  أن  الدراسات  أظهرت  إذ  الهام  الموضوع 
تتسبب بوفاة 100 ألف شخص سنويًا في جميع أنحاء العالم، وهو بالتأكيد 
وتزويدهم  الجمهور  توعية  إلى  المحاضرة  هذه  خالل  من  ونهدف  كبير،  رقم 

بالمعلومات الصحيحة وتثقيفهم حول هذا األمر الهام«.
مادة  باستيراد  حظراً  أصدرت  قد  كانت  اإلمارات  دولة  حكومة  أن  وأضافت 
العام  في  بالدولة  العاملة  المنشآت  كافة  قبل  من  إنتاجها  أو  األسبستوس 
متنوعة  بمجموعة  تتسبب  إذ  الصحة  على  خطر  من  تشكله  لما  نظراً   ،2007

من األمراض بما في ذلك تليف وسرطان الرئة وعدد من األورام.
التي  القديمة  المنشآت  من  العديد  هناك  فإن  ذلك،  رغم  على  أنه  إلى  ونوهت 
التعليمات  مخالفة  إلى  البعض  تعمد  جانب  إلى  المادة،  هذه  على  تحتوي 
عن  النظر  بغض  المادية  المكاسب  تحقيق  بهدف  األسبستوس  واستخدام 

مخاطرها البيئية والصحية. 
الرئيس التنفيذي لمجموعة »أنجوس« الرائدة دوليًا في مجال استشارات 
قدم  كينيبورغ،  تشارلز  المحاضرة  في  الرئيسي  والمتحدث  األسبستوس 
المخاطر  موضحا  وخصائصه  استخداماته  وتنوع  األسبستوس  عن  لمحة 

ذات الصلة والمشاكل المترتبة على استخداماته.
التعامل  عند  ــات  األوق جميع  في  آمنة  عمل  ــرءات  إج اتباع  »ينبغي  وقــال: 
المباني،  من  إزالته  عند  وخاصة  األسبستوس،  على  تحتوي  التي  المواد  مع 
إذ ينبغي استخدام األدوات والمعدات المخصصة لهذا الغرض منعًا لمخاطر 
انه  كما  اإلنــســان،  صحة  على  بالغة  ــار  آث من  لها  لما  الــمــادة،  لهذه  التعرض 
األسبستوس  مــع  تتعامل  الــتــي  الــشــركــات  جميع  تلتزم  أن  ــروري  ــض ال مــن 
األهم  والشيء  تنفيذها،  على  والعمل  الدولة  في  المفروضة  بالتشريعات 
دون  المباني  من  بأمان  األسبستوس  إزالة  يمكن  أنه  هو  نتذكره  أن  يجب  الذي 

خطورة على العامة طالما أنه يتم اتباع معايير السالمة المفروضة«. 
السنة  في  محاضرة   11 المجموعة  فيها  تنظم  التي  األولى  المرة  هذه  وتعد 
التي  المجتمعية  المحاضرات  سلسلة  تاريخ  في  كبيراً  انجازاً  بذلك  محققة 

بدأتها المجموعة في العام 1992.
خالله  من  المجموعة  تهدف  مجانيًا  نشاطًا  المحاضرات  هــذه  وتعتبر 
وتستقطب  الــمــلــحــة.  الــبــيــئــيــة  ــا  ــاي ــض ــق وال ــع  ــي ــواض ــم ال عــلــى  الــتــركــيــز  ـــى  إل
وجنسياتهم  توجهاتهم  اخــتــالف  على  المجتمع  ـــراد  أف المحاضرات  ــذه  ه
على  الحفاظ  في  تتمثل  ــدة  واح ــة  رؤي تجمعهم  ممن  الثقافية  ومستوياتهم 

البيئة والموارد الطبيعية.

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تناقش 
القضايا الصحية المتعلقة باألسبستوس 

] توصلت دراسة إلى أن عزل المنازل وتهويتها بشكل 
أفضل واستخدام الكهرباء بداًل من الوقود الحفري قد يقلل 
من التلوث داخلها وينقذ حياة آالف األشخاص وخاصة في 

الدول ذات الدخل المنخفض مثل الهند.
الحالة  ودراس���ات  الحسابية  التصميمات  وباستخدام 
دون  تحول  قد  االستراتيجيات  ه��ذه  مثل  إن  باحثون  ق��ال 
وقوع 5500 حالة وفاة مبكرة وتقلل انبعاثات ثاني أكسيد 
طن  مليون   41 أي  ط��ن  ميجا   41 إل��ى  يصل  بما  ال��ك��رب��ون 

سنويًا في دولة مثل بريطانيا.
حول  النسيت  بسلسلة  نشرة  ف��ي  الباحثون  وأض���اف 
الوقود  ملوثات  من  التخلص  سيتم  المناخ  وتغير  الصحة 
داخل المنازل باتجاهها الستخدام الكهرباء بداًل من الوقود 
درجة  خفض  طريق  عن  الطاقة  توفير  الممكن  ومن  الحفري 

حرارة المنظمات.
العامة  للصحة  لندن  كلية  م��ن  ويلكينسون  ب��ول  وق��ال 
وطب المناطق االستوائية »إن تكاليف هذه التحسينات التي 
عن  ستسفر  لكنها  كبيرة  ستكون  الطاقة  على  بالنفع  تعود 

توفير كمية كبيرة من الوقود«.
صديقة  تكون  طهي  أفران  إنتاج  فوائد  الباحثون  ودرس 
الهند  مثل  منخفض  دخل  ذات  دول��ة  في  أكبر  بشكل  للبيئة 
الرئة  بأمراض  االصابة  إلى  الحيوية  الكتلة  حرق  يؤدي  إذ 
مليون   150 تركيب  بفرض  إن��ه  الباحثون  وق��ال  والقلب. 
المئة  في   87 فإن  االنبعاثات  من  كثيرًا  يسبب  ال  طهي  فرن 
بكثير  أنظف  وه��واء  بحرق  ستتمتع  الهند  في  المنازل  من 

بحلول العام 2020.
وأضافوا أن إجمالي عدد الوفيات المبكرة بسبب أمراض 
الجهاز التنفسي الحادة التي سيتم تفاديها سيصل إلى نحو 
من  وأكثر  سنوات  خمس  عن  أعمارهم  تقل  طفل  ألف   240
يتوفون  والذين  البالغين  بين  مبكرة  وفاة  حالة  مليون   18

بسبب أمراض القلب والرئة المزمنة.
نفسها  السلسلة  ضمن  أخ��رى  نشرة  في  باحثون  وق��ال 
الكربون  على  تعتمد  بأساليب  الكهرباء  توليد  من  الحد  إن 
سيؤدي إلى فوائد صحية كبيرة في أنحاء العالم خصوصًا 
قادها  التي  الدراسة  وأحصت  والصين.  الهند  مثل  دول  في 
إسبانيا  في  المناخ  لتغير  الباسك  مركز  من  ماركانديا  أنيل 
الكربون  أكسيد  ثاني  غ��از  انبعاثات  إجمالي  تقليل  فوائد 
تقول  الباحثون:  وكتب   .2030 العام  المئة  في   50 بنسبة 
وفاة  حالة  أل��ف   93 درء  سيتم  إن��ه  السيناريوهات  أفضل 

مبكرة في الهند العام 2030 بالمقارنة مع العمل كالمعتاد.
في  مبكرة  وفاة  حالة  آالف  خمسة  درء  سيتم  وأضافوا 

االتحاد األوروبي وسيصل العدد في الصين إلى 57 ألفًا.

الطاقة النظيفة وبناء منازل أفضل 
يقلل التلوث وينقذ حياة اآلالف

»أبــو  طــيــور  إن  ــان  ــم األل الباحثين  مــن  فــريــق  ــال  ق  [
أسطح  ــوق  ف والمنتشرة  األحــمــر  الــصــدر  ذات  الحناء« 
ما  السينية«،  األشعة  بـ«  الرؤية  من  نوعًا  تمتلك  المنازل 

يمكنها من التنقل في الظروف
الجوية السيئة أو حتى في الظالم الدامس.

ولعقود من الزمن، أدرك العلماء أن طيور »أبو الحناء« 
إحساس  ما  بطريقة  لديها  المهاجرة  الطيور  من  والكثير 
تستخدمها  التي  لــأرض،  المغناطيسية  بالمجاالت 
الحمام  ويعد  أعشاشها.  إلى  طريقها  إليجاد  كبوصلة 

الزاجل أشهر األمثلة على ذلك.
الدقة  ــه  وج على  معرفة  ــد  أح ألي  يتسَن  لــم  ــه  أن بيد 

كيفية تسجيل الطيور لهذه المجاالت المغناطيسية. 
أن  اكتشفوا  إنهم  العلماء  يقول  األولــى،  للمرة  واآلن، 
المجاالت  ــة«  »رؤي يمكنه  الصغير  الحناء«  »أبــو  طائر 
شخصية  مثل   - الليل  ــاء  ــن أث ـــأرض  ل المغناطيسية 
الرؤية  يمكنها  التي  الخيالية  السينمائية  »سوبرمان« 

باستخدام األشعة السينية.
وكان يعتقد أنه يوجد عضو خاص في مناقير الطيور 
العلماء  لكن  المغناطيسي.  الــمــجــال  رصــد  مــركــز  ــو  ه
المخ  في  مخصص  جزء  هناك  الحقيقة  فى  إنه  يقولون 
بمعالجة  معني  المخ  فــي  ــزء  ج إن«،  »الــقــطــاع  يسمى 

الضوء - بمعنى آخر هو »منطقة اإلبصار في المخ«.
أجهزة  أن  الخبراء  من  الكثير  يعتقد  هذا،  يومنا  وإلى 
المنقار  فــي  ــداً  ج الصغيرة  المغناطيسي  االستشعار 
خطوط  تكتشف  للطائر  العصبي  بالجهاز  والمتصلة 
خلصت  جــديــدة  دراســـة  أن  بيد  المغناطيسية.  الــقــوة 
خالل  من  المغناطيسية  الحقول  »ترى«  الطيور  أن  إلى 

استخدام آلية معقدة حساسة للضوء.
ــو  »أب طــيــور  ــن  م ــراً  ــائ ط  36 ــان  ــم األل العلماء  ودرس 
بضرر  المصابة  الطيور  أن  ووجــدوا  األوروبية  الحناء« 
في »القطاع إن« ليست لديها القدرة على توجيه أنفسها 

باستخدام المجال المغناطيسي لأرض.
أخرى  عصبية  قناة  في  ضــرر  لوجود  يكن  لم  ولكن 

ضرورية في نظام اإلحساس بالمنقار أي تأثير.
وكتب الباحثون، بقيادة هنريك موريتسن من جامعة 
»نتائج  العلمية:  »نيتشر«  ـــة  دوري ــي  ف ــورج،  ــب ــدن أول
في  إن  القطاع  أن  إلى  تحديداً  خلصت  الحالية  الدراسة 
دائرة  في  أساسي  جزء  هو  األوروبية  الحناء  أبي  طيور 
تعتمد  مغناطيسية  بوصلة  معلومات  تعالج  كهربية 

على الضوء بالنسبة إلى التوجيه أثناء الليل«.

   الطيور ترى بـ »األشعة السينية« 
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زاوية تصدر بالتعاون مع قناة الجزيرة الوثائقية

] يصور هذا الفيلم صورة لعبة كرة القدم ايام الشيوعية، حيث سادت اعتقاالت منتصف الليل والسجن دون محاكمة والتعذيب والقتل في تلك 
الفترة، انه عالم كرة القدم المروع في اثناء الفترة الشيوعية حين اصبحت تلك اللعبة الجريمة اكثر من مجرد لعبة. 

ويحكم  ملفقة  بتهم  الالعبون  يسجن  الن  كافيا  سببا  مباراة  في  الفوز  مجرد  او  االنتقال  رفض  او  »الخطأ«  الفريق  ضمن  اللعب  كان  الفترة  تلك  في 
ارض  على  االيديولوجيات  بين  معارك  المباريات  تمثل  حيث  المحك،  على  الوطني  المنتخب  العبو  كان  بالموت.   حتى  او  الشاقة  باالشغال  عليهم 
وعلى  عليهم  وخيمة  عواقب  لذلك  وبان  مطروح  غير  خيار  الخسارة  ان  جيدا  يعلم  العب  كل  وكان  المحك  على  الشيوعية  كبرياء  كان  حين  الملعب، 
عوائلهم ايضا.   بناء على هذه الخلفية من  االضطهاد، اصبحت لعبة كرة القدم منارة المقاومة بالنسبة لشعبها المضطهد. يتضمن الفيلم مقابالت 
تاريخا  لمشاهديه  القدم«  وكرة  »الشيوعية  فيلم  يقدم  الفترة.  تلك  في  نجوم  لالعبين  شخصية  وشهادات  قبل  من  تعرض  لم  ارشيفية  ولقطات 

جديدا للشيوعية من زاوية جديدة كليا.

كرة القدم في ظل الشيوعية 
] يغطي الجزء االول من هذه السلسلة الفترة ما بين االعوام 1938 و1945. ان استكشااف تلك المنظمة منذ تأسيسها وحتى العام 1945 سوف يجعل 
من الممكن تكوين فهم أفضل للخطوات الكبيرة التي قامت بها المنظمة نحو التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة في مجال مكافحة الجرائم والمشاكل التي 
فيينا  من  االنتربول  تتخذ  المؤسسة.  على  بظاللها  القت  حوادث  وهي  للغاية  مؤسفة  بحوادث  ومرت  اخفقت  كما  عديدة  بنجاحات  المنظمة  مرت  عالجتها. 
مقرا لها منذ انشائها، وكانت قد خضعت للسيطرة النازية ما بين االعوام 1938 و1945. كادت المنظمة ان تبتعد عن مهمتها االساسية حين كان النازيون 

ينوون استخدامها لتنفيذ جرائمهم. 
في  السوداء  بالقبعات  الشرطة  لرجال  ما  نوعا  القديم  النمط  بان  شك  من  الحاضر.ما  وقتنا  وحتى   1945 االع��وام  السلسلة  من  الثاني  الجزء  يغطي 
النشاط  ومطاردة  لمراقبة  تسعى  التي  للمنظمة  االساس  وضعت  والمحتالين  الفنادق  لصوص  على  القبض  في  حلمهم  تجلى  والذين  الماضي  القرن  مطلع 

االجرامي في العالم على نطاق واسع . 

االنتربول

] هناك امرأة في داخل محكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغسالفيا سابقا، تكافح من اجل القاء القبض على آخر مجرمي الحرب الهاربين. انهم »راتكو 
الدولية  الجنايات  محكمة  كواليس  الى  بالدخول  لكاميرا  يسمح  االولى  للمرة  بونتي«.  ديل  »كارال  انها  غوتوفينا«.  و«آانتي  كاراديتش«  و»رادوفان  مالديك« 
من  مثيرة  اجواء  في  ولوكسمبورغ  وزغرب  واشنطن  الى  بلغراد  ومن  نيويورك  الى  الهاي  من  الرحلة  تنقلنا  وفريقها.  العام  المدعي  عمل  بيوم  يوما  لتتابع 
والضغوطات  الملفقة  ،واألخبار  المزيفة  اآلمال  و  النجاح  بين   ، والكذب  الصدق  بين  ما  »كارال«  سعي  ينتتبع  وثائقي  انه  والمخاطرة.  والمؤامرة  المطاردة 

االخرى. 

بي(  جي  )الكي  السابق  الروسية  االستخبارات  جهاز  في  السابق  العميل  الى  الوصول  فرانشيتي«  »مارك  الصحفي  استطاع  الفيلم،  هذا  في   [
في  للعدالة  المطلوب  »لوغوفوي«  قصة  الفيلم  يحكي  المنفى.  في  ليتفينينكو«  »الكسندر  قتل  عملية  في  الرئيس  المشتبه  لوغوفوي«  »اندريه 
بريطانيا بينما يراه الكثيرون من الروس بطال. رفض بوتين تسليم هذا الرجل او القاء القبض عليه، وهكذا يسير »لوغوفوي« حرا طليقا في شوارع 
موسكو. يستمد الدعم من الروس العاديين حيث يعتبره بعضهم وطنيا مخلصا. في الوقت الذي يجهز الرجل نفسه لخوض انتخابات البرلمان 
السياسية  طموحاته  »لوغوفوي«  فيها  اعلن  التي  اللحظة  ليصور  العالم«  »هذا  فيلم  يأتي   ،2007 األول  كانون  ديسمبر/  من  الثاني  في  الروسي 

بالترشح للحزب القومي المتطرف - الحزب الديمقراطي الليبرالي-.
المالحقة  ضد  الحصانه  يعطيه  البرلمان  في  نائبا  انتخابه  ان  اال    - الشعب  لخدمة  رغبته  بدافع  نفسه  رشح  قد  انه  »لوغوفوي«  يدعي   

القضائية. 
»مارك  الصحفي  يمضي  عنها.   الكشف  سيتم  »ليتفينينكو«  مقتل  وراء  الحقيقة  القصة  ان  يبدو  وال  غالبا  مضللة  الحقيقة  تبقى  روسيا،  في 

فرانشيتي«  شهرا ونيف مع »لوغوفوي« ليظهر اسرار الرجل الذي تسبب باكبر ازمة دبلوماسية بين بريطانيا وروسيا منذ الحرب الباردة.
قتل  بجريمة  المحيط  الغموض  على  الضوء  »فرانشيتي«  يلقي  حيث  روســيــا،  ــودة  ع تمثل  قيما  يجسد  لرجل  رائعة  ــورة  ص الفيلم  يظهر 

»ليتفينينكو« ويطرح تساؤال فيما اذا كان »لوغوفوي« هو القاتل حقا.

المتهم رقم واحد

قصة  ع��ن   -- خ��ان  القدير  لعبد  الكاملة  القصة  ع��ن  ال��ب��ان��ورام��ا   تلك  تلك   [
فشله  واي��ض��ا   ، ال����دوالرات  ماليين  قيمها  بلغت  التي  والصفقات   ، التجسس 

السياسي على لسانك أولئك الذين يعرفونه جيدا والذين حاولوا منعه. 
لتشغيله  الجبرية  االقامة  تحت  اآلن  خ��ان  القدير  عبد  الباكستاني  يخضع  
»شبكة عالمية لالنتشار النووي« والتي عرفت باسم»وول مارت النووية« والتي 
وفرت التكنولوجيا النووية لعدد من األنظمة البغيضة. قام عبد القدير خان ببيع 
قنبلة  لصنع  استخدامه  يمكن  والذي  ايران  الى  اليورانيوم  تخصيب  تكنولوجيا 
منح  عن  أيضا  مسؤول  انه  السلمية.  النووية  الطاقة  برامج  النشاء  وكذلك  نووية 
منشآتها  بناء  من  مكنها  ما  السرية  المركزي  الطرد  تكنولوجيا  الشمالية  كوريا 

الخاصة بها لتخصيب اليورانيوم. 
إيران ، تلك القوة الجديدة في الشرق األوسط ، تستعرض عضالتها في حين 
كم  متسائال  نووية،  اسلحة  امتالك  هو  السري  طموحها  يكون  ان  العالم  يخشى 
من الوقت سيستغرقها تحقيق هذا الهدف. اضافة إلى ذلك هددت كوريا الشمالية 
األقصى.  الشرق  في  تسلح  سباق  نشوب  في  تتسبب  قد  نووية  تجربة  باجراء 

يعتبر الفيلم بانوراما تكشف عن تطور الموقف الى هذا المستوى المرعب. 
ليتحدث  السرية  خان  شبكة  في  عضو  مع  االول��ى  وللمرة  »بانوراما«  يلتقي 
الدوالرات  ماليين  يكسبون  الذين  األعمال  رجال  أنشطة  وعن  اعماله  حول  علنا 
الى  النووية  التكنولوجيا  بيع  عن  ايضا  الفيلم  يكشف  كما  الصفقات.  تلك  جراء 

ليبيا. 
المركزية  االستخبارات  وك��ال��ة  ف��ي  سابق  بعضو  ايضا  البرنامج  ويلتقي 
القدير  عبد  خطر  من  االميركية  االدارة  لتحذير  محاوالته  تفاصيل  يروي  والذي 
ش��راء  بمواصلة  الباكستاني  للعالم  سمح  ق��د  ك��ان  ولكنه  ع��ام��ا.   18 قبل  خ��ان 
تلك  تشتري  التي  شبكته  يحول  وب��ان  الغرب  في  المحظورة  التكنولوجيا  تلك 
التكنولوجيا الى شبكة بيع. كان قد سمح لخان بسرقة المخططات في هولندا في 
العام 1970 وحتى العام 1990 حين تم الكشف عن عالقته مع ايران والعراق. 
يظهر البرنامج فشل الغرب في تضييق الخناق على باكستان، الحليف الهام في 

الحرب الباردة اوال واآلن في )الحرب على اإلرهاب(. 

الرجل المثير للجدل و)الحرب على اإلرهاب( 
البازار النووي

قائمة »كارال«
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العام 2009 شارف على االنتهاء وجدل »النووي الكوري« يراوح مكانه
§ سيئول - د ب أ

الشمالية  ــا  ــوري ك ــف  ــل وم ــاء  ــه ــت االن عــلــى   2009 ــام  ــع ال ـــارف  ش  [
الضغوطات  ــم  رغ ــيء  ش أي  فيه  يتغير  لــم  ــووي  ــن ال سالحها  بــشــأن 
أميركا،  رأسها  وعلى  العالم  دول  معظم  قبل  من  لها  تعرضت  التي 
العام  في  باالستفزاز  المفعم  بتاريخها  الشمالية  كوريا  تمسكت  فقد 
مايو/أيار  في  ثانية  نووية  تجربة  بإجرائها  ذروته  ذلك  وبلغ   2009
ضدها.  العقوبات  تشديد  إلى  المتحدة  األمم  دفع  الذي  األمر  الماضي 
ــراء  وإج األجــانــب  اعتقال  مثل  جديدة  مسائل  في  االنــخــراط  ظل  ففي 
قد  يانغ  بيونغ  تكون  منفصلة  فترات  على  صاروخية  تجارب  ثالث 
تقديم  ذلك  بعد  ثم  التوترات  إلثارة  شيطانية  باستراتيجية  تمسكت 
بين  محادثات  في  والدخول  مساعدات  على  الحصول  مقابل  تنازالت 

الحكومات.
 وقال األستاذ بجامعة كوكمين في سيئول، أندريه النكوف وله عدة 
كان  »لقد  )د.ب.أ(  األلمانية  األنباء  لوكالة  الشمالية  كوريا  عن  مؤلفات 
الشمالية(  )كوريا  »عملت  يقول  ومضى  ومضطربًا«.  محمومًا  عامًا 
كوريا  تكافئها  أن  أمل  على  أزمة  بوجود  اإلحساس  خلق  على  جاهدة 
هذه  السياسية«.  والــتــنــازالت  المساعدات  مــن  بالمزيد  الجنوبية 
األولى  الشهور  في  بوضوح  تجلت  يانغ  بيونغ  جانب  من  المناورات 
قالت  المدى  طويل  صاروخ  إلطالق  االستعدادات  باتخاذها  العام  من 
مارس/  وفي  االتصاالت.  ألغراض  اصطناعيًا  قمراً  يحمل  صاروخ  إنه 
الشمالي  الــكــوري  الــحــدود  حـــرس  ســـالح  ــود  ــن ج قـــام  الــمــاضــي  آذار 
من  بالقرب  آسيوية  أصــول  مــن  أميركيتين  صحافيتين  باحتجاز 
ضد   « عدائي  »عمل  باقتراف  يانغ  بيونغ  اتهمتهما  الصين  مع  الحدود 
المشترك  الكوري  الصناعي  المجمع  في  السلطات  قامت  كما  النظام. 
كوري  مهندس  باعتقال  السالح  المنزوعة  المنطقة  شمال  يقع  الذي 

الستاليني.  للنظام  انتقاده  بزعم  هيونداي  بشركة  جنوبي 
الشمالية  كوريا  أطلقت  الماضي  نيسان  أبريل/  من  الخامس  في 
تمتدح  التي  األغاني  لبث  اصطناعيًا  قمراً  يحمل  بصاروخ  وصفته  ما 
الحالي.  الزعيم  ــل  إي جونج  وكيم  النظام  مؤسس  سونج  ــل  إي كيم 
بصاروخ  وصفه  ما  إطــالق  عملية  أدان  الدولي  األمــن  مجلس  أن  غير 
من  االنسحاب  إلى  يانغ  بيونغ  دفع  الذي  األمر  للقارات  عابر  باليستي 
واليابان  الجنوبية  كوريا  مع  األطراف  سداسية  النووية  المحادثات 

خطوات  ــي  ف ــدء  ــب ال ـــالن  وإع المتحدة  والــواليــات  ــا  ــي وروس والــصــيــن 
من  والعشرين  الخامس  في  مالبثت  ثم  النووي.  برنامجها  استئناف 
حنق  من  ضاعف  ما  ثانية  نووية  تجربة  أجرت  أن  الماضي  أيار  مايو/ 

الدولي. والمجتمع  الجنوبية  كوريا 
التجربة  »تمثل  الجنوبية  بكوريا  الرئاسي  المكتب  أعلن  وآنــذاك   
وفي  الكورية  الجزيرة  شبه  في  واألمن  للسالم  خطيراً  تهديداً  النووية 
خطيراً  تحديًا  تشكل  أنها  كما  العالم.  دول  وباقي  آسيا  شرق  شمال 
مجلس  أدان  ذلك  إثر  على  النووي«.  االنتشار  لمنع  الدولي  للبرنامج 
الحظر  نطاق  وتوسيع  العقوبات  تشديد  وقرر  التجربة  الدولي  األمن 
ــــراءات  اإلج وتــعــزيــز  األســلــحــة  ــــادرات  وص واردات  عــلــى  ــروض  ــف ــم ال

كوريا  أجرتها  التي  األولــى  النووية  التجربة  عقب  اعتمادها  تم  التي 
نائب  قال  الصدد  هذا  وفي   .2006 األول  تشرين  أكتوبر/  في  الشمالية 
كوريا  عانت  »لقد  وو  تــاي  كيم  الــدفــاع،  ألبحاث  كوريا  معهد  رئيس 
يعود  »ذلك  يقول  وأردف   .»1874 رقم  القرار  بسبب  بشدة  الشمالية 
)القرار(  كان  ولذا  العقوبات،  في  الصين  اشتراك  إلى  خاصة  بصفة 
المتمثل  بكين  وضع  إلى  مشيراً  الشمالية«  لكوريا  بالنسبة  موجعًا 
المزيد  توالي  من  الرغم  على  يانغ.  لبيونغ  األكبر  الراعي  كونها  في 
تجربة  ذلك  في  بما   - الماضي  تموز  يوليو/  في  العدائية  المظاهر  من 
الخاصة  االنترنت  شبكة  على  وهجوم  المدى  قصير  لصاروخ  إطالق 
قام   - دبرته  التي  هي  الشمالية  كوريا  أن  يشتبه  الجنوبية  بكوريا 

كبير  تحول  طــرأ  »لقد  كيم  يقول  لذلك  لهجته.  بتغيير  بغتة  النظام 
قدمت  إذ  الــمــاضــي،  آب  أغــســطــس/  فــي  الشمالية  كــوريــا  مــوقــف  فــي 
أبدى  ذلك  من  أكثر  بل  االقتصادي«.  التعاون  أجل  من  سلمية  بادرات 
أخرى  قمة  لعقد  استعداده  رسمية  وغير  رسمية  قنوات  عبر  النظام 
من  كلينتون  بيل  السابق  األميركي  الرئيس  وتمكن  الكوريتين.  بين 
من  األميركيتين  الصحافيتين  عن  بــاإلفــراج  الشمالية  كوريا  إقناع 
الحق  ــت  وق ــي  وف الشهر.  ــك  ذل فــي  يانغ  لبيونغ  بها  ــام  ق زيــارة  ــالل  خ
تأمين  جونج  هيون  هيونداي،  شركات  مجموعة  رئيسة  استطاعت 
بشأن  مــحــادثــات  ـــدأت  وب الجنوبي  ــوري  ــك ال المهندس  عــن  ـــراج  اإلف
قامت  كما  الشمالية.  كوريا  في  للشركة  استثمارية  مشروعات  إقامة 
حدودها  فتح  على  وافقت  إذ  أخرى،  تصالحية  بتحركات  يانغ  بيونغ 
رسمي  مبعوث  وإيفاد  المقسمة  األسر  شمل  لم  في  المساعدة  أجل  من 
داي  كيم  السابق  الجنوبي  الكوري  الرئيس  جنازة  لحضور  سول  إلى 
في  أخفقت  الشمالية  الكورية  السلطات  إن  النكوف  ويقول  جونج. 
واللطف  بالرقة  المتسم  نهجها  أن  كما  أزمــة  بوجود  اإلحساس  خلق 
ظل  في  مستمرة  الصراعات  تــزال  ال  ذلك  كل  ومع  أيضًا.  يفلح  لم  اآلن 
البحر  في  األخيرة  البحرية  والمناوشة  الصاروخية  التجارب  استمرار 
الرئيس  يؤكد  يانغ  بيونغ  جانب  من  التأرجح  هذا  رغم  وعلى  األصفر. 
إليه  يرمي  الذي  الرئيسي  هدفه  أن  باك  ميونج  لي  الجنوبي  الكوري 
تمامًا  النووية  األسلحة  من  خالية  الكورية  الجزيرة  شبه  تكون  أن  هو 
كبرى«.  »كصفقة  عرضها  التي  االقتصادية  والمساعدات  األمن  مقابل 
ثمة  وو  تاي  كيم  يرى  ال  الكوريتين  بين  الشقاق  حالة  تراجع  رغم  لكن 
مؤشرات  أية  »اليوجد  وقال  يانغ.  بيونغ  موقف  في  جوهري  تحول 
وفي  النووية«.  خياراتها  عن  ستتخلى  الشمالية  كوريا  أن  على  تدل 
الخاص  مبعوثها  واشنطن  ـــدت  أوف ــووي  ــن ال ــأزق  ــم ال لحل  محاولة 
كانون  ديسمبر/  الثامن  فــي  يــانــغ  بيونغ  ــى  إل ــوورث  ــوس ب ستيفن 
نوفمبر  أواخر  في  الجنوبي  الكوري  الرئيس  أشار  كما  الجاري.  األول 
فقد  إيل.  جونج  كيم  مع  قمة  عقد  على  موافقته  احتمال  إلى  الماضي 
»بسبب  قوله  لي  عن  )يونهاب(  الجنوبية  الكورية  األنباء  وكالة  نقلت 
النووية  األسلحة  من  خالية  الكورية  الجزيرة  شبه  جعل  مسألة  أهمية 
سيتحقق  هدفنا  أن  طالما  مكان  أي  وفي  وقت  أي  في  )كيم(  لقاء  أعتزم 

القمة«.    هذه  خالل  من 

لقطات من داخل أحد المفاعالت النووية في كوريا الشمالية

شبح الفساد يخيم على رومانيا رغم مررو20 عامًا على سقوط الدكتاتورية
§ رادو ماريناس - بوخارست

رومــانــيــا  ــود  ــه ج تــعــرقــل  تشاوشيسكو  نــيــكــوالي  روح  ــت  ــازال م  [
االنتفاضة  في  إعــدامــه  من  عامًا   20 بعد  والفساد  الفقر  على  للتغلب 
الدموية الوحيدة التي تمثل انهيار الشيوعية في شرق أوروبا. وبعض 
النخبة  ويتهمون  المسروقة  بالثورة  يصفونها  للشيوعية  المعارضين 
خالل  من  سلطتهم  على  بالمحافظة  به  أطيح  الذي  بالنظام  المرتبطة 

اختطاف ثروة البالد في الفوضى التي أعقبت ذلك.
 ويرى المتعاطفون مع الدكتاتور السابق أن النخبة الجديدة البالغة 
أو  حبًا  لقوا  الذين  الزعماء  أكثر  من  وتشاوشيسكو  رومانيا.  نهبت  الثراء 

كراهية.
ــة جــــورج ســــوروس أن  ــس ــؤس ــالع لــلــرأي أجــرتــه م ــط ــت  وأظــهــر اس

تشاوشيسكو هو أفضل زعيم في  القرن الماضي.
 كما تم تصنيفه على أنه الرئيس الذي سبب أكبر أذى.

الذين  وأولئك  االنقسامات.  على  الضوء  تسلط  األخيرة  واالنتخابات   
الديمقراطية  إلى  التحول  إن  يقولون  القديمة  لألزمنة  بحنين  يشعرون 
في  الــبــالد  ودفـــع  االســتــقــرار  منهم  ــرق  س األوروبــــي  ــاد  ــح االت وعضوية 

من  مولر  هيرتا  المولد،  الرومانية  الكاتبة  وقالت  الخاطئ.  االتجاه 
ستوكهولم بعد أن تسلمت جائزة نوبل في األداب هذا العام هناك تراث 

في رومانيا.
واســم  السابقة  السرية  الشرطة  إن  وقــالــت  الــدكــتــاتــوريــة.  تـــراث   
الحزب السابق متأصالن في  رومانيا...  تمكنا من احتالل كل المناصب 
في  زوجها  مع  رومانيا  مولر  ــادرت  وغ المجتمع.  في  تقريبًا  الرئيسية 
تعرضت  أن  بعد  بتشاوشيسكو  اإلطاحة   من  عامين  قبل   1987 العام 
وزمالء،  أصدقاء  عن  اإلبــالغ  لرفضها  السرية  الشرطة  من  لمضايقات 
الشرطة  واستخدمت  سوفياتي.  عمل  معسكر  إلى  والدتها  إرسال  وتم 
السرية نصف مليون ضابط وماليين المرشدين لخلق مناخ من الخوف 

المستمر. وتوجد مصاعب أخرى أيضًا.
الطعام  توزيع  بسبب  الجوع  من  الرومانيين  من  كثير  عانى  فقد   

بنظام الحصص، وألن األرفف كانت خالية في المتاجر.
فيه  كان  الذي  الوقت  في  تدفئة،  مواقد  دون  الشتاء  صقيع  وتحملوا   
الحفالت  ويقيم  الهائلة  التذكارية  النصب  فيه  يبني  تشاوشيسكو 
يعيشون  اليوم  سكان  خمس  كان  بينما  لكن  الضيقة.  لدائرته  الباذخة 
نصف  عن  تقل  المعيشة  ومستويات  يوميًا  دوالرات  ثالثة  من  أقل  على 

أعمال  لديهم  السكان  ــع  رب مــن  ــل  وأق ـــي  األوروب االتــحــاد  فــي  المتوسط 
وهو  بوبيسكو  فاسيل  وقال  الماضي.  إلى  يتوقون  كثيرين  فإن  رسمية 
عندما  الغربية  تيميشوارا  بمدينة   مصنع  في  عامًا(   45( عمره  عامل 

سئل بشأن تشاوشيسكو، إنني أشعر برعشة تجتاح جسدي.
أشعر  فإنني  ال  أم  ذلك  أريد  كنت  سواء  وقال  البكاء.  وشك  على  إنني   

لتشاوشيسكو. بحنين 
 وأضاف في هذه األيام من الصعب لفرد من العامة أن يعيش. ومازال 
في  مقبرته  عند  الشموع  يضيئون  أفراد  من  صغيرة  حشود  توقع  يمكن 
تفسير  على  الرومانيون  يحصل  ولم  الميالد.  عيد  يوم  في  بوخارست 
حتى  أو  المنطقة  في  دموية  األكثر  كانت  ثورتهم  أن  في  السبب  عن  مرض 

كيف قامت.
 ويقول المؤرخون إن القوات قتلت أكثر من 1500 مناهض للشيوعية 

في أنحاء رومانيا يوم 16 ديسمبر/ كانون األول.
زوجته  مع  صورية  محاكمة  في  تشاوشيسكو  أديــن  أسبوع  وبعد   
دون  الشيوعية  بالنظم  اإلطاحة  وتمت  الجيش.  ثكنات  إحدى  فناء  في 
بولندا  حتى  الشرقية  ألمانيا  من  أوروبـــا  شــرق  أنحاء  في  ــاء  دم ــة  إراق
في  قواتها  تستخدم  لن  أنها  أوضحت  موسكو  ألن  وتشيكوسلوفاكيا 

دعمهم.
والحروب  المتعاقبة  االنقالبات  من  عدداً  السوفياتي  االتحاد  وشهد   
القادة  من  الثاني  الجيل  صعد  التالي  العقد  وفي  تفككه.  أثناء  األهلية 
لتشاوشيسكو  الموالين  من  وهو  إليسكو  أيون  بينهم  ومن  الشيوعيين 

إلى السلطة.
الجماعات  جانب  من  متهم  موسكو  في  تعليمه  تلقى  الذي  وإليسكو 
إن  المحللين  بعض  ويقول  رومانيا.  ثورة  بسرقة   للديمقراطية  المؤيدة 
هيمنة إليسكو على الساحة السياسية الرومانية على مدى ثالث فترات 
السرية  للشرطة  عمالء  أنهم  في  يشتبه  الذين  لألشخاص  سمح  كرئيس 
الدولة  إصول  بتحويل  النظام  في  للقيادة  الثاني  الصف  في  أعضاًء  أو 
الديمقراطية  عباءة  تحت  يتخفى  نظام  إلــى  تشاوشيسكو  نظام  من 
للتعاونيات  الضخمة  التفكيك  عملية  على  وكمثال  الرأسمالية.  أو 
ماليين  وتخصيص  بالسرقة  ــالم  اإلع وسائل  وصفتها  التي  الزراعية 
االجتماع  عالم  وقال  النظام.  لعمالء  التسعينات  في   المزارع  من  األفدنة 
الشيوعية  النخبة  بدت  حيث  البقاء  من  تمكنت  رومانيا  ستيفان،  برونو 
في  آخر  تطور  أي  تحقيق  يمنع  وهذا  االقتصاد...  على  تسيطر  السابقة 

رومانيا ويجعل االنتقال... مؤلمًا. 

شركات كبرى تتسبب في تلوث العالم تحصل على دعم أوروبي

ــــه مــن  ـــات األوروبـــــيـــــة أن ـــرك ـــش ـــد ال ـــرص وأعـــتـــبـــر م
الكبيرة  الــمــبــالــغ  هــذه  مــثــل  دفــع  يــتــم  أن  الــمــالئــم  غــيــر 
في  الــكــربــون،  أوكــســيــد  وتــخــزيــن  الــتــقــاط  لمشروعات 
فيها  استخدامها  المزمع  التكنولوجيا  تثبت  لم  وقــت 
تقريراً  المرصد  ـــدر  وأص بيئيًا.  صالحيتها  ــدى  م عــن 
الوقود  لصالح  للضغط  تستخدم  عامة  »أموال  بعنوان 
الجهات  أن  ــى  إل مــشــيــراً  كــوبــنــهــاغــن«،  ــي  ف ــوري  ــف األح
بأن  أقرت  قد  الكروبن،  أوكسيد  تخزين  اقترحت  التي 
قبل  لالستعمال  جاهزة  تكون  لن  الالزمة  التكنولوجيا 
تحقيق  على  تساعد  لن  أنها  والنتيجة   .2020 العام 
غازات  من  انبعاثاته  بخفض  األوروبي  االتحاد  أهداف 
ومع  الحالي.  العقد  نهاية  بحلول  الحراري  االحتباس 
في  زالت  ما  التكنولوجيا  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  ذلك، 
إنبعاثات«  »صــفــر  مجموعة  أن  إال  الطفولة،  مرحلة 
نهاية  في  الدنماركية  العاصمة  في  أنشطة  نظمت  قد 
التقاط  مــشــروعــات  إدراج  على  للتشجيع  ــوع،  ــب األس
المتحدة  األمـــم  آلــيــة  على  وتخزينه  الــكــربــون  أكسيد 
الصناعية  للدول  تتيح  اآللية  هــذه  النظيفة.  للتنمية 
البلدان  في  التلويث  منخفضة  مشروعات  في  االستثمار 
غازات  من  الذاتية  انبعاثاتها  لتقليصها  كبديل  الفقيرة، 

مجموعة  أعضاء  أن  ذكره  الجدير  الحراري.  االحتباس 
شركات  كبرى  يمثلون   ،23 وعددهم  إنبعاثات«  »صفر 
فاتينفول،  بترلوليوم،  بريتيش  شل،  فيها  بما  الطاقة 
هــذه  بــعــض  فـــإن  ــك  ــذل ك وســتــيــتــأويــل.  زيــمــنــز،  إ.أون، 

للجدل.  مثيرة  بيئية  سجالت  لها  الشركات 
لحماية  العالمي  الصندوق  يعتبر  المقابل،  ــي  وف
في  المعروفة  الــوحــيــدة  البيئية  المنظمة  الطبيعة، 
يورغوس  صرح  ولقد  هذا،  إنبعاثات«.  »صفر  مجموعة 
بأن  ـــة«،  ـــي األوروب الــشــركــات  ــد  ــرص »م ــن  م فــاســالــوس 
عامة  ــــوااًل  أم اســتــخــدم  ــد  ق األحــفــوري  ــود  ــوق ال ــاع  ــط »ق
في  الــكــربــون  )أوكــســيــد(  وتخزين  التقاط  عــن  للدفاع 
للغرض  كوبنهاغن  إلى  أتوا  واآلن،  ــي.  األوروب االتحاد 
وتخزين  الــتــقــاط  ــل  ــائ وس إدراج  أن  ـــاف  وأض نــفــســه«. 

إضافيًا  مصدراً  »سيوفر  المقترحة  الكربون  أوكسيد 
توسع  عــلــى  الــمــشــروعــيــة  ويــضــفــي  ــي(  ــال ــم )ال لــلــدعــم 
وقال  النامي«.  العالم  في  األحفوري  الوقود  مشروعات 
لتخزين  األموال  تقديم  على  حرصًا  أكثر  تبدو  أوروبا  إن 
رغم  المتجددة،  الطاقة  لتمويل  منها  الكربون،  أوكسيد 
أنظف  من  تعتبران  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  أن 
مدير  لكن  اآلن.  حتى  المتاحة  الطاقة  توليد  وســائــل 
فون  هانز  األوربي،  اإلتحاد  لشئون  »شل«  شركة  مكتب 
لكسب  إنبعاثات«  »صفر  مجموعة  سعي  نفى  موو،  دير 
الطاقة  مصادر  حساب  على  األحــفــوري  للوقود  الدعم 
أن  يجب  الكربون  أوكسيد  تخزين  إن  وقال  المتجددة. 
يضمن  ما  المناخي،  التغيير  معالجة  مفهوم  في  يدخل 
المتجددة.  الطاقة  استخدام  وزيـــادة  الطاقة  فعالية 

تنقذ  ــن  »ل الــكــربــون  أوكــســيــد  تخزين  وسيلة  أن  وأكـــد 
بدونها«.  العالم  إنقاذ  الممكن  من  يكون  لن  لكنه  العالم، 
العالمي  الــصــنــدوق  ــدوب  ــن م ــار،  ــوم ك سانجييف  أمــا 
فقد  إنبعاثات«،  »صفر  مجموعة  في  الطبيعة  لحماية 
مجموعة  على  الخاص  القطاع  ممثلي  هيمنة  بــأن  أقــر 
ــل عــلــى »كــثــرة  ــي ــي دل ــا، ه ــره ــي ــات« وغ ــاث ــع ــب ــر إن ــف »ص
المؤسسات  في  الصناعة«  وجه  في  المفتوحة  األبواب 

بروكسل.  في  األوروبية 
أوكسيد  تخزين  مشروعات  أن  إلى  ــارة  اإلش وتجدر 
اإلنعاش  »خطة  من  كبير  بقدر  استفادت  قد  الكربون 
لمواجهة  األوروبـــي  اإلتــحــاد  أقرها  التي  االقتصادي« 
على  اآلن  حتى  حصلت  فقد  العالمية،  المالية  ــة  األزم
األوروبي  االتحاد  بأن  علمًا  الخطة،  هذه  من  يورو  مليار 

البحث  موازنة  ذمة  على  يورو  مليون   400 لها  رصد  قد 
خــاصــة  شـــركـــات  ــي  ــان ــم ث أن  أيـــضـــًا  ويـــذكـــر  ــي.  ــم ــل ــع ال
أموااًل  تلقت  قد  إنبعاثات«  »صفر  مجموعة  في  أعضاء 
وأن  األوروبــــي،  لالتحاد  العالمي  البحث  مــوازنــة  مــن 
احتياجات  أن  بالفعل  قـــدرت  األوروبــيــة  المفوضية 
يبلغ  بما  الــكــربــون  أوكــســيــد  تخزين  تقنيات  تطوير 
أشار  وأخــيــراً  المقبل.  العقد  مــدى  على  يــورو  مليار   13
نصف  من  أكثر  أن  إلــى  ــة«  ــي األوروب الشركات  »مرصد 
هذه  التخزين  لتكنولوجيا  تقديمه  المقدر  التمويل 
المواطنين،  ضرائب  من  أي  العامة،  األموال  من  سيأتي 
األوروبي  االتحاد  شغف  يتسبب  أن  من  خطراً  ثمة  وأن 
بالغة  تــداعــيــات  ــي  ف الــتــخــزيــن،  بتكنولوجيا  الكبير 

المناخ. على  السلبية 

مداخن ضخمة ألحد المصانع تتسبب في تلوث الهواء

§ بروكسل - آي بي إس

األوروب����ي����ة«  ال���ش���رك���ات  »م���رص���د  ن��ب��ه   [
المتخصص في رصد مدى نفوذ قطاع األعمال 
أن  إل��ى  األوروب���ي���ة،  المؤسسات  ف��ي  ال��خ��اص 
كبرى  من  ع��ددًا  ماليًا،  تدعم  األوروب��ي��ة  ال��دول 
الشركات الملوثة في العالم لمواصلة استخدام 
ال��ح��راري.  لالحتباس  المسببة  ال��وق��ود  أن��واع 
العام  ف��ي  األوروب���ي���ة  المفوضية  شكلت  فقد 
 Zero Emissions« 2005 مجموعة مسماة
لتقديم  ان��ب��ع��اث��ات(  )ص��ف��ر   »Platform
ال��م��ش��ورة ال��ف��ن��ي��ة ل��ه��ا ب��ش��أن إم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ق��اط 
ودفنه  الطاقة  محطات  م��ن  الكربون  أوكسيد 
التي  المجموعة،  وحصلت  األرض.  باطن  في 
تهيمن عليها كبرى شركات الطاقة، على إجمالي 
على  دوالر(  مليار   2,2 )نحو  يورو  مليار   1,5
وكثفت  األوروبية.  الحكومات  من  دعم  صورة 
الهادفة  ضغوطها  إنبعاثات«  »صفر  مجموعة 
للحصول على مساندة صانعي القرار لها خالل 

قمة التغيير المناخي المنتهية في كوبنهاغن. 
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تخبط القيادة اإليرانية
رقم  البئر  على  وسيطرتها  العراقية  األراض��ي  إيرانية  قوات  دخول   [
التخبط  حال  إلى  يؤشر  العمارة  مدينة  شرق  النفطي  »الفكة«  حقل  في   4
نجاد  أحمدي  محمود  تولي  بعد  طهران  في  السياسية  القيادة  بها  تمر  التي 
بغداد  حكومة  استياء  أث��ار  ال��ذي  فالحادث  س��ن��وات.  خمس  قبل  السلطة 
»الصديقة« إليران يؤكد وجود فوضى في نظام األولويات تعطل إمكانات 

ترتيب عالقات متوازنة مع دول الجوار العربية.
اشتهرت  األميركي  االح��ت��الل  بعد  تشكلت  التي  العراقية  الحكومات 
وتحسين  اإليراني  الجانب  تحييد  في  نجحت  ولكنها  والسرقة   بالفساد 
المشتركة  الحدود  على  األم��ن  وضبط  االستقرار  لضمان  معه  العالقات 
صدام  الراحل  الرئيس  عهد  في  العسكرية  المواجهات  أعنف  شهدت  التي 

حسين.
بسبب  مثمرة  غير  نتائج  وأعطت  تشفع  لم  المستحدثة  السياسة  هذه 
آخر  عالم  ف��ي  وتحلق  ال��زه��و  م��ن  ح��االت  تعيش  ط��ه��ران  ف��ي  ق��ي��ادة  وج��ود 
شريحة  تقودها  »عسكريتاريا«  نحو  تجنح  إيديولوجية  آلياته  في  تتحكم 
ودخول  الثروة.  بمفاصل  باإلمساك  والطامعة  الطامحة  الطفيليات  من 
قوات إيرانية إلى حقل نفطي في محافظة ميسان الجنوبية )يقدر المخزون 
تالل  قضم  إلى  أدت  سابقة  تحركات  سياق  في  جاء  برميل(  مليون   155 ب� 
روافد  وتجفيف  ك��ارون  نهر  وتحويل  صغيرة  ومرافئ  زراعية  ومناطق 
الدولية  المياه  في  الحدود  خط  وتعديل  العرب  شط  خريطة  لتغيير  وينابيع 

والمعابر التجارية النهرية.
ك���ل ه����ذه ال���ت���ص���رف���ات ت����دل ع��ل��ى ض��ع��ف ف���ي ال����رؤي����ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
وح�������ال االض������ط������راب وال����ق����ل����ق وال����ف����وض����ى ال����ت����ي ت��ع��ي��ش��ه��ا ق���ي���ادة 
أيديولوجية تفتقد إلى عقالنية في التعامل مع الداخل والمحيط الجغرافي 
العمارة  منطقة  في  طهران  افتعلتها  التي  فالمشكلة  السياسي.  والمجال 
وظيفتها  أن  إال  اإلقليمية  المعادلة  في  إضافية  اقتصادية  قيمة  تعطي  ال  قد 

صديقة  تعتبر  عراقية  حكومة  وتحرج  طائفية  حساسية  تثير  المباشرة 
لطهران وتقلق جماعات سياسية متعاطفة ذهنيًا مع إيران.

لم  ذلك  ومع  االقتصادية  الفوائد  من  أكثر  تبدو  للفعل  السلبية  النتائج 
للخسائر  تقدير  دون  من  خطوتها  ارتكاب  في  االيديولوجية  القيادة  تتردد 
قليل  ع��ادة  فااليديولوجي  جرائها.  م��ن  تترتب  أن  يمكن  التي  المعنوية 
المخيلة  تنتجها  توهمات  نحو  بسرعة  وينزلق  باألوهام  ومشبع  التفكير 
ق��راءات  نحو  دائ��م��ًا  وينساق  ال��واق��ع  حسابات  م��ن  ينطلق  ال  أس��اس��ًا  ألن��ه 
أول��وي��ات  نظام  ترتيب  تحترم  وال  ال��ق��وى  بموازين  لها  صلة  ال  ضبابية 

للمهمات الرئيسية والثانوية.
مرشحة  تبدو  وهي  اإليرانية  السياسية  القيادة  تعيشها  فوضى  هناك 
احتمال  يرجح  ما  الخارج  إلى  منه  والتمدد  الداخل  في  واالنتشار  للتضخم 
والدولة  للثورة  )المؤسس(  األول  الجيل  ضد  األخطاء  من  فائض  حصول 
وضد منظومة العالقات اإلقليمية التي تضبط االستقرار بين دول الجوار. 
أو  تجنبه  السياسية  القيادة  بإمكان  كان  العراقية  الحدود  على  حصل  وما 
االنتفاخ  أن  إال  بها  تمر  حرجة  فترة  في  الخصومات  من  للتخفيف  تأجيله 
برنامج  وترتيب  والتحليل  التفكير  على  العقل  يساعد  ال  االيديولوجي 
سياسيًا  متهور  فااليديولوجي  أهمية.  األقل  قبل  المهم  يضع  لألولويات 
وغير قادر على قراءة التفاعالت واالنفعاالت والمخاوف التي يثيرها حتى 
الذي  وااليديولوجي  منه.  القريبة  العصبيات  تلك  أو  األصدقاء  دائرة  في 
)الشارع  أهله  ضد  صغيرة  معارك  في  دائمًا  يسقط  العالم  يقود  أنه  يتوهم 
اإليراني( وجيرانه )المحيط الجغرافي( معتبرًا أنه يسجل انتصارات ضد 
لمحاصرته  الذرائع  لهم  ويقدم  األع��داء  يخدم  بالفعل  يكون  بينما  األع��داء 

وتطويقه ومنعه من التواصل واالنفتاح في مجاله الحيوي.

انهيار نظام األولويات
عن  ع��زل��ه  يمكن  ال  األول���وي���ات  ن��ظ��ام  ف��ي  االي��دي��ول��وج��ي  المتغير  ه��ذا 
الطفيليات  من  شريحة  وصعود  النظام  يشهدها  التي  البنيوية  التحوالت 
القطاعات  تلك  وتحديدًا  ال��ث��روة  بمصادر  وتحكمها  السياسي(  )العلق 
االقتصادية الحديثة )النفط والغاز والتصنيع الحربي واالتصاالت( حتى 

تسيطر على القرار وتعزل القوى التي قادت الثورة وأسست الدولة.
في  اق��ت��ص��ادي��ة  ولكنها  ال��م��رئ��ي  مشهدها  ف��ي  اي��دي��ول��وج��ي��ة  المعركة 
معركة  في  نجاد  أحمدي  ف��وز  منذ  تتطور  أخ��ذت  وه��ي  الخفية  كواليسها 
نتائج  تدوير  حفل  بعد  بوضوح  وانكشفت  األول��ى  ال���دورة  في  الرئاسة 
الذي  فالتدوير  الماضي.  حزيران  يونيو/  في  الثانية  ال��دورة  انتخابات 
ال��ق��رار  بمفاصل  تتحكم  ب���دأت  بنيوية  ت��ح��والت  محصلة  ج���اء  ح��ص��ل 
ورواف��ده��ا  ومخابرات(  )أج��ه��زة  السلطة  قنوات  على  اعتمادًا  السياسي 

المالية )استخدام المال العام وتوظيفه لمصالح الزعامة وخواصها(.
القيادة  تتخبط  الطفيليات  م��ن  الشريحة  ه��ذه  تحكم  وبفضل  اآلن 
ومن  واح��دة  دفعة  ايديولوجية  معارك  مجموعة  في  اإليرانية  السياسية 
عصبها  من  ال��دول��ة  وتفريغ  ال��ث��ورة  تجويف  في  لخطورتها  انتباه  دون 
تنجرف  وإنما  السياسة  عادة  تقرأ  ال  فالطفيليات  ونموذجيتها.  وحيويتها 
على  للتغطية  والثانوية  والصغيرة  الجزئية  المعارك  من  متخيل  عالم  إلى 
الضعف الداخلي وعدم القدرة على ضبط التوازن بين القوى التي تتشكل 
األوه��ام  تتضخم  الذهني  االن��غ��الق  ه��ذا  وبسبب  وال��دول��ة.  ال��ث��ورة  منها 
التطورات  مع  اليومي  تعاملها  في  وتضطرب  وعموديًا  أفقيًا  وتتفاعل 

الداخلية والمتغيرات الخارجية.
المشهد اإليراني بدأ ينكشف على احتماالت ارتدادية وأخذ يوسع دائرة 
إمكانات  الحقًا  تعطل  ضيقة  زواي��ا  نحو  ويتدحرج  وال��ع��داوات  الخصوم 
وما  العمارة  منطقة  حادث  في  األول  أمس  حصل  كما  المناورة  أو  التراجع 

يمكن  حصل  فما  بها.  الوقوع  تجنب  باإلمكان  كان  فعل  ردود  من  أنتجه 
الكسب  تتوهم  معارك  وافتعال  األم��ام  إل��ى  ال��ه��روب  الئحة  تحت  تبويبه 

السريع للتغطية على فجوات أخذت تمتد دوائرها في الداخل.
حال  في  الطويل  األم��د  على  بائسة  ستكون  اإليراني  الوضع  محصلة 
متخالفة  باتجاهات  السلطة  إدارة  في  االيديولوجية  الطفيليات  استمرت 
وعلى  متنوعة  م��ع��ارك  ت��خ��وض  اآلن  السياسية  ف��ال��ق��ي��ادة  ومتقاطعة. 
أواًل  هناك  أولويات.  نظام  دون  من  المستويات  كل  وضد  صعيد  من  أكثر 
بالمناورات  تفعيلها  يتم  المتحدة  والواليات  »إسرائيل«  ضد  وهمية  معركة 
حقيقية  معركة  ثانيًا  وهناك  ال��ص��واري��خ.  منظومة  وت��ج��ارب  العسكرية 
األول  الجيل  شوكة  لكسر  ومالحقات  ومطاردات  اإليراني  الشارع  ضد 
للتذكير  مصطنعة  م��ع��ارك  ثالثًا  وه��ن��اك  الحية.  وق��وت��ه  عصبه  وتحطيم 
جغرافية  مجاالت  في  دبلوماسية  ق��درات  واستعراض  اإلقليمي  بالنفوذ 
قريبة )حقل الفكة في عمارة( أو بعيدة )جبال صعدة(. وهناك رابعًا معارك 
دامغة  أدلة  إلى  تحتاج  ذاتية  قدرات  تضخيم  خالل  من  األمام  إلى  الهروب 

إلثبات صحتها.
تلك  اإلي��ران��ي��ة  السياسية  ال��ق��ي��ادة  ستدير  كيف  ي��ع��رف  ال  اآلن  حتى 
الصديقة  وحكومته  العراقي  جارها  مع  افتعلتها  التي  النفطية  المشكلة 
وتضخم  االيديولوجية  الفوضى  تفاقم  على  يدل  المؤشر  أن  إال  لطهران، 
شريحة  منها  تعاني  التي  الصعوبات  واتساع  المخيلة  واضطراب  األوهام 

الطفيليات الطامحة والطامعة.
تخترع  واعية  ال  آليات  إنتاج  س��وى  له  وظيفة  ال  سياسي  تخبط  هناك 
بطوالت وتسجل انتصارات )بئر رقم 4 مثااًل( وترسم توهمات ال قيمة لها 
من  تصورها  يمكن  التي  الوحيدة  الواقعية  النتيجة  اإلقليمية.  المعادلة  في 
مختلف المعارك الوهمية ستكون محصلتها القبول بشروط الغرب بشأن 
في  المتدحرجة  األزمة  تداعيات  على  الغرب  سكوت  مقابل  النووي  الملف 

الداخل اإليراني.

رأي قانوني حول حرمة انتهاك الحريات العامة والمال العام )3 - 3(
هي  وما  العام  المال  اختالس  يتم  كيف  لكن   [
وفقًا  المال  لذلك  المختلس  على  المقررة  العقوبة 
الجنائية  ــراءات  اإلج وقانون  العقوبات  لقانون 
 )15 ( رقم  بقانون  بمرسوم  صدر  الذي  البحريني 
 2 بتاريخ  العقوبات  قانون  بإصدار   1976 لسنة 

1976؟. آذار  مارس/ 
المال  اخــتــالس  لــطــرق  نتطرق  أن  هنا  نــحــاول 
ذكــر  ــاول  ــح ــن س لــكــن  كــثــيــرة  ــرق  ــط ال هـــذه  الـــعـــام، 

مثل:  بعضها 
األمــوال  بعض  وتحويل  وهمية  شركة  خلق   -
تكون  النهاية  وفي  إليها  المسئول  أمرة  تحت  التي 
الشركة  الواقع  في  لكن  بالكامل  صحيحة  األوراق 

موجودة. غير 
الــمــقــدمــة  ــر  ــي ــوات ــف ال أو  ــال  ــم ــع ال ـــدد  ع تــزويــر   -

تعويض. على  للحصول 
إلى  العينية  واألشياء  األموال  ملكية  تحويل   -

إلخ. االحتيالي...  اإلفالس  وادعى  الغير 
ــي  ــن ــري ــح ــب ال الـــعـــقـــوبـــات  قـــانـــون  ــــإن  ف ـــك  ـــذل ل
ــادة  ــم ال ــت  ــص ن ــك  ــذل ل ــاد،  ــرص ــم ــال ب لــلــمــخــتــلــســيــن 
ــب  ــاق ــع »ي  )198  ،197  ،196  ،195  ،194 (
عامة  بخدمة  مكلف  أو  عــام  موظف  كل  بالسجن 
بسبب  بحيازته  وجـــدت  أوراقــــًا  أو  مـــااًل  اختلس 
كان  إذا  المؤبد  السجن  العقوبة  وتكون  وظيفته، 
له  والــمــنــوبــيــن  التحصيل  ــوري  ــأم م ــن  م الــجــانــي 
إليه  وسلم  الصيارفة  أو  الــودائــع  على  األمناء  أو 
موظف  كل  بالسجن  ويعاقب  الصفة،  بهذه  المال 
وظــيــفــتــه  ــل  ــغ ــت اس ــة  ــام ع ــة  ــدم ــخ ب مــكــلــف  أو  ـــام  ع
إلحدى  أو  للدولة  مــال  على  حق  بغير  فاستولى 
 ،)107 ( رقم  المادة  في  ذكرها  ورد  التي  الجهات 
العام  بالموظف  يقصد  ما  المادة  هذه  بينت  حيث 
بأعباء  »القائمون  وقالت  القانون  هــذا  حكم  في 

الحكومة  وزارات  في  والعاملون  العامة  السلطة 
أفـــراد  الــمــحــلــيــة،  اإلدارة  ــــدات  ووح ومــصــالــحــهــا 
والوحدات  المجالس  أعضاء  المسلحة،  القوات 
منتخبين  كانوا  سواء  عامة  نيابية  صفة  لها  التي 
الــســلــطــات  إحـــدى  ــه  ــت ــوض ف مــن  كــل  مــعــيــنــيــن،  أو 
حــدود  فــي  وذلــك  معين  بعمل  الــقــيــام  فــي  الــعــامــة 
مجالس  ــضــاء  وأع ـــاء  ورؤس ــه،  ل الــمــنــدوب  العمل 
الهيئات  في  العاملين  وسائر  والمديرون  اإلدارة 
مجالس  وأعضاء  ورؤساء  العامة،  والمؤسسات 
الوحدات  في  العاملين  وسائر  والمديرون  اإلدارة 
يستوي  العامة،  والمؤسسات  للهيئات  التابعة 
مؤقتة  أو  ــة  ــم دائ الــخــدمــة  أو  الــوظــيــفــة  تــكــون  أن 
يحول  وال  ــراً  ــب ج أو  طــواعــيــة  ــر  أج بغير  أو  بــأجــر 
هذا  أحكام  تطبيق  دون  الخدمة  أو  الوظيفة  انتهاء 

الصفة«. توافر  أثناء  العمل  وقع  متى  القانون 
»تــزويــر   )270 ( ــم  رق ــادة  ــم ال ــر  آخ مــثــال  كــذلــك 
الــطــرق  ــدى  ــإح ب فــيــه  الحقيقة  تغير  ــو  ه الــمــحــرر 
ضرر،  إحداث  شأنه  من  تغييراً  يعد  فيما  المبينة 
التزوير  ــرق  وط صحيح  كمحرر  استعماله  بنية 
في  غيرهما  أو  الــحــذف  أو  بــاإلضــافــة  تعديل  هــي 
العالمات  أو  الــصــور  أو  األرقــام  أو  المحرر  كتابة 
أو  مـــزور  خــتــم  أو  ــاء  ــض إم ــع  وض فــيــه،  ــودة  ــوج ــم ال
كذلك  صحيحة،  بصمة  أو  ختم  أو  إمضاء  تغيير 
البصمة،  أو  الختم  أو  اإلمــضــاء  استعمال  ــاءة  إس
إمضاء  على  الغّش  أو  المباغتة  بطريق  الحصول 
مــضــمــون  ــم  ــل ــع ي ال  ــص  ــخ ــش ل ــة  ــم ــص ب أو  ــم  ــت خ أو 
تقليده،  أو  المحرر  اصطناع  حقيقته،  على  المحرر 
على  مبصومة  أو  مختومة  أو  ممضاة  ــة  ورق مــلء 
الختم  أو  اإلمــضــاء  ــب  ــاح ص إقــــرار  بــغــيــر  ــاض  ــي ب
استبدالها  أو  الشخصية  انــتــحــال  الــبــصــمــة،  أو 
في  الحقيقة  تــحــريــف  لــتــدويــنــهــا،  ــد  أع مــحــرر  ــي  ف

وتكون  لتدوينها«،  أعد  فيما  تحريره  حال  محرر 
على  تزيد  ال  مدة  بالسجن  التزوير  على  العقوبة 
مملكة  بــقــوانــيــن  يتعلق  فيما  ــذا  ه ــوات  ــن س عــشــر 
تناقلت  فقد  الدول  المستوى  على  لكن  البحرين. 
يعد  ــــذي  ال ــي  ــان ــط ــري ــب ال ــان  ــم ــرل ــب ال أن  ـــار  ـــب األخ
ووجــه  رئيسه  أقــال  قــد  الــعــالــم  فــي  بــرلــمــان  أقــدم 
يقال  بسبب  الجدد  النواب  بعض  إلى  استجواب 
الفواتير  عن  سكت  قد  السابق  البرلمان  رئيس  إن 
لتعويضهم  الجدد  األعضاء  بعض  بها  تقدم  التي 
تتجاوز  ال  حيث  القيمة،  قليلة  قيمتها  أن  رغم  على 
ــراء  ش أو  شققهم  ــي  ف لتصليحات  جــنــيــهــًا(   30 (

إلخ. زهور... 
من  ــوا  ــل ــق ــت ان ـــن  ـــذي ال ـــدد  ـــج ال ـــاء  ـــض األع ــــؤالء  ه
العاصمة  إلى  بعيدة  مناطق  في  السابق  سكنهم 
االستجواب  هذا  في  معهم  نحن  لندن  البريطانية 
كثرة  أو  قــلــة  عــلــى  يعتمد  ال  الــمــســاءلــة  ــدأ  ــب م ألن 
الفواتير  هذه  وقانونية  شرعية  على  بل  القيمة، 
الــســابــق  ــي  ــس ــرن ــف ال ــس  ــي ــرئ ال ــك  ــذل ك ــا،  ــه ــدم ع مــن 
الــقــضــاء  ـــى  إل ــه  ــت ــال إح ــت  ــم ت قـــد  شـــيـــراك«  »جــــاك 
يــقــال  وهــمــيــة  ــف  ــائ وظ وراء  ــن  م ــح  ــرب ــت ال بــتــهــمــة 
لمدينة  عمدة  ــان  ك ــام  أي وظيفة(   35 ( عــددهــا  إن 
مطالب  فهو  لذلك  الفرنسية،  العاصمة  بــاريــس 
يـــورو«  مــاليــيــن  ــة  ــالث »ث قــيــمــتــه  ــا  م بـــإرجـــاع  اآلن 
سردناها  األمثلة  هذه  الفرنسية،  الــدول  لخزينة 
المتقدمة  ــدول  ال أن  العزيز  للقارئ  نوضح  لكي 
بها  ألن  بل  صناعات  بها  ألن  ليس  متقدمة  تبقى 
كائن  قبل  من  تجاوزها  يمكن  وال  تحترم  قوانين 
المتخلفة،  الثالث  العالم  دول  بــخــالف  ــان  ك مــن 
للمال  كذلك  الصرفة،  القانونية  الناحية  من  هذا 
جميع  ــي  ف الــشــرعــيــة  الــنــاحــيــة  ــن  م ــة  ــرم ح ــام  ــع ال
الــمــســيــحــيــة،  )الـــيـــهـــوديـــة،  ــة  ــاوي ــم ــس ال ـــــان  األدي

مثل  ــة  ــاوي ــم ــس ال ــر  ــي غ األديـــــان  ــى  ــت وح اإلســـــالم( 
الهندوسية،  الكهنوتية،  الكنفوشية،  )البوذية، 
من  الحرمة  هــذه  اجــتــرت  ربما  كلها  والسيخية( 
العدالة  روح  مع  تماشيًا  ربما  أو  السماوية  األديان 
التعليمات  لها  وتصبوا  صبت  الــتــي  اإلنسانية 
الــديــن  ــي  ف فــمــثــاُل  ـــــان،  األدي هـــذه  لــكــل  ــة  ــي ــاس األس
واضحة  الكريم  القرآن  تعليمات  جاءت  اإلسالمي 
عّز   - اهلل  قال  حيث  الشأن،  هذا  في  الشمس  وضوح 
أيديهما«.  أقطعوا  والسارقة  »والــســارق   - وجــّل 
الخلق  سيد  الى  المنسوب  الشريف  الحديث  وفي 
فاطمة  أن  لو  »واهلل  )ص(  عبداهلل  بن  محمد  النبي 

يدها«. لقطعت  سرقت  محمد  بنت 
في  ــام  ــع ال ــال  ــم ال ــو  ــل وع شـــأن  ــح  ــوض ي هـــذا  ــل  ك
رب  ــا  ــه ــزل أن ــي  ــت ال الـــغـــراء  ــة  ــي ــالم اإلس ــة  ــع ــري ــش ال
بن  محمد  )النبي  الخلق  سيد  على  وحيًا  العباد 
الــكــريــمــة  اآليـــة  ــك  ــل ت ـــإن  ف ــك  ــذل ل )ص(،  عـــبـــداهلل( 
عمله  في  فرد  كل  على  توجبان  الشريف  والحديث 
المال  سرقة  يقبل  ال  أن  معاملته  أو  دكانه  في  أو 
ذاتيًا  رقيبًا  نفسه  من  يجعل  وأن  الخاص  أو  العام 
كانت  مهما  االتجاه  ذلك  في  النزالق  يمنعها  عليها 
العوز،  أو  المسلم  الــفــرد  يعيشها  التي  الــظــروف 
إلى  خرجت  التي  القصص  من  الكثير  سمعتم  وقد 
تم  ما  عبر  والدولية  المحلية  المحاكم  من  العلن 
من  الكثير  جرجرة  من  المحلية  الصحف  في  نشره 
النيابة  إلى  الكبرى  الشركات  في  الشأن  أصحاب 
أو  الــعــام  الــمــال  بسرقة  ــا  إم لقيامهم  المحاكم  أو 
الذي  العام  المال  سرقة  في  المساهمة  أو  الشروع 
المقال  هذا  يقرأ  من  لكل  نتمنى  أمرتهم،  تحت  كان 
ـــاءة  إس فــي  الــتــفــكــيــر  ــرد  ــج م عــن  ــى  ــت ح يــبــتــعــد  أن 
أو  سرقته  في  الــشــروع  أو  العام  المال  استعمال 

سرقته. في  طريقة  بأية  المساهمة 

أحمد سلمان النصوح

محاٍم وباحث في الشئون القانونية المحلية والدولية

تأمالت في الهجرة... والهجران
الجامعي  األســتــاذ  ــذا  ه ــوا،  ــاالب ه ــال  ق مــشــتــرك«...  ــدر  ق »بيننا   [
ومستشار  هونولولو،  من  والغرب«  »الشرق  أبحاث  مركز  في  الحكيم 
ألف  مئة  ويسكنها  جزر  بضعة  من  تتكون  صغيرة  مملكة  في  الملك 
»تونجا«،  مملكة  هي   - أستراليا  شرق   - الباسيفيكي  المحيط  في  تقع 
مع  المساواة  قدم  )على  المتحدة  األمم  في  عضو  صغرها  على  وهي 

العامة(. الجمعية  في  الصين  عضوية 
باحثًا  أربــعــون  القاهرة  فــي  اجتمع  حين  ــام  أي ــدة  ع منذ  ــذا  ه ــان  ك
وهولندا  وكندا  وكاليفورنيا  وفنزويال  وبيرو  والــبــرازيــل  مصر  من 
الكاريبي  وجزر  ونيبال  وإيران  والهند  والصين  وروسيا  وبريطانيا 

ونيوزيلندا. وكينيا  والكونغو  وإثيوبيا  الباسيفيكي  وجزر 
هذا  نبني  كيف  العالمية،  الديمقراطية  هو  النقاش  موضوع  كان 
وشورى  عدالة  أكثر  أنظمة  نؤسس  أي  ألعلى،  أسفل  من  هل  المفهوم، 
أم  عالمية،  لديمقراطية  األمــر  سيؤدي  األنظمة  تلك  تنتشر  حين  ثم 
إصالح  يتم  وبهذا  لألمم  متوازنا  وتمثيال  عادال  دوليا  نظاما  نؤسس 
سقف  يرتفع  هنا  ومــن  الدولية  والقانون  االقتصاد  نظم  في  الخلل 
حركة  تسهيل  فيمكن  الــثــالــث  الــعــالــم  دول  ــي  ف والتغيير  الــتــحــول 
المصالح  تعوقه  الذي  التغيير  وهو  دولة،  كل  في  الداخل  في  التغيير 

الدولية. الساحة  على  المهيمنة  للنظم  المباشرة 
قضايا  الــقــاعــة  فــي  نناقش  ونــحــن  ــوا  ــاالب ه الحكيم  تــحــدث  حين 
يفكر  الهجرة،  ذكرى  مشارف  على  اإلسالمي  العالم  في  كنا  العولمة 
وعدم  الدولي  النظام  ــة  وأزم المناخ  مشكالت  بين  الجمع  في  عقلي 
عن  الديون  وإسقاط  األمن  ومجلس  المتحدة  األمم  في  التمثيل  عدالة 
الهجرة  دروس  في  قلبي  ويتأمل  إفريقيا،  في  الصحراء  جنوب  دول 

عبر.  من  لنا  تحمله  وما 
البسوس  حرب  مصر  خاضت  حين  عصيبة  السابقة  األيام  كانت 
المجرمون  وامتاز  الناس  وانقسم  للكرة،  مباراة  بسبب  الجزائر  مع 
القومية  ضد  جعبتهم  في  ما  أســوأ  ويخرجون  يسبون  الطرفين  من 

فيها  المرء  تساءل  عصيبة  أيامًا  كانت  اإلسالمية.  واألخوة  العربية 
رشيد«!.  رجل  منكم  »أليس 

قضايانا  نهجر  أن  نحتاج  أنــنــا  هــو  قلبي  على  خطر  مــا  اول  ــان  ك
كيف  العالم،  في  للتفكر  وننفر  نهضتنا  تعوق  التي  الفرعية  الصغيرة 
أخرى،  حضارات  من  دروســًا  األثناء  هذه  في  ونتعلم  واقعنا  نصلح 
االختالف  عبر  لهم  نقدمه  ما  عندنا  فيكون  للعالم  رؤيتنا  نحمل  وكيف 

. ع لتنو ا و
المدثر،  سورة  في  رسوله  اهلل  أمر  كما  الرجز  هجر  في  نفكر  أن  نحتاج 
الهوى  وهو  العصر  وثن  وأخطرها  اهلل  دون  من  تعبد  التي  األوثان  تلك 
االستخالف  نهج  على  والصبر  الرسالية  ونتعلم  الفردية،  ــذات  وال
لكن  بسيطة،  وتكلفته  سهل  الذات  دوائر  في  االنغالق  ألن  والعمارة؛ 
العالم  ــراف  أط ألقصى  بها  والسير  االستخالف  أمانة  بثقل  الوعي 
أمامهم  وتنبسط  اليقين  يملكون  من  إال  عليها  يقدر  ال  عسيرة  مهمة 

صغيرة. قرية  العالم  يرون  ألنهم  المسافات  وتقصر  المساحات 
هناك  تونجا،  عن  معلومات  عن  بحثت  العنكبوتية  الشبكة  على 
مئة  يسكنها  تونجا،  منها  جــزر  تتناثر  الجنوبي  الشرق  أقصى  في 
حمالت  ثالث  هناك  أن  أي  مسيحية،  طوائف  ثالث  بين  ينقسمون  ألف 
وجود  الذهاب  عن  الالحقة  يرد  لم  الزمان،  من  ردح  منذ  ذهبت  تبشيرية 
فعل  كما  المعمورة  ألقصى  سعيا  منا  رجل  يهاجر  لم  فلماذا  السابقة، 
آسيا،  شرق  جزر  في  وتجولوا  الصين  حدود  ألقصى  فوصلوا  آخرون 
ويشهدوا  اهلل  شعائر  ليقيموا  للدعوة،  ونشرا  الرزق  عن  بحثا  هاجروا 
األرض  مفهوم  ربهم.  إلى  ــى...  األول العصور  في  هاجروا  لهم،  منافع 
جهاد  بل  والفتح  اهلل  نصر  جاء  أن  بعد  ظلم  من  هربًا  يكن  لم  الواسعة 
عبدا  فردا  واالستخالف،  العمارة  شروط  ويحقق  اهلل  كلمة  لينشر  الفرد 

نقطة.  أبعد  إلى  هدى  على  يسير  ربانيا 
القرآن،  في  القعود  لفظ  ورود  وتأمل  القعود،  نقيض  إذا  الهجرة 
إلهي  أمر  ونتفكر  وننظر  نسير  وأن  فريضة،  والسعي  همة،  والنفير 

 . ه نسينا
لمساحة  األرض  نترك  متى  ــرار،  ق الهجرة  ـــراراً،  ف ليست  الهجرة 
التي  األرض  ويفتح  ليعود  النموذج  نبني  وكيف  العالم،  من  أوســع 

هاجر. منها 
يخالف  لمن  عقوبة  فهو  ونفسية،  معنوية  دالالت  له  أيضًا  الهجر 
عالقة  داخل  في  القويم  الخلق  يخاف  أو  الجماعة،  داخل  في  المنهج 
حين  المعصية  المسلم  بها  يــفــارق  عزيمة  ــو  وه الميثاق،  ــة  ــط وراب
المعصية  يهجر  منيبًا،  تائبًا  لربه  أوابًا  فيعود  حياة،  لمنهج  تتحول 

وأهله. اإليمان  مع  نفسه  ويصبر  وأهلها، 
إلى  فرار  هي  والهجرة  أدب...  ونهج  رب،  وخشية  قلب،  سر  الهجر 

وحده. إليه  كلها...  الذنوب  من  اهلل 
والمصابرة،  الرباط  يلزم  حين  خطيئة،  األرض  من  الهجرة  وبعض 
غيثه  تنتظر  خصبة  أرضًا  المؤمن  يجد  حين  معصية،  البقاء  وبعض 

والراحة. واإللف  للعادة  ويركن  الخروج  عن  فيتكاسل 
وكل  ــارات،  ــس وم طــرق  والسعي  ألـــوان،  والهجرة  ــع،  واس عالمنا 
ألركان  يحملها  أن  بصاحبها  يجدر  نور  والرسالة  له،  خلق  لما  مسخر 

ربه. بنور  الواسع،  اهلل  كون  جنبات  في  يمشي  األرض، 
مكة  من  خارجًا  عليه  أشفق  الهجرة،  ذكرى  في  اهلل  رسول  إلى  أحن 
تكاد  ــذي  ال وهــو  يواسيه  بكر،  أبــا  مصطحبًا  حبه،  ويبثها  يناجيها 
سعيا  والمفازات  المسافات  يقطع  حسرات،  قومه  على  تذهب  نفسه 
النموذج  لنا  ليؤسس  ونساءها،  يثرب  رجال  وصدق،  بايع  من  نحو 
زمن  في  السياسي  الفكر  إلهام  مصدر  الــدســتــوري،  النبوي  المدني 

الخطوب. وادلهمت  األمور  فيه  التبست 
في  حملت  هجرة  ذكرى  في  اهلل  رسول  يا  سيدي  يا  عليك  اهلل  صلى 
وأصحابك،   - وبناتك  ـــك  أزواج  - بيتك  وآل  الفتح،  ــد  وع مشكاتها 

ربك. إلى  هجرة  شهادتك...  ذكرى  في  )ع(  حسين  يا  لك  وسالم 
محمد. وآل  محمد  على  وصلواته  اهلل  رحمة 

 كاتبة مصرية
هبة رؤوف عزت

heba.raouf@alwasatnews.com

نحتاج أن نهجر قضايانا 
الصغيرة الفرعية التي تعوق 

نهضتنا وننفر للتفكر في 
العالم، كيف نصلح واقعنا 

ونتعلم في هذه األثناء دروسًا 
من حضارات أخرى

إن الدول المتقدمة تبقى 
متقدمة ليس ألن بها صناعات 

بل ألن بها قوانين تحترم وال 
يمكن تجاوزها من قبل كائن 

من كان بخالف دول العالم 
الثالث المتخلفة
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أوباما والكلمة الحرة
نوبل  جائزة  شديد  بتواضع  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  تقّبل   [
بأنه  إقراره  عن  معربًا  بأوسلو،  الجاري  الشهر  من  العاشر  يوم  للسالم 
كقائد أعلى لقوات عسكرية تخوض حربين، يواجه وغيره من قادة العالم 
تحدي التوفيق بين »حقيقتين تبدوان غير قابلتين للتوفيق بينهما وهما: 
ما  مستوى  على  تكون  الحرب  وأن  أحيانًا،  ض��روري  ش��يء  الحرب  أن 

تعبير عن الحماقة اإلنسانية.« 
الفائزين  مع  بالمقارنة  إنه   : فيها  ق��ال   التي  أوباما  كلمة  في  ذلك  جاء   
كنغ  لوثر  ومارتن  شوايتزر  وألبرت  مانديال  نيلسون  أمثال  من  اآلخرين 
ماليين  ذاته  الوقت  في  »هناك  أن  مضيفًا  ضئيلة«.  منجزاته  فإن  )االبن(، 
أنحاء  جميع  في  ويقاسون  قدرهم  حق  يقدرون  ال  الذين  والنساء  الرجال 
المعاناة  تخفيف  سبيل  في  ويعملون  العدالة  أجل  من  سعيهم  في  العالم 

ويستحقون أكثر منه بكثير هذا الشرف.« 
أيضًا تعهد الرئيس األميركي بأن تظل الواليات المتحدة صوتًا مدافعًا 
عن التطلعات اإلنسانية الشاملة وقال »سنقف شاهدًا على الكرامة الهادئة 
أدلوا  الذين  الزيمبابويين  شجاعة  وعلى  سوكي،  سانع  أونغ  مثل  ألناس 
ساروا  الذين  األل��وف  مئات  وعلى  للضرب،  تعرضهم  رغم  بأصواتهم 

بصمت في شوارع إيران.« 
يخافون  الحكومات  تلك  ق��ادة  أن  القوية  ال���دالالت  من  »إن  وأض��اف 
فإن  ول��ذا  أخ���رى.  دول��ة  أي  ق��وة  يهابون   مما  أكثر  شعوبهم  طموحات 
تلك  أن  ت��وض��ح  أن  ال��ح��رة  ال���دول  وك��ل  ال��ح��رة  ال��ش��ع��وب  ك��ل  مسؤولية 

نقف  أننا   - هذه  والتاريخ  األمل  حركات   - الحركات 
مجرد  ليس  الحقيقي  السالم  أن  مؤكدًا  جانبها  إلى 

الحاجة  م��ن  تحرر  ه��و  وإن��م��ا  ال��خ��وف،  م��ن  تحرر 
يمكن  أفضل  وفرص  حياة  بظروف  األمل  وغياب 

أن يصيب مجتمعًا بالعفن من داخله.« 
واستطرد أوباما في خطابه قائال » ففي مكان ما 

اليوم، في مكان وزمان ما، في العالم كما هو اآلن، يوجد جندي يعرف أنه 
قد يواجه نيرانًا ال يستطيع التغلب عليها، ولكنه يقف صامدًا للحفاظ على 
السالم. وفي مكان ما، في هذا العالم، توجد محتجة شابة تتوقع ارتكاب 
مسيرة.  في  للخروج  الشجاعة  لديها  ولكن  وحشية،  أعمااًل  حكومتها 
الوقت  تكّرس  زالت  ما  المدقع  الفقر  تواجه  أم  توجد  اليوم،  ما  مكان  وفي 
نقود  من  عليه  الحصول  تستطيع  ما  شديد  بجهد  وتجمع  طفلها،  لتعليم 
زال  ما  القاسي  العالم  بأن  تؤمن  ألنها   - المدرسة  إلى  ابنها  لترسل  قليلة 
فيه مكان ألحالم هذا الطفل.« ثم خلص الرئيس إلى القول »دعونا نقتدي 

بمثالهم.«
في  تسمع  قلما  ودروس��ًا  حقائق  األميركي  الرئيس  كلمة   حملت  لقد   
على  المقبلة  العالم  دول  بها  تمر  التي  واالنتقالية  السياسية  المرحلة  هذه 

أزمات وكوارث أشد كأزمة التغيير المناخي.
إن تقديم جائزة » نوبل« لشخص  مثل أوباما يعني الكثير لمن يريد أن 
ومكان  للحلم  مكان  فيه  مازال  القاسي  العالم  بأن  تؤمن  بمبادئ  يحتذي 
إلى  إضافة  اآلخرين  ويقدره  يقدر  منصب  إلى  المرء  فيه  يصل  أن  يمكن  

الجنود المجهولين، أصحاب الكلمة الحرة.

reem.khalifa@alwasatnews.com ريم خليفة

شروط المقاطعة ومتطلبات المشاركة )3(
مبدأ  ــى  إل اللجوء  تبرر  والــتــي  توفرها،  المطلوب  الــشــروط  تلك  أول 
إلى  البالد  في  العامة  الحريات  هامش  تقلص  أو  انعدام،  هو  المقاطعة 
علني  إطـــار  أي  ضمن  السياسي  العمل  إمكانية  فيها  تتالشى  درجـــة 
البحرين  في  الحال  عليه  كانت  كما  السائدة،  القوانين  تحميه  وشرعي 

إبان سيادة »قانون أمن الدولة«، أو في مراحل سيادة قوانين الطوارئ. 
أشكال  من  شكل  أي  في  حقها  من  المعارضة  الحالة  تلك  تجرد  حينها 
أنشطتها  أدوات  كــل  ــك  ذل بموجب  المعارضة  وتفقد  العلني،  العمل 

السياسية الشرعية. 
سوى  متاح  خيار  أمام  نفسها  البحرينية  المعارضة  تجد  لن  حينها 

مقاطعة أي من قنوات العمل مع مؤسسات الدولة. 
المعارضة  دفع  عن  المسئولة  هي  الدولة  تكون  المرحلة  هذه  مثل  في 
»إرهابية«،  أعمال  إلــى  تقودها  قد  أشكال  إلــى  اللجوء  على  وإرغامها 
ولسنا  تبعاتها.   - المعارضة  أي   - تحميلها  الخطأ  فمن  وبالتالي 
هذه  غادرت  قد  اليوم  البحرين  أن  تثبت  التي  الشواهد  سوق  إلى  بحاجة 
جوهر  تمس  التي  التجاوزات  من  الكثير  هناك  أن  ننفي  أن  دون  المرحلة، 
إلى  بإلحاح،  وتدعو  تبرر،  لكنها  والدستورية،  التشريعية  المؤسسة 
دعوة  أية  أمامها  من  تنتفي  ومقدامة«،  شرسة  مشاركة  »معارضة  بروز 

للمقاطعة.
في  أسيرة  الــوقــوع  المعارضة  تتحاشى  أن  هو  الــشــروط  تلك  ثاني 
المشاركة  أن  مقولة  من  المنطلق  السياسية«  »الرومانسية  مدخل  شرك 
شرعية  مــن،  تعزز  او  النظام،  »تعطي  ســوف  االنتخابية  العملية  في 
سياساته الداخلية التي يحلم بأن ينعم بها، وتساهم في آن في تحسين 

صورته الخارجية«. 
الظروف القائمة اليوم تدعو المعارضة كي تبتعد عن اجترار مقوالت 
القائم  النظام  طبيعة  امام  الصمود  عناصر  من  عنصر  أي  تمتلك  تعد  لم 
ام  بذلك  االعــتــراف  للمقاطعة  الداعية  القوى  ــاءت  ش اليوم،  بــات  ــذي  ال
الداخلية،  القوى  مع  عنكبوتي  نسيج  قــوة  يملك  نكرانه،  على  ــرت  أص
الخارجي،  الصعيد  على  راسخة  متينة  عالقات  صالبتها  من  تضاعف 
مقاطعة  سياسات  حاولت،  مهما  تهزها  ان  يمكن  ال  لكن  تخدشها،  ربما 
ما  ــام  أم مطلقة  بصورة  باهتة  أنشطتها  ستبدو  التي  الــطــاء(،  )بكسر 
قوته  عناصر  بها  تمده  فاعلة  سياسية  أسلحة  من  النظام  هذا  بحوزة 

على الصعيدين الداخلي والخارجي. 
في  ليس  نموذجي  مثالي  نظام  عن  نتحدث  ال  نحن  هنا  ــرى  أخ مــرة 
أفضل  أن  ــى  إل نشير  مــا  بقدر  ـــالح،  اإلص عناصر  مــن  الكثير  ــى  إل حاجة 
األقصى،  وباالستخدام  الداخل،  من  تقوم  التي  تلك  هي  لإلصالح  وسيلة 
وبالتالي األفضل، للقنوات الشرعية المتاحة وتوسيع صالحياتها، بدال 

من إدارة الظهر لها ومقاطعتها.
تضخيم  ــدم  ع على  المعارضة  تحرص  أن  هــو  ــروط،  ــش ال تلك  ثالث 
الحيز الذي تحتله هي بكل تالوينها في خارطة العمل السياسي، والثقل 
خاطئة  نتيجة  إلى  ذلك  يقودنا  ان  دون  القوى،  موازين  في  تحتله  الذي 

المعارضة  قدمتها  التي  والتضحيات  البحرين  شعب  نضاالت  من  تقلل 
ذلك  فــي  بما  الــيــوم،  إليه  وصلنا  مــا  ــى  إل الــوصــول  ــل  أج مــن  البحرينية 
رغم  ــزال،  الت اليوم  البحرينية  فالمعارضة  ذاتــه.  اإلصالحي  المشروع 
العمل  عن  نتحدث  عندما  ويافعة  العود  طرية  التقدير،  من  لها  نكنه  ما 
الجيل  يتناول  هنا  والكالم  المعارضة،  هذه  لكون  ذلك  الشرعي.  العلني 
واكتسبت  الــدولــة«،  أمــن  »قانون  أحضان  في  تربت  قد  منها،  القيادي 
القوانين  أشكال  لكل  المناهض  السري  العمل  أشكال  من  الغنية  خبراتها 

واألنظمة التي أفرزها ذلك القانون السيئ الذكر او تدور في فلكه. 
ان  عليها  طويال  سياسيا  مارثونا  المعارضة  هذه  أمــام  فإن  هنا  من 
على  ــادرة  ق تكون  كي  تحتاجها  التي  الخبرة  تكتسب  ان  قبل  تقطعه، 
هامش  تضييق  ــى  إل تسعى  ـــزال  الت الــتــي  الــنــظــام  ســيــاســات  مــواجــهــة 
من  المزيد  لتحقيق  المعارضة  منها  تستفيد  أن  يمكن  التي  الحريات 
تلك  اكتساب  المعارضة  ستحرم  المقاطعة  ان  سنجد  وهنا  المكاسب. 
إزاء  ذيلية  خانة  فــي  ـــدوام  ال على  وتضعها  تحتاجها،  التي  الخبرات 
تلك  حتى  المفتوحة،  النوافذ  كل  من  االستفادة  إلى  تبادر  لم  ما  النظام، 

األكثر ضيقا. 
على  المرتكزة  السلفية  النزعة  من  التخلص  هو  الشروط،  تلك  رابــع 
والدعوة  التاريخ،  استعادة  على  وتصر  بالماضي  تتمسك  التي  األوهام 

إلى مقاطعة كل ما هو دون »دستور 1973 وما تمخض عنه«. 
لكن  منه،  ــل  أق هو  بما  يقبل  أو  الدستور  ــك  ذل يرفض  من  هناك  ليس 
مجلس  حل  أباحت  التي  هي  الدستور  ذلــك  ــواد  م تكن  ألــم  هنا  الــســؤال 
في  وساهمت  ألغته  التي  األرضية  بعدها  القوى  موازين  ووفرت   ،1973

إدخال البالد في غياهب »قانون أمن الدولة«. 
واجترار  األطالل  على  النحيب  عن  التوقف  إلى  الدعوة  هنا  المقصود 
عملية  يشبه  ما  إلــى  فيوصلنا  ــر  األم يتطور  ال  كي  الماضي،  انتصارات 
جلد الذات، عوضا عن ذلك علينا النظر بعمق نحو المستقبل القائم على 
االستفادة مما هو متاح في الحاضر. فتقديس دستور 1973 يدفع العمل 
الهدف  كان  إذا  ثم  معاصرة.  بتعابير  مغلف  سلفي  منهج  نحو  السياسي 
قناة  هناك  فليس   ،»1973 بدستور  العمل  حق  »نيل  هو  المقاطعة  من 
سنها  التي  القوانين  تحميها  التي  األخرى  والقنوات  البرلمان،  من  أفضل 
ذلك البرلمان، وعلى وجه الخصوص منها الحقوق التي باتت تتمتع بها 

منظمات المجتمع المدني، لتحقيق ذلك. 
على  البحرينية  المعارضة  تحرص  أن  هــو  ــروط،  ــش ال تلك  خامس 
ــن ضــبــابــيــة الــتــفــكــيــر، بــيــن الــمــشــاركــة  ــح الـــصـــادر ع ــأرج ــت تــحــاشــي ال
والمقاطعة، والذي يمكن ان يستنزف قواها ويبعثر جهودها، بل ويمزق 
مدروسة  غير  عفوية  ــرارات  ق إلى  األمــر  نهاية  في  يقودها  كي  صفوفها، 
فرضتها ضغوط ضيق الوقت موضوعيا وعدم االستعداد ذاتيا، فتصبح 

المقاطعة نتيجة مفروضة قسريا، بدال من أن تكون منهجا متماسكا. 
وإن  مــتــوفــرة،  غير  للمقاطعة  المالئمة  ــروط  ــش ال إن  الــقــول  خالصة 

الظروف الداعية للمشاركة هي السائدة.

نقاط حمراء على التجنيس!
يتكّلم  عندما  ويؤلمني،  خ��اط��ري  ي��ك��ّدر  ش��يء  أصعب   [
نخلة،  المليون  بلد  كانت  بأّنها  ويقولون  بلدي،  عن  اآلخ��رون 
أن  أستطيع  ال  وبالتأكيد  مجّنس،  المليون  بلد  أصبحت  واليوم 

أدافع عنها، فما تراه مقلة العين ال يستطيع العقل نكرانه.
إّن التجنيس المتخّبط في البحرين، وصل إلى حد الالكفاية، 
على  استولوا  الذين  الجدد،  بالمجّنسين  البحرين  غرقت  إذ 
في  واقتصادية  اجتماعية  أزمة  وأحدثوا  وخيراته،  البلد  خير 
رضي  بحريني  ح��ر  عاقل  هناك  وليس  البحريني،  ال��ش��ارع 
بعض  رأينا  عندما  العجاب،  العجب  كان  بل  التجنيس،  بمسألة 
المتأسلمة  السياسية  الجمعيات  على  المحسوبين  ال��ن��ّواب 

البحرين. في  التجنيس  وبشدة  يؤّيدون 
هناك نقاط حمراء يجب أن تستوقفنا، ولكن إلى اآلن لم نجد 
هوّية  في  هوّيته  ضاعت  بلد  على  وآه��ات  حسرة  بل  لها،  حال 
منهم  البعض  استولى  عندما  شعبه  آمال  وضاعت  المجّنسين، 

الدولة. في  حّساسة  مناصب  على 
من  ال��ك��ث��ي��ر  ح��ص��ول  ن��ق��ط��ة  ه���ي  اس��ت��وق��ف��ت��ن��ا  ن��ق��ط��ة  أّول 
غير  فئة  هناك  بينما  اإلسكان،  بيوت  على  الجدد  المجّنسين 
والشقق،  األه��ل  بيوت  داخ��ل  اختنقت  البحرينيين  من  قليلة 
عن  والبعد  بلدها  عن  الرحيل  سوى  اآلن  إلى  مكانًا  لها  تجد  ولم 

فيها. الموجودة  المجتمعية  الفوضى 
وتشحذ  األم��ّري��ن،  تعاني  بحرينية  أس��رة  هناك  وكمثال، 
صاحب  ال��وزراء  رئيس  بأمر  عام  منذ  شمولها  بعد  الوسائل 
بحصولها  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 

على بيت إسكاني في إحدى مناطق المحّرق.
مع العلم أّن صاحبة البيت تعاني من أمراض مزمنة، وتحبو 

الثالث! الطابق  في  شّقتها  إلى  تصعد  حتى  الساللم  على 
من  قليلة  غ��ي��ر  مجموعة  وج���ود  ف��ه��ي  ال��ث��ان��ي��ة  النقطة  أم���ا 
فشّكلت  تقرأها،  وال  العربية  تنطق  ال  التي  ال��م��دارس،  طلبة 
للمعّلم،  إزعاجًا  وأحدثت  المدرسية،  الصفوف  داخل  مأساة 
غير  الطلبة  لتعليم  ضعفين  جهوده  تكثيف  إل��ى  يضطر  ألّن��ه 

بالعربية. الناطقين 
حوادث  في  تتشّكل  فهي  الثالثة  المأساة  أو  الثالثة  النقطة 
العنف والضرب المبرح واالعتداءات الجنسية، من ِقبل بعض 
االجتماعية  أضرارها  لها  والتي  البلد،  أبناء  على  المجّنسين 
الحوادث  ه��ذه  تكرار  ف��إّن  وبالتالي  الشعب،  على  المتشّعبة 
خلق لنا جياًل جديدًا يحاول أن يأخذ حّقه بيده، ثم يشتكي على 

من ضربه، فقانون الغاب بات منتشرًا هذه األيام.
في  وتتمّثل  األّي���ام،  ه��ذه  نالحظها  التي  الكبرى  والطاّمة 
أوساط  بين  التسّول  ظاهرة  ب��أّن  نجد  عندما  الرابعة،  النقطة 
بعض  دخ��ول  تجد  إذ  ج��دًا،  ج��دًا  كبير  وبشكل  تتجدد  البيوت 
في  دس��ت��ور«  أو  »اح��م  ب��دون  البيوت  داخ��ل  المنّقبات  النساء 
تزايد، وبات الناس ال يعرفون يعطوا من أو يغّلوا أيديهم ّعمن، 
فاألمر سيان، ما إن تخرج الواحدة، حتى تأتي األخرى بقّصة 

دواليك! وهكذا  جديدة، 
الموضوع،  هذا  في  المثير  األمر  المجّنسات  تسّول  وليس 
هذه  من  واالستفادة  الفقر،  على  كدليل  األبناء  استخدام  بل 
بحريني،  أي  يقبله  ال  ما  هو  المال،  على  الحصول  في  الطفولة 
ناهيك  المتسّولون،  هم  البحرينيين  أبناء  بأّن  اآلن  يظن  فالكل 
وجود  ستبّين  التي  المستقبلية،  المّتحدة  األم��م  تقارير  عن 

اإلساءة الواضحة لألطفال من خالل التسّول.
وقد  واألب��ن��اء،  األزواج  خطف  نقطة  هي  األخيرة  والنقطة 
بناتهم  تزويج  يحبذون  المجّنسين  من  كثيرًا  هناك  بأّن  لوحظ 
بعض  ِقبل  وم��ن  موقف،  من  أكثر  في  سمعنا  ولقد  بأبنائنا، 
المجّنسين عن أهّمية التزاوج مع أبنائنا - وهذا مؤّشر خطر - 
قد  أمر  وهو  وأكثر  أكثر  البحريني  المجتمع  في  ينخرطوا  حتى 
بعض  وهناك  مبررة،  غير  قصدية  فيه  تكن  لم  لو  طبيعيًا  يبدو 
األزواج  بخطف  يقمن  »خّطابات«،  عنهن  يقال  مّمن  المجّنسات 

واألبناء.
في  توضع  أن  يجب  ال��ح��م��راء  االجتماعية  النقاط  ه��ذه  إّن 
قليلة  سنوات  خ��الل  م��وج��ودة  المالحظات  فهذه  الحسبان، 
عشر  بعد  حالنا  سيكون  ف��م��اذا  ال��س��ي��اس��ي،  التجنيس  على 

سنوات من اليوم؟
ومحاولة  األم���ور،  ه��ذه  ف��ي  وال��ن��ظ��ر  ال��ت��وّق��ف  م��ن  لنا  الب��د 
يغلي،  فالشارع  أكثر،  تنفلت  ال  حتى  زمامها،  على  السيطرة 
جّراء  من  بالظلم  يشعر  المسكين  والبحريني  متذّمر،  والكل 
بعض  ال��دول��ة  سترصد  وه��ل  ي��ت��وّق��ف؟  فهل  التجنيس،  ه��ذا 

الدراسات حتى ال تتعّثر األمور أكثر في البحرين؟
إلى  بشّدة  سعى  ومن  ه��ؤالء،  بتجنيس  قام  من  ب��أّن  نعتقد 
على  الطافحة  المشكالت  يعالج  أن  ل��ه  الب��د  ال��ح��ل��م،  تحقيق 
التي  األزم���ة  م��ن  ال��خ��روج  ف��ي  يفّكر  أن  ل��ه  الب��د  كما  ال��س��ط��ح، 

أحدثها في بالده.

مريم الشروقي

maryam.alsherooqi@alwasatnews.com

قرقعة القفص: افعلها يا عباس
ــا  ــم ــه ــب ــع وش ــــاض  ــــي وف عـــبـــاس  يـــقـــوم  ال 
أحد،  على  النار  إطــالق  أو  الحافالت  بتفجير 
يعترفون  وهــم  حماس،  مسّلحي  باستثناء 
منهم  يطلبه  ما  هذا  أليس  »إسرائيل«.  بدولة 

؟ لجميع ا
واالتـــحـــاد  ـــا  ـــام أوب ــس  ــي ــرئ ال إدارة  ــــدت  أب
األقــل  على  أو  ذلـــك،  فهم  فــي  بطئًا  األوروبــــي 
»إسرائيل«  أن  إدراك  في  التصرف  في  بطئًاً 
الــعــائــق  ــي  ه الفلسطينية  الــســلــطــة  ــس  ــي ول
من  أكثر  منذ  كذلك  كانت  وأنها  السالم  ــام  أم
السلطة  فيها  بدأت  التي  اللحظة  منذ  سنتين، 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــبــت اإلرهــــــاب فـــي الــضــفــة 
أن  طويلة  فترة  ومنذ  شعرت  لقد  الغربية. 
االحتالل  إدامة  على  يعمل  الذي  الوحيد  األمر 
حــافــظــت  وإذا  الــفــلــســطــيــنــي.  ــــــاب  اإلره ـــو  ه
الالعنفية،  الحملة  على  الفلسطينية  السلطة 
الغرب  َيفِرض  أن  قبل  وقت  قضية  أنها  أعتقد 
أو  الفلسطينيين،  إطالق  إما  »إسرائيل«  على 
إفريقيا  جنوب  مثل  مــارقــة  ــة  دول تصبح  أن 

العنصري. الفصل  حقبة  إبان 
شك  ال  باالعتبار،  الخيار  ــذا  ه أخــذنــا  وإذا 
الشيء  تفعل  ــوف  س ــل«  ــي ــرائ »إس ــأن  ب لـــدّي 
ــذا.  ــه ــار ك ــي ــال خ ــي ــط ح ــق ــن ف ــك ــح، ول ــي ــح ــص ال
أجلنا،  ومـــن  الفلسطينيين  أجـــل  ومـــن  ـــذا،  ل
ــام في  ــت ــاح ال ــج ــن ــاض ال ــي أرجـــو لــعــبــاس وف

واحد. طرف  من  استراتيجيتهم 
ــم،  ــه ــب ــان مــعــظــم اإلســـرائـــيـــلـــيـــيـــن مــــن ج
تصرف  بسبب  الشديد  بالسخط  مصابون 
يعود  ال  يــتــســاءلــون،  ــاذا،  ــم ل الفلسطينيين. 
ــة الــمــفــاوضــات  ــاول ــاس بــبــســاطــة إلـــى ط ــب ع

نتنياهو؟ بنيامين  مقابل 
عباس  أن  هــي  ــؤال  ــس ال ــذا  ه على  ــة  ــاب اإلج
لحظة  فمنذ  ذلــك،  فعل  لــو  مجنونًا  سيكون 

بنيامين  ــام  ق الــــوزراء،  رئــاســة  ــى  إل وصــولــه 
نــتــنــيــاهــو بــمــحــو تــســع ســنــوات مــن الــتــقــدم 
ــاراك  ــرض إيــهــود ب ــالم. ع ــس فــي مــحــادثــات ال
الضفة  من   %  95 حوالي  الفلسطينيين  على 
الشرقية،  القدس  من  جزء  فيها  بما  الغربية، 
بما   %  100 حوالي  أولمرت  إيهود  عــرض  ثم 
واآلن  الشرقية،  الــقــدس  مــن  أكبر  ــزء  ج فيها 
الطاولة.  على  كله  ذلــك  بمحو  نتنياهو  قــام 
به  لاللتزام  مستعد  هو  ــذي  ال الوحيد  الرقم 
القدس  في  األراضــي  نسبة  وهــو  الصفر،  هو 
عنها. للتخلي  استعداده  أبدى  التي  الشرقية 

الفلسطينيين  أن  هــو  ــي  ــال ــح ال الــوضــع 
»إسرائيل«  تراجعت  بينما  السالم  يحققون 
التقدم  يؤخر  الذي  فمن  للسالم،  عرضها  عن 
األميركيين  أن  الحظ  لسوء  هم؟  أم  نحن  هنا؟ 
يدعموا  أن  من  خجاًل  أكثر  كانوا  واألوروبيين 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــــذا يــهــدد عــبــاس  ــط ــل ــس ال
واحد،  طرف  من  عنفّية  غير  بأعمال  وفياض 
األمر  ما،  بعمل  ويقوم  بالخجل  العالم  ليشعر 

مطالبهم. يدعم  الذي 
رداً على ذلك يقوم رئيس الوزراء وحكومته 
برفع السقف. أعمال من طرف واحد! وماذا عن 
هذه  احترمتها  طالما  التي  أوسلو  معاهدات 
المتحدة  األمــم  ــرارات  ق عن  ــاذا  وم الحكومة؟ 

التحية؟ الحكومة  هذه  لها  تقدم  التي 
االنتهاكات  من  يكفي  ما  هناك  أن  الــواقــع 
معاهدات  جوهر  أن  إال  الشمس،  إلى  للوصول 
مبادرة  وكــل  المتحدة  األمــم  وقــرارات  أوسلو 
الستة  األيـــام  ــرب  ح منذ  ــرى  أخ دبلوماسية 
كانت مبدأ األرض مقابل السالم، و«إسرائيل« 

الفلسطينيين. وليس  اآلن،  ترفضها  التي  هي 
العمى  مدى  حول  فكرة  على  تحصل  سوف 
الذي أصيبت به هذه الدولة عندما تسمع عن 

أنواع اإلجراءات المضادة التي تعد لها الدولة 
االستقالل  الفلسطينية  السلطة  أعلنت  إذا 
ــم يــتــحــدثــون في  ــه ــة. إن ــي ــرب ــغ ــي الــضــفــة ال ف
وعن  المستوطنات  ضم  عن  ــوزراء  ال مجلس 
للسلطة  الضريبية  الــعــوائــد  تحويل  ــف  وق

. لفلسطينية ا
إلى  كله  بالعالم  سيأتي  المع  أمر  من  له  يا 
جانبنا. أراهن أن ذلك سيفضح ظلم االستقالل 

ويدعمه! االحتالل  ويبرر  الفلسطيني 
أيـــضـــًا  ــــــراه  ي وال  ــــــك،  ذل ــــــرون  ي ال  ـــم  ـــه إن
ــــوا لـــهـــؤالء  ــــّوت ـــون الــــذيــــن ص ـــي ـــل ـــي ـــرائ اإلس
أصيبت  بمجملها  ــة  ــدول ال ــذه  ه ــاص.  ــخ األش
بالفلسطينيين،  تفعله  ــا  م حــيــال  بالعمى 
في  الفلسطينيون،  يفعل  وبينما  اآلن،  حتى 
أن  منهم  طلبنا  ما  األقل  على  الغربية  الضفة 

العنف. وقف  عديدة:  عقود  منذ  يفعلوه 
وآمل  مختلفة،  قصة  بالطبع  غــزة  تشّكل 
عن  سياسيًا  منفصلة  تبقى  أن  ــدق  ص بكل 
تسوية  هناك  تكون  ال  وأن  الغربية،  الضفة 
بالالعنف  سيضر  ذلك  ألن  وفتح؛  حماس  بين 
ــه الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــج ــه ــت ــن ــــــذي ت ال
العالم  يستطيع  الدولتين.  واستراتيجية 
وسالم  عباس  محمود  دعم  عليه  يتوجب  بل 
ال  فهو  نتنياهو.  حكومة  سياسات  ضد  فياض 

حماس.  يدعم  أال  ويجب  يستطيع، 
ولكن إذا فشل عباس وفياض فمن المنطقي 
الضفة  فـــي  ستخلفهما  ــاس  ــم ح إن  الـــقـــول 
فشل  وإذا  غزة.  في  حصل  كما  تمامًا  الغربية 
الالعنف فمن المنطقي أن يعود الفلسطينيون 
ذلك  رؤية  »إسرائيل«  تستطيع  ال  العنف.  إلى 
ألوباما  عائد  ــر  األم هــذا  رؤيــتــه.  تريد  ال  وهــي 

تراه. »إسرائيل«  يجعلوا  ألن  والغرب 
االنفجار. ينتظرونه؟  الذي  ما 

الري ديرفنر

 كاتب مقاالت وأعمدة في الجيروساليم بوست، والمقال 
ينشر بالتعاون مع »كومن غراوند«

العالم  انتظره  أم��ر  الغربية  الضفة  في  اآلن  ن��راه  ما   [
استقالل  ح��رك��ة  ج����دًا:  ط��وي��ل��ة  ف��ت��رة  م��ن��ذ  ال��دي��م��ق��راط��ي 

فلسطينية ال عنفية.
كل ما يهدد به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
ورئيس الوزراء سالم فياض، مثل إعالن الدولة من طرف 
لم  إذا  أو،  بها  االع��ت��راف  المتحدة  األم��م  ومناشدة  واح��د 
»إسرائيل«  ومطالبة  الفلسطينية  السلطة  حل  ذلك،  ينجح 
الالعنف،  تكتيكات  من  جميعها  للفلسطينيين،  بالمواَطنة 
وجميعها تهدف إلى إجبار »إسرائيل«، من خالل الضغط 
دول��ة  ك��ل  تعتقد  م��ا  الفلسطينيين  إع��ط��اء  على  ال��دول��ي، 
باستثناء هذه الدولة أنه حق لهم: دولة ذات سيادة ترتكز 

على حدود ما قبل حرب العام 1967.

عبيدلي العبيدلي

ubaydli.alubaydli@alwasatnews.com

العمل  ساحة  إلى  نعود  العامة،  األرضية  تلك  فوق  من   [
التي  المالئمة  الشروط  نشخص  كي  البحريني  السياسي 
توفر  مدى  ون��رى  الصحيحة،  المقاطعة  بمبدأ  األخ��ذ  تبيح 
اآلن  من  تمتد  التي  بالذات،  المرحلة  هذه  وفي  الشروط،  هذه 

وحتى اإلعالن عن نتائج انتخابات 2010.

نحن ال نتحدث عن نظام 
مثالي نموذجي ليس في 

حاجة إلى الكثير من عناصر 
اإلصالح، بقدر ما نشير إلى 

أن أفضل وسيلة لإلصالح هي 
تلك التي تقوم من الداخل، 

وباالستخدام األقصى، 
وبالتالي األفضل، للقنوات 

الشرعية المتاحة وتوسيع 
صالحياتها، بدال من إدارة 

الظهر لها ومقاطعتها



قاعدة اللعبة: 
ل��ع��ب��ة  ال����س����ودوك����و   [
دون  م���ن  س��ه��ل��ة،  ي��اب��ان��ي��ة 
تتألف  ح��س��اب��ي��ة.  ع��م��ل��ي��ات 
خ��ان��ة   81 م����ن  ش��ب��ك��ت��ه��ا 
مربعات   9 من  أو  صغيرة،  
منها  ك���ل  ي��ح��ت��وي  ك��ب��ي��رة 
ص��غ��ي��رة.  خ���ان���ات   9 ع��ل��ى 
الشبكة  إكمال  الالعب  على 
 ،9 إلى   1 من  أرقام  بواسطة 
شرط استعمال كل رقم مرة 
واح����دة ف��ق��ط، ف��ي ك��ل خط 
عمودي  خط  كل  وفي  أفقي 
وفي كل مربع من المربعات 

الحل غــداًالتسعة.

حل العدد السابق

حل العدد السابق
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17727333 .. االتحاد العام لنقابات عمال البحرين
39478897........ االتحاد النسائي البحريني

غرفة تجارة وصناعة البحرين....   17576666

اتحاد الجمعيات االستهالكية.....   39671003
39601218..... . اتحاد جمعيات المسرحيين   ....

إتحادات

17825425 .. الجمعية البحرينية لحقوق االنسان
جمعية حماية العمال الوافدين.....39452470
39444284........ جمعية الشفافية البحرينية

17270222........... جمعية حماية المستهلك
17259770 .. الجمعية البحرينية للحريات العامة 

هيئات حقوقية

هيئات بيئية
جمعية أصدقاء البيئة.................. 39433228
39644933 ................. جمعية البحرين للبيئة
39633883 ......... جمعية حماية الحياة البحرية

17826512 ............ جمعية علوم وتقنية المياه
39818552 ....... جمعية علوم األرض البحرينية

هيئـات مهنية
17725665 ...................... جمعية المحامين
جمعية الصحافيين.................... 36366311
جمعية األطباء البحرينية.............. 17827818 
17727100 ........ جمعية المهندسين البحرين�ية

جمعية التمريض البحرينية........... 17242233
17224624 ....... الجمعية الصيدالنية البحرينية
اسرة االدباء والكتاب   ..................17233446
17727033 ........... جمعية المعلمين البحرينية

هيئات إسالمية
17671788 .................... الجمعية اإلسالمية
جمعية اإلص���الح...................... 17323990
جمعية التوعية اإلسالمية............. 17592844
17775882 ............. جمعية الهداية اإلسالمية
17720053 ............. جمعية التربية اإلسالمية
17537373 ....................... اكتشف االسالم
39456058 ................. جمعية بيوت الرحمن

17344474 ...................... جمعية أهل البيت
17741111 ............ جمعية الرسالة اإلسالمية
جمعية االمام مالك بن انس............ 39444190
17665335 ........................ جمعية النو للبر
جمعية الذكر الحكيم................... 39658111
17785500 .......................... جمعية البيان
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17343700 ................... محافظة المحرق
17795555 ................ المحافظة الشمالية
17684599 ................ المحافظة الوسطى
17750000 ................ المحافظة الجنوبية

17217785 ..................... بلدية العاصمة
17333183 ...................... بلدية المحرق
17698666 ..................... بلدية الشمالية
17761811 ..................... بلدية الوسطى
17663100  ..................... بلدية الجنوبية ق
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هيئات شبابية
39757127 ................ جمعية الشباب والبيئة
39897453 .................... جمعية دعم الطالب
جمعية أطفال وشباب المستقبل...... 39818151
39066972 ............ جمعية الشبيبة البحرينية 
جمعية ملتقى الشباب البحريني...... 36378833
36696639 ............. جمعية البحرين الشبابية 

 39282456 ... جمعية اصدقاء الناشئة البحرينية
جمعية المجلس الثقافي الشبابي ..... 39334472
39603609 ......... جمعية رواد االعمال الشباب 
39214392 .......... جمعية الشباب الديمقراطي 
39233329 ........................... جمعية حوار

هيئات أسرية ونفع عام
17262237 ........... جمعية نهضة فتاة البحرين
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17678947 .................. جمعية أوال النسائية
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39670072 ................. جمعية النساء الدولية
17813656 ............... جمعية المرأة البحرينية
39495459 ........ جمعية تنمية المرأة البحرينية

17662211 .............. جمعية العائلة البحرينية
39667736 ........... جمعية مدينة حمد النسائية
17438878 .............. جمعية المحرق النسائية
39422186 .......... جمعية نساء من أجل القدس
39456620 .............. جمعية المرأة المعاصرة
17232233 .... جمعية البحرين لتنظيم ورعاية األسرة
36006516 ....... جمعية أصدقاء الشلل الدماغي
17233080 ............ جمعية البحرين لمكافحة السرطان
17250115 ......................... جمعية الصم البحرينية 
جمعية الحكمة للمتقاعدين ................. 17626361

 999 ...................... شرطة، اطفاء، اسعاف
199 .. حوادث المرور )واإلبالغ عن تسحيق اإلطارات(
خفر السواحل...................... 17700000
الكهرباء والماء..................... 17515555
80001810 .................. طوارئ المجاري
39609331 .................... طوارىء البلدية
الخط الساخن لشئون البيئة....... 17785659
....... 39531888و17530096 ادارة حماية المستهلك

قسم مراقبة االغدية   بإدارة الصحة العامة .....39427743
17339339 ............... إستعالمات الطيران
17430515 ....... لإلبالغ عن  العنف األسري
شكاوى لهيئة تنظيم االتصاالت .. 80088888
80001855 ....   لإلبالغ عن رمي القمامة ومن السيارات 
80008099 ........................   حملة »إرتقاء« للنظافة

أفقي:
1 - شاعر إماراتي.

2 - عاصمة التينية - ضمير متصل - سائل حيوي )م(.
3 - حرف جر )م( - أخاف.

4 - السائل الحيوي )م( - طليق.
5 - غم - لعب )م( - عاهل.

6 - عهود - من الحيوانات.
7 - من هندسة الطرق - وجهة نظر.
8 - سئم - من الوالدين )م( - يمنح.

9 - متشابهة - من األشجار.
10   هدم - الغم - إحسان.

عمودي:
1 - من كتب التراث.

2 - من العمالت )م( - أداة هدم.
3 - من الطيور - للندبة.

4 - ضمير متصل - إجابات )م( - متشابهان.
5 - معبود - ثروة.

6 - شاعر عامي سوري.
7 - ضل - مادة قاتلة.

8 - عاصمة غربية.
9 - مدينة مقدسة - فك - أفر.

10   من مناطق البحرين.
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لتواجه  ذكيًا  اليوم  تكون  أن  ح��اول   [
المواقف الصعبة التي تتعرض لها. 

منك  التقرب  االشخاص  أحد  يحاول   [
فال تصده.  

ومتهور،  س��ري��ع  ق���رار  أي  تتخذ  ال   [
يجب أن تدرس األوضاع  جيدًا.   

] ال تنفعل بسرعة على الحبيب وألتفه 
األسباب، تحلى بالصبر ولغة الحوار.  

اآلخرين  انتقادات  تتقبل  أن  ح��اول   [
بروح رياضية مرحة، وال توتر أعصابك. 

لتصرفات  انتقادك  ح��دة  من  خفف   [
الحبيب فأنت تنفره منك، كن هادئًا معه.

] تتخذ موقفًا تجاه أحد زمالء العمل ال 
يعجبك تصرفه، ولكن احذر من رد فعله. 

تتبع  أن  يجب  أوسطها،  األمور  خير   [
هذا المبدأ في عالقاتك  مع الشريك.  

فقريبًا  وال��ق��ل��ق،  ال��ت��وت��ر  ع��ن  اب��ت��ع��د   [
ستحصد ثمار تعبك  في أداء مهامك بدقة. 

] تشعر أخيرًا أنك التقيت فتى أحالمك 
الذي سيعوض عن الفترة  الماضية.  

أن  قبل  مشروع  أي  وتقبل  تتهور  ال   [
تقوم بدراسته جيدًا. 

حتى  تحب  من  مع  تساهاًل  أكثر  كن   [
تنجح العالقة بينكما.

20 ديسمبر/ كانون األول 

»بطرس  ب���  ال��م��ع��روف  األول  ب��ط��رس  القيصر   -  1699  @
 1 من  الجديدة  الروسية  السنة  بداية  موعد  بتغيير  )يأمر  الكبير« 

عام.  كل  من  الثاني  كانون  يناير/   1 إلى  أيلول  سبتمبر/ 
فرنسا  من  رسميًا  لويزيانا  )والي��ة(  ملكية  نقل   -  1803  @

دوالر.  مليون   27 مقابل  األميركية  المتحدة  الواليات  إلى 
الهند.  في  السيخ  ثورة  قيام   -  1845  @

عن  ج��ن��وب��ي��ة  أم��ي��رك��ي��ة  والي����ات  س��ت  ان��ف��ص��ال   -  1860  @
األهلية  الحرب  ان��دالع  سبب  ما  األميركي؛  الفيدرالي  االتحاد 

األميركية. 
إن��ش��اء  ي��ق��رر  ال��خ��ام��س  ال��ص��ه��ي��ون��ي  ال��م��ؤت��م��ر   -  1901  @

فلسطين.  في  األراضي  لشراء  العالمي  اليهودي  المجلس 
إنشاء  على  يوافق  البريطاني  السامي  المندوب   -  1921  @
األوق���اف  ش��ئ��ون  على  ل��إلش��راف  األع��ل��ى  اإلس��الم��ي  المجلس 

فلسطين.  في  والمقدسات 
على  الصهيوني  الكيان  دولة  بقيام  تعترف  كندا   -  1948  @

فلسطين.  أرض 
للمرة  الذرية  الطاقة  من  الكهربائية  الطاقة  توليد   -  1951  @

العالم.  في  األولى 
المصري.  للرئيس  نائبًا  السادات  أنور  تعيين   -  1969  @

بعد  بولندا  في  غومولكا  فالديسالف  استقالة   -  1970  @
البلطيق.  على  الواقعة  المرافئ  في  عمالية  تظاهرات 

باكستان  في  الرئاسة  يتولى  بوتو  علي  ذوالفقار   -  1971  @
خان.  يحيى  استقالة  بعد 

كاريرو  لويس  اإلسباني  الوزراء  رئيس  اغتيال   -  1973  @
مدريد.  العاصمة  في  مفخخة  سيارة  بتفجير  بالنكو، 

مقاتل  آالف  أرب��ع��ة  م��ن  وأك��ث��ر  ع��رف��ات  ي��اس��ر   -  1983  @
يونانية  سفن  متن  على  )لبنان(  طرابلس  يغادرون  فلسطيني 

الفرنسية.  البحرية  سفن  بمواكبة  المتحدة  األمم  علم  ترفع 
إلى  قواتها  ترسل  األميركية  المتحدة  الواليات   -  1989  @

نورييغا.  مانويل  رئيسها  إلزاحة  بنما 
إلحالل  البوسنة  في  باالنتشار  تبدأ  الناتو  قوات   -  1995  @
ال���س���الم، ب��ع��د ال���ح���روب ال��دم��وي��ة ال��ت��ي ج���رت ب��ي��ن ال��ع��رق��ي��ات 

والمسلمة.  والكرواتية  الصربية 
إل��ى  ال��ب��رت��غ��ال  م��ن  م��ك��او  ع��ل��ى  ال��س��ي��ادة  ن��ق��ل   -  1999  @

. لصين ا
ق��رارًا  تتبنى  المتحدة  ل��ألم��م  العامة  الجمعية   -  2001  @
والمرتهنين  األسرى  لجميع  الفوري  اإلطالق  على  العراق  يحث 

العراقية. السجون  في  أخرى  جنسيات  من  وغيرهم  الكويتيين 
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المالكي يزور مصر اليوم 

إيران والعراق يسعيان لحل دبلوماسي بشأن بئر نفطية

النزاع  محل  النفط  البئر  فوق  اإليراني  العلم  ورفرف 
في  بــغــداد  شرقي  جنوب  نائية  صحراوية  منطقة  فــي 
في  إيرانية  عسكرية  خيمة  وأقيمت  ــس،  أم مبكر  ــت  وق
العراقية،  الحكومة  باسم  المتحدث  وقال  قريب.  مكان 
القلق  عدم  إلى  ندعو  »رويترز«  لـ  بغداد  في  الدباغ  علي 
أي  عــن  وبعيدة  هــادئــة  بطريقة  األمـــر  ــذا  ه حــل  وسيتم 

تصعيد عسكري.
هذه  من  بالقرب  نفطية  حقواًل  تملك  التي  إيران  وتقول 
المنطقة إن البئر موضوع النزاع يقع في أراضيها. ونقلت 
عن  بالعربية  الناطقة  اإليرانية  التلفزيونية  العالم  قناة 
قد  يكون  أن  اإليراني  الجيش  نفى  قوله،  عسكري  بيان 

استولى على بئر نفط داخل العراق. 
ــراد  األف لعشرات  الــفــوري  بالسحب  الــعــراق  وطــالــب 
لكنه  البئر  على  استولوا  إنهم  يقول  اإليرانية  القوات  من 
خفف من مطالبه مع تطمينات بأنه ال يسعى إلى الحرب. 
أمنيًا  اجتماعًا  عقدت  التي  العراقية  الحكومة  واستدعت 

كاظمي  حسن  بغداد  في  اإليراني  السفير  الجمعة  طارئًا 
قمي لمناقشة هذا األمر معه. وقال متحدث باسم السفارة 
تضم  مشتركة  لجنة  أن  العراقي  الجانب  أبلغ  السفير  إن 
عن  مسئولة  البلدين  من  وعسكريين  نفطيين  مسئولين 
القضية  هذه  سنحل  وأضاف  المشاكل.  هذه  مثل  تسوية 

بطريقة دبلوماسية. 
ــن يــؤثــر عــلــى إنــتــاج  ــدث ل ــح ــاغ إن هـــذا ال ــدب ـــال ال وق
برميل  مليون   1.9 بلغ  ــذي  ال العراقي  النفط  وتصدير 
نحو  حاليًا  الفكة  حقل  وينتج  الماضي.  الشهر  يوميًا 
عشرة آالف برميل يومًا وهو حقل صغير حسب المعايير 

العراقية.
بحر  إبراهيم  السابق،  العراقي  النفط  ــر  وزي ــال  وق
آبار  سبعة  من  واحد  وهو  النزاع  محل  البئر  إن  العلوم 
ــي  األراض ــل  داخ متر   300 مسافة  على  يقع  الفكة  فــي 
إن  وقال  البئر.  هذا  حفر  الذي  هو  العراق  وأن  العراقية، 
نفطًا  ينتج  ولم  البلدين  بين  نزاع  محل  لعقود  ظل  البئر 

قصيرة. لفترة  سوى 
ــوداً  ــن ج إن  ــون  ــي ــراق ع نــفــطــيــون  ــون  ــول ــئ ــس م وقــــال 
في  النفطية  البئر  على  مؤقت  بشكل  سيطروا  إيرانيين 
العام  خــال  مــرات  عــدة  النائية  الصحراوية  المنطقة 

قال  متعمد.  اســتــفــزاز  بــأنــه  ــك  ذل ــوا  ــف ووص الــمــاضــي، 
البئر  قرب  تعسكر  مازالت  اإليرانية  القوات  إن  الدباغ 

)السبت(. أمس 
وكان رد الفعل الذي صدر عن الواليات المتحدة التي 
النزاع  على  النووي  برنامجها  بشأن  إيران  مع  تختلف 
في  األميركيون  المسئولون  يدل  ولم  ملفت  بشكل  هادئًا 

مباشرة. تعليقات  بأية  العراق 
األميركية  األركــان  قائد  مولن  مايك  األميرال  أن  غير 
إن  السبت  أمس  بغداد  إلى  زيارة  خال  قال  المشتركة 

سلبيًا. يزال  ال  العراق  على  اإليراني  التأثير 
العراقي  الــوزراء  رئيس  اليوم  يزور  آخر،  جانب  من 
ــف  ووص الــعــربــيــة.  مصر  جمهورية  الــمــالــكــي،  نـــوري 
الموسوي،  علي  ــوزراء  ال لرئيس  اإلعامي  المستشار 
»تحمل  ــا  ــه وأن »الــمــهــمــة«  ـــ  ب ــوم،  ــي ال الــمــقــررة  ــارة  ــزي ال

كبيراً«. سياسيًا  مضمونًا 
ـــرق األوســــط »  ـــش ــوي لــصــحــيــفــة »ال ــوس ــم ــــال ال وق
مستوى  ستبرز  »الزيارة  إن  أمس،  الصادرة  اللندنية 
على  مصر  دور  أهمية  وإيضاح  البلدين  بين  العاقات 

العربي«. المستوى 
ــة بــيــن الــعــراق  ــاط ــوس ــي ال وعـــن الــــدور الــمــصــري ف
اتهام  جراء  انقطعت  التي  العاقات  الستئناف  وسورية 

بغداد لدمشق بإيواء عناصر بعثية خططت للتفجيرات 
»مصر  أن  الموسوي  ــح  أوض مــؤخــراً،  بغداد  هــزت  التي 
ــدول  ال على  مــبــاشــرة  غير  ــورة  ــص ب تضغط  أن  يمكنها 
على  القضاء  أجل  من  الموضوع  هذا  في  تتعاون  لم  التي 

اإلرهاب«.
العراقيين  الصحافيين  نقيب  هــدد  ــرى،  أخ جهة  من 
تأخير  على  احتجاجًا  بالتظاهر  السبت  الامي  مؤيد 
البرلمان  جانب  من  الصحافيين«  حماية  »قانون  إقرار 
يعيشها  التي  االستثنائية  الظروف  رغم  وذلك  العراقي، 

الصحافيون في أنحاء الباد.
للصحافيين  اجتماع  في  ألقاها  كلمة  في  الامي  وقال 
جاسم  والشباب  الرياضة  وزير  حضور  في  الرياضيين 
المدن  في  وفروعها  »النقابة  إن  بغداد،  في  جعفر  محمد 
برنامج  لتنفيذ  المقبلة  ــام  األي خــال  تستعد  العراقية 
وإقــرار  إنــجــاز  بتسريع  المطالبة  إطــار  فــي  احتجاجي 

قانون حماية الصحافيين«.
الدورة  خال  القانون  إقرار  في  أمله  عن  الامي  وأعرب 

الحالية لمجلس النواب.
في  ــارك  ش ــذي  ال ــي  راض أحمد  النائب  قــال  جهته،  من 
الصيغة  إعداد  طور  في  البرلمانية  »اللجان  إن  االجتماع 

النهائية للقانون بهدف إقراره بأسرع وقت«.

نوري المالكي

§  بغداد، القاهرة - د ب أ، رويترز 

رغم  ح��دودي  لنزاع  دبلوماسي  حل  إلى  السعي  على  )السبت(  أمس  وبغداد  طهران  اتفقت   [
اتهام إيران بأن قواتها استولت على بئر نفط داخل األراضي العراقية.

مجلس النواب األفغاني يستعرض 
مرشحي الحكومة الجديدة

§  كابول - د ب أ، رويترز

ــي أمــس  ــان ــغ ــرض مــجــلــس الـــنـــواب األف ــع ــت ] اس
المناصب  لتولي  المرشحين  أسماء  قائمة  )السبت( 
الوزارية في حكومة الرئيس األفغاني حامد قرضاي 
دون  عليها،  للمصادقة  تمهيداً  انتظارها  طال  والتي 

تغيير يذكر في الوزارات المهمة. 
مرشحًا   23 أســمــاء  تضم  التي  القائمة  وشملت 
ــم  ــاءه ــق ب ـــرب  ـــغ ال ــل  ــض ــف ي حــالــيــون  وزراء  بــيــنــهــم 
الحكومة  في  وزاريــة  مناصب  لتولي  والمرشحون 
ورداك،  عبدالرحيم  ــاع  ــدف ال وزيــر  مــن  ــًا  ك الــجــديــدة 
المالية  ــر  ووزي أتمار  حنيف  محمد  الداخلية  ــر  ووزي
الجديدة  القائمة  إلى  وينظر  زخيلوال.  عمر  حضرت 
المسار  بتغيير  قرضاي  لتعهدات  اختباراً  باعتبارها 
بعدما تراجعت شعبيته في الغرب لعجزه عن إحال 
السام في أفغانستان بعد ثمانية أعوام من اإلطاحة 
جماح  كــبــح  ــن  ع ــزه  ــج ع ــك  ــذل ك »طــالــبــان«،  بــنــظــام 
الــوزاري  التشكيل  نصف  قرضاي  ــح  ورش الفساد.  
في  لمناصب  ــراً،  وزي  25 من  المؤلف  و  تقريبًا  القائم 

في  للبقاء  ــراً  وزي  11 اختار  حيث  الجديدة،  الـــوزارة 
غير  وزارية  حقائب  وزيران  سيتولى  فيما  مناصبهم، 
جديدة  أسماء  عشرة  ترشيح  مع  يتقلدونها،  التي 
المقدمة  القائمة  تشمل  ــم  ول التشكيل.  الستكمال 
الشئون  لوزارتي  مرشحين  أسماء  النواب  لمجلس 

الخارجية أو اإلعمار.
يصادق  أن  يتعين  األفــغــانــي،  الدستور  وحسب 
قبل  الــوزاريــة  للمناصب  المرشحين  على  البرلمان 
الثقة  عــلــى  الــتــصــويــت  عملية  وســتــبــدأ  تعيينهم. 

بالحكومة الجديدة اليوم )األحد(. 
السابقة  حكومته  وزراء  من  عدداً  قرضاي  ونحى 
من  الغربيين،  حلفائه  لتهدئة  تــهــدف  خــطــوة  ــي  ف
قضايا  في  المتورطين  من  ــل  األق على  اثنان  بينهم 
أمس  مسئولون  ذكر  أمنيًا،  الدوالرات.   بمايين  فساد 
جنوبي  وقع  انفجار  في  حتفه  لقي  أميركيًا  جنديًا  أن 
االفغانية  األمن  قوات  تمكنت  حين  في  أفغانستان، 
اشتباكات  في  »طالبان«  عناصر  من  سبعة  قتل  من 

بالمنطقة الشمالية من الباد.

مقتل اثنين من الشرطة الباكستانية ومسئول مدني في كويتا
§  إسالم آباد - د ب أ

بالشرطة  ــادر  ــص م ذكـــرت   [
مسلحين  رجــااًل  أن  الباكستانية 
ــة فــتــحــوا الــنــار  ــوي ــه مــجــهــولــي ال
ــارة  ــي ــى س ــل ـــت( ع ـــب ـــس ــــس )ال أم
ــان  ــوج ــان ــق »م ــري ــة فـــي ط ــرط ش
كويتاعاصمة  مدينة  في  روود« 
غرب  جنوبي  بلوشستان  إقليم 

الباد.
الهجوم  غن  المصادر  قالت  و 
رجــال  مــن  اثنين  مقتل  أسفرعن 
ــج  ــام ــرن ـــول ب ـــئ ـــس ـــة وم ـــرط ـــش ال
حسبما  ــك  وذل الامركزية،  ــم  دع
التلفزيونية  »اج«  قــنــاة  ـــرت  ذك
آخر،  حــادث  وفــي  الباكستانية.  

التلفزيونية   « »جيو  قناة  نقلت 
الباكستانية  الشرطة  مصادر  عن 
تفجيرها  تـــم  قــنــبــلــة  إن  ــا  ــه ــول ق
بعد  عن  التحكم  جهاز  بواسطة 
حالة  انتشار  في  تسببت  السبت 
مدينة  فــي  سكان  بين  الــذعــر  مــن 
الحدود  غقليم  عاصمة  بيشاور 
غرب  شمال  الغربية  الشمالية 
ـــرد أي  ــم ت ـــه ل ــان. غــيــر أن ــت ــس ــاك ب
ـــدوث خــســائــر في  ــن ح تــقــاريــر ع

األرواح.
ــادر  ــص ـــه م ـــرت ــا ذك ــم ووفــــقــــًا ل
ــــإن عـــبـــوة نــاســفــة  ــة ف ــرط ــش ــال ب
ــــــرور ســـيـــارة  ـــرت لـــــدى م ـــج ـــف ان
الامركزية  دعم  برنامج  مسئول 
ــى طــريــق  ــل ــار ع ــخ ــت ــار اف ــه ــب ــول ج

ــاد.  آب أفــريــدي  منطقة  فــي  دائـــري 
االنفجار  أن  الــمــصــادر  ــت  ــاف واض
طفيفة  أضــرار  غلحاق  عن  أسفر 
ــن نــاحــيــة أخـــرى،  ــارة.  م ــي ــس ــال ب
يقل  ال  ما  إصابة  مسئولون  أعلن 
حرس  قــوات  من  جنود  ثاثة  عن 
عندما  ـــس  أم ــة  ــدي ــن ــه ال ـــدود  ـــح ال
النار  باكستانية  قـــوات  فتحت 
ــي في  ــام ــدي أم ــن ــع ه ــوق صـــوب م

إقليم كشمير المضطرب. 
إن  المحلية  الشرطة  وقــالــت 
النار  اطلقت  الباكستانية  القوات 
الجهة  ــن  م كــرانــتــي  ــع  ــوق م عــلــى 
ــذي  ال الــســيــطــرة  لــخــط  المقابلة 
يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه 

بين الهند وباكستان. 

متقي: إيران مستعدة
لدراسة مقترحات الوقود النووي

§  طهران، نيويورك - د ب أ، رويترز

متقي  منوشهر  اإليــرانــي  الخارجيه  ــر  وزي ذكــر   [
الوقود  مقايضة  بشأن  األخيرة  إيــران  مقترحات  أن 
استعداد  عن  معربًا  الطاولة،  على  مازالت  النووي 
ــي هــذا  ـــر ف ــرف اآلخ ــط ــة مــقــتــرحــات ال ــدراس ــران ل ــه ط

الشأن. 
الجمهورية  انباء  وكالة  مع  حديث  في  متقي  وقال 
تبادل  بــشــأن  بـــاده  ــراح  ــت اق إن  ــا(  ــرن )إي اإلســامــيــة 
عن  نابع  اإليرانية  كيش  جزيرة  في  النووي  الوقود 
حسن نوايا طهران ورغبتها في توفير فرصة للطرف 
اآلخر.  وأضاف أن طهران ليست مصرة علي ضرورة 
به  تقدمت  ــذي  ال االقــتــراح  مع  ــر  اآلخ الطرف  موافقة 
كيش  جزيرة  على  الــنــووي  الــوقــود  مقايضة  بشأن 
يتقدم  لكي  اآلخر  للطرف  الطريق  فتح  هو  هدفها  وأن 
أن  ــي  ــران اإلي الــوزيــر  ــال  وق الــصــدد،  ــذا  ه فــي  باقتراح 
باده لم تتسلم بعد رداً رسميًا من الطرف اآلخر بشأن 

االقتراح الذي تقدمت به عن مقايضة اليورانيوم.
»تويتر«  موقع  قراصنة  اخترق  ذلك،  غضون  في 
بتحويل  وقاموا  الخميس  االنترنت  على  االجتماعي 

تعلن  آخر  موقع  إلى  الموقع  استخدام  يحاول  من  كل 
على  ــران  إي »جيش  بأنها  نفسها  تصف  جماعة  فيه 
وقــال  الموقع.  تعطيل  عــن  مسئوليتها  االنــتــرنــت« 
سجاته  من  بعضًا  أن  الرسمية  مدونته  في  »تويتر« 
إصــاح  تــم  ولكن  مــؤقــت«  بشكل  للخطر  »تعرضت 

الخلل وسيحقق في الواقعة.
وتعطل الموقع الذي يتمتع بشعبية كبيرة بشكل 
مفاجئ لنحو ساعتين من قبل الجماعة التي وضعت 
عنوانًا  »تويتر«  لموقع  الرئيسية  الصفحة  محل 
جيش  قبل  من  للقرصنة  تعرض  الموقع  »هذا  يقول 
للواليات  مناهضة  رسالة  مع  االنترنت«  على  إيران 

المتحدة.
اإليراني  الشورى  مجلس  رئيس  يتوجه  ذلك،  إلى 
للمشاركة  )األحــد(  اليوم  مصر  إلــى  الريجاني  علي 
الداخلي  النظام  وتعديل  مراجعة  لجنة  اجتماع  في 
وكالة  ــرت  وذك اإلسامية.  ــدول  ال برلمانات  التحاد 
بــرلــمــانــات  رؤســـــاء  أن  ــاء  ــب ــأن ل اإليـــرانـــيـــة  »مـــهـــر« 
السابق  اجتماعهم  خال  ــدروا  أص اإلسامية  ــدول  ال
على  يؤكد  قراراً   ،2007 شباط  فبراير/  في  بالقاهرة، 

ضرورة تعديل النظام الداخلي لهذا االتحاد.

مثقفون عرب يرفضون
منع مفكر مصري من دخول الكويت 

وكــتــاب  ــون  ــف ــق ــث م ـــق  ـــل أط  [
ــــــــــرب حــمــلــة  ـــــون وع ـــــري ـــــص م
لجمع  )السبت(  أمس  إلكترونية 
المفكر  مع  للتضامن  التوقيعات 
رداً  زيد،  أبو  حامد  نصر  المصري 
دخول  من  أخيراً  منعه  قرار  على 
بعض  رفــــض  ــب  ــب ــس ب الــكــويــت 
يعتبرونه  الذين  »المتشددين« 

هناك. فيه  مرغوب  غير 
ــى  إل ــر  ــاف س أبـــوزيـــد  أن  ــر  ــذك ي
الحوار  مركز  من  بدعوة  الكويت 
مع  بالتعاون  »تنوير«،  للثقافة 
االجتماعية،  الثقافية  الجمعية 
وصــلــو  إن  ومــــا  ــن  ــي ــدوت ن لــعــقــد 
فوجئ  حتى  الكويت،  مطار  إلى 
على  الــدخــول،  ــن  م يمنعه  بمن 
رغــم حــصــولــه عــلــى مــوافــقــة من 
المختصة  الحكومية  الجهات 
ــرة  ــي ــأش ــر ت ــب ـــاد ع ـــب ـــول ال ـــدخ ل

صالحة. دخول 
التضامن  حملة  بــيــان  وذكـــر 
ــن  ــي ــري ــص ــم ال »الـــمـــثـــقـــفـــيـــن  أن 
ــان،  ــي ــب ــى هـــذا ال ــل ــن ع ــي ــع ــوق ــم ال
ــــوخ  يـــســـتـــنـــكـــرون بــــشــــدة رض

تكفير  لدعاة  الكويتية  السلطات 
ــاق  ــغ واإلن والتعصب  التفكير 
االجتهاد  ــاب  ب ـــاق  وإغ الــفــكــري 
لطلبهم  االمــتــثــال  ويــرفــضــون 
المفكر  دخول  بمنع  االستفزازي 
حصوله  ــم  رغ الكبير  الــمــصــري 
ــى تــأشــيــرة دخــــول وتــلــقــيــه  ــل ع
)تنوير(  الحوار  مركز  من  دعــوة 
اإلصــاح  عن  محاضرات  إللقاء 
التي  ـــور  األم مــن  وغــيــره  الديني 

المسلمين«. تهم 
حمل  الــذي  الــبــيــان،  وأضـــاف 
نصر  مــع  »فــلــنــتــضــامــن  عــنــوان 
الــقــرار  »هـــذا  إن  زيـــد«  ــو  أب حــامــد 
للعقل  إهــانــة  يــمــثــل  الــمــتــخــلــف 
ــة  ــان ــا يــمــثــل إه ــم ــة ك ــي ــان ــق ــع وال
لــلــثــقــافــة والــمــثــقــفــيــن وإهــــــداراً 
التعبير«.  وحرية  الرأي  لحرية 
الذين  »الموقعين  أن  ـــاف  وأض
التيارات  مختلف  ــى  إل ينتمون 
ــون الــســلــطــات  ــب ــال ــط ــة ي ــري ــك ــف ال
الخطأ  هــذا  بتصحيح  الكويتية 
عدوانًا  فقط  يمثل  ال  الذي  الفادح 
يمثل  وإنما  حامد،  شخص  على 

على  صــــارخــــًا  ــــًا  ــــدوان ع ـــًا  ـــض أي
الثقافة والفكر والحريات العامة 
بنقابة  يهيبون  كما  والخاصة 
واتحاد  المصريين  الصحافيين 
القرار  هذا  على  بالرد  مصر  كتاب 
الــكــويــتــي بــاســتــضــافــة أبـــو زيــد 
قائمة  وضمت  ــت«.  وق أقــرب  في 
الكاتب  البيان  على  الموقعين 
ــد هــجــرس  ــع ــم حــنــفــي وس ــاص ع
ومــحــمــد  ـــم  ـــي ـــراه إب اهلل  ـــع  ـــن وص
ووحيد  الموجي  وسحر  طعيمة 
محمد  والناشر  زكي  ونبيل  حامد 
أحمد  مــجــدي  ــرج  ــخ ــم وال هــاشــم 
حسنين  الجامعة  وأساتذة  علي 
ونبيل  الدسوقي  وعاصم  كشك 
الحقوقي  والناشط  عبدالفتاح 
رسام  وقعه  كما  إسحاق.  جورج 
بهجوري  ـــورج  ج الــكــاريــكــاتــيــر 
ــى جــــورج  ــل ــي ــك ــش ــت ـــان ال ـــن ـــف وال
الليثي  عمرو  واإلعــامــي  فخري 
تحرير  مــديــر  ــة،  ــع ــاي رف ــل  ــاس وب
ـــوم«  ـــي ـــــــــارات ال ــة »اإلم ــف ــي ــح ص
الليبي  واألكـــاديـــمـــي  ــر  ــاع ــش وال

المطاوع. خالد 

توقيع اتقاق األسلحة األميركي
الروسي غير مرجح قبل فبراير

§  موسكو - رويترز

)السبت(  أمس  »كوميرسانت«  صحيفة  ذكرت   [
ال  المتحدة  والواليات  روسيا  إن  قوله  مصدر  عن  نقًا 
الحرب  مخزونات  لخفض  التفاق  تتوصا  ان  يرحج 
شباط  فبراير/  قبل  النووية  األسلحة  مــن  ــاردة  ــب ال

المقبل في الوقت الذي لم تحسم فيه بعد قضيتان.
ولم تلتزم الدولتان بموعد نهائي في الخامس من 
ديسمبر/ كانون األول للتوصل التفاق بديل التفاقية 
البلدين  زعيما  فشل  كما   .1991 لــعــام   1 ــارت  ــت س
يوم  كوبنهاغن  فــي  التقيا  عندما  اتــفــاق  توقيع  فــي 
األميركي  الرئيس  أن  رغم  على  الماضي  )الجمعة( 
إبرام  من  جداً«  »قريبين  كانا  إنهما  قال  أوباما  باراك 
اتفاق. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في يناير/ 

كانون الثاني المقبل.
ــًا عـــن مـــشـــارك في  ــق ــت« ن ــان ــرس ــي ــوم وقـــالـــت »ك
محادثات الجمعة لم تنشر اسمه »إنها وثيقة جديدة 
أنها  هو  الرئيسي  اختافها   .1 بستارت  مقارنة  تمامًا 
القضايا.  جميع  بشأن  مطلق  تكافؤ  على  ستحتوي 

نوويتين  قوتين  أكبر  وتحاول  وقتًا«.  يستغرق  وهذا 
اتفاق  إيجاد  الماضي  نيسان  أبريل/  منذ  العالم  في 
ديمتري  ــي  ــروس ال الرئيس  وقـــال  ا.  لستارت  بــديــل 
التفاصيل  »بعض  هناك  إن  األول  ــس  أم مدفيديف 

الفنية...التي تتطلب عمًا إضافيًا«.
ــه إن  ــول ــدر ق ــص ــم ــن ال ــت« ع ــان ــرس ــي ــوم ونــقــلــت »ك
القضيتين العالقتين رئيسيتان ومن بينهما الحاجة 
وقال  بعد.  عن  القياس  بيانات  مشاركة  على  لاتفاق 
قضايا  ثاث  نقر  أن  الزعيمين  بفضل  »تمكنا  المصدر 
فنية  بتفاصيل  تتعلقان  وال  اثنتان  تتبقى  أساسية. 
مضيفًا  سياسية«  إرادة  تتطلب  أساسية  بأشياء  بل 
ناجحة  نهاية  لتوقع  ــرت  ــواف ت ــاب  ــب األس جميع  أن 
عن  تفاصيل  يعط  لم  المصدر  أن  غير  للمفاوضات. 

المشكلتين المتبقيتين.
لـ  الروسي  الوفد  في  اسمه  ينشر  لم  مصدر  وأبلغ 
»كوميرسانت« أن الجانبين لن يحددا مواعيد أخرى 
سيوقعانه  لكنهما  التفاق  للتوصل  نهائية  مواعيد  أو 

عما قريب.

االشتباه في خطف زوجين 
أجنبيين في موريتانيا

زوجين  اختفاء  عن  المحلية  السلطات  من  قريب  مصدر  أفــاد   [
أجنبيين مساء )الجمعة( في جنوب شرق موريتانيا حيث عثر على 

سيارتهما خاوية وعليها آثار رصاص، ما ينذر بأن يكونا قد خطفا.
إفريقية  وهي  والمرأة  ــي  أوروب وهو  الرجل  أن  المصدر  ــاف  وأض
)من بوركينافاسو( كانا يستقان حافلة صغيرة على الطريق التي 
الشهادات  ــادت  وأف مالي.  في  بكايس  موريتانيا  في  العيون  تربط 
على  فارغة  الحافلة  على  عثر  أنــه  مسافرين  من  المستقاة  ــى  األول
السيرية  بلدية  قرب  الموريتانية  كوبيني  والية  في  الطريق  جانب 
ــارات  إط أن  وأضافت  مالي.  مع  الحدود  من  كلم  عشرين  بعد  على 
أي  على  الحصول  يتسن  ولم  بالرصاص.  مثقوبة  كانت  السيارة 

تأكيد من مصدر رسمي أو أمني.
واثار هذا االختفاء المفترض الجديد على الفور قلقًا في موريتانيا 
بعد ثاثة أسابيع على خطف ثاثة إسبان في عملية تبناها »تنظيم 

القاعدة في باد المغرب اإلسامي«.

خفر سواحل »أرض الصومال« 
يعتقلون 11 قرصانًا 

أرض  ف����ي  وزي������ر  أع���ل���ن   [
التي  )صوماليالند(  الصومال 
تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال 
الصومال أمس )السبت( أن خفر 
قرصانًا   11 اعتقلوا  السواحل 
م���ف���ت���رض���ًا ك����ان����وا ي��س��ت��ع��دون 

لإلبحار.
وأع�����ل�����ن وزي��������ر ال���داخ���ل���ي���ة 
الصومالي عبداهلل علي إسماعيل 
اعتقلوا  سواحلنا  »خفر  أن  عيرو 
ق��رص��ان��ًا   11 أم��ن��ي��ة  عملية  ف��ي 

كانوا في زورق مع معداتهم«.
وأض�����اف ال���وزي���ر »ي���ب���دو أن 
أول���ئ���ك ال��ق��راص��ن��ة ي��ت��ح��درون 
أن  م���وض���ح���ًا  ب���ون���ت���الن���د«،  م���ن 
الجمعة  حصلت  االعتقال  عملية 

الماضي.
خفر  ف��ي  المسئول  وأوض���ح 

دوغسي  كيري  عبدي  السواحل 
وصول  لدى  القوا،  القراصنة  أن 
العناصر األمنيين، أسلحتهم في 

البحر وحاولوا عبثًا الفرار.
وأض����������اف أن�����ه�����م أودع���������وا 
ال��س��ج��ن ف���ي ب���ل���دة ب���رب���ي���را في 
ان���ت���ظ���ار م��ح��اك��م��ت��ه��م. وي��ل��ج��أ 
الصوماليين  القراصنة  معظم 
المنطقة  بونتالند،  م��وان��ىء  إل��ى 
الصومالية األخرى التي تخضع 
تشهد  وال��ت��ي  ذات���ي  ش��ب��ه  لحكم 
أرض  م��ن  أكثر  استقرار  ان��ع��دام 
ه��دوء  م��ن  تفيد  ال��ت��ي  ال��ص��وم��ال 
االستقالل  إع��الن��ه��ا  منذ  نسبي 
العام  الجانب  أح���ادي  شكل  ف��ي 
العالم  في  دول��ة  أي  لكن   .1991
حتى  االستقالل  بهذا  تعترف  لم 

اليوم.

عباس يدعم إجراءات مصر لتأمين حدودها و»حماس« تؤكد أنها ال تشكل خطرًا عليها

»فتح« ترحب بالمعارضة األوروبية لقرار »إسرائيل« بشأن المستوطنات 
§  رام اهلل، القدس المحتلة - د ب أ

االتحاد  ببيان  )السبت(  أمس  »فتح«  حركة  رحبت   [
بشمل  اإلسرائيلية  الحكومة  قرار  يعارض  الذي  األوروبي 
ــة  ــوي أول ذات  مــنــاطــق  تــحــديــد  بــرنــامــج  ــي  ف مستوطنات 
محمود  »فتح«  لـ  المركزية  اللجنة  عضو  ــال  وق وطنية. 
من  حتمًا  سيزيد  األوروبــي  الموقف  إن  بيان،  في  العالول 

عزلة »إسرائيل« الدولية، مشدداً على أهمية
الدولية  والقرارات  والشرائع  الدولي  بالقانون  التسلح 
الموقف  يتطور  بأن  أمله  عن  وأعرب  لاستيطان.  الرافضة 
األوروبي في المستقبل إلى مقاطعة منتجات المستوطنات 

ووقف تقديم القروض لاستيطان.
أزمة  من  تعاني  التي  »إسرائيل  أن  العالول  واعتبر 
خصوصًا  و  مضاد،  دولي  أخاقي  بموقف  تواجه  داخلية 
مجرمي  ومحاكمة  الدولية  العدالة  بتطبيق  يتعلق  فيما 
المنددة  المواقف  حشد  إلى  ودعا  اإلسرائيليين«.  الحرب 
عــددهــا  ــــادة  وزي وتفعيلها  اإلســرائــيــلــيــة  بــالــمــمــارســات 
في  تذعن  بحيث  دولــيــًا  إسرائيل  عــزل  إلــى  نصل  »حتى 
للشعب  المشروعة  بالحقوق  واالعتراف  للقبول  النهاية 

. » لفلسطيني ا
»تأييده«  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أكد  كما 
حــدودهــا  على  مصر  تتخذها  الــتــي  لــإجــراءات  الــكــامــل 
الشرقية مع قطاع غزة، في إشارة إلى تقارير بدء القاهرة 
األرضية.  األنفاق  عبر  التهريب  لوقف  فوالذي  جدار  ببناء 
السبت،  الــصــادرة  »األهـــرامـــط  لصحيفة  عــبــاس  ـــال  وق
بعض  واتــهــم  المصرية،  بالسيادة  يتعلق  ــر  أم ــذا  ه إن 
الحقائق  عن  األنظار  لصرف  لمصر  فخ  »نصب  بـ  األطراف 
رفح  معبر  قضية  واتخاذ  غــزة،  على  للعدوان  أدت  التي 
»حماس«  حركة  نددت  المقابل،  في  مصر«.   على  للهجوم 
وفلسطين  مصر  بين  الفاصلة  الــحــدود  في  ــدار  ج ببناء 
بل  مــصــريــة  ــــإرادة  ب تسير  ال  الــخــطــوة  هــذه  أن  معتبرة 

لتشديد  وإسرائيلية  أميركية  خاصة  خارجية،  بضغوط 
فوزي  الحركة  باسم  المتحدث  وانتقد  القطاع.  حصار 
قطاع  مع  حدودها  على  فوالذيًا  جــداراً  مصر  بناء  برهوم 
تشكل  ال  غزة  ان  مؤكداً  التهريب،  أنفاق  نشاط  لوقف  غزة 

مصر. على  خطراً 
السبت  فلسطيني  أمني  مصدر  أكد  متصل،  تطور  وفي 
غزة  قطاع  بين  الحدود  على  مستمر  أمني  توتر  حصول 
نار  إطــاق  تخللها  الماضية  الثاثة  ــام  األي خال  ومصر 
المصدر،  وذكر  الحدود.  من  المصري  الجانب  على  متقطع 
إطــاق  عمليات  أن  )د.ب.أ(،  األلمانية  ــاء  ــب األن لوكالة 
باتجاه  الحدود  على  الفلسطيني  الجانب  من  جرت  نار 
بناء  فــي  العاملة  اآللــيــات  مستهدفًة  المصري  الجانب 
نشاط  لوقف  ببنائه  مصر  تقوم  ــذي  ال الــفــوالذي  الجدار 
عمليات  إن  المصدر  ــال  وق القطاع.  إلــى  التهريب  أنفاق 
إطاق النار تستهدف اآلليات العاملة بالحفر في الجانب 

عليها. يقومون  أفراداً  وليس  الحدود  من  المصري 
داني  االسرائيلي  الخارجية  وزير  نائب  أكد  ذلك،  الى 
بصورة  الفلسطينيين  إعان  حال  في  أنه  السبت  أيالون 
فإن  لهم  عاصمة  الشرقية  القدس  أن  عن  الجانب  أحادية 
والترتيبات  االتفاقات  من  حل  في  ستكون  »إسرائيل« 
ونقلت  أوسلو.  اتفاق  توقيع  منذ  إليها  التوصل  تم  التي 
القدس  في  ندوة  في  قوله  ايالون  عن  اإلسرائيلية  اإلذاعة 
المحتلة ان هذا سيعطي ذلك »إسرائيل« الشرعية التخاذ 

أيضًا.  طرفها  من  الجانب  أحادية  خطوات 
اإلسرائيلية  السلطات  رفضت  متصل،  صعيد  على 
اختتام  ــي  ف بالمشاركة  كويتي  رســمــي  لــوفــد  الــســمــاح 
على   2009 العربية  الثقافة  عاصمة  القدس  احتفالية 

رغم السماح لوفود عربية اخرى بالمشاركة.
أمنيًا، أعلن فصيل فلسطيني أمس أن عناصره اشتبكت 
مع قوة إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة بيت الهيا شمال 

قطاع غزة. آليات تعمل على تشييد الجدار بين غزة ومصر    )أ.ف.ب(
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الصحة  وزراء  لمجلس  التنفيذي  للمكتب  العام  المدير  أكد   [
أن  خوجة  أحمد  بــن  توفيق  الخليجي  التعاون  مجلس  ــدول  ل
 2300 وأصابت  أخيراً  هولندا  في  ظهرت  التي  الماعز«  »أنفلونزا 
شخص، توفي منهم ستة أشخاص، ما هي إال »بكتيريا تخرج من 
تأتي  العدوى  وأن  ذاتي  بإجهاض  تصاب  عندما  الحامل  الماعز 

من التالمس مع الماعز المصابة«.
من  عـــدد  بــاتــخــاذ  ــت  ــام ق الــهــولــنــديــة  الــحــكــومــة  أن  وأضــــاف 
والتي  المصابة  الماعز  كل  لذبح  التخطيط  منها  اإلجــــراءات، 

تحمل البكتيريا بشكل مركز.
ونقلت وكالة األنباء السعودية )واس( عن خوجه قوله أمس 
الحرارة  درجة  في  عال  ارتفاع  هي  المرض  أعراض  إن  )السبت( 
في  وألم  والتهاب  العضالت  في  وألم  عام  وإعياء  شديد  وصداع 
في  وألــم  وإسهال  وقيئ  وغثيان  وعــرق  ورعشة  وسعال  الحلق 
 15 إلى  يوم  من  تستمر  قد  الحرارة  وأن  الصدر،  في  وألــم  البطن 
يومًا، ويمكن حدوث فقدان في الوزن، ومن المضاعفات الخطيرة 
للمرض التهاب الغشاء المبطن للقلب، وأن فترة الحضانة من 2 
3- أسبوع بعد التعرض  للعدوى. وأوضح أنه تم التعميم على 
المرض  بهذا  الخليجي  التعاون  بمجلس  األعضاء  الدول  جميع 
وكذلك  والعالج،  المرض  ــراض  وأع العدوى  وطــرق  ومسبباته 
أن  إلى  خوجة  وأشــار  اتخاذها.  يجب  التي  الوقائية  ــراءات  اإلج
هذا المرض »محصور اآلن في هولندا وال توجد على موقع منظمة 
الصحة العالمية أية معلومات عن هذا الموضوع، وال يعتبر هذا 

المرض حاليًا وباًء أو ذو خطورة عالية«.

إقرار أكبر موازنة عسكرية 
أميركية على اإلطالق 

»البنتاغون« يؤجل نشر قنبلة 
جديدة »خارقة للحصون«

مشروع  على  )السبت(  أمس  األميركي  الشيوخ  مجلس  صادق   [
المالي  للعام  أوباما  باراك  الرئيس  إلدارة  العسكري  االنفاق  موازنة 

الحالي بقيمة قياسية بلغت 626 مليار دوالر. 
واعتراض  عضوًا   88 بموافقة  الموازنة  الشيوخ  مجلس  وأق��ر 
مشروع  على  بالفعل  واف��ق  النواب  مجلس  ألن  ونظرًا  آخرين.   10
القانون، لم يعد يتبقى سوى توقيع الرئيس أوباما كي يدخل القانون 
حيز التنفيذ للسنة المالية التي بدأت بالفعل في أول أكتوبر/ تشرين 
مليار   128.3 إنفاق  القانون  مشروع  ويتضمن  الماضي.  األول 

دوالر على العمليات الجارية في أفغانستان والعراق. 
يقدر  ما  إلى  ستحتاج  ربما  أنها  إلى  أش��ارت  أوباما  إدارة  وكانت 
بإرسال  األخير  القرار  بعد  ألفغانستان  أخرى  دوالر  مليار  بثالثين 

30 ألف جندي إضافي لتلك الدولة التي مزقتها الحرب. 

إن  لرويترز  )البنتاغون(  االميركية  الــدفــاع  وزارة  قالت   [
تزيد  للحصون«  ــة  ــارق »خ قنبلة  ستدخل  المتحدة  ــات  ــوالي ال
ديسمبر/  في  الخدمة  في  سابقتها  قــوة  عن  ــرات  م عشر  قوتها 
كانون األول المقبل أي بعد ستة اشهر من الموعد الذي كان مقرراً 
حسابات  ترتيب  على  القنبلة  نشر  توقيت  يساعد  وقد  قبل.  من 
فترة  منذ  ــرة  دائ مواجهات  في  ــرى  أخ ودول  المتحدة  الــواليــات 
النووية.  برامجهما  بشأن  الشمالية  وكوريا  ــران  إي مع  طويلة 
ــداف  أه لتدمير  مصممة  دقيق  بشكل  الموجهة  القنبلة  وهــذه 
تحت  كبير  عمق  على  المدفونة  النووية  المنشآت  مثل  محتملة 

األرض والتي ال تستطيع القنابل الحالية الوصول إليها.

مسئول خليجي: انفلونزا 
الماعز »بكتيريا« وليس »وباء«

األمين العام لمؤتمر المناخ يفرك عينيه
خالل الجلسة االختتامية أمس   )رويترز(

بشار األسد لدى استقباله 
رفيق الحريري في قصر تشرين أمس   )أ.ف.ب(

اليمن جنوب  في  تظاهرة 
ضد الهجوم على عناصر القاعدة   )رويترز( اليمنسوريةالدنمارك

الدول النامية تهاجمه ونشطاء البيئة يحلقون رؤوسهم احتجاجًا

قمة المناخ تجنبت االنهيار عقب التوصل التفاق غير ملزم

إليه  الــتــوصــل  ــم  ت الـــذي  ــاق  ــف االت أن  غير 
 193 فيها  ــت  ــارك ش مــطــولــة  ــات  ــادث ــح م ــي  ف
االتــفــاق  غلى  ـــارة  اإلش بمجرد  اكتفى  ــة  دول
لمكافحة  ــزم  ــل م غــيــر  ــاق  ــف ات ـــو  وه ــد  ــدي ــج ال
ظـــاهـــرة االحـــتـــبـــاس الـــحـــراري الــعــالــمــيــة 
والهند  والصين  المتحدة  الواليات  تزعمته 
تصل  ـــم  ول ــا.  ــي ــق ــري إف وجــنــوب  والـــبـــرازيـــل 
الخطة  ــــرار  إق ــد  ح غــلــى  ــة  ــارك ــش ــم ال ــــدول  ال
درجة  في  الزيادة  بتحديد  هدفًا  تضع  التي 
درجتين  يبلغ  أقصى  حد  عند  األرض  حرارة 
عصر  سبقت  ــي  ــت ال الــفــتــرة  عــلــى  مئويتين 
 100 قيمتها  مساعدات  وتقديم  الصناعة 

النامية. للدول   2020 العام  من  دوالر  مليار 
هناك  ـــذي  ال الــخــفــض  ــدد  ــح ت ال  ــة  ــط ــخ وال
من  الــمــنــبــعــثــة  ـــازات  ـــغ ال مـــن  ــه  ــي إل ــة  ــاج ح
ـــدف  ــق ه ــي ــق ــح ــت ــــة ل ــــي ــــزراع ال الــــصــــوبــــات 
غليهما  ينظر  اللتين  مئويتين  الدرجتين 
مثل  الخطيرة  للتغيرات  بداية  أنهما  على 
والجفاف  الفيضانات  ــن  م مــزيــد  مــواجــهــة 
الرملية  والعواصف  الطينية  واالنهيارات 

البحار. مياه  منسوب  وارتفاع 
الليل  طول  استمرت  عاصفة  جلسة  وفي 
حافة  إلــى  المحادثات  وصلت  الفائت  قبل 
ونيكاراغوا  السودان  اتحد  أن  بعد  االنهيار 

التي  بالخطة  للتنديد  وبوليفيا  وفنزويال 
ــادر  غ أن  بــعــد  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  تــقــودهــا 

الجمعة. يوم  القمة  العالم  زعماء  من   120
ــات األمـــم الــمــتــحــدة  ــادث ــح ــدف م ــه ــت ــس وت
حل  وبموجب  باإلجماع.  اتفاق  إلى  التوصل 
قائمة  االتفاق  يشمل  االنهيار  يتجنب  وسط 
وأسماء  االتفاق  أيــدت  التي  الــدول  بأسماء 
هذه  تؤدي  وقد  عليه.  اعترضت  التي  الدول 
بصياغة  يتعلق  فيما  مبادرة  إلى  النتيجة 
للواليات  العالمي  بالمناخ  خاصة  سياسة 
تنبعث  دولتين  أكبر  وهما  والصين  المتحدة 
االحتباس  لــظــاهــرة  مسببة  ـــازات  غ منهما 
أوجه  على  ذاته  الوقت  في  وتؤكد  الحراري 
ـــم الــمــتــحــدة الــتــي  ــي عــمــلــيــة األم ــور ف ــص ــق ال
عقدت  التي  والجلسة  الفوضى.  تسودها 
لوك  الرس  الدنمارك  وزراء  رئيس  برئاسة 
عندما  االنهيار  نقطة  إلى  وصلت  راسموسن 
إفريقيا  في  الخطة  إن  سوداني  مندوب  قال 
المبعوث  وقـــال  مــحــرقــة.  بمثابة  ستكون 
دي  ســتــانــيــســلــوس  ــا  ــب ــوم ــوم ل الـــســـودانـــي 
يعتمد  ــل  »ح عــن  عــبــارة  الوثيقة  إن  أبينج 

التي  نفسها  المعايير  عــلــى  اعــتــقــادنــا  ــي  ف
ـــا  ــي أوروب ــت ســتــة مــاليــيــن شــخــص ف ــل أرس
المفاوضين  كبير  ـــال  وق ــارق«.  ــح ــم ال إلـــى 
»اإلشـــارة  ــون  ــروس ت ــرس  ــدي أن السويديين 
ــي هــذا الــمــجــال أمــر  ــة ف ــازي ــن ــارق ال ــح إلــى م

. » بغيض
األعضاء  الدول  بينها  أخرى  دول  وحثت 
ــان ومــمــثــلــون  ــاب ــي ـــــي وال ــاد األوروب ــح ــاالت ب
الجزر  دول  وتحالف  اإلفريقي  االتــحــاد  عن 
الخطة  قــبــول  عــلــى  المبعوثين  الــصــغــيــرة 
أجل  من  المتحدة  لألمم  تابعة  عمل  كورقة 
رئيس  وقال  المناخية.  التغيرات  مكافحة 
خطر  »هناك  ناشيد  محمد  المالديف   جــزر 
الــخــاصــة  ــات  ــادث ــح ــم ال تــســيــر  بـــأن  حقيقي 
ــارت  ـــذي س ــار نــفــســه ال ــس ــم ــي ال بــالــمــنــاخ ف
العالمية  التجارة  منظمة  محادثات  عليه 
الجنسيات«  مــتــعــددة  ـــرى  أخ ــات  ــادث ــح وم
ال  حتى  الخطة  دعم  على  المبعوثين  وحث 

ألعوام. العملية  تستمر 
االتفاق  أن  إلى  الدول  من  الكثير  وأشارت 
األمــم  طموحات  تحقيق  ــى  إل حتى  ــرق  ي لــم 

والتي  كوبنهاغن  مــحــادثــات  مــن  المتحدة 
تحول  نقطة  تكون  أن  منها  المقصود  ــان  ك
الطاقة  اتجاه  في  العالمي  االقتصاد  لدفع 

األحفوري. الوقود  عن  وبعيداً  المتجددة 
االتــفــاق  إن  ــا  ــام أوب ــال  ق الــمــغــادرة  وقــبــل 
مع  ــات  ــادث ــح م ــد  ــع ب مــضــيــفــًا  بـــدايـــة  نــقــطــة 
وزعماء  باو  جيا  ون  الصيني  الوزراء  رئيس 
ــذا  ــوب إفــريــقــيــا والــبــرازيــل »ه ــن الــهــنــد وج
هــذا  أن  ــرف  ــع ون بــســهــولــة  يـــأت  ــم  ل ــدم  ــق ــت ال
شوطًا  قطعنا  ـــاف...  ك غير  وحـــده  الــتــقــدم 
أبعد«.  مدى  إلى  الذهاب  علينا  ولكن  طوياًل 
بشأن  الصينيين  المفاوضين  كبير  ــال  وق
له  كانت  »االجتماع  هوا   تشن  شيه  المناخ 
الجميع  يكون  أن  ويجب  إيجابية  نتيجة 

. » ء ا سعد
مضض  عــلــى  ــــي  األوروب ــاد  ــح االت ـــق  وواف
ـــداف  ـــذي قــلــص بــعــض األه ــاق ال ــف عــلــى االت
نصوص  مــســودات  في  قبل  من  ــرت  ذك التي 
ــات الــعــالــمــيــة  ــاث ــع ــب ــض االن ــف ـــدف خ ــل ه ــث م
ــاس  ــب ــت ــرة االح ــاه ــظ لـــلـــغـــازات الــمــســبــبــة ل
.2050 العام  بحلول  النصف  إلى  الحراري 

ـــة  ـــي ــــدول األوروب ــد مـــن ال ــدي ــع وكـــانـــت ال
بخفض  ــًا  ــرض ع ــدم  ــق ي أن  أوبــامــا  ــن  م ــد  ــري ت
االحتباس  لظاهرة  المسببة  للغازات  أكبر 
لم  ولكنه   .  2020 الــعــام  بحلول  الــحــراري 
مجلس  أن  ــى  إل جزئيًا  ــك  ذل ويــرجــع  يتمكن 
بخفض  الــخــاص  التشريع  ــض  رف الشيوخ 
خطة  واشنطن  وأيدت  الكربون.  انبعاثات 
للدول  كمساعدات  دوالر  مليار  مئة  بتقديم 

.  2020 العام  من  اعتباراً  الفقيرة 
ــاق نــهــايــة يــنــايــر/ كــانــون  ــف ــدد االت ــح وي
لكل  نــهــائــيــة  كمهلة   2010 ــام  ــع ال الــثــانــي 
بكبح  ــة  ــاص ــخ ال خــطــطــهــا  ــم  ــدي ــق ــت ل الـــــدول 
نص  ويقترح  المتحدة.  لألمم  االنبعاثات 
كمهلة   2010 العام  نهاية  تحديد  منفصل 
ولكنه  عليه  االتفاق  جرى  ما  لمتابعة  زمنية 
لمعاهدة  التوصل  بضرورة  خطة  عن  تخلى 

قانونيًا.  ملزمة 
على  الــحــفــاظ  دعـــاة  انتقد  جهتهم،  ــن  وم
نشطاء  ــام  ق إذ  ـــى  األدن الــحــد  ــاق  ــف ات البيئة 
ــل  األم خيبة  بسبب  ــم  ــه رؤوس شــعــر  بحلق 

بها.  أصيبوا  التي 

§  كوبنهاغن - رويترز

] تجنبت محادثات مؤتمر المناخ التي نظمتها األمم المتحدة االنهيار الكامل 
دول  ع��دة  جانب  من  مريرة  معارضة  على  االلتفاف  خ��الل  من  )السبت(  أم��س 
اقتصاديات  وخمسة  أوباما  ب��اراك  األميركي  الرئيس  رع��اه  ملزم  غير  التفاق 
»أخيرًا  مون  كي  بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وقال  الصين.  بينها  من  ناشئة 
يأمل  شيء  كل  يشمل  ال  قد  كوبنهاغن«  »اتفاق  ان  واضاف  اتفاق«.  على  حصلنا 

فيه كل شخص لكن هذا القرار ... بداية مهمة«.

النقاط الرئيسية في اتفاق كوبنهاغن المحدود
األهداف:

الشامل  ال��ح��رارة  ارت��ف��اع  م��ع��دل  إب��ق��اء  ينبغي   -
مقارنة  مئويتين  درج��ت��ي��ن  دون  األرض��ي��ة  ل��ل��ك��رة 
لكن   .)1800 ( ال��ص��ن��اع��ي��ة  ق��ب��ل  م��ا  ب��ال��م��س��ت��وي��ات 
يذكر  ال  فاالتفاق  ضمان،  ب��اي  يرفق  لم  الهدف  ه��ذا 
حلول  مع  النصف  إل��ى  الملوثة  االنبعاثات  تقليص 

ازديادها. لتوقف  موعد  أي  وال   2050
مهلة  ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر/   31 م��وع��د  ح���دد   -
انبعاثاتها  لتقليص  أه��داف��ًا  لتعلن  الصناعية  للدول 
النامية  وللدول   ،2020 حلول  مع  الدفيئة  غازات  من 
انبعاثاتها.  لتقليص  اتخاذها  تنوي  إج��راءات  لتعلن 

باألرقام. هدف  أي  النص  يشمل  ولم 

: قيق لتد ا
»قابلة  تكون  أن  الصناعية  الدول  التزامات  على   -
مراقبة  أج��ل  م��ن  والتدقيق«  والمالحظة،  للقياس، 

. صحتها
عامين  كل  بنفسها  تعلن  أن  النامية  الدول  على   -
عناصر  تتضمن  المحلية  سياساتها  عن  معلومات 
مع  ال��دول��ي��ة«  وال��ت��ح��ل��ي��الت  »ب��ال��م��ش��اورات  ت��س��م��ح 
»اح���ت���رام س��ي��ادت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة« )ت��س��وي��ة م���ن أج��ل 
والمالحظة  »القياس  قاعدة  تطبيق  ينحصر  الصين(. 
ماليًا  دوليًا  دعمًا  تلقى  التي  اإلجراءات  في  والتدقيق« 

تقنيًا. أو 

: يل لتمو ا
م��ل��ي��ار   30 م���ن  ف���وري���ة  م���س���اع���دة  ت��خ��ص��ص   -
لدعم   )2012  -  2010 ( أع���وام  ث��الث��ة  على  دوالر 
وتعطى  االحتباس،  نتائج  مع  النامية  ال��دول  تأقلم 
إفريقيا  في  سيما  ال  فقرًا  األكثر  للدول  »األول��وي��ة« 

الصغيرة. والجزر 
المتطورة  ال��دول  تتعهد   2020 و  2013 بين   -
يقتطع  تدريجيًا،  دوالر  مليار   100 مبلغ  تخصيص 
ومتعددة  ثنائية  وخاصة،  عامة  منوعة  مصادر  »م��ن 
ذكر  ب��ال  م��ج��ددة«،  تمويل  وس��ائ��ل  فيها  بما  ال��ط��رف، 

ضريبة محددة في هذه المرحلة.
كوبنهاغن  في  األخضر«  المناخ  »صندوق  إنشاء   -
على  انبعاثاتها،  لخفض  النامية  ال��دول  مشاريع  ل��دم 
غرار حماية الغابات ومكافحة تدمير الغابات، والتأقلم، 

وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا.

القيود القانونية:
مؤتمر  أي  كوبنهاغن،  »شبح«  يشهد  أال  يرجح   -
ملزمًا  ات��ف��اق��ًا   ،2010 أواخ���ر  ف��ي  المقبل  المكسيك 
جديدًا. بالتالي يبقى بروتوكول كيوتو األداة القانونية 
من  أكثر  يعالج  ال  لكنه  االحتباس،  لمكافحة  الوحيدة 

ثلث انبعاثات العالم.

الرئيس السوري يستقبل رئيس الوزراء اللبناني »بحرارة«
§  دمشق - أ ف ب، د ب أ

] استقبل الرئيس السوري بشار األسد أمس )السبت( رئيس الوزراء 
أفادت  ما  بحسب  »بحرارة«،  تشرين  قصر  في  الحريري  سعد  اللبناني 
قصر  باحة  إلى  بمفرده  الحريري  ووصل  برس.  فرانس  وكالة  مراسلة 
عقد  ثم  القبالت.  وتبادال  ــار«  »ح باستقبال  األســد  خصه  حيث  تشرين 

الرجالن جلسة مباحثات ثنائية بعد التقاط الصور التذكارية.
وتتوقع مصادر سياسية لبنانية أن يتفق الزعيمان على فتح صفحة 
حكومتيهما  بين  التعاون  تعزيز  وعلى  الشخصية  عالقاتهما  في  جديدة 

لضمان استقرار لبنان.
حيث  الدولي  دمشق  مطار  إلى  سابق  وقت  في  وصل  الحريري  وكان 
عزام  منصور  السوري  الجمهورية  رئاسة  شئون  وزير  استقباله  في  كان 
األنباء  وكالة  ــرت  وذك الخوري.  ميشال  سورية  في  اللبناني  والسفير 
لمدة  لدمشق  بــزيــارة  يقوم  الحريري  أن  )ســانــا(  الرسمية  السورية 

يومين.
تسلمه  منذ  لدمشق  الحريري  بها  يقوم  التي  األولى  هي  الزيارة  وهذه 
يضم  ولم  البلدين.  بين  العالقات  األسد  مع  خاللها  وسيبحث  مهماته، 
في  أسماؤهم  وردت  الذين  األشخاص  من  أيــًا  للحريري  المرافق  الوفد 

االستنابات القضائية التي نصت على دعوة شخصيات لالستماع غليها 
في قضية مرفوعة أمام القضاء السوري تتصل باغتيال الحريري.

العام  المدير  بها  تقدم  شكوى  غطار  في  االســتــدعــاءات  هــذه  وتأتي 
»خمسة  ضد  السيد  جميل  الركن  اللواء  اللبناني  العام  لألمن  السابق 
مسئولية  إياهم  محماًل  اللبنانيين«،  و«شركائهم  سوريين  زور«  شهود 
وقال  الحريري.  اغتيال  قضية  في  ــوام  أع أربعة  تناهز  لمدة  اعتقاله 
مأدبة  أقام  السوري  الرئيس  أن  للحريري  اإلعالمي  المكتب  في  مسئول 

عشاء على شرف رئيس الحكومة اللبناني.
الــوزراء  رئيس  والــده  اغتيال  بعد  السياسية  الحياة  دخوله  ومنذ 
سعد  يــجــر  ــم  ل  ،2005 شــبــاط  ــر/  ــراي ــب ف ــي  ف ــري  ــري ــح ال رفــيــق  الــســابــق 
الحريري أي اتصاالت رسمية مع سورية. وسبق أن اتهم سعد الحريري 
عملية  وراء  بالوقوف  دمشق  أركانها،  أبــرز  يعتبر  التي  آذار   14 وقــوى 
اغتيال والده التي وقعت في بيروت إبان الوصاية السورية على لبنان. 
وبعيد تشكيل الحكومة الجديدة، تلقى الحريري برقية تهنئة من نظيره 

السوري محمد ناجي عطري.
ــار  إط ــي  ف لدمشق  ــه  ــارت زي الــحــريــري  يـــدرج  الضيقة،  لــقــاءاتــه  ــي  وف
»واجباته كرئيس حكومة لكل لبنان والتي تحتم عليه عدم التوقف عند 

االعتبارات الشخصية«.

الحكومة  السورية  المنظمات  من  مجموعة  حثت  أخــرى،  ناحية  من 
جميع  على  القضاء  »اتفاقية  مــواد  بعض  تجاه  تحفظاتها  إلغاء  على 

أشكال التمييز ضد المرأة«، المعروفة باسم اتفاقية »سيداو«.
السورية  الحكومة  مــن  المقربة  الحكومية  غير  المنظمات  وقــالــت 
الحكومة  إن  الحكومية«  غير  للمنظمات  السوري  »المنبر  في  والمندمجة 
أرفقت مصادقتها على هذه االتفاقية بمجموعة من التحفظات على المواد 
الدساتير  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  مبدأ  تجسيد  تتضمن  التي 
الوطنية والتشريعات والقوانين، وضمان الحماية القانونية لها من أي 

فعل تمييزي يصدر عن منظمة أو مؤسسة أو شخص.
وطالبت المنظمات الحكومة في بيان السبت بالعمل »من أجل توفير 
الجسدي  العنف  أو  للتمييز  تعرضهن  حال  في  للنساء  قانونية  حماية 
اتفاقية  إدماج  على  والعمل  المنازل،  في  أو  العمل  آماكن  في  والجنسي 
سيداو في قوانين األحوال الشخصية السورية ، والتشجيع على تحقيق 

المرأة إلمكاناتها من خالل التعليم وتنمية المهارات والعمالة.
المتعلقة    ،29 المادة  من  األولى  الفقرة  على  التحفظ  البيان  واستثنى 
الداخلية  الشئون  في  خارجي  طرف  أي  تدخل  وعدم  الوطنية  بالسيادة 
وبما  بذلك،  القرار  صاحبة  وحدها  السورية  »الحكومة  أن  مبينًا  للبالد، 

يخدم مصلحة البالد«.

أوباما أعطى موافقته لشن الغارات على عناصر »القاعدة«

اليمن يعثر على أربعة إرهابيين في مستشفى عدن
اليمنية  الــداخــلــيــة  وزارة  قــالــت   [  
يشتبه  ممن  اربــعــة  إن  )السبت(  أمــس 
»القاعدة«  تنظيم  متشددي  من  بانهم 
عسكرية  عــمــلــيــة  اســتــهــدفــتــهــم  الــذيــن 
عليهم  عثر  الماضي  االسبوع  حكومية 
موقع  ــر  ذك كما  باليمن.  مستشفى  فــي 
االنترنت  على  الحكومي  سبتمبر«   26«
ضمن  ــوا  ــان ك ســعــوديــيــن  مــواطــنــيــن  ان 
ــدة«  ــاع ــق الــمــشــتــبــه بــانــهــم عــنــاصــر »ال
يوم  جرت  التي  العملية  في  قتلوا  الذين 

الماضي. )الخميس( 
االربعة  اليمنيين  ان  الوزارة  وذكرت 
ــدن  ــع ــى ب ــف ــش ــت ــس ــــي م ــم ف ــه ــي ــل ـــر ع ـــث ع

المستشفى.  في  االعتقال  رهن  ووضعوا 
ــن  األم قـــوات  إن  الخميس  اليمن  وقـــال 
أحبطت  الحربية  بالطائرات  المدعومة 
يجري  كان  انتحارية  هجمات  سلسلة 
بينها  أهــداف  بمهاجمة  لها  التخطيط 
في  ــدة«  ــاع ــق »ال لتنظيم  ــب  ــدري ت ــز  ــرك م
ومواقع  البالد  بجنوب  أبين  محافظة 
القوات  أن  وأضــاف  أرحــب.  مديرية  في 
وألقي  »القاعدة«  متشددي  من   30 قتلت 
وأرحب  أبين  في  آخرين   17 على  القبض 

صنعاء.  العاصمة  شرقي  شمال 
وقال متشددون سعوديون ويمنيون 
اتحدوا  انهم  العام  من  سابق  وقــت  في 

جزيرة  في  »القاعدة  تنظيم  اسم  تحت 
ــون الــيــمــن  ــدم ــخ ــت ــس ـــرب« لــكــنــهــم ي ـــع ال

لهم. قاعدة 
عدم  يتحول  ان  السعودية  وتخشى 
امني  تهديد  ــى  ال اليمن  ــي  ف ــرار  ــق ــت االس
»الــقــاعــدة«  لتنظيم  سمح  اذا  للمملكة 

هناك. وجوده  بترسيخ 
ــة  ــارض ــع ــم ــت ال ــم ــه ــا، ات ــه ــت ــه ومــــن ج
بقتل  األول  ـــس  ام ــة  ــوم ــك ــح ال الــيــمــنــيــة 
عشرات المدنيين بمن فيهم اسر باكملها 
في غارات الخميس. فيما اتصل الرئيس 
بنظيره  هاتفيا  اوباما  بــاراك  االميركي 
بان  وابلغه  صالح  عبداهلل  علي  اليمني 

وعزمه  اليمن  تصميم  »تؤكد  العملية 
يشكله  الذي  اإلرهاب  خطر  مواجهة  على 
اليمن  ومصالح  أمن  على  القاعدة  تنظيم 

والعالم«.
يقاتل  »القاعدة«  تنظيم  جانب  وإلى 
ــن فـــي الــشــمــال  ــي ــي ــوث ــح ــرد ال ــم ــن ت ــم ــي ال
ويقول  الجنوب.  في  انفصالية  ونزعة 
الـــصـــراعـــات  ــــذه  ه مــثــل  ان  ــون  ــل ــل ــح م
ونقص  النفط  عــائــدات  تراجع  بجانب 
الى  تضيف  االنسانية  واالزمـــة  المياه 

المنطقة.  في  االستقرار  عدم 
صحيفة  أفــادت  متصل،  تطور  ــي  وف  
أوبــامــا  أن  السبت  تــايــمــز«  ــورك  ــوي ــي »ن

اليمنية  الــقــوات  لتشن  موافقته  أعطى 
ــون  ــول ــئ ــس ـــــارات. وأعـــلـــن م ـــــغ هــــذه ال
تلك  بــعــض  أن  للصحيفة  ــون  ــي ــرك ــي أم
محلية  أمــنــيــة  ـــوات  ق شنتها  الـــغـــارات 

. ها د بمفر
نيوز«  ــي  ــي.س ــه.ب »اي قــنــاة  ـــادت  وأف
ــات  ــي ــل ــم ــع ال تــلــك  بــعــض  أن  ــة  ــع ــم ــج ال
أن  وأكـــدت  أميركية.  بصواريخ  نفذت 
معسكر  كــان  المستهدفة  المواقع  أحــد 
بينما  صنعاء  شمال  »القاعدة«  تدريب 
»كان  موقعًا  الثانية  الغارة  استهدفت 
ــدف  ــى ه ــل ــه هـــجـــوم وشـــيـــك ع ــي ــد ف ــع ي

المسئولين. بحسب  أميركي« 
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معتدل بوجة عام

السواحل  عند  قدمين  ــى  إل ــدم  ق مــن 
ومن 3 إلى 4 أقدام في عرض البحر

من  وتصل  عقدة   13 إلى   8 من  غربية  شمالية 
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

07:16 am
01:50 pm

09:01 am
08:18 pm

06:20 am
04:50 pm

* 9 - 24 ديسمبر: تحت رعاية وزيرة الثقافة واإلعالم الشيخة مي 
صالة  تقيم  الصالة،  افتتاح  وبمناسبة  خليفة،  آل  إبراهيم  بن  محمد  بنت 
المحميد،  وعلي  بوسعد  إبراهيم  للفنانين  الثنائي  المعرض  جاليري  هند 
 63 )رقم  بالمحرق  جاليري  هند  صالة  على  مساًء   7:00 تمام  في  وذلك 

شارع 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  »القدس  واختيار 
معرضًا  باريس،  في  العربي  العالم  معهد  مع  بالتعاون  واإلعالم  الثقافة 
متحف  ف��ي  وذل���ك  ح��االت��ه«،  ك��ل  ف��ي  اإلب���داع  »فلسطين،  ب��ع��ن��وان:  فنيًا 

البحرين الوطني. 
ينظم  الوطني  والعيد  الجلوس  عيد  بمناسبة  ديسمبر:   31  -  15  *
عبداهلل  بن  حمود  الشيخ  العاصمة  محافظ  رعاية  تحت  السيف  مجمع 
ترصد  التي  والنادرة  الفريدة  الفوتوغرافية  للصور  معرضًا  خليفة،  آل 
من  يوميًا  زواره  المعرض  ويستقبل  االستقالل،  منذ  المملكة  تطور 
الغربي  الجناح  في  مساًء   10:00 الساعة  حتى  صباحًا   10:00 الساعة 

بالمجمع. 
ن��دوة  التقدمي  الديمقراطي  المنبر  جمعية  تنظم  ديسمبر:   20  *
القانوني«  واإلط���ار  ال��واق��ع  بين  وألبنائي  لي  حق  »جنسيتي  بعنوان: 
المنبر  في  القانونية  اللجنة  وعضو  البحارنة  وجيهة  الحملة  لمنسقة 
التقدمي حسن إسماعيل، وذلك في الساعة 8:00 مساًء في مقر الجمعية 

بمدينة عيسى. 
المجيد  الوطني  بالعيد  االحتفاالت  فعاليات  ضمن  ديسمبر:   20  *
لجنة  تنظم  الحكم،  مقاليد  الملك  جاللة  تولي  على  سنوات   10 وم��رور 
الوطني  العيد  »سباق  الهوائية  للدراجات  البحريني  باالتحاد  المسابقات 
 8:30 الساعة  في  وذل��ك  والكبار،  الشباب  لفئتي  للدراجات«  الخامس 

صباحًا بالقرب من حلبة البحرين الدولية. 
* 21 ديسمبر: ينظم مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
 1928 من  الكويت  مجلة  في  »البحرين  بعنوان  محاضرة  والبحوث 
بيت  في  مساًء   8:00 الساعة  تمام  في  وذلك  الديين،  ألحمد   »1930 إلى 

عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحافي. 
الملكي  السمو  صاحب  ال��وزراء  رئيس  رعاية  تحت  ديسمبر:   22  *
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ينظم مجلس األوقاف السنية الملتقى 
العلمي األول لألئمة والخطباء، تحت شعار: »النهوض برسالة المسجد 
في ظل المتغيرات«، وذلك في تمام الساعة 9:30 صباحًا بقاعة التاج في 

فندق الشيراتون. 
مركز  ينظم  عشر،  الخامس  الثقافي  موسمه  ضمن  ديسمبر:   22  *
طوق  في  الخطاب  »بنية  بعنوان:  محاضرة  الثقافي  كانو  عبدالرحمن 
ويدير  الشبشوبي،  الحبيب  يلقيها  األن��دل��س��ي«،  ح��زم  الب��ن  الحمامة 
بمقر  مساًء   8:30 الساعة  تمام  في  وذلك  النويري،  نجيب  محمد  الحوار 

المركز. 
والثقافة  للتربية  اإلسالمية  المنظمة  تنظم  ديسمبر:   24  -  22  *
والعلوم،  والثقافة  للتربية  الوطنية  البحرين  لجنة  مع  بالتعاون  والعلوم 
»استخدام  موضوع  حول  البحرين  بمملكة  مختصة  إقليمية  عمل  ورشة 
معهد  بمقر  المجتمع«  داخل  المعرفة  تنمية  في  الحديثة  التقنية  الوسائل 

الشيخ خليفة للتكنولوجيا بالمحرق. 
كأس  قرعة  القدم  لكرة  البحريني  االت��ح��اد  ُيجري  ديسمبر:   23  *
في  وذل��ك  2010م،   /2009 الرياضي  للموسم  المفدى  الملك  جاللة 

تمام الساعة 6:00 مساًء بمجمع الواحة بالرفاع. 
وآث��ار  تاريخ  لجمعية   56 الثقافي  الموسم  ضمن  ديسمبر:   23  *
في  كانو  جاسم  بن  عبدالعزيز  الوجيه  الجمعية  تستضيف  البحرين، 
بوعلي،  عبداهلل  خالد  السعودي  الكاتب  الكتاب  مؤلف  مع  التجربة،  ثروة 
في  الجمعية  بمقر  دلمون  قاعة  في  مساًء   8:00 الساعة  تمام  في  وذلك 

الجفير. 
مركز  ينظم  عشر،  الخامس  الثقافي  موسمه  ضمن  ديسمبر:   29  *
واألغنية  المسرح  »بين  بعنوان:  محاضرة  الثقافي  كانو  عبدالرحمن 
إبراهيم  الفنان  الحوار  ويدير  المعاودة،  عبداهلل  راشد  يلقيها  واإلذاع��ة«، 

راشد الدوسري، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساًء بمقر المركز. 
مختلفة...  وآراء  متعددة  رؤى  »ل��ألف��راد  ش��ع��ار  تحت  يناير:   2  *
العمل  لجمعية  االستثنائي  العام  المؤتمر  ينعقد  واحد«،  موقف  وللحزب 
الموقف  وحسم  األساسي  النظام  لتعديل  )وع��د(  الديمقراطي  الوطني 
بشأن االنتخابات النيابية للعام 2010م. تبدأ أعمال المؤتمر في الساعة 
المهندسين  بجمعية  الشهابي  هشام  المرحوم  قاعة  في  عصرًا   4:00

البحرينية. 
وآث���ار  ت��اري��خ  لجمعية   56 ال��ث��ق��اف��ي  ال��م��وس��م  ض��م��ن  ي��ن��اي��ر:   13  *
يستعرض  حمزة  يوسف  عبدالعزيز  للدكتور  محاضرة  تنظم  البحرين، 
شهدتها  التي  الكوارث  ألب��رز  تأريخ  الجزيرة:  على  »دم��وع  كتابه  فيها 
دلمون  قاعة  في  مساًء   8:00 الساعة  تمام  في  وذلك  البحرين«،  مملكة 

بمقر الجمعية في الجفير. 
* 18 - 20 يناير: تستضيف هيئة تنظيم االتصاالت باالشتراك مع 
األول  الخليجي  المؤتمر   )FOSI( اإلنترنت  على  األسرة  سالمة  جمعية 

حول سالمة األطفال على اإلنترنت في فندق كراون بالزا. 
في  ل��الس��ت��ش��ارات  ه����وروث  م��ؤس��س��ة  ت��ن��ظ��م  ي��ن��اي��ر:   21  -  19  *
 ،»1 إس  »ج��ي  ومؤسسة  »سافانت«  مؤسسة  مع  بالتعاون  البحرين، 
ملتقى ومعرض تقنيات تحديد الهوية السلكيًا )آر إف آي دي( في فندق 

ومنتجع نوفوتيل )الدانة(. 
* 27 يناير: ضمن الموسم الثقافي 56 لجمعية تاريخ وآثار البحرين، 
»التحديثات  بعنوان:  المحاري  أحمد  سلمان  للباحث  محاضرة  تنظم 
 8:00 الساعة  تمام  في  وذلك  األثرية«،  المواقع  تواجه  التي  والمشاكل 

مساًء في قاعة دلمون بمقر الجمعية في الجفير. 
رئيس  الملكي  السمو  صاحب  مستشار  رعاية  تحت  فبراير:   6  -  4  *
في  السوداني  النادي  ينظم  المطوع،  محمد  الثقافية  للشئون  ال��وزراء 
ملتقى  الثقافي  كانو  عبدالرحمن  مركز  مع  باالشتراك  البحرين  مملكة 

األديب الطيب صالح بمناسبة مرور عام على رحيله. 
وآث��ار  ت��اري��خ  لجمعية   56 الثقافي  الموسم  ضمن  ف��ب��راي��ر:   10  *
البحرين، تنظم محاضرة يلقيها الشيخ خالد بن راشد آل خليفة بعنوان: 
مساًء   8:00 الساعة  تمام  في  وذلك  عارف؟«،  محمد  عبدالسالم  هو  »من 

في قاعة دلمون بمقر الجمعية في الجفير. 

»بوليتكنك« تعتمد برنامج الرخصة 
 )ICDL( الدولية لقيادة الكمبيوتر

»كي بي أم جي فخرو« تفتتح مقر وكالة دعم تطوير المؤسسات
الناجح  »تمكين«  برنامج  ضمن   - فخرو«  جي  أم  بي  »كــي  شركة  قامت   [
لدعم تطوير المؤسسات - بافتتاح المقر الجديد لوكالة دعم تطوير المؤسسات 

السيف. بضاحية  »ميرال«  مبنى  في  وذلك  للبرنامج،  التنفيذي  المدير   -
الثالثة  لسنتيه  البرنامج  هذا  تنفيذ  فخرو«  جي  أم  بي  »كي  شركة  وستتولى 
وتفعيل  التشغيلية  واألنــشــطــة  اليومية  بــاألعــمــال  ستباشر  كما  ــة،  ــع ــراب وال
على  بالتدقيق  وانتهاًء  الطلبات  تلقي  من  بدءاً  البحرينية  للمنشآت  الخدمات 
للمنشآت  الدعم  تقديم  إلــى  الهادف  المؤسسات،  تطوير  دعــم  برنامج  نتائج 

البحرين. تشهده  الذي  االقتصادي  التطور  لمواكبة  البحرينية 
تطوير  دعـــم  لــبــرنــامــج  ــي  ــرون ــت ــك اإلل الــمــوقــع  ـــاق  إط ــع  م ــاح  ــت ــت االف وتــزامــن 
www.tamkeen.bh/edsa <http://( المؤسسات، الذي يمكن زيارته عبر
تقديم  وتسهيل  الازمة  الخدمات  لتوفير   )<www.tamkeen.bh/edsa

بأول. أوال  والمتابعة  الطلبات 
تطوير  لدعم  »تمكين«  برامج  عن  معلومات  اإللكتروني  الموقع  وسيوفر 
من  األعــمــال  رواد  ستمكن  التي  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  المؤسسات 
وضع  متابعة  جانب  إلى  خاله،  من  »تمكين«  ببرامج  االلتحاق  طلبات  تقديم 
بشكل  المعلومات  بتحديث  اإللكتروني  الموقع  يقوم  إذ  مستمرة،  بصورة  الطلب 

يومي.
المؤسسات،  تطوير  دعم  برنامج  عن  كافية  معلومات  الموقع  سيوفر  كما 
لتقديم  المطلوبة  والمستندات  بالبرنامج  لالتحاق  والشروط  األحكام  وجميع 

إداريو الشركتين أثناء افتتاح المقر الجديد لوكالة دعم تطوير المؤسساتالطلبات.

»الزياني للخدمات التجارية« 
NCR توقع عقدًا مع

NCR العالمية اتفاقية مع »الزياني للخدمات التجارية«، وذلك في 24 نوفمبر/  ] وقعت شركة 
لتسويق  التجارية«  للخدمات  »الزياني  لـ  جديدة  آفاقًا  االتفاقية  هذه  وتفتح  الماضي.  الثاني  تشرين 

منتجات NCR من أنظمة نقاط البيع والملحقات وأكشاك الدفع وخافه في مملكة البحرين.

من اليمين: محمد ذوالفقار، غسان حسن، شريف الشافعي وأفنان الزياني، خطار يحيى ونائل كيوان.

البحرين«  »بوليتكنك  كشفت   [
ــا اتـــفـــاقـــيـــة شـــراكـــة  ــه ــع ــي ــوق عــــن ت
ــة الــدولــيــة  ــص ــرخ ــة ال ــس ــؤس ــع »م م
ــس  ــل ــج ــم ـــر ل ـــوت ـــي ـــب ـــم ـــك ــــادة ال ــــي ــــق ل
ــة  ــه ــج الـــتـــعـــاون الـــخـــلـــيـــجـــي«، ال
على  ــــراف  واإلش ــــاإلدارة  ب المعنية 
واالختبار  التدريب  توفير  عمليات 
ــادة الــرخــصــة  ــه لــلــحــصــول عــلــى ش
في  ــر  ــوت ــي ــب ــم ــك ال لــقــيــادة  الـــدولـــيـــة 
لتطبيق  ــراق،  ــع وال الخليج  منطقة 
لقيادة  الدولية  »الرخصة  برنامج 
الكمبيوتر« )ICDL( للثقافة التقنية، 
استراتيجيتها  ــع  م تماشيًا  وذلـــك 
ـــز مــــهــــارات  ـــزي ـــع الــــرامــــيــــة إلـــــى ت
تكنولوجيا المعلومات لدى طابها. 
تّم  التي  االتفاقية،  ــذه  ه وبموجب 
توقيعها، ستقوم مؤسسة الرخصة 
ـــة بــاعــتــمــاد »بــولــيــتــكــنــك  ـــي ـــدول ال
ــراء  وإج للتدريب  مركزاً  البحرين« 
لقيادة  الدولية  »الرخصة  اختبارات 

.»ICDL الكمبيوتر
ــــت »بـــولـــيـــتـــكـــنـــك  ــــاف ــــض ــــت واس

استمرت  تدريبية  دورة  البحرين« 
برنامج  حول  أيــام  ثاثة  مدى  على 
 )CTP( المعتمد  المحترف  المدرب 
مجال  في  متخّصص  خبير  بإشراف 
الرخصة  ــج  ــام ــرن ب عــلــى  ــب  ــدري ــت ال
وحضور  الكمبيوتر،  لقيادة  الدولية 
مختلف  مــن  الــمــرشــحــيــن  مــن  ـــدد  ع

المعاهد التعليمية. 

ــة  ــص ــرخ وقـــامـــت »مـــؤســـســـة ال
لمجلس  الكمبيوتر  لقيادة  الدولية 
ــاد  ــم ــت ــاع ــي« ب ــج ــي ــل ــخ ـــاون ال ـــع ـــت ال
المعتمد  المحترف  المدرب  برنامج 
ضمن شبكتها المؤلفة مما يزيد على 
1000 مركز للتدريب، وذلك في إطار 
أفضل  تطبيق  إلى  الرامية  جهودها 
برامج  ــودة  ج وتعزيز  الممارسات 
ــة الــدولــيــة  ــص ــرخ ــب عــلــى ال ــدري ــت ال
الخليج  منطقة  في  الكمبيوتر  لقيادة 
ــدرب  ــم ــج ال ــام ــرن ــد ب ــع ــي.  وي ــرب ــع ال
معّدة  ــادة  ــه ش المعتمد  المحترف 
خــّصــيــصــًا لــلــمــدربــيــن عــلــى بــرامــج 
الكمبيوتر.  لقيادة  الدولية  الرخصة 
ــج اســتــكــمــااًل  ــام ــرن ــب ويـــأتـــي هـــذا ال
ــن«  ــري ــح ــب ــك ال ــن ــك ــت ــي ــول ـــزام »ب ـــت الل
بتزويد طابها بالمعرفة األكاديمية 
من  تمكنهم  التي  العملية  والمهارات 
النمو  تعزيز  في  مساهمتهم  تفعيل 
تشهده  الــذي  الملحوظ  االقتصادي 
مملكة البحرين، فضًا عن االستفادة 

منه على مختلف المستويات. 

جميل عزو

»سامسونج« تفوز بجائزة »شركة العام الرائدة«
التي تمنحها »فروست & ساليفان« العالمية

لإللكترونيات«  »ســامــســونــج  أعــلــنــت   [
ــدة  ــرائ ــام ال ــع ــة ال ــرك ــا بــجــائــزة »ش ــوزه ــن ف ع
التحليل  شركة  تمنحها  التي  ـــواق«  األس فــي 
توزيع  حفل  خــال  ســالــيــفــان«   & ــت  ــروس »ف
ساليفان«   & »فروست  لـ  العالمية  الجوائز 
الجائزة  ــذه  ه »سامسونج«  ونــالــت   .2009
تقديراً لجهودها الحثيثة للمحافظة على النمو 
يسيطر  ناضجة  ســوق  في  الــرائــدة  ومكانتها 

عليها حفنة من المشاركين المميزين.
وبفضل مجموعة منتجات ترتكز على تلبية 
»سامسونج«  ــززت  ع النامية،  االحتياجات 
التلفزيون  شاشات  أسواق  في  عالميًا  مكانتها 
وإيراداتها  العالية  بجودتها  اشتهرت  إذ   ،LCD
باإلضافة  السوق،  في  حصتها  ونمو  المتفوقة 
ذات  الــمــبــتــكــرة  الــمــنــتــجــات  ــن  م سلسلة  إلـــى 

استخدام فعال للطاقة وصديقة للبيئة.
رام  الرقمي  اإلعــام  قسم  عام  مدير  وصــرح 

نتسلم  أن  ويشرفنا  »يسرنا  بالقول:  ــوداك  م
جائزة فروست & ساليفان للريادة في السوق، 
صناعة  ــي  ف ســامــســونــج  إلنـــجـــازات  ــراً  ــدي ــق ت
شاشات الـLCD. والشك أن نجاح سامسونج 
من  المستهلك  احتياجات  توفير  على  يعتمد 
المستمر  والسعي  المبتكرة  المنتجات  خال 

وراء التقنيات الحديثة والمتطورة«.
بـــرزت   ،2008 الـــعـــام  فـــي  أنــــه  ويـــذكـــر 
»سامسونج لإللكترونيات« على أنها العامة 
شاشات  صناعة  في  عالميَاً  والــرائــدة  ــى  األول
إلى  تصل  سوق  حصة  مع   LCDالـ تلفزيون 
ارتــفــاع  وبفضل  الــمــئــة.  ــي  ف  22.0+ ــي  ــوال ح
شحنها  يتم  التي  الوحدات  عدد  في  التوجهات 
التلفزيون  شاشات  اختيار  يتم  واإليـــرادات، 
والتصميم  والمميزات  األداء  أسس  على   LCD

والعامة المتفوقة والقيمة المقدرة.
نمو  ـــوغ  ص ـــى  إل ــج«  ــون ــس ــام »س وعـــمـــدت 

من  انطاقًا   LCD تلفزيون  شاشات  صناعة 
مشاركتها الرئيسية في السوق، حيث جمعت 
لتفتح  والتقنيات  ــارات  ــك ــت االب مختلف  بين 
الرقمية  المشاهدة  تجربة  في  جديدة  مجاالت 
سجلها  وبفضل  المستهلكين.  إلــى  بالنسبة 
 LCD الثابت في ريادة سوق شاشات تلفزيون
لإللكترونيات«  »سامسونج  نجحت  عالميًا، 
ــات جـــديـــدة  ــي ــن ــق ــت فــــي قــــيــــادة الـــصـــنـــاعـــة ب
استخدام  مفهوم  غــيــرت  فــريــدة  وخصائص 

شاشات التلفزيون التقليدي.
شاشات  ـــدات  وح ــدد  ع ــاع  ــف ارت تــوقــع  ــع  وم
أكثر  إلى  العالمية  السوق  في   LCD تلفزيون 
ومــعــدل   2009 ــي  ف ـــدة  وح مــلــيــون   115 ــن  م
تتمتع  المئة،  فــي   20.0 يتعدى  سنوي  نمو 
يؤهلها  بموقع  لإللكترونيات«  »سامسونج 
تلفزيون  شــاشــات  ــوق  س فــي  ريادتها  تعزيز 

.LCD

»البركة اإلسالمي« ينظم 
ورشة تدريبية لموظفي 

المصارف السورية
] ينظم »بنك البركة اإلسالمي« ورشة تدريبية لموظفي »مصرف 
عنوان:  تحت  سورية،  في  العاملة  والمصارف  المركزي«  سورية 
 14 يوم  وذلك  لألفراد«،  اإلسالمية  المصرفية  بالمنتجات  »التعريف 
المركزي«،  سورية  »مصرف  بمقر  الجاري  األول  كانون  ديسمبر/ 
البركة  »بنك  في  التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  من  نخبة  فيها  وسيحاضر 

اإلسالمي«. 
وال��رئ��ي��س  اإلدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و  ص���رح  ال��م��ن��اس��ب��ة،  ه���ذه  وف���ي 
المطاوعة  محمد  )البحرين(  اإلس��الم��ي«  البركة  »بنك  ل���  التنفيذي 
العمل  في  عريقة  خبرة  يمتلك  عامًا،   25 قبل  تأسس  الذي  البنك  بأن 
منوعة  مصرفية  ومنتجات  خدمات  ويقدم  اإلس��الم��ي،  المصرفي 

وعالية الجودة لألفراد والشركات.
وأض����اف: »أن��ن��ا م��س��رورون ب��أن ن��ت��ع��اون م��ع م��ص��رف س��وري��ة 
خبراتنا  ن��ق��دم  وأن  التدريبية،  ال��ورش��ة  ه��ذه  تنظيم  ف��ي  ال��م��رك��زي 
نشهد  أننا  وخاصة  السورية،  المصارف  في  العالمين  للموظفين 
يحرص  كما  سورية،  في  اإلسالمي  المصرفي  للعمل  متزايدًا  نموًا 
المالئمة  التشريعية  البيئة  تهيئة  على  المركزي  س��وري��ة  مصرف 
المتزايد  اإلقبال  إلى  نظرًا  اإلسالمية،  للمصارف  الدعم  كل  وتوفير 
السوق  ف��ي  وال��ش��رك��ات  األف���راد  قبل  م��ن  ومنتجاتها  خدماتها  على 
لقيه  ال��ذي  الكبير  النجاح  »إن  بالقول:  المطاوعة  وأش��ار  السورية«. 
هذا  واستعداد  حديثًا،  سورية  البركة  بنك  أسهم  في  العام  االكتتاب 
على  أكيد  دليل  لهو  السورية  السوق  في  قريبًا  أعماله  لتدشين  البنك 
في  الدخول  على  المصرفية،  البركة  مجموعة  األم،  الشركة  حرص 
للعمل  الدعم  كل  وتقديم  النمو،  وسريعة  الواعدة  السورية  السوق 
يندرج  الورشة  هذه  بتنظيم  قيامنا  وإن  هناك،  اإلسالمي  المصرفي 

في هذا اإلطار«.
وبين المطاوعة أن »بنك البركة اإلسالمي )البحرين( يقوم بتوفير 

للزبائن  اإلس��الم��ي��ة  المصرفية  ال��خ��دم��ات 
المصرفية  الخدمات  إدارة  عبر 

ل���ألف���راد وال����ف����روع، وه��ي 
دائ�������رة م��ت��خ��ص��ص��ة ف��ي 

توفير خدمات مصرفية 
م���ت���واف���ق���ة م����ع أح���ك���ام 
ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة 

إذ  )تقسيط(،  ل��واء  تحت 
ن��ق��وم ب��ت��ق��دي��م خ��دم��ات 

م��ص��رف��ي��ة وت��م��وي��ل��ي��ة 
تلبي  لألفراد  إسالمية 

االحتياجات  مختلف 
ال���������ش���������رائ���������ي���������ة 

كية  ستهال ال ا و
وال���س���ك���ن���ي���ة 

والعائلية«. 

محمد المطاوعة
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جويل  السابقة  األزيــــاء  ــة  ــارض ع كشفت   [
على  ــل«  ــوي »ج بــرنــامــج  مــقــدمــة   - مــارديــنــيــان 
مارس/  شهر  خالل  ستتزوج  أنها   -  »MBC1«
تورث  أن  ترفض  أنها  إلــى  مشيرة  المقبل،  آذار 
 - زواجــهــا  بعد  بفتاة  ُرزقـــت  ــال  ح فــي   - ابنتها 
هوس  يصيبها  أن  تخشى  ألنها  ــاء؛  األزي عــرَض 

والجسد. بالشكل  العناية 
على  نشرت  تصريحات  في   - جويل  وقالت 
حاليًا  تعد  إنها   - الفنية  اإللكترونية  المواقع 
األعمال  برجل  المقبل  مــارس  شهر  في  لزفافها 
الـــزواج  ــه  أن ــى  إل الفــتــة  ـــدورة؛  ق كــمــال  اللبناني 
من  البالغ  ولدها  عن  أثمر  زواج  بعد  لها  الثاني 

8 سنوات. العمر 
ــد في  ــدي ــج ــــرى، تــطــرقــت إلـــى ال ــن جــهــة أخ م
طلة  هناك  »ستكون  وقالت:  »جويل«،  برنامج 
ــرى،  أخ فــقــرات  وستضاف  للبرنامج،  جــديــدة 
شخصيًا  فيها  ُأقــّدم  التي  المكياج  فقرة  ومنها 
ستكون  كما  المكياج،  وضع  عن  مختلفة  تقنيات 
ــع الـــذي  ــري ــس ــة بــالــطــبــخ ال ــاص ــرة خ ــق ــاك ف ــن ه
وصحية  سريعة  وجبة  تقديم  في  المرأة  يساعد 
أشهر  من  الطباخين  من  عدد  بمشاركة  لعائلتها 

والفنادق«. المطاعم 
حققه  الــــذي  ــاح  ــج ــن »ال أن  ــل  ــوي ج وكــشــفــت 
ــًا أن  ــوص ــص ـــي، وخ ــأة ل ــاج ــف ــل م ــّث ــج م ــام ــرن ــب ال
على  وقــدمــنــي  عــفــويــًا،  لكونه  أحــبــه  الجمهور 
وتعاملي  اليومي،  عملي  تفاصيل  بكل  طبيعتي 

اليومية«. والمهام  الموظفين،  مع 
عالقتها  أن  أكدت  الشخصي،  الصعيد  وعلى 
بوالد طفلها جيدة، كما أنها تتواصل معه بشكل 

فترة  منذ  تــم  ــذي  ال بــزواجــه  هنأته  حيث  دائــم؛ 
ويعيش  األمَر،  متقبٌل  طفلها  أن  موضحة  قريبة، 
ألنها  الطالق،  تعقيدات  عن  بعيداً  هانئة  حياة 
تعريضه  عــدم  على  كبير  بشكل  عمال  وزوجــهــا 

للضغوط.
اهلل  يــرزقــهــا  أن  تمنت  الــتــي  جــويــل  وشـــددت 
مشاركة   - مستقباًل   - سترفض  أنها  على  بفتاة، 
ــــــــاء، مــوضــحــة أن  ـــــروض األزي ـــي ع ــا ف ــه ــت ــن اب
مرتبطًا  العرض  كان  حال  في  سيكون  االستثناء 
هذا  في  التدريجي  الصعود  ألن  كبيرة؛  بعقود 
ويجعلها  لــضــغــوط،  الــفــتــاة  ُيــعــّرض  الــمــجــال 

بالجسد. االهتمام  بهوس  تصاب 
لكونه  بالخاطئ،  التوجه  ــذا  ه وصفت  كما 
يهتم بالنواحي الشكلية فقط، وليس بما تحمله 
أن  مؤكدة  قدرات،  أو  فكر  أو  شخصية  من  الفتاة 
عالم  ترك  إلى  دفعها  التوجه  هذا  بأن  إحساسها 
إنجازات  تحقيق  إلى  والتوجه  األزياء،  عروض 

وقدراتها. اهتماماتها  وتظهر  عنها  تعبر 
الرجال  بتوجه  سعادتها  عن  جويل  وعبرت 
الرجل  أن  مؤكدة  بمظهرهم،  العناية  إلى  حاليًا 
ــب ذكــائــه  ــان ـــى ج ـــى مــظــهــر مــمــيــز، إل يــحــتــاج إل
فكما  المرأة،  كما  تمامًا  وشخصيته  وإنجازاته 
أيضًا  فهي  مميز  بمظهر  رؤيتها  فــي  هــو  يرغب 

ترغب في األمر نفسه.
اآلونــة  في  المفاجئ  االهتمام  هــذا  وأرجــعــت 
ـــوه  ـــرة إلــــى تــوجــه اإلعــــالنــــات إلــــى وج ـــي األخ
جورج  مثل:  ورياضيين،  ممثلين  من  مشهورة 
إعالميًا  ضغطًا  شكل  ما  بيكام؛  وديفيد  كلوني، 
فكرة  عن  االستغناء  إلــى  دفعهم  الــرجــال،  على 

لالعتناء  فتوجهوا  الشكل،  يعيبه  ال  الرجل  أن 
الداخلي  بالجانب  اهتمامهم  بقدر  بمظهرهم 

حياتهم. من  والعملي 
توجه  ــل«  ــوي »ج بــرنــامــج  مقدمة  وانــتــقــدت 
وقالت:  التجميل،  عمليات  إلى  المفرط  السيدات 

التروي  ينبغي  تجميل  عملية  بأية  القيام  »قبل 
الشخصية،  المشكالت  ــل  ح ــى  إل والــتــوجــه 

بعدها  ألننا  النفسي؛  االستقرار  وتحقيق 
واإلحساس  المرآة،  إلى  النظر  سنستطيع 

على  اإلقــــــدام  ــــرار  ق ـــاذ  ـــخ وات ــال،  ــم ــج ــال ب
التجميل«. عمليات 

وأوضــــحــــت جـــويـــل أنـــهـــا شــخــصــيــًا 
مبينة  ــرآة،  ــم ــل ل ــة  ــم دائ صــديــقــة  ليست 

عليها  االعتماد  يمكن  ال  ــه  أن ــرى  ت أنها 
ننظر  ألنــنــا  ــًا؛  ــم دائ الشكل  لمعرفة 

ــــرى حــالــتــنــا  ـــرآة ون ـــم إلــــى ال
انعكاس  فهي  النفسية، 

سعداء  كنا  فإذا  للداخل، 
ـــال  ـــم ـــج ـــال ـــا ب ـــن ـــس ـــس أح

صحيح. والعكس 
»بالتأكيد  ــت:  ــاف وأض

راٍض  ــو  ه ــن  م هــنــاك  لــيــس 
المئة،  ــي  ف مــئــة  نفسه  ــن  ع

أنفسنا  نحب  أن  البــد  ولذلك 
ألن  ــا؛  ــن ــل ــك ش نــحــب  أن  قــبــل 

ـــي،  ـــل ــي داخ ــق ــي ــق ــح ـــال ال ـــم ـــج ال
تعكس  أن  تستطيع  ال  والـــمـــرآة 

من  نــحــن  ـــراه  ن أن  علينا  ــل  ب ـــذا،  ه
لذاتنا«. حبنا  خالل 
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جويل: أرفض توريث »ابنتي« المنتظرة عروَض األزياء

منة فضالي تستعين بصديق 
في ألبومها الغنائي األول 

كانت  التي  فضالي  منة  للفنانة  غنائية  إطاللة  أول  أن  رغم  على   [
ال��الذع��ة  النقد  س��ه��ام  م��ن  الكثير  ن��ال��ت  أن���ا«  »مصرية  ع��ن��وان:  تحت 
الغناء،  نقاد  أو  الجمهور  جانب  من  سواء  الضارية  الهجوم  وحمالت 
والمقرر  األول  الغنائي  ألبومها  طرح  على  المستميت  إصرارها  فإن 
السخرية  عبارات  من  العديد  مثار  أصبح  الجديد،  العام  مطلع  طرحه 

والتهكم على المنتديات ومواقع اإلنترنت.
الغريب أن منة فضالي ردًا على هذه االنتقادات الساخرة من أولى 
بأنها  األيمان  بأغلظ  القسم  سوى  تجد  لم  الغناء،  عالم  في  تجاربها 
الطرب  أهل  كبار  من  الكثير  أن  لوال  الغناء  إلى  االتجاه  تنوي  تكن  لم 
وأنها  جيدة،  صوتها  خامة  بأن  أقنعوها  قد  العربي  والعالم  مصر  في 
تفعل  كانت  مثلما  الصوتية  بطبقاتها  تليق  أغنيات  تقديم  تستطيع 

السندريال سعاد حسني وكذلك نيللي وشيريهان.
إلى  اتجاهها  بشأن  فضالي  منة  إلى  توجه  التي  االتهامات  أكثر  أما 
الغناء هو أسلوب »االستعانة بصديق« الذي طبقته في ألبومها الجديد 
حيث  واإلن��ت��اج،  بل  األغ��ان��ي،  كتابة  أو  التلحين  مستوى  على  س��واء 
إال  هو  ما  المزمع  ألبومها  بإنتاج  ضياء  محمد  الملحن  قيام  أن  يتردد 
إبداء  سوى  منه  بالزواج  إقناعها  أمام  سبياًل  يجد  لم  إذ  محبة،  عربون 
اإلعجاب بأدائها الغنائي وبأنها صاحبة صوت متميز، كما أن مؤلفي 
أغاني ألبوم منة الجديد هم عدد من الصحافيين المقربين منها الذين 
يخوضون مجال كتابة األغاني للمرة أألولى ووجدوا في منة وسيلة 
لتجربة أشعارهم، ويبدو أنها محاولة منها لتحييد األقالم الصحافية 

حتى تضمن عدم مهاجمتها في حال فشلها.

مي نور الشريف: أشعر بأن أحدًا يريد إيذائي
الصحف  تداولتها  التى  الكثيرة  الشائعات  بعد   [
الشريف  نور  مي  الشابة  الفنانة  بأن  أفادت  التي  أخيراً، 
عدم  بسبب  يوسف،  عمرو  الممثل  من  خطبتها  فسخت 
التي  ســارة  شقيقتها  جانب  والــى  جانبها  ــى  إل وقــوفــه 
تسافر  أن  إلى  إثره  على  اضطرت  غريب  بمرض  أصيبت 
لتؤكد  صمتها  ــن  ع ــي  م خــرجــت  لــلــعــالج،  ــس  ــاري ب إلـــى 

للجميع أن هذا الكالم ليس له أساس من الصحة.
»أزعجتني  قــائــلــة:  الــشــريــف  ــور  ن ــي  م صــرحــت  ــد  وق
ال  أناسًا  هناك  بأن  وشعرت  الغريبة  الشائعة  هذه  كثيراً 
إيذائي  البعض  يحاول  لماذا  أعلم  وال  الخير،  لي  يريدون 
على رغم أنني ال أؤذي أحداً وليست لي عالقات اجتماعية 

كثيرة«.
وأضافت: »سمعت هذه الشائعة من بعض أصدقائي 
وأنا في باريس مع شقيقتي في رحلة عالجها، وتعجبت 
وهو  عسل،  على  سمن  عمرو  بخطيبي  عالقتي  ألن  كثيراً 
جانب  وإلى  جانبي  إلى  ووقف  شيء  كل  في  رائع  إنسان 
كان  ألنــه  معنا  يسافر  لم  ولكنه  ــيء،  ش كل  في  شقيقتي 

أنه  كما  تأجيلها،  يستطيع  ال  وبأعمال  بمواعيد  مرتبطًا 
الفنانة  ووالدتي  الشريف  نور  الفنان  والــدي  معنا  كان 
سارة  لشقيقتي  جداً  مقرب  صديق  عمرو  أن  كما  بوسي، 

أيضًا«.
قالت  سارة  بشقيقتها  ألم  الذي  المرض  طبيعة  وعن 
مرضًا  يكون  أن  من  جداً  مرعوبين  كنا  البداية  »في  مي: 
إن  قالت  أيضًا  شائعات  هناك  ولألسف  اهلل.  قدر  ال  خطيراً 
شقيقتي مصابه بالسرطان وهذا أكثر ما ضايقنا جميعًا، 
سارة  أجرت  أن  بعد  هلل  والحمد  ولكن  والدي.  وخصوصا 
خطيراً،  ليس  المرض  أن  األطباء  لنا  أكد  شاملة  تحاليل 
انتفاخ  ــى  إل وأدى  المناعة  جهاز  أصــاب  ــرض  م ولكنه 
على  هلل  والحمد  مزعجة  بآالم  سارة  أصاب  مما  الطحال، 

كل حال«.
للجزء  حاليًا  »أستعد  مي:  قالت  الفني  الصعيد  وعلى 
وليد  حاليًا  يعكف  الــذي  ــي،  ــدال ال مسلسل  مــن  الثالث 
خالل  يعرض  أن  المتوقع  من  الذي  كتابته،  على  يوسف 

شهر رمضان المقبل«.

] بدأ في البحرين تصوير مسلسل »على موتها أغني« 
ويتناول  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  ن��ج��وم  م��ن  مجموعة  ببطولة 
عربي  وافد  قصة  حلقة،   30 في  يصور  الذي  المسلسل، 
فتاة  على  يتعرف  اليومية  الصحف  ت��وزي��ع  ف��ي  يعمل 
انفصالها  إث��ر  على  القسوة  م��ن  ظ��روف  تعيش  خليجية 
يقوم  مخدرات،  قضية  ذمة  على  المسجون  زوجها  عن 
رياحنة  منذر  األردن��ي  النجم  من  كل  المسلسل  ببطولة 
القاهرة  مهرجان  جائزة  على  الحائز  السعودي  والنجم 
عبدالمحسن  ث��اٍن  دور  ممثل  كأفضل  العربي  ل��إع��الم 
أفضل  جائزة  على  الحائزة  النجمة  البحرين  ومن  النمر، 
عبدالرحيم  فاطمة  السينمائي  الخليج  بمهرجان  ممثلة 

مكي... وفاء  والفنانة 
تجربته  يدخل  وهو  العلي،  علي  المخرج  العمل  يخرج 
األولى في اإلخراج الدرامي التلفزيوني، بعد أن نجح في 
وكتب  سينمائية،  جوائز  نالت  التي  األف��الم  من  سلسلة 
وفق  الوافد  حياة  العمل  ويتناول  المهدي،  حسين  العمل 
باألحداث  مليئة  حب  قصة  إط��ار  وف��ي  رومنسي،  قالب 

واإلثارة...
اإلبداع  جائزة  على  الحائز  رياحنة  منذر  النجم  وعّبر 
الرابع  القاهرة  بمهرجان  عربي  ممثل  كأفضل  الذهبية 
مسلسل  في  بالعمل  سعادته  عن  العربي  لإعالم  عشر 
المخرج  كاميرت  دوران  ب��دء  وم��ع  أغ��ن��ي«،  موتها  »على 
التي  مجد  »شخصية  ق��ائ��اًلً  رياحنة  ص��رح  العلي  علي 
التي  األدوار  كل  عن  ومختلفة  كليًا،  جديدة  هي  أجسدها 
الرومنسية  بين  تجمع  جدًا  غريبة  توليفة  سابقًا،  قدمتها 
يعيل  صحف،  لموزع  بالنسبة  الحياة  وقسوة  العالية، 
فتاة  م��ن  ح��ب  قصة  ف��ي  وي��ت��ورط  األم،  ب��ل��ده  ف��ي  أس��رت��ه 
لعمله  خسارته  سبب  هو  يكون  كبير،  مجرم  طليقة  هي 

مايملك«... وكل  وحبيبته 
من  ك��ادر  م��ع  بالعمل  سعيد  »أن��ن��ي  رياحنة  وأض���اف 
والجمال  ال��ط��رح  ف��ي  العمق  على  ي��رك��زون  المحترفين 
كبير،  نجاح  العمل  يحقق  أن  أت��وق��ع  وأن��ا  ال��ص��ورة،  ف��ي 
مختلفة  ب��رؤي��ة  مختلفة،  تجربة  يشكل  أن��ه  وب��األخ��ّص 
كما  ال��ع��رب��ي��ة،  األع��م��ال  م��ن  الكثير  ف��ي  م��ان��راه  ع��ن  ج���دًا 
المسلسالت  نوعية  في  نقلة  يشكل  أن  المتوقع  من  أن��ه 
القصة  أن  ح��ي��ث  م��ن  ع���رب،  ن��ج��وم  فيها  ي��ش��ت��رك  ال��ت��ي 
بعض  في  كما   ، مفروضة  وليست  بشخوصها،  واقعية 

األعمال(...
دوران  ب���دء  م��ع  ال��ع��ل��ي  ع��ل��ي  ال��ع��م��ل  م��خ��رج  وص���رح 
يحتويه  كبير  عمق  بالتجربة،  سعيد  »أن��ن��ي  كاميرته 
جميلة  ص���ورة  ف��ي  وت��ق��دي��م��ه  تبسيطه  ن��ح��اول  ال��ن��ص، 
و  اإلض���اءة  ف��ي  بنا  خ��اص  نمط  على  معتمدين  للناس، 

النص(... روح  من  استلهامه  تم  التصوير، 
أساسية  ح��ب  »ق��ص��ة  العلي  ق��ال  العمل  ماهية  وع��ن 
باإلمكان  التي  االجتماعية  الممارسات  من  ومجموعة 
من  مطلقة  وبنت  الجرائد،  توزيع  في  يعمل  وافد  تمنع  أن 
قضايا  يتناول  العمل  أن  كما  بالبلد،  مخدرات  مهرب  أكبر 
ح��س��اس��اة م��ث��ل ال��س��ج��ون، واس��ت��م��رار ال��م��ج��رم��ي��ن في 
معاناة  الفيلم  يتناول  كما  السجن،  داخل  حتى  عملياتهم 
زوجها  من  طفل  بإنجاب  مثاًل  حلمها  يتعلق  عندما  المرأة 
في  ام��رأت��ه  ال���زوج  يبتّز  وك��ي��ف  ال��ش��رق��ي،  المجتمع  ف��ي 

حلمها الذي تظل مرهونة به حتى النهاية(.
ميديا  ع��م��ران  ش��رك��ة  المسلسل  إلن��ت��اج  وت��ت��ص��دى 
وي��ش��ارك  ال��م��وس��وي،  ع��م��ران  السيد  المنتج  ب��إش��راف 
عبير  )ال��ك��وي��ت(  م��ن  ال��ع��رب  الممثلين  م��ن  كبيرة  نخبة 
 ) )السعودية  ومن  الجابري(،  )علي  اإلمارات  ومن  أحمد، 

إبراهيم الحساوي، ومن )البحرين( مريم يوسف وياسر 
القرمزي وسامي رشدان وعبداهلل سويد، باالشتراك مع 
خميس  ومبارك  مجرن  لطيفة  الفنانين:  كبار  من  نخبة 
البحرين  مملكة  في  العمل  ويصور  ب��ح��ر...  وابراهيم 

سورية... وفي 
عمران  المنتج  العمل  على  الفني  المشرف  وأش���ار 
سيشكل  أغ��ن��ي«  م��وت��ه��ا  »ع��ل��ى  مسلسل  أن  ال��م��وس��وي 
أنها  من  الرغم  وعلى  الفكرة،  ناحية  من  جديدة  إضافة 
ذات  ف��ي  معقدة  لكنها  وص��ري��ح��ة،  واض��ح��ة  ح��ب  قصة 
لطالما  ح���م���راء  خ��ط��وط  وت���الم���س  وت��ت��ش��اب��ك  ال���وق���ت، 
جدًا  ملحة  أنها  نجد  لكننا  محظورًا،  إليها  التطرق  ك��ان 
العرب  ع��الق��ة  نناقش  نحن  ب��ه��ا،  االس��ت��ه��ان��ة  يمكن  وال 

واقعها،  هو  وما  تكون،  أن  يجب  كيف  البعض،  ببعضهم 
بين  العربية  األخوة  يمتن  أن  بإمكانه  الحب  أن  وكيف 
طبقيتها  في  والمتفرقة  بلغتها  المجتمعة  الشعوب  هذه 
العمل... هذا  خالل  من  نؤكده  أن  نريد  ما  هذا  وتسيسها، 

والتي  عبدالرحيم  فاطمة  النجمة  صرحت  جهتها  من 
بمهرجان  أول  دور  ممثل  أف��ض��ل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح���ازت 
الثانية  بتجربتها  ج��دًا  سعيدة  أنها  الخليجي  المسرح 
منذر  ال��ف��ن��ان  م��ع  م��رة  وألول  ال��ع��ل��ي،  علي  ال��م��خ��رج  م��ع 

رياحنة...
»النص  عبدالرحيم  قالت  العمل  ع��ن  انطباعها  وع��ن 
والتراجيديا  الرومنسية  من  تخلو  ال  شيقة  أحداث  يتخلله 

غير المتكلفة في أدوار الفنانين...«
النمر  عبدالمحسن  أج��ل��ي  م��ن  ي��ت��ص��ارع   ( وأض��اف��ت 
وعبدالمحسن  وافد،  فقير  عاشق  منذر  رياحنة...  ومنذر 
ب��إخ��الص.  يحبانني  وك��اله��م��ا  ق����اٍس،  م��خ��درات  ت��اج��ر 
تجمع  ج��دًا  غريبة  توليفة  المهدي  حسين  الكاتب  توليفة 

وفي  ال��وق��ت  ذات  ف��ي  وال��ح��ب  ال��ق��س��وة  مابين 
الدور،  بهذا  جدًا  سعيدة  أنا  اللحظة...  ذات 

وأتمنى للعمل نجاح متميز يليق بالجهد 
السيد  من  بإشراف  الكادر  يبذله  الذي 

عمران الموسوي(.

رياحنة ُيرزق بـ »وجد« : قْدرها 
أن ُتولد في البحرين الحبيبة

رياحنة  منذر  األردن��ي  النجم  رزق 
ب��اب��ن��ت��ه األول����ى »وج����د« خ���الل األي���ام 

األول�����ى م���ن ت��ص��وي��ر م��س��ل��س��ل »ع��ل��ى 
العمل  ط��اق��م  واح��ت��ف��ل  أغ���ن���ي«،  م��وت��ه��ا 

بالخير  مليئة  حياة  لها  وتمنوا  بالمولودة 
ورئيس  الفني  المشرف  وق��دم  وال��س��الم، 

السيد  م��ي��دي��ا«  »ع���م���ران  ش��رك��ة  م��ج��ل��س 
ع���م���ران ال���م���وس���وي ت��ه��ان��ي��ه ال���ح���ارة 

الكريمة  وزوج��ت��ه  الرياحنة  لمنذر 
بهذه  الكرام  الرياحنة  عائلة  وعموم 

جهته  وم��ن  ال��ط��ي��ب��ة...  المناسبة 
ق����ال ري��اح��ن��ة خ����الل االح��ت��ف��ال 

استديوهات  داخ���ل  أق��ي��م  ال���ذي 
أن  وج����د  »ق�����در  ال��ت��ص��وي��ر 

على  ال��ح��ي��اة  إل���ى  ت��ات��ي 
ال���ب���ح���ري���ن  أرض 

ال��ح��ب��ي��ب��ة، وب��ي��ن 
أه�����ل ال��ب��ح��ري��ن 

الكرام«...

موزع الصحف الوافد يقع في غرام طليقة تاجر مخدرات وقاتل...

»على موتها أغني«... منذر رياحنة وعبدالمحسن النمر في صراع على قلب فاطمة عبدالرحيم
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عبدالهادي بوطالب 

السياسي  الماضي  األربعاء  يوم  توفي   [
عن  ب��وط��ال��ب  ع��ب��دال��ه��ادي  ال��م��غ��رب��ي  واألدي����ب 
أح��د  ب��وط��ال��ب  وي��ع��د  ع��ام��ًا،   86 ال����  ن��اه��ز  ع��م��ر 
أن  استطاعوا  الذين  المغربية  الشخصيات  أب��رز 
وساهموا  والسياسة  واألدب  الدين  بين  يجمعوا 

المعاصر. المغرب  تاريخ  تشكيل  في 

ال��ع��ام  األول  ك��ان��ون  دي��س��م��ب��ر/  م��وال��ي��د  م��ن   -
المغربية. فاس  مدينة  في   ،1923

مغربي. وأديب  وسياسي  كاتب   -
وأصول  الشريعة  في  دكتوراه  على  حاصل   -

القرويين. جامعة  الحقوق،  في  ودكتوراه  الفقه 
وفي  المولوية،  ال��م��درس��ة  ف��ي  أس��ت��اذًا  عمل   -

الشرعي. االستئناف  مجلس 
الخامس،  محمد  جامعتي  في  قانون  أستاذ   -
ال��ق��ان��ون  م���ادت���ي  درس  إذ  ال���ث���ان���ي،  وال���ح���س���ن 

الثالث. العالم  في  السياسية  ونظم  الدستوري 
واالستقالل  ال��ش��ورى  ح��زب  مؤسسي  م��ن   -
السياسي  للمكتب  وعضو   ،1948 العام  المغربي 
ل��ه��ذا ال���ح���زب، وخ����الل ه���ذه ال���م���دة ع��م��ل رئ��ي��س��ًا 

العام«. »الرأي  جريدة  لتحرير 
ال��راح��ل  ال��م��غ��رب��ي  للملك  أس���ت���اذًا  ك���ان  ك��م��ا   -
في  السادس  محمد  الحالي  والملك  الثاني،  الحسن 

الملكي. المعهد 
أول  في  االجتماعية،  والشئون  الشغل  وزير   -

االستقالل. بعد  تشكلت  مغربية  حكومة 
وزارات:  ف��ي  ال��وزي��ر  منصب  ب��ع��ده��ا  تقلد   -
التربية  ال��ع��دل،  وال��ري��اض��ة،  وال��ش��ب��اب  اإلع���الم 

والخارجية. والتعليم، 

س��وري��ة،  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  للمغرب  س��ف��ي��رًا  ع��م��ل   -
والمكسيك. األميركية،  المتحدة  الواليات 

.1970 المغربي،  البرلمان  رئيس   -
ال��ث��ان��ي،  ال��ح��س��ن  ال���راح���ل  ال��م��ل��ك  م��س��ت��ش��ار   -

.)1996 1978( ومن )1992 -   - 1976(
الثاني،  الحسن  بالملك  بوطالب  عالقة  تميزت   -
فقد  الصعب.  مزاجهما  فيها  تحكم  والجذب،  بالشد 
إليه  وأسند  إليه  المقربة  الدائرة  ضمن  الملك  جعله 
في  س��واء  ودبلوماسية،  دقيقة  سياسية  أدوارًا 
غضب  فترات  من  ينجو  أن  دون  والخارج،  الداخل 
عنه  بالصفح  تنتهي  ثم  أحيانًا  تطول  كانت  ملكي 

األحداث. واجهة  إلى  وإعادته 
وال��ق��ان��ون  ال��س��ي��اس��ة  ف��ي  م��ؤل��ف��ات  ع���دة  ل��ه   -
 58 بلغت  والفرنسية،  العربية  باللغتين  واألدب 

. لفًا مؤ

المتحدة،  للواليات  دائمة«  »محمية  تصبح  لن  أفغانستان   [
سيكونون  أفغانستان  في  أشخاص  أعتقد  ما  حسب  فهناك 
مرتاحين تمامًا لجعل بالدهم محمية دائمة للواليات المتحدة، 
ن  يؤمِّ لجيش  أجله  من  ندفع  ال��ذي  العبء  يتحملوا  أن  وب��دون 

أمنهم. لهم 
الرئيس األميركي باراك أوباما

الجمعيات  مع  وبالتعاون  البلدية  المجالس  تقوم  ال  لماذا   [
أسوة  القرى،  وجداريات  مداخل  بتزيين  المختصة  التطوعية 
بما يحصل في بعض القرى، وخصوصًا أن حملة »ارتقاء« في 

المحافظة الشمالية نالت استحسان األهالي؟

»كارنيفال هوزيه« مرة أخرى

»ع���اش���وراء«  م��راس��ي��م  ع��ن  كتبت  ق��د  ك��ن��ت   2003 ش��ب��اط  ف��ب��راي��ر/  ف��ي   [
من  ج��زء  إل��ى  تحولت  المراسيم  تلك  إن  إذ  )الالتينية(،  الوسطى  أميركا  ف��ي 

ومثال  أغلبية...  فيها  المسلمون  يمثل  ال  بلدان  لعدة  الرسمية  االحتفاالت 
على ذلك »كارنيفال هوزيه« »Hosay Carnival«، الذي يقام سنويًا 
مباشرة  تبدأ  السنوي  للمهرجان  االستعدادات  أن  وكيف  ترينيداد،  في 

بعد عيد األضحى المبارك وتستمر حتى يوم العاشر من المحرم. ومنذ 
كتابة ذلك المقال تلقيت طلبات عدة بالعودة للكتابة عنه. 

بن  الحسين  لإلمام  المحلي  االس��م  هو  »هوزيه«  فإن  قبل  من  أش��رت  وكما 
في  والديانات  األعراق  جميع  إلى  تنتمي  كبيرة  مجموعات  هم  للمهرجان  اإلعداد  في  والمشاركون  )ع(.  علي 
واألبيض  والهندوسي  والمسيحي  فالمسلم  الوسطى(...  أميركا  في  أخرى  دول  في  أيضًا  )وتقام  ترينيداد 
واللقاءات  البلدي  المجلس  مستوى  على  لها  اإلع��داد  يتم  سنوية  خطة  ضمن  يعملون  واألس��ود  واألسمر 
التنسيفية بين الجماعات المختلفة، والمهرجان السنوي تم تطويره كثيرًا بحيث أصبح مناسبة وطنية عامة 

ال تخص طائفة إسالمية لوحدها. 
عشرات  ترينيداد  إلى  وصل  عندما  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  ترينيداد  في  بدأ  هوزيه«  »كارنيفال 
عوائل  ثالث  هؤالء  ضمن  وكان  هناك.  للعمل  البريطانية  االستعمارية  اإلدارة  بهم  جاءت  الهنود  من  اآلالف 
تحت  والية  كانت  )آنذاك  الهندية  »عوض«  والية  من  قدمت  الشيعية  الهندية  العوائل  هذه  فقط.  شيعية  مسلمة 
مراسيم  لها  كانت  الشيعية  الوالية  وتلك  الهند(...  شمال  في  »أوتاربراديش«  ب�  تسمى  وحاليًا  شيعي،  حكم 

مختلفة لالحتفال بعاشوراء، وهذه تم نقلها مع من هاجر إلى أميركا الوسطى. 
يبدأ المشاركون سنويًا باإلعداد للكارنيفال بعد االنتهاء من عيد األضحى المبارك من خالل بناء منارات 
آخر  ومسجدًا  )ع(  علي  بن  للحسين  مسجدًا  تمثل  السميكة،  غير  واأللواح  الخشب  من  صغيرين  ومسجدين 
المجتمعية  الفئات  بين  السنوي  االتفاق  بحسب  وتصميمها  لونها  تغيير  يتم  المنارات  )ع(.  علي  بن  للحسن 
من  المعمولة  »الطبول«  من  خاص  نوع  بصناعة  العمل  ورشات  وتبدأ  تشارك(،  الفئات  )وجميع  المشاركة 
أهل  بدعوة  تذكر  فواحدة  معينة،  نغمة  يعطي  فيها  تصميم  وكل  مختلفة،  أنواع  الطبول  وهذه  والجلد،  الفخار 
الكوفة للحسين، و آخرى ُتذكر بالخديعة التي وقع فيها مسلم بن عقيل وأصحاب الحسين، ونوع آخر يعطي 
نغمة الحرب، ونغمة أخيرة وهي نغمة حزينة تخصص ليوم العاشر للتذكير باستشهاد الحسين. والمالحظ 

في الكرنيفال عدم وجود مظاهر اإليذاء الذاتي للجسد، إذ تسير المواكب على أنغام الطبول. 
المهم أن مجموعة صغيرة ممن أحيت مراسيم العزاء في عاشوراء أفسحت المجال لتطويره بحيث يمكن 
في  المجتمع  وفئات  الرسمية  األجهزة  بها  تحتفي  وطنية  مناسبة  إلى  تحول  وبحيث  فيه،  المشاركة  للجميع 
الذكرى،  مقام  مع  تتناسب  ال  التي  الممارسات  إبعاد  تم  المراسيم  هذه  وفي  أساسًا...  إسالمية  غير  بلدان 
عام  وطني  مهرجان  إلى  الشيعة  المسلمين  السكان  من  جدًا  صغيرة  مجموعة  من  االحتفال  تحول  وبذلك 
بل  فيه،  المشاركة  شخص  ألي  ويمكن  )ص(  محمد  النبي  حفيد  باستشهاد  ُيذكر  أيام  ثالثة  مدى  على  يمتد 
كل فئات المجتمع تعتبره مهرجانها الذي تستفيد منه إلعادة ربط الناس ببعضهم بعضًا على محورية العدل 

واإلحسان واستذكار حال المظلومين في أي مكان وزمان. 
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إلغاء حفل لتكريم مايكل جاكسون
وورلد  شركة  تصفية  عن  المسئول  قال   [
إن  )الجمعة(  للحفالت  المنظمة  ميديا  أووردز 
قد  كان  ــذي  وال جاكسون  مايكل  لتكريم  حفاًل 
عروض  انسحاب  بعد  لندن  إلى  فيينا  من  نقل 
المنظمة  الــشــركــة  ـــالق  إغ بعد  ألــغــي  ــــارزة،  ب

للحدث.
جاكسون  جيرمين  بقيادة  المنظمون  وكان 
شقيق مايكل قد ألغوا حفل فيينا في سبتمبر/ 

ــوم لــم يتم  ــج أيــلــول بــعــد نــضــالــهــم لــجــلــب ن
إبالغهم بموعد الحفل إاّل قبل وقت قصير.

في  لندن  في  حفل  إقامة  المزمع  من  ــان  وك
الصيف لكنه ألغي أيضًا.

ــدر مــصــفــي الــشــركــة  ــاي ــن ــــال مـــارتـــن ش وق
من  تتمكن  ــم  ل »الــشــركــة  ــرز:  ــت ــروي ل المنظمة 
تعتزم  ال  وبالتأكيد  جديدة  عقود  أي  توقيع 

إقامة أي مناسبات جديدة«.

اإللكتروني  بالبريد  ــل  أرس بيان  في  ــال  وق
 30 ــي  ف ـــالق  اإلغ قـــررت  المنظمة  الــشــركــة  إن 

نوفمبر/ تشرين الثاني.
كــل  ـــا  ـــدي ـــي م أووردز  ــــــــد  وورل ـــــت  ـــــال وأح
يتسن  ولــــم  مــصــفــيــهــا.  إلــــى  االســـتـــفـــســـارات 
ـــم جــيــرمــيــن  ـــاس ــة ب ــدث ــح ــت ــــى م الــــوصــــول إل
على  للحصول  أنجليس  لــوس  في  جاكسون 

تعليقها على الفور.

قراصنة الكمبيوتر يخترقون 
خطة سرية أميركية

] قال الجيش الكوري الجنوبي إن قراصنة الكمبيوتر اخترقوا 
شبه  عن  للدفاع  جنوبية  كورية  أميركية  سرية  عسكرية  خطة 

الجزيرة الكورية حال اندالع حرب.
وأوضح الجيش أن قراصنة تمكنوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلى  تدعو  التي   ،»5027 العمليات  »خطة  اخــتــراق  من  الماضي 
حرب  اندلعت  إذا  كوريا  إلى  أميركي  جندي  ألف   700 نحو  إرســال 

واسعة النطاق.
وأشار الجيش إلى أن عملية االختراق وقعت بعد أن أغفل ضابط 
بالجيش  خــاص  كمبيوتر  من  بــي«  اس  »يــو  جهاز  إزالــة  عسكري 

عندما غير االستخدام من شبكة داخلية إلى شبكة اإلنترنت.
وأضاف أن الضابط المتسبب في هذه العملية يواجه عقوبات.

من  تمت  القرصنة  عملية  أن  الجنوبية  كوريا  جيش  واكتشف 
الشمالية  كوريا  أن  الجنوبية  كوريا  وتعتقد  الصين،  في  كمبيوتر 

ربما تكون قد شاركت في هجوم القراصنة.
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غوغل تمتثل لمحكمة
 سويسرية بشأن صور الشوارع

] قالت شركة غوغل والسلطات السويسرية إن غوغل سوف تمتثل لحكم 
تعرف  والتي  اإلنترنت  على  خدمتها  كانت  إذا  فيما  سويسرية  لمحكمة  متوقع 
باسم ستريت فيو أو مشهد الشارع ال تحمي الحياة الشخصية للناس بإظهار 

وجوههم ولوحات أرقام سياراتهم.
الحساسة  الصور  هذه  مثل  إخفاء  في  باإلخفاق  اتهامات  الشركة  وتواجه 
فوق  مرتفع  مكان  فــي  كــامــيــرات  ووضــع  ــاف  ك بشكل  للصور  خرائطها  مــن 
األشجار  وأسيجة  األسيجة  فوق  ما  برؤية  لهم  يسمح  بما  التصوير  مركبات 
البيانات  حماية  مفوض  وقال  الخاصة.  بالملكيات  تحيط  التي  والجدران 
تلتزم  »غوغل  )الجمعة(  بيان  في  تيير  هانزبيتر  والمعلومات  االتحادية 
بقرار نهائي لمحكمة سويسرية، وستطبق أيضًا ما يتعلق بالصور التي نقلت 
بثت  قد  الشوارع  مشاهد  صور  خدمة  وكانت  سويسرا«.  خارج  إلى  بالفعل 
جداًل  بالفعل  سببت  أن  بعد  آب  أغسطس/  منتصف  في  سويسرا  في  مباشرة 
في بريطانيا وأثارت قلقًا عندما بدأت مركبات مزودة بكاميرات مناظير أفقية 

في التقاط صور في ألمانيا في وقت سابق من هذا العام.

1٪ من األطفال األميركيين 
مصابون بالتوحد

دراس����ة  ن��ت��ائ��ج  أش�����ارت   [
المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  أج��ري��ت 
ع���ل���ى ال���م���س���ت���وى االت����ح����ادي 
التوحد  مرض  أن  إلى  )الجمعة( 
وهو اضطراب بالمخ يؤدي إلى 
االتصال  على  ال��ق��درة  تشوش 
أصاب  االجتماعية  والمهارات 
أط��ف��ال   110 ك���ل  م���ن  واح�������دًا 
أميركيين في عمر ثماني سنوات 
المراكز  ودرس���ت   .2006 ف��ي 
األم��راض  لمكافحة  األميركية 
التشخيصات  منها  وال��وق��اي��ة 
طفاًل   307790 ل��ع��دد  الطبية 
سنوات  ثماني  أعمارهم  كانت 

في عام 2006.
أو  طفاًل   2757 أن  ووج��دوا 
شخصوا  منهم  المئة  ف��ي   0.9
المراكز  فريق  ووجد  بالتوحد. 
األميركية أن حاالت التوحد أكبر 
بين  أضعاف  خمسة  إلى  بأربعة 
األطفال الذكور مقارنة باإلناث، 
إذ شخص بمعدل واحد لكل 70 
 315 كل  بين  من  وواح��دة  طفال 
اإلجمالية  النسبة  وتعد  طفلة. 
سابقة  تقديرات  من  بكثير  أعلى 
غير  ال���ح���االت  م��ج��م��وع��ة  ب����أن 
القابلة للشفاء تصيب واحدًا من 

كل 150 طفاًل أميركيًا.
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في تحرك سريع لما بدر منه في لقاء المحرق

إدارة الرفاع تحقق مع »مالك« واللجنة توصي بإيقافه
§ الرفاع - عبدالرسول حسين 

إلدارة  ســريــع  تــحــرك  فـــي   [
حارس  لمحاسبة  الرفاع  نــادي 
القدم  لكرة  األول  فريقها  مرمى 
أمــام  مــبــاراتــه  فــي  فــرحــان  مالك 
دوري  فــي  األول  ــس  أم الــمــحــرق 
ـــة األولـــــى لــكــرة الــقــدم،  ـــدرج ال
ربــاعــيــة  لــجــنــة  اإلدارة  شــكــلــت 
خـــاصـــة لــلــتــحــقــيــق ومــنــاقــشــة 
ــام  ــئ الــــذي ق ــاط ــخ ــرف ال ــص ــت ال
وأدى  قاتل  توقيت  في  مالك  به 
ــارة الــفــريــق لــلــمــبــاراة  ــس إلـــى خ

هدف. مقابل  بهدفين 
المالي  األمين  اللجنة  وضمت 
مجلس  وعضو  النعيمي  ناجي 
ومــديــر  ســبــت  ســـطـــام  اإلدارة 
ومساعد  عــيــد  خميس  الــفــريــق 
المرزوقي،  عادل  الفريق  مدرب 
مالك  ــع  م الــلــجــنــة  اجــتــمــعــت  إذ 
واحــدة  ساعة  لمدة  أمــس  عصر 
بشأن  وناقشته  ــادي  ــن ال بمقر 
به  قام  الذي  الخاطئ  التصرف 
وجهة  ومعرفة  وأسبابه  مالك 
وعلى  ارتكبه  فيما  الالعب  نظر 

وتوصية  تقريرها  رفعت  ضوئه 
إلى مجلس إدارة النادي تتضمن 
ــار آخــر  ــع ـــرار إيــقــافــه حــتــى إش ق
اجتماع  خالل  سيتحدد  ما  وهو 
اليومين  خــالل  المنتظر  اإلدارة 
القرار  اعتماد  يتوقع  إذ  المقبلين 

اإلدارة. مجلس  من 
ــــاط الــرفــاعــيــة  ــت األوس ــان وك

ـــراً عــلــى  ـــي ـــب ـــًا ك ـــب ـــض شـــهـــدت غ
الــكــروي  فريقها  مــرمــى  حـــارس 
ــي  ـــه الــــغــــريــــب ف ـــرف ـــص ـــد ت ـــع ب
على  ــه  ــدائ ــت ــاع ب ـــرج  ح ــت  ــي ــوق ت
ـــي عـــامـــر  ـــل ــــد الــــمــــحــــرق ع ــــائ ق
استغرابهم  الكثيرون  وأبـــدى 
ـــود  ـــل وج ـــي ظ ــه ف ــت ــارك ــش ـــن م م
حـــارســـيـــن جــيــديــن هــمــا عــلــي 

فيما  منصور،  ومحمود  سعيد 
عيد  خميس  الــفــريــق  مــديــر  ــر  ذك
الــبــرتــغــالــي  ــق  ــري ــف ال مـــدرب  أن 
ـــراك  ـــدم إش ــدو ارتــــأى ع ــل ــاري ج
بعد  لكن  المحرق  لقاء  في  مالك 
ومساعد  خميس  ــع  م الــتــشــاور 
تقرر  ــي  ــرزوق ــم ال عـــادل  ــدرب  ــم ال

مالك. إشراك 

فرحان مهما بالخروج من الملعب وعامر ملقى على األرض

الخليوي يؤكد في تصريح لـ »{«:

خليجي أندية اليد )30( تنتظر تحديد الموعد من الجانب العماني
 § الوسط - محمد أمان 

] قال رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة اليد السعودي 
بطولة  انطالقة  موعد  بأن  الرياضي«  »الوسط  لـ  خاص  تصريح  في  الخليوي  تركي 
العمانية  العاصمة  في  إقامتها  المزمع   )30( الكؤوس  أبطال  الخليجية  األندية 
الخطاب  على  الرد  في  للعبة  العماني  االتحاد  تأخر  بسبب  يتحدد  لم  )مسقط( 

الذي أرسلته اللجنة التنظيمية بهذا الشأن.
التنظيمية  اللجنة  بــأن  تصريحه  في  الخليوي  تركي  السعودي  ــد  وأك
األسبوع  تحديد  بشأن  اآلن  من  أسبوع  من  أكثر  قبل  العماني  االتحاد  راسلت 
الذي تنطلق فيه البطولة خالل شهر مارس/ آذار من العام المقبل، موضحا 
العمانية  األنــديــة  ــد  ألح التنظيم  سيعطي  العماني  االتــحــاد  أن  يبدو   «
الموعد  بشأن  يتباحثان  الطرفين  أن  المؤكد  ومن  البطولة،  في  المشاركة 
ولكننا  االتحاد،  بل  النادي  مع  نتخاطب  ال  تنظيمية  كلجنة  نحن  النهائي، 
أسرع  في  النهائي  الموعد  لتحديد  العماني  باالتحاد  االتصال  سنعاود 
في  ستشارك  التي  الثمانية  الخليجية  األنــديــة  على  لتعميمه  ــت  وق

البطولة«.
قال  بــعــد،  يــحــدد  ــم  ل ـــذي  ال البطولة  قــرعــة  مــوعــد  وبــخــصــوص 
العماني  ــاد  ــح االت ــى  إل الــمــرســل  خطابنا  ــي  ف ــا  ــرن »ذك الــخــلــيــوي: 
بضرورة تحديد موعد القرعة بعد تحديد الموعد النهائي النطالقة 

البطولة بحيث يكون قبل 20 إلى 30 يوما من موعد االنطالقة«.
سيمثل  خليجية  بطوالت  الست  صاحب  األهلي  النادي  أن  يذكر 
اليد  وسيمثل  الرابعة،  للمرة  البطولة  هذه  في  البحرينية  اليد  كرة 
الكويتية نادي الصليبيخات، واليد اإلماراتية نادي الوصل، واليد 
السعودية ناديا األهلي والنور، واليد القطرية النادي األهلي، واليد 

العمانية ناديا مسقط وأهلي سداب. 

»البارشا«
بطل كل األبطال

»البارشا«
بطل كل األبطال

)التفاصيل ص11(
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فواز بن محمد يرعى مهرجان مدينة زايد
ـــس  ـــي رئ يـــــرعـــــى   [
ـــة  ـــام ـــع الـــمـــؤســـســـة ال
ـــاضـــة  ـــري ــاب وال ــب ــش ــل ل
محمد  ــن  ب ـــواز  ف الشيخ 
ــان  ــرج ــه ــم ال خــلــيــفــة  آل 
شباب  لمركز  العائلي 
سيقام  الذي  زايد  مدينة 
 4.00 ـــة  ـــاع ـــس ال ـــد  ـــن ع
ــــن بـــعـــد ظـــهـــر الـــيـــوم  م
ــة،  ــن ــدي ــم ــة ال ــق ــدي ـــي ح ف

احتفاالت  ضمن  وذلـــك 
ـــة الـــعـــامـــة  ـــس ـــؤس ـــم ال

جلوس  وعيد  المجيد  الوطني  بالعيد  والرياضة  للشباب 
جاللة الملك المفدى.

إلى  الزياني  علي  زايــد  مدينة  شباب  مركز  رئيس  ــار  وأش
إلنجاح  التنظيمية  الترتيبات  جميع  أعدت  المركز  إدارة  أن 
فنية  فــقــرات  يتضمن  الـــذي  العائلي  المهرجان  فعاليات 
المنتجة،  ــر  األس ومــعــرض  لألطفال  ومسابقات  وشعبية 
وأهالي  المنطقة  لوجهاء  الدعوات  توجيه  تم  أنه  إلى  مشيرا 
الذي  االحتفالي  المهرجان  هــذا  في  للمشاركة  ــد  زاي مدينة 

يعبر عن فرحة الجميع بالمناسبات الوطنية الغالية.

وصول المنتخب الكوري 
االستعراضي للتايكواندو

األول  كانون  ديسمبر/   19 السبت  أم��س  صباح  وص��ل   [
التايكواندو،  للعبة  لالستعراض  الكوري  منتخب  وفد  الجاري 
غٍد  ي��وم  التايكواندو  للعبة  استعراضية  ع��روض  إلقامة  وذل��ك 
رعاية  تحت  وذل��ك  بالجفير  الشباب  صالة  على   21 )االثنين( 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
وعيد  الوطني  بالعيد  المملكة  احتفاالت  وبمناسبة  خليفة،  آل 

الجلوس.
في  السياحية  ال��ج��والت  ب��ع��ض  ال��وف��د  ب��رن��ام��ج  وسيتخلل 
منتخبات  فئات  جميع  مع  مكثف  تدريب  وإقامة  البحرين  مملكة 
البحرين للتايكواندو للرجال والسيدات وذلك الستفادة العبينا 

من خبرات الفريق الكوري للتايكواندو.
النفس  عن  للدفاع  البحريني  االتحاد  يدعو  المناسبة  وبهذه 
االثنين  يوم  االستعراض  حفل  إلى  للحضور  الكريم  الجمهور 

21 ديسمبر الجاري، والدعوة عامة للجميع.

اليوم سباق العيد الوطني 
للدراجات الهوائية

ــد(  )األح اليوم  صباح  من   8.30 الساعة  في  ينطلق   [
ــرور  وم المجيد  الوطني  بالعيد  االحتفال  فعاليات  ضمن 
الحكم  مقاليد  المفدى  الملك  جاللة  تولي  على  سنوات   10
وتحت رعاية الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس 
الخامس  الوطني  العيد  سباق  للدراجات  البحريني  االتحاد 
لجنة  تنظمه  ـــذي  وال والــكــبــار  الــشــبــاب  لفئتي  ــات  ــدراج ــل ل
وذلك  الهوائية،  للدراجات  البحريني  باالتحاد  المسابقات 
كيلومتراً   81 لمسافة  الدولية  البحرين  حلبة  من  بالقرب 
دول  مــن  ــرق  ف السباق  ــذا  ه فــي  ــارك  ــش وي دورات  شكل  على 
البحرين  مملكة  منتخب  إلــى  باإلضافة  التعاون،  مجلس 
للدراجات الهوائية والدعوة عامة للجمهور والهواة ومحبي 

الدراجات الهوائية.
وتمت  الــســبــاق  لتنظيم  ـــــراءات  اإلج جميع  ــاذ  ــخ ات وتـــم 
األشغال  ووزارة  الصحة  ووزارة  الداخلية  وزارة  مخاطبة 
البطولة  ـــأس  ك تخصيص  ـــم  وت ــاق  ــب ــس ال ــع  ــوق م لــتــأمــيــن 
برئيس  االتــصــال  يرجى  ولالستفسار  للفائزين.  وجــوائــز 
رقم  هــاتــف  على  سلمان  جـــواد  يــوســف  المسابقات  لجنة 

.)39676256(

فواز بن محمد

الفريق الكوري لدى وصوله

النتيجة خاسرة للفريقين والشوط الثاني أعاد الروح للمباراة

تعادل باهت بين النجمة والبسيتين... و»داه« أهدر ضربة الفوز
§ الماحوز - عبدالرسول حسين 

لكال  خاسر  بتعادل  والنجمة  البسيتين  خرج   [
الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما 
مبارياتهما  ختام  في  األهلي  النادي  استاد  على  أمس 
في رحلة الذهاب من دوري الدرجة األولى لكرة القدم 
إلى  والبسيتين  نقطة   11 إلى  رصيده  النجمة  ليرفع 

تسع نقاط.
غالبية  ــي  ف متواضعة  ــاراة  ــب م الــفــريــقــان  ـــدم  وق
أنهما  ــم  رغ على  األول  الــشــوط  وخــصــوصــًا  فتراتها 
وتحسن  ــل  ــض أف فنية  بــمــقــومــات  يتمتعان 
ــــا  ــــم ــــه ــــروض ع
ئجهما  نتا و
ـــــــــــــــــــــــي  ف

الفريقين  ــال  ك حــاجــة  ــك  ــذل وك ــرة  ــي األخ مبارياتهما 
خيبا  لكنهما  الترتيب،  سلم  فــي  للتقدم  الــفــوز  ــى  إل
الثاني  الشوط  في  الحال  يتحسن  أن  قبل  التوقعات 
ضائعة  بسيتينية  جزاء  وضربة  الهدفين  شهد  الذي 

في الدقائق األخيرة.

شوط سلبي
عليه  وغلب  ونتيجة  أداًء  سلبيًا  األول  الشوط  جاء 
الكر والفر من الجانبين وانحصرت تحركات وألعاب 
الفريقين وسط الملعب في ظل غياب التنظيم والبطء 
على  الحقيقية  والفرص  الهجومية  اللمحات  وغابت 
إال  الــمــرمــيــيــن 
ــا نــدر مع  م

أفضلية نسبية نجماوية.
المناورات  منطقة  في  نشاطًا  األكثر  النجمة  كان 
سند  ــد  ــم ــح م الـــوســـط  ربـــاعـــي  تـــحـــركـــات  ــل  ــض ــف ب
ــدم صــالــح  ــق ــي ســعــيــد وكـــذلـــك ت ــل والـــســـعـــودي وع
الذي  أمين  أحمد  األيمن  الظهير  ونشاط  عبدالحميد 
شكل مع علي سعيد جبهة يمنى نشطة وكان النجمة 
األكثر استحواذاً على الكرات وأظهر رغبته الهجومية 
لكنه افتقد إلى التنظيم وتفعيل سيطرته في الناحية 
إلى  الكرات  إيصال  في  صعوبة  واجه  إذ  الهجومية، 
ومحمد  الشيخ  فيصل  حمد  الشابين  المقدمة  ثنائي 
مناطق  عن  بعيداً  التحرك  إلى  اضطرا  اللذين  الطيب 

الخطورة بحثًا عن كرات.
هجومية  محاوالت  للنجمة  كانت  ذلك  رغم  وعلى 
سعيد  علي  تسديدة  أبرزها  البسيتين  مرمى  لطرق 
عندما توغل من الناحية اليمنى لكن الحارس المتألق 
حسين حرم تصدى للكرة وحولها إلى ركنية ثم الكرة 
الكرة  إليه  تهيأت  الذي  عبدالحميد  صالح  من  األبرز 
داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية لكن الحارس حرم 

كان لها بالمرصاد مجدداً في الدقيقة 32.
مهزوزة  بصورة  البسيتين  ظهر  المقابل،  في 
ــب عن  ــائ ــوط وكـــان شــبــه غ ــش ـــذا ال ـــالل ه خ
الشوط  فــتــرات  أغلب  الــمــبــاراة  أجـــواء 
في  ـــوى  س ــه  ــال ح يتحسن  ـــم  ول
الدقائق األخيرة من الشوط وبدا 
وينقل  الملعب  وســط  يتحرك 
على  النجمة  منطقة  ــى  إل اللعب 
ضمت  بتشكيلة  اللقاء  دخــل  الفريق  أن  رغــم 
عناصره األساسية. وكان واضحًا غياب دور وسط 
البسيتين الخزامي وعلي نيروز وعبدالوهاب 
قــدور  هــشــام  ــوري  ــس ال والمحترف  علي 
المطلوب  الـــدور  نلحظ  لــم  إذ 
ــى  ــل ــــط ع ــــخ ــــذا ال ــــه ل
اإلمكانات  ــم  رغ
ـــدة  ـــي ـــج ال

وكثرة  العبيه  تحركات  بطء  إلى  باإلضافة  لالعبيه 
الظهيرين  من  المساندة  وغياب  الخاطئة  التمريرات 
عليه  ــان  ك مثلما  بودهيش  وعــبــداهلل  سلطان  باسل 
الحال في المباريات السابقة األمر الذي جعل الفريق 
الهجوم  ثنائي  بــوجــود  نشعر  ــم  ول هجوميًا  غائبًا 
على  داه  البوركيني  والمحترف  عبدالعزيز  حسن 
اللحظات  في  ظهرت  التي  الفردية  اجتهاداتهما  رغم 
الهجومية  المحاولة  ـــرزت  وأف الــشــوط  مــن  األخــيــرة 
عرضية  كرة  عبدالوهاب  مرر  عندما  للفريق  الوحيدة 

أمام المرمى لكن داه فقد توازنه وسددها عالية. 

 هدفان وطرد
الثاني  شوطها  فــي  نسبيًا  الــعــام  الــوضــع  تغير 
اللعب  وأصبح  البسيتين  نشط  بعدما  وخصوصًا 
سجااًل مع أفضلية بسيتينية في الثلث الساعة األول 
داه  بتوقيع  التقدم  هــدف  أفــرزت  والتي  الشوط  من 
الذي قام بمجهود فردي في تعامله مع الكرة العالية 
بها  ويتخطى  ليستلمها  حرة  ركلة  من  وصلته  التي 
ويسددها  نفسه  إلــى  ليهيئها  نجماويين  مدافعين 

بيسراه في المرمى النجماوي.
وظل  التعديل  عــن  بحثًا  مــجــدداً  النجمة  ونشط 
األسمراني  انطالقات  على  هجماته  بناء  في  معتمداً 
جيدة  كرات  منها  وهيأ  اليمنى  الجهة  من  أمين  أحمد 
الــذب  أبوبكر  والمتقدم  سعيد  لعلي  كانت  أبــرزهــا 

واجه المرمى لكنه سدد الكرة برعونة عاليًا.
ـــارة الــمــبــاراة فــي الــربــع األخــيــر بعد  وارتــفــعــت إث
بإنذارين  للخشونة  بودهيش  البسيتين  مدافع  طرد 
لزيادة  النجمة  مــدرب  أغــرى  ما  وهو   71 الدقيقة  في 
على  لحظات  تمٍض  لم  نــور،  محمد  بإشراك  هجومه 
برأسية  التعادل  إدراك  في  النجمة  نجح  حتى  الطرد 
وسط  الــســعــودي  حسين  عرضية  ــر  أث سعيد  علي 

غياب التغطية المناسبة للدفاع.
وشهدت الدقائق األخيرة محاوالت متبادلة ودفع 
بمحمد  الــزيــانــي  خليفة  الوطني  البسيتين  مــدرب 
مجهود  ومــن  عــلــي،  عــبــدالــوهــاب  بــدل  سند  صــالــح 
في  جزاء  ضربة  على  ليحصل  مجدداً  داه  ظهر  فردي 
خارج  الكرة  بتسديده  أهدرها  داه  لكن   42 الدقيقة 
أحسن  لــو  الثمن  يدفع  فريقه  ــاد  وك المرمى، 
استثمار  الطيب  محمد  النجمة  مهاجم 
أمــام  وصلته  التي  العرضية  الــكــرة 
المرمى لكن كرته اعتلت العارضة 

في الدقيقة األخيرة.

تقدم إلى المركز الرابع في مباراة متقلبة 

المنامة يعبر الشباب بفوز دراماتيكي وركلة جزاء غامضة
الشباب  فريق  على  بتغلبه  دراماتيكيًا  فــوزاً  المنامة  فريق  خطف   [
باستاد  أمس  جمعتهما  التي  المباراة  في  هدفين  مقابل  أهــداف  بثالثة 
ليرفع  القدم  لكرة  األولى  الدرجة  دوري  مباريات  ختام  في  األهلي  النادي 
في  نفسه  بالرصيد  النجمة  مع  متساويًا  نقطة   12 إلى  رصيده  المنامة 

المركز الرابع فيما ظل الشباب على نقاطه العشر في المركز السادس.
وهو  الخمسة  بأهدافها  وتحوالتها  متقلبة  المباراة  مجريات  وجاءت 
الثالث  بنقاطها  المنامة  وخرج  لمتابعيها  مميزاً  جواً  المباراة  أعطى  ما 
الفوز  هدف  المنامة  منها  سجل  التي  الجزاء  ركلة  أن  رغم  على  بجدارة 
حامت حولها الشكوك في مدى صحة احتسابها عبر راية مساعد الحكم 

الدولي خالد العالن.
مبكر  هدف  عن  أسفر  شبابيًا  نشاطًا  شهدت  المباراة  بداية  وكانت 
رغم  على  المنامي  المرمى  خط  عبرت  حرة  ركلة  من  منصور  محمود  عبر 
دخول  العالن  المساعد  راية  وكشفت  مشيمع  أحمد  الحارس  محاوالت 

الكرة في الدقيقة الخامسة.
المخضرم  بقيادة  المباراة  أجــواء  الدخول  المنامة  بدأ  الهدف  وبعد 
وأحمد  جاسم  محمود  النشط  وبجانبه  الملعب  وسط  في  درويش  حميد 
حسان وقام الفريق بعدة محاوالت تمكن من إحداها الحصول على ركلة 

جزاء سجل منها محمود جاسم هدف التعادل.
وخصوصًا  منامية  أفضلية  مع  الفريقين  بين  سجااًل  اللعب  وأصبح 
ومرر  اليمنى  الناحية  في  حسان  تحركات  عبر  الهجومية  الناحية  في 
مواجهًا  وهــو  جاسم  محمود  ــام  أم فرصة  هيأ  وأبــرزهــا  عــدة  ــرات  ك منها 
لترتد  الشوط  من  األخيرة  الدقيقة  في  القائم  بجوار  سددها  لكنه  للمرمى 
سانحة  مررها  الذي  سهوان  محمد  قادها  مرتدة  شبابية  هجمة  مباشرة 
وكأن  الثاني  الهدف  منها  وسجل  سالمون  الكاميروني  المهاجم  أمــام 

الكرة عاقبت المناميين بعد إهدارهم الفرصة السهلة.
شهدت  والذي  الثاني  شوطها  في  المتقلبة  المباراة  صورة  واستمرت 
بدايته استعادة الشباب لزمام األفضلية الميدانية وقدرته على صناعة 
سنحتا  فرصتين  عبر  الثالث  الهدف  تسجيل  من  عبرها  اقترب  هجمات 

أمام سالمون وعلي جواد.
في المقابل أجرى مدرب المنامة الوطني أحمد الدخيل تبدياًل إيجابيًا 

الناحية  وتفعيل  وسطه  خط  تنشيط  في  ساهم  البدراني  هاني  بإشراك 
المنامي  المدافع  فيها  فاجأ  التي   72 الدقيقة  ــاءت  ج حتى  الهجومية 
مقص  في  استقر  المدى  بعيد  صاروخ  بإطالق  الجميع  الموسوي  حسن 
المرمى الشبابي معلنًا هدف التعادل وهو من األهداف المميزة في دوري 

الموسم الجاري.

 ركلة جزاء غامضة
الشبابيين  ــاب  أص فيما  للمناميين  قوية  دفعة  الهدف  هــذا  وأعطى 

محمد  جاسم  الوطني  المدرب  أجراها  التي  التبديالت  رغم  على  باإلرباك 
لتأتي الدقيقة 38 من الشوط الثاني لتشهد ركلة الجزاء »غير الواضحة 
كرة  في  المنامة  والعب  سهوان  محمد  الشباب  العب  اشتراك  بعد  تمامًا« 
سهوان  على  خطأ  بوجود  رايته  الحكم  مساعد  إثرها  على  ورفع  عالية 
الذي حصل على إثرها على البطاقة الحمراء وتقدم المتخصص محمود 

جاسم لتسديد الركلة بإتقان مسجاًل هدف الفوز المنامي.
يضيف  كاد  التي  األخيرة  اللحظات  في  المنامية  األفضلية  واستمرت 

خاللها الفريق هدفًا رابعًا من الفرصتين اللتين سنحتا لالعبيه. 

ريكو يواصل التربع 
على عرش الصدارة

الدخيل: المباراة قوية وصعبة وحققنا األهم

الهدافين  صدارته  ريكو  البرازيلي  المتألق  المحرق  محترف  واصل   [
من  رصيده  ريكو  ورفع  األول  أمس  الرفاع  مباراة  في  هدفين  تسجيله  بعد 
جدارة  بكل  الصدارة  قائمة  عرش  على  متربعًا  أهــداف(   9( إلى  األهــداف 

واستحقاق.
إسماعيل  الـــرفـــاع  والعـــب  ــو  ــك ري بــيــن  مشتعلة  الــمــنــافــســة  ــت  ــان وك
الثالث  المركز  في  ويقع  أهداف(   5( رصيده  في  يمتلك  الذي  عبداللطيف 
بعد العب الشرقي أحمد سعد برصيد )6 أهداف( وكان قبل لقاء المحرق 
متوقعة  كانت  والمنافسة  أهــداف(   7( رصيده  في  يحمل  ريكو  والرفاع 
من  تمكن  ريــكــو  أن  إال  األهـــداف  تسجيل  على  وعبداللطيف  ريــكــو  بين 
برصيد  الصدارة  عرش  على  والتربع  للفوز  وقاده  لفريقه  هدفين  تسجيل 

)9 أهداف(.
فشل  أن  بعد  موقفه  تعزيز  مــن  عبداللطيف  إسماعيل  يتمكن  ــم  ول
المنافسة  تكون  أن  المتوقع  ومن  المحرق،  لقاء  في  ــداف  األه بتسجيل 
سعد  وأحمد  ريكو  أن  وخصوصًا  الماضية  الجولة  في  الهدافين  لقب  على 
سيوجدان في اللقاء المقبل والذي سيجمع بين المحرق والرفاع الشرقي 

في المباراة المؤجلة من الدوري.
§ الرفاع- محمد طوق

الدخيل  عــبــداهلل  المحرق  ــب  الع ــد  أك  [  
كانت  ــاع  ــرف ال أمـــام  األول  ــس  أم ــاراة  ــب م أن 
وخصوصًا  الفريقين  على  وصعبة  قوية 
النقاط  على  بالحصول  يطمحان  كانا  أنهما 
المهمات  بطل  المحرق  أن  مؤكداً  الثالث، 
في  ــوز  ــف ال يحقق  أن  ــاع  ــط ــت واس الصعبة 

الدقائق األخيرة.
الجماهير  لجميع  شكره  الدخيل  وقــدم 
دافع  أنها  مؤكداً  الفريق،  وراء  وقفت  التي 
قوي لتقديم مستويات أفضل، وهنأ الدخيل 
العبي فريقه بالحصول على النقاط الثالث 
في  ومــهــنــئــًا  الـــصـــدارة  لمنطقة  ــرب  ــق ــت وال

سلمان  الجنرال  فريقه  مدرب  نفسه  الوقت 
الملك  جاللة  قبل  من  تكريمه  على  شريدة 
والفوز  األولــى  الدرجة  من  الكفاءة  بوسام 

على الرفاع.
ـــرار  وإص عــزيــمــة  أن  الــدخــيــل  وأوضــــح 
الخروج  على  كبيرة  عالمة  كانت  الالعبين 
طرد  رغــم  على  أنــه  مبينًا  الثالث،  بالنقاط 
الالعبين  أن  إال  صالح  عبداهلل  الفريق  العب 
كانوا عازمين على إنهاء المباراة لصالحنا، 
سيظهر  المقبلة  الــمــبــاريــات  أن  ومـــؤكـــداً 
أمام  مستواه  من  أفضل  بمستوى  المحرق 
من  الكبير  ارتياحه  الدخيل  وأبدى  الرفاع. 
مبينًا  المباراة  عليها  خرجت  التي  النتيجة 
الدخيل  وأكد  كبير،  مستوى  قدم  الرفاع  أن 

المحرق  ـــن   م قــريــبــة  ــت  ــات ب ـــدارة  ـــص ال أن 
ــاء الــرفــاع الــشــرقــي والـــذي  ــق وبــانــتــظــار ل
سيختتم به المحرق القسم األول متمنيًا أن 
واإلصرار  والــروح  بالعزيمة  الفريق  يظهر 
لتحقيق  الرفاع  ــام  أم به  ظهر  ــذي  ال نفسه 
عرش  على  األول  القسم  وإنهاء  االنتصار 
في  أساسيًا  شارك  الدخيل  وكان  الصدارة. 
لقاء الرفاع وحصل على أول بطاقة صفراء 
في المباراة بعد تعمده تشتيت الكرة خارج 
المباراة  حكم  على  الفعل  ردت  بعد  الملعب 
خطأ  احتسب  عندما  عمر  محمد  اإلماراتي 
على فريقه وهو في حال هجوم على مرمى 

الدخيل قدم أداء قويًا أمام الرفاعالرفاع. ريكو تصدر الهدافين

المنامة تخطى الشباب بثالثية



جماهير  انطباعات  رص��د  الرياضي«  »ال��وس��ط  يواصل   [
المشحون  تعبيرهما  خالل  من  والرفاع  المحرق  فريقي 

القلعتين  تسود  وال��ت��ي  وال��ح��زن  بالفرح  والمنسجم 
ال��ح��م��راء وال��س��م��اوي��ة، وخ��ص��ص��ت ه���ذه ال��زاوي��ة 

الفريقين  جماهير  قبل  من  الفعل  ردود  لمشاهدة 
»ك��ووورة  منتديات  عبر  آرائهم  ط��رح  خ��الل  من 

بحرينية«.
والفرحانة«  »الطربانة  بالجماهير  وسنبدأ 
آخر  في  الفوز  فريقها  حقق  أن  بعد  المحرقاوية 

المحرق  ذئاب  صحيفة  فعنونت  المباراة،  لحظات 
األخ��ي��رة...  اللحظات  بطل  يبقى  »ال��ذي��ب  بعنوان 

الجماهير  وهللت  ليته«  يا  التعادل  ي��ردد  والسماوي 
لفريقها المحرقاوي بعد الفوز والتقرب لمنطقة الصدارة 

لالعبين  ب���ارز  دور  ل��ه  ك��ان  واإلص����رار  العزيمة  أن  م��ؤك��دي��ن 
وخصوصًا أن الفريق لعب ناقصًا بعد طرد عبداهلل صالح.

بركلة  خ��اص��ة  ص���ورًا  ال��ح��م��راء  الصحيفة  ونقلت 
مالك  ال��رف��اع  ح���ارس  م��ن  ح��دوث��ه��ا  وكيفية  ال��ج��زاء 

فرحان باإلضافة إلى قدم العب المحرق علي عامر 
والتي تبين من خاللها وجود ضربة واضحة من 

الحارس الذي تعمد فعلته.
وفي أبرز ما كتب في المنتدى موضوع مميز 
تحت  وأف��ت��خ��ر«  »س��ت��راوي��ة  ال��م��م��ي��زة  للعضوة 

وال��رف��اع  ينتصر  لحظة  آخ��ر  ف��ي  »ال��ذي��ب  ع��ن��وان 
يصرخ يا ريتني كنت متعادل« ووضعت من خالله 

تحليلها الكامل للمباراة ووضعت عدة أسئلة لإلجابة 
الكثير  إع��ج��اب  الق���ى  وال����ذي  األع��ض��اء  ق��ب��ل  م��ن  عليها 

األعضاء  م��ن  الكثير  موضوعها  ف��ي  وش���ارك  األع��ض��اء  م��ن 
األعضاء  من  الكثير  وق��دم  المباراة  تجاه  المتنوعة  أراءه���م  وأب���دوا 

الردود  أكثر  وكانت  للمباراة.  المميز  وطرح  المستمرة  متابعتها  على  وأفتخر«  »ستراوية  للعضوة  شكره 
المحرقاوية التبريك والتهليل بالفوز على المتصدر واالقتراب من الصدارة، مؤكدين أن المحرق قادم بكل 

قوة لألمام ولديه النية الكبيرة بإنهاء الدور األول وهو في مركز الصدارة.
واتفق أكثر األعضاء أن ريكو كان نجم المباراة األول بعد المستوى القتالي الذي ظهر به وخصوصًا أنه 
مبروك  ألف  والنعم«  »محرقية  العضوة  وكتبت  الهدفين،  وتسجيله  الفت  مستوى  بعد  للفوز  المحرق  قاد 
العضو  أما  ح��ال«،  كل  على  هلل  الحمد  بس  أكبر  تكون  النتيجة  وتمنيت  ووف��و،  كفو  الذيب  عيال  الفوز،  على 
مفترس«  ذيب  أمامك  اه��رب  األندية،  كل  إلى  وتحذير  المحرق،  فوز  مبروك   :»10 »بيراوي  المحرقاوي 
وانت  ريكو  بك  ينفرد  أو  دارس...  مو  وانت  امتحان  تدخل  بين  خيروك  »لو  فيه:  قال  للجميع  سؤاال  ووجه 
يا  »هاردلك  وه��و:  مبسط  بعنوان  صحيفتهم  فعنونت  الرفاعي  السعادة  أصحاب  صحيفة  أما  ح��ارس«! 
رفاعي والجايات أحسن«، وتساءل العضو »غرباوي لألبد« على ركلة الجزاء التي أخطأ بها حارس فريقهم 
مالك فرحان قائاًل: »أخ يا مالك فرحان، ليش هالحركات تصدر منك وأنت مقدم مستوى حلو، ليش خربت 
شي  »أول   :»zid3ne5« العضو  قال  حين  في  الحركة«،  على  استفهام  عالمة  ألف  الدقائق،  آخر  ربعك  على 
هاردلك على الخسارة غير المستحقة ألن الفريق كان ماسك الكرة أكثر، وباعتقادي أن الحارس هو سبب 

الخسارة، الكرة عند ليش يضرب الالعب، غريب أمره«.
من  أكثر  ووجه  الخسارة،  فرحان  مالك  الحارس  تحميلها  سوى  جديد  أي  الرفاعية  ال��ردود  تحمل  ولم 
المباريات  في  للسماوي  التوفيق  متمنين  ب��ه،  ق��ام  ال��ذي  التصرف  ه��ذا  على  فرحان  لمالك  س��ؤاال  عضو 

المقبلة.
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»الجماهير« كست المباراة جمااًل... والحضور األكثر في الموسم
 § الرفاع - عبدالرسول حسين، محمد طوق

الكبيرة  بصمتها  والرفاع  المحرق  جماهير  تركت   [
لمؤازرة  المميز  بحضورها  األول  أمس  الفريقين  لقاء  في 
منذ  جــمــاهــيــري  ــور  ــض ح ــر  ــب أك يعتبر  ــــذي  وال فــريــقــهــا 

الجاري.  الموسم  انطالقة 
قبل  الملعب  ألرض  تزحف  الفريقين  جماهير  وبدأت 
ولوحظ  الخامسة،  من  وتحديداً  اللقاء  من  كاملة  ساعة 
فريقها  وراء  فووقفت  للمباراة،  الجماهيري  العدد  ازدياد 
ــج  ــازي األه بــتــرديــد  ــح  ــواض ال بتميزها  ــاراة  ــب ــم ال طـــوال 

بفريقها. والخاصة  المتنوعة 
جماهير  من  أكبر  المحرق  جماهير  حضور  ويعتبر 
المحرق  رابطة  أن  إال  أيضًا  بكثرة  حضرت  والتي  الرفاع 
على  كعادتها  المحرق  جماهير  وجلست  الرفاع،  فاقت 
يمين  على  الرفاع  وجماهير  الرئيسية  المنصة  يسار 
بين  الجماهير  انحصرت  والــتــي  الرئيسية  المنصة 
الواقعة  المدرجات  إغــالق  إلى  نظراً  الجهتين؛  هاتين 
البحرين  ــاد  ــت الس اإللــكــتــرونــيــة  الــســاعــة  ــن  م بــالــقــرب 
جلوس  بعيد  الخاص  المسرح  لوجود  وذلــك  الوطني 
البحرين  استاد  خاللها  من  انشغل  والذي  الملك  جاللة 

المتنوعة  باالحتفاالت  السابقة  الفترة  فــي  الوطني 
المسرح. بقايا  إزالة  تتم  ولم  البحرين  لمملكة 

الجماهير  من  الفعل  ردود  شاهدنا  المباراة  سير  ومع 
»حزنانة  ــرى  أخ وتــارة  »فــرحــانــة«  ــارة  ت تكون  والــتــي 

قبل  ــن  م كــبــيــرا  ــرا  ــوت ت ــاراة  ــب ــم ال ــدت  ــه وش ــرة«  ــوت ــت وم
الفريقين. جماهير 

جماهيري  حضور  اكبر  ذات  المباراة  هــذه  وتعتبر 
أن  وخصوصًا  الثاني  القسم  في  تزداد  أن  المتوقع  ومن 

يمتلكان  اللذين  الفريقين  يعتبران  والــرفــاع  المحرق 
األهلي  النادي  إلى  باإلضافة  كبيرة  جماهيرية  رابطة 
هذا  طــوال  فريقها  ــؤازرة  م من  جماهيره  ٌحرمت  والتي 
فقط  والرفاع  المحرق  لقاء  في  سيوجد  واألمل  الموسم 
رونقا  أعطت  والتي  الغفيرة  الجماهير  حضور  خالل  من 
من  المباراة  بها  خرجت  جميلة  وصورة  للمباراة  رائعا 

للمباراة. المميز  الحضور  خالل 
فإنها  الغفيرة  الجماهير  تلك  حــضــور  ــم  رغ وعــلــى 
بعد  ونسمعه  نراه  أال  تمنينا  الذي  النطاق  عن  خرجت 
وبدأتها  المباراة  في  »مفرقعات«  الجماهير  جلبت  أن 
التقدم  هدف  فريقها  تسجيل  عند  الرفاعية  الجماهير 
أخرى  »مفرقعات«  بتشغيلها  المحرق  جماهير  وردت 
توجد  أال  ونتمنى  التعادل  هــدف  فريقها  تسجيل  بعد 

المقبلة. المباريات  في  المفرقعات  هذه 
المحرقاوية  الجماهير  خرجت  المباراة  نهاية  وبعد 
واقترابه  المباراة  في  فريقها  بفوز  وطربانة«  »فرحانة 
من  بالسيارات  مسيرة  وخرجت  المنتظرة  الصدارة  من 
استاد البحرين الوطني إلى مقر النادي بعراد واحتفلت 
خرجت  حين  في  الرفاع،  والمتصدر  غريمها  على  بالفوز 
ولكنها  النتيجة  على  راضية  غير  الرفاعية  الجماهير 

وكانت  قدموه  الذي  الكبير  مستواهم  على  العبيها  حيت 
فعلها  التي  الغريبة  الحركة  على  تمامًا  راضــيــة  غير 
الخسارة  فريقها  وكلفت  فرحان  مالك  مرماها  حــارس 
والنتيجة  لنهايتها  تسير  كانت  المباراة  أن  رغم  على 

منهما. لكل  بهدف  االيجابي  التعادل 

»الذيب« جماهير  من  أخالقي  غير  تصرف   
الخطأ  مالعبنا  في  والمرفوضة  الغريبة  األمــور  من 
طرد  عند  المحرق  جماهير  من  أحد  به  قام  الذي  الفادح 
من  األخير  ــروج  خ وعند  فــرحــان،  مالك  الــرفــاع  ــارس  ح
غير  بتصرف  المحرق  جماهير  أحد  قام  الملعب  أرضية 
حارس  على  ممتلئة  مياه  ــارورة  ق رمــى  عندما  أخالقي 
تصبه  لــم  انها  هلل  الحمد  لكن  إصابته  ــداً  ــاص ق ــاع  ــرف ال

عليه. كالصاروخ  ومرت 
التصرف  هذا  نرفض  الرياضي«  »الوسط  في  ونحن 
الرياضية  ـــالق  األخ ـــزداد  ت أن  ونتمنى  ــي  ــالق األخ غير 
باألخالق  بالتحلي  ونطالبها  الوفية  جماهيرنا  بين 
المشاحنات  ــن  ع ــاد  ــع ــت واالب المقبلة  الــمــبــاريــات  ــي  ف
مهما  النتيجة  وتقبلها  الخسارة  حــال  في  وخصوصًا 

كانت.

جماهير غفيرة حضرت المباراة

] خرجت مباراة الرفاع والمحرق بأرقام وعجائب كثيرة أبرزها كثرة 
األخطاء  فمجموع  المباراة،  خالل  الفريقين  العبو  ارتكبها  التي  األخطاء 
عمر  محمد  اإلماراتي  الحكم  صافرة  أطلقتها  والتي  المباراة  في  المرتكبة 
وصلت إلى 48 خطأ على الفريقين وكان نصيب العبي المحرق النصيب 

األكبر بارتباكهم 27 خطأ مقابل 21 لالعبي الرفاع.
في  ملونة  بطاقات   9 الــمــبــاراة  حكم  أشهر  األخــطــاء  ــى  إل باإلضافة 
صالح  عبداهلل  المحرق  العــب  من  لكل  حــمــراوان  منها  اثنتان  المباراة 
الرفاع  لنصيب  كان  صفراء  بطاقات  و7  فرحان،  مالك  الرفاع  وحــارس 

بطاقة واحدة و6 بطاقات على العبي المحرق.
ومن  سلمان  محمد  طريق  عن  الرفاع  بدأها  أهداف   3 شهدت  المباراة 
من  رصيده  المحرق  ورفع  ريكو،  البرازيلي  طريق  عن  للمحرق  هدفين  ثم 

النقاط إلى )18 نقطة( ولديه مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد الرفاع 
أصبح  والرفاع  هدفا(   19( إلى  أهدافه  المحرق  ورفع  نقطة(،   21( عند 
المحرق  مرمى  في  هدف  دخول  وبعد  هدف(،   20( األهــداف  من  رصيده 
هدفين  الرفاع  مرمى  دخول  وبعد  أهــداف(   9( األهــداف  من  عليه  أصبح 

أصبح عليه من األهداف )11 هدفا(.
أمام  مباراته  في  المحرق  فريقه  لقاء  عن  صالح  عبداهلل  وسيغيب 
عن  فرحان  مالك  سيغيب  حين  في  المؤجلة،  المباراة  في  الشرقي  الرفاع 

مباراة فريقه المقبلة.
األول  القسم  وأنهى  الرفاع  على  بفوز  بــالــدوري  مشواره  بــدأ  الرفاع 
بتلقيه خسارة من غريمه المحرق الذي بدأ مشواره في الدوري بفوز على 

الحالة وسيختتم مشواره في القسم األول أمام الرفاع الشرقي.

كالم منتديات

أرقام وعجائب من القمة المحرقاوية الرفاعية مؤكدًا أن خسارة المحرق لن تحبط الرفاع والحكم ممتاز... خميس عيد:

تصرف »مالك« سبب الخسارة...
 وأنا طالبت بإشراكه في لقاء المحرق

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه حارس الرفاع

كان  فريقه  أن  عيد  خميس  القدم  لكرة  األول  الرفاع  فريق  مدير  أكد   [
أمس  المحرق  غريمه  أمــام  مباراته  في  إيجابية  نتيجة  لتحقيق  أقــرب 
األول لوال التصرف الخاطئ الذي بدر من حارس الفريق مالك فرحان في 

توقيت قاتل وأدى إلى تعرض الفريق للخسارة.
»قدر  المحرق:  أمام  الخسارة  بعد  رفاعي  تصريح  أول  في  عيد  وقال 
فرص  ــدة  ع لــه  وسنحت  جيدة  مــبــاراة  ــدم  ق ففريقنا  فعل،  ــاء  ش ــا  وم اهلل 
لقاءات  طبيعة  هذه  ولكن  الشوطين،  خالل  جيدة  بصورة  تستثمر  لم 
الفريق  نصيب  من  يكون  والفوز  مغلقة  تكون  ما  دائمًا  والرفاع  المحرق 
إلينا  وبالنسبة  الفادحة،  لألخطاء  ارتكابًا  واألقل  تركيزاً  واألكثر  األهدأ 
بعد  إيجابية  نتيجة  تحقيق  في  والتفاؤل  الكبيرة  الثقة  لدينا  كانت 
الذي  األسبوع  طيلة  به  حظي  الذي  واالهتمام  للفريق  الجيد  التحضير 

سبق اللقاء وبالفعل الفريق قدم مباراة جيدة لكنه لم يوفق في الفوز«.
رغم  »على  عيد:  ــال  ق بشأنه  أثير  ــا  وم فــرحــان  مالك  الــحــارس  ــن  وع
التصرف الذي ارتكبه مالك إال أنه يبقى أحد أبناء النادي وكنت شخصيًا 
في  ومشاركته  لمالك  الداعمين  أول  المرزوقي  عادل  المدرب  مساعد  مع 
الرفاع  مباراة  بعد  آخر  حارس  اختيار  المدرب  ارتأى  بعدما  المحرق  لقاء 
الخطأ  بعد  للحارس  انهياراً  سيشكل  حينها  إبعاده  أن  وجدنا  إذ  والحالة 
نرفضه  ما  لكن  حارس  ألي  وارداً  خطأ  وكان  الحالة  هدف  منه  جاء  الذي 
على  النادي  إدارة  حرصت  لذلك  المحرق  لقاء  في  به  قام  الذي  التصرف 
حدث  فيما  ومناقشته  أمــس  مالك  مع  باالجتماع  سريعًا  ذلــك  احــتــواء 
الثواب  لمبدأ  تطبيقًا  وذلك  اإلدارة  مجلس  إلى  توصيتها  اللجنة  ورفعت 

كان  مهما  الالعبين  من  ترتكب  أخطاء  آية  معالجة  على  والعمل  والعقاب 
وحاسمة  مصيرية  ليست  المحرق  أمام  الخسارة  أن  عيد  وأكد  نوعها«. 
الصدارة  في  مــازال  وهو  األول  القسم  سينهي  فالرفاع  الصدارة  لصراع 
تحبطنا  لن  الخسارة  وتلك  نفسه،  بالرصيد  المحرق  شاركه  لو  حتى 
لمواصلة  الفريق  وسنعد  الثاني  القسم  في  طوياًل  مازال  الدوري  ومشوار 

مشواره بالقوة نفسها«.
الحكم  مستوى  ــي  ف رأيـــه  ــن  وع

أن  »أعتقد  عيد:  قــال  ــي  ــارات اإلم
ممتازاً  ــان  ك التحكيم  مستوى 

ــود  ـــم وج ــاراة عــلــى رغ ــب ــم ــي ال ف
غير  البسيطة  ــاء  ــط األخ بــعــض 

المباراة  مجريات  على  المؤثرة 
نشاهده  ما  بعكس  لألسف  وذلك 

أحيانًا في بعض المباريات المهمة 
والحاسمة التي ال تحسن فيها لجنة 

المناسب  الحكم  تعيين  الحكام 
ـــة  ـــادح فـــتـــرتـــكـــب أخـــــطـــــاًء ف

مثلما  ــــرة  ــــؤث وم
حـــــــــــــدث فــــي 

ــاع  ــرف ــاء ال ــق ل
واألهلي«.

إدارة الرفاع تشكر وتعتذر لجماهيرها 
وتشيد بمستوى فريقها

والمستوى  بالعطاء  الرفاع  نادي  إدارة  مجلس  أشاد   [
أمام  مباراته  في  األول  الكروي  الفريق  به  ظهر  الذي  الجيد 
من  األول  القسم  مباريات  ختام  في  األول  أمس  المحرق 

الدوري على رغم خسارة الفريق للمباراة.
الكبيرة  والوقفة  الحضور  الرفاع  إدارة  مجلس  وثمن 

المباراة  ف��ي  فريقها  م��ع  الوفية  الرفاعية  الجماهير  م��ن 
لوال  بالفوز  إسعادها  يأمل  ك��ان  وأن��ه  قويًا  سندًا  وكانت 
باسم  االع��ت��ذار  يقدم  اإلدارة  مجلس  وأن  التوفيق،  س��وء 
إلى  ال��ف��ري��ق  والع��ب��ي  وال��ف��ن��ي  اإلداري  ال��ج��ه��ازي��ن  أف���راد 
جماهير النادي على هذه الخسارة ومعاهدتهم بأن الفريق 

من  الدوري  في  المقبلة  مبارياته  في  جهده  أقصى  سيبذل 
مشوار  أن  وخصوصًا  جماهيره  لدى  البسمة  رسم  أجل 
إحباطًا  تشكل  أال  يجب  والخسارة  طوياًل  م��ازال  ال��دوري 
إلى  الفريق  يحتاج  التي  الرفاعية  للجماهير  وخصوصًا 

وقفتها ومساندتها في القسم الثاني.

أداء راٍق قدمه العبو الرفاع
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باركر بطاًل لـ »450« واألنصاري لـ »250«
للبطولة  الجديد  موسمه  النارية  ــات  ــدراج ال ــادي  ن افتتح   [
على   2010/2009 الموتوكروس  النارية  للدراجات  الوطنية 
مساء  الدولية  البحرين  حلبة  من  بالقرب  الواقع  النادي  مضمار 
مملكة  من  المتسابقين  من  كبير  عــدد  بمشاركة  األول  أمــس  يــوم 
البحرين والدول الخليجية، وذلك بمناسبة العيد الوطني المجيد 
وعيد الجلوس عاهل البالد المفدى جاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة.
 9 مــشــاركــة  شــهــدت  األول  ــس  أم أقيمت  الــتــي  ـــى  األول الــجــولــة 
الكويت  دولة  من  متسابقين  و3  البحرين،  مملكة  من  متسابقين 
وهم: معاذ األنصاري وناصر ربيعة ومحمد زياد، وشملت الجولة 
طوني  المتسابق  وتمكن  دقيقة،   20 سباق  كل  سباقين  ــى  األول
منافسات  في  الجودر  عبداهلل  منافسه  على  الفوز  تحقيق  من  باركر 
المركز  وفي  الثاني  المركز  في  الجودر  ليحل  سي  سي   450 فئة 
فحقق  سي  سي   250 فئة  منافسات  في  أمــا  ــوت،  ك جــون  الثالث 
اللقب الكويتي معاذ األنصاري وجاء خلفه في المركز الثاني بارث 

ربنسون وفي المركز الثالث علي البلوشي.
المتسابقين  بين  قويًا  تنافسًا  ــى  األول الجولة  سباقي  وشهد 
للدراجات  الجديد  الموسم  النطالق  سعادتهم  عن  أعربوا  الذين 
من  الــنــوع  لهذا  الخاصة  حلبتهم  وعلى  الموتوركوس  النارية 
البحرين  نادي  أعضاء  بجهود  مشيداً  النارية  الدراجات  سباقات 
الدعم  من  المزيد  على  يحصلوا  بأن  ومتمنين  النارية  للدراجات 

والرعاية.

الحد ينظم سباق المشي 
بمناسبة عيدي الجلوس والوطني

الجلوس  عيد  بمناسبة  والثقافي  ال��ري��اض��ي  ال��ح��د  ن���ادي  نظم   [
فيها  ش��ارك  ضخمة  شعبية  مسيرة  المجيد  الوطني  والعيد  العاشر 
جميع أهالي مدينة الحد وأهالي أرجاء مملكتنا الحبيبة ومن كل الفئات 
وجمعية  الوالدين  لرعاية  يوكو  ودار  الخيري  الحد  وصندوق  العمرية 
ع��روض  أيضا  وتخللتها  واألجنبية  العربية  والجاليات  اإلص���اح 
للفنون الشعبية وحضرت أعداد وفيرة من الجماهير الحداوية لمتابعة 
هذا الحدث عن كثب، إضافة إلى تنظيم سباق للمشي األول برعاية من 
وتم  خليفة.  آل  خالد  بن  عبداهلل  بن  محمد  الدفاع  لشئون  الدولة  وزير 

توزيع المكافآت والهدايا التذكارية على الفائزين في هذا السباق.
الرياضي  الحد  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  يتقدم  المناسبة  وبهذه 
إلى  والتقدير  الشكر  بخالص  البوعينين  فضل  عبدالعزيز  والثقافي 
هذا  لحضور  تكرمه  على  هندي  بن  عيسى  سلمان  المحرق  محافظ 
بالشكر  خ��ص  كما  المشي  س��ب��اق  ف��ي  ال��ف��ائ��زي��ن  وت��ك��ري��م  االح��ت��ف��ال 
هندي  بن  عيسى  صالح  الرياضية  للشئون  الملك  جالة  مستشار 
وذلك  البوعينين،  فضل  غانم  النواب  مجلس  لرئيس  األول  والنائب 
األثر  هذا  ودعمهم  لتعاونهم  كان  ما  الامحدود  وتعاونهم  دعمهم  على 

الطيب في إنجاح هذا االحتفال الضخم.

كاظمة ينهي جميع االستعدادات 
الستقبال نجوم برشلونة

كاظمة  لمهرجان  المنظمة  اللجنة  ــل  داخ الخطي  تتسارع   [
بين  المرتقبة  االستعراضية  المباراة  سيشهد  ــذي  ال الرياضي 
الصداقة  استاد  على  )االثنين(  غداً  اإلسباني  وبرشلونة  كاظمة 
الضيف  باستقبال  المتعلقة  الترتيبات  كل  من  لالنتهاء  والسالمة 
الساعة  في  )األحد(  اليوم  سيأتون  الذي  العالم  ونجوم  اإلسباني 

5.30 مساء بعد انتهاء مونديال األندية في أبوظبي.
المباراة  تذاكر  بيع  لحركة  ارتياحها  المنظمة  اللجنة  وأبــدت 
إلى  الجنسين  من  الجماهير  جانب  من  مكثفا  إقباال  شهدت  التي 
 150 والـ   90 الـ  فئتي  تذاكر  على  بكثرة  تقبل  التي  العائالت  جانب 
الخمس  الكؤوس  مع  تذكارية  صور  التقاط  ضمان  أجل  من  دينارا 

لفريق برشلونة 
عقد  على  البنوان  أسعد  كاظمة  نادي  رئيس  حرص  جانبه،  من 
العمل  سير  لتفقد  المنظمة  اللجنة  أعضاء  مع  مكثفة  اجتماعات 
وتذليل جميع العقبات أمامها واالطمئنان على آخر االستعدادات. 
العاملة  اللجان  في  المتطوعين  إلى  خاص  شكر  البنوان  ووجــه 

الذين أبدوا رغبة الكبيرة في التعاون مع اللجنة المنظمة.
أن  الرندي  خالد  ميامي  فرقة  عضو  كشف  ــرى،  أخ ناحية  من 
كاظمة  مهرجان  في  استعراضي  غنائي  أوبريت  ستقدم  الفرقة 
واختياره  النادي  تأسيس  على  عاما   45 مرور  بمناسبة  يقام  الذي 
الفنانين  أن  إلى  الفتًا  اآلسيوية،  القارة  في  ناد   100 أفضل  ضمن 
في  سيشاركون  ومروة  الشعيبي  وبدر  الشطي  وبشار  سليم  خالد 
تأليف  من  األوبريت  كلمات  ان  وقــال  ميامي.  فرقة  مع  األوبريت 
موضحا  العروج  لمشعل  فهي  األلحان  أما  بورسلي  بدر  الشاعر 
سيشهد  كما  للجمهور  مفاجأة  ستكون  ــت  ــري األوب تفاصيل  أن 
المهرجان مفاجآت أخري تتعلق باإلضاءة واأللعاب النارية التي 

سيتم إطالقها وغيرها من األمور المعدة للحفل.

تتويج أبطال البطولة

من سباق المشي

البنوان في حوار جانبي مع الروضان عن آخر االستعدادات

التصفية الثانية قد تعلن اليوم بشكل رسمي

أحمر اليد يخسر آخر مبارياته الودية الدنماركية ضد ميتجالند

من لقاء منتخبنا مع ميتجاند الدنماركي

 § أم الحصم - محمد أمان 

الودية  مبارياته  ــر  آخ اليد  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  خسر   [
الدنماركية أمام ميتجالند الدنماركي وذلك بنتيجة 24/34 بعد أن كان 
المنتخب أنهى الشوط األول لصالحه بنتيحة 13/14، وأقيمت المباراة 

على صالة بيت التمويل الخليجي في أم الحصم.
الذي  أورليك  الدنماركي  المنتخب  مدرب  مساعد  يقدم  أن  المؤمل  ومن 
الفني  الجهاز  رأس  على  هيجبمو  ميك  مواطنه  يخلف  أن  المتوقع  من 
الحالية  للقائمة  الثانية  التصفية  ضمن  المنسقة  األسماء  للمنتخب 
الثنائي  بينهم  من  الحالي  الوقت  في  العبا   28 تحوي  التي  للمنتخب 
محمد  وكذلك  عباس  وأحمد  عبدالقادر  جعفر  ـــارات  اإلم في  المحترف 
وزميله  استدعائه  منذ  المنتخب  مع  يشارك  لم  الذي  المصاب  المقابي 

بالفريق محمود عبدالقادر الذي لم ينخرط في التدريبات بعد.
دقيقة   20 الـ  خالل  المستوى  طيبة  مباراة  الوطني  المنتخب  وقــدم 
الدقائق  في  الفنية  الناحية  من  المستوى  وضعيفة  المباراة  من  األولى 
في  الدفاعي  الجانب  ضعف  المنتخب  على  فعاب  المباراة،  من  المتبقية 
حوائط  غياب  إلى  باإلضافة  الدائرة  على  والتمركز  والمراقبة  المواجهة 
الصد بدليل أن الفريق الدنماركي سجل 20 هدفا في الشوط الثاني وهذا 
ما يؤكد الحالة الفنية الضعيفة لدفاع المنتخب إلى جانب الحراسة غير 
إال  أفضل  الحال  يكن  لم  الهجومي  الجانب  وفي  الشوط،  هذا  في  الموفقة 
بدليل  غير  ال  الفردية  االجتهادات  على  المنتخب  العتماد  نتيجة  بقليل 

الشوط  هذا  في  الدنماركية  الحراسة  بأن  علما  فقط،  أهداف   10 تسجيل 
كانت موفقة.

منصور  أحمد  من  مكونة  بتشكيلة  المباراة  الوطني  منتخبنا  ــدأ  وب
وحسين  مدن  ومهدي  النشيط  محمد  من  كل  وأمامه  المرمى  حراسة  في 
البداية  وجاءت  مدن،  وحسن  الجد  باسل  وكذلك  علي  وصادق  الصياد 
مع   2/4 بالنتيجة  تقدم  إذ  الوطني  لمنتخبنا  بالنسبة  ــدا  ج موفقة 
وامتاز  أمتار،   7 رمية  أضاع  مدن  مهدي  بأن  علما  الثامنة،  الدقيقة  حلول 
الخط  وكــفــاءة  الدفاعي  بالترابط  الماضية  الدقائق  خــالل  المنتخب 
للمنتخب  هدفين  أول  سجل  الذي  النشيط  محمد  إلى  باإلضافة  الخلفي 

من اختراق ناجح من الجناح األيسر.
وماهر  جوهر  وسعيد  عباس  جعفر  المنتخب  مدرب  أشرك  ذلك  بعد 
ظهرت  إذ  الهجومي  الصعيد  على  ملفتا  تحسنا  المنتخب  وشهد  عاشور، 
مع هذه التغييرات إمكانات صادق علي في التصويب المباشر من الخط 
بشكل  تراجع  للمنتخب  الدفاعي  األداء  ولكن  ــح،  أوض بشكل  الخلفي 
النشيط  الثالثي  شغلها  التي  اليسرى  الجهة  باألخص  المقابل  في  ملفت 
الدقيقة  عند  ومــن   5/9 إلــى  النتيجة  تحولت  لذلك  وعــاشــور،  وجوهر 
كفاءة  على  ذلك  يؤثر  لم  إذ  علي  صادق  بخروج  المنتخب  يتأثر  ولم   ،14
إلى  باإلضافة  الــدائــرة  على  المثمرة  عباس  جعفر  لتحركات  الهجوم 
مع  التعامل  في  منصور  أحمد  تألق  ومع  الخلفي،  الخط  في  جوهر  سعيد 
الصد  حوائط  غياب  معوضا  الخلفي  الخط  من  الدنماركية  التصويبات 

تحولت النتيجة لمصلحة المنتخب إلى 7/12 عند الدقيقة21.

الدائرة  على  الصحيح  التمركز  ــدم  وع الهجومية  األخطاء  وبسبب 
أهداف   3 إلى  النتيجة  في  الفارق  تقليص  في  الدنماركي  الفريق  نجح 
10/13 عند الدقيقة 25 وهو يلعب ناقص العدد، وبالطريقة والظروف 
دقيقتين  قبل   12/13 هدف  إلى  النتيجة  الدنماركي  الفريق  قلص  ذاتها 

من النهاية، قبل أن ينتهي الشوط األول بعد ذلك 13/14.
الثاني  الشوط  بداية  مع  تواصل  المنتخب  مستوى  في  الحاد  الهبوط 
بدليل أن الفريق الدنماركي سجل 5 أهداف خالل 5 دقائق حول من خالل 
أجبر  الذي  األمر   14/18 أهداف   4 إلى  لصالحه  النتيجة  األهــداف  هذه 
خالل  المنتخب  ولعب  المستقطع،  الوقت  طلب  على  المنتخب  مــدرب 
دقيقتين،  لمدة  الجد  باسل  إليقاف  العدد  ناقص  الماضيتين  الدقيقتين 
تفكك  بسبب  بل  العب  نقص  في  تتمثل  تكن  لم  المشكلة  أن  الحقيقة  وفي 
من  الصد  حوائط  وغياب  جانب  من  الدائرة  العب  مراقبة  بضعف  الدفاع 
منصور  أحمد  المدرب  أعاد  لذلك  الحراسة  ضعف  جانب  إلى  آخر  جانب 
إلى المرمى من جديد، ووسط كل ذلك تحولت النتيجة إلى 18/26 عند 

الدقيقة 14.
الجانبين  في  المنتخب  وضعية  تحسنت  مــدن  مهدي  ــول  دخ ومــع 
التفوق  بعد  التكافؤ  مرحلة  إلى  المباراة  عادت  إذ  والهجومي  الدفاعي 
الكاسح للفريق الدنماركي بدليل أن النتيجة تحولت بالفارق ذاته وأقل 
بعد  وأنهى   ،23 الدقيقة  إلى  المباراة  وصول  مع   22/29 أيضا  ذلك  من 
 ،24/34 ــداف  أه  10 بفارق  لصالحه  المباراة  الدنماركي  الفريق  ذلك 

أدارها غسان أمير وسمير مرهون.

انطالق بطولة »زين البحرين« لناشئي للتنس

أنجليوس يتخطى يوسف صالح وخروج خالد قائد
§ الجفير - نادي البحرين للتنس 

البحرين  زيـــن  بــطــولــة  أمـــس  عــصــر  افتتحت   [
رئيس  ــة  ــاي بــرع الــتــنــس  لناشئي  ــــى  األول ــة  ــي ــدول ال
محمد  خميس  للتنس  البحرين  نــادي  إدارة  مجلس 
لدى  العربية  مصر  جمهورية  سفير  وحضور  المقلة 
كبير  وعـــدد  حــربــي  أشـــرف  محمد  البحرين  مملكة 
بكلمة  االفتتاح  حفل  ــدأ  ب التنس.  لعبة  محبي  مــن 
فيها  شكر  يوسف  محمد  الحفل  عريف  من  ترحيبية 
شركة  شكر  كما  المشاركة،  على  لحرصهم  الحضور 

زين البحرين على رعايتهم السنوية للبطولة.
سعادته  عن  المقلة  خميس  النادي  رئيس  وأعرب 
بتنظيم النادي لهذه البطولة سنويا ضمن احتفاالت 
شركة  إلــى  بالشكر  وتقدم  المجيد،  الوطني  العيد 
زين  محمد  الــعــام  المدير  فــي  ممثلة  البحرين  ــن  زي
حسين  سامية  العامة  العالقات  ومدير  العابدين 
العام  منذ  البطولة  هــذه  ــة  ــاي رع مواصلتهم  على 
ومن  ــه  إن إذ  الــتــوالــي،  على  السابع  وللعام   2003
مع  البطولة  ــذه  ه انــطــالق  تــزامــن  أن  الطالع  حسن 
في  التجارية  لعملياتها  البحرين  زين  شركة  تدشين 
اقترن  يومها  ومن   2003 العام  في  البحرين  مملكة 
اسم هذه البطولة بشركة زين البحرين. بعدها أعلن 
لكل  متمنيا  السابعة  البطولة  افتتاح  رسميا  المقلة 

وأن  عالية،  رياضية  بروح  شريف  تنافس  الالعبين 
وانطلقت  مشاركتهم،  من  ممكنة  فائدة  أكبر  يحققوا 

مباريات اليوم األول مباشرة بإقامة.
في  مــبــاريــات   7 البطولة  مــن  األول  الــيــوم  وشهد 
أوالد  مشترك  سنوات  و10   8 سن  الــفــردي  مسابقة 
على  القطان  حسن  فوز  عن  نتائجها  أسفرت  وبنات 
خالد  على  مجذوب  وسيم  ــوز  وف  ،1/10 ــم  أده ملك 
شريف  عمر  على  تقي  عيسى  ـــوز  وف  ،3/10 قــائــد 

على  بــعــد  ــة  ــوي ق ــة  ــداي ب ــــي  دوان عــلــى  ـــدأ  وب  ،2/10
فاز  بينما   ،3/1 بنتيجة  شاندراتا  الهندي  منافسه 
شابرا  ديفيناك  مواطنه  على  مــوري  أديتيا  الهندي 

10/صفر، وفاز تميم مجذوب على فهد جابر.
جماهيرية  وأكثرها  األمــس  مباريات  أقــوى  وفــي 
ــي الـــمـــوهـــوب أنــجــلــيــوس  ــرص ــب ــق ــن ال ــك ــم ـــة ت ـــدي ون
المصري  على  صعبا  فــوزا  تحقيق  مــن  إيــوانــديــس 
أداء  الالعبان  وقــدم   7/10 بنتيجة  صالح  يوسف 

من  خــاص  تشجيع  ــاال  ون بكثير  سنهما  يفوق  قويا 
إقامة  البطولة  أيام  ثاني  ويشهد  البطولة.  متتبعي 
سنوات   10  ،8 سن  الفردي  مسابقات  في  مباراة   14
سنة   12 سن  الفردي  ومسابقة  وبنات  أوالد  مشترك 
اللقاء  أهمها  عصرا،   4.00 الساعة  من  اعتبارا  أوالد، 
أدهم  وعمر  رزق  قدري  أحمد  بين  الخالص  المصري 
ولقاء  إيكيسي  ميريت  التركي  مع  تقي  عبداهلل  ولقاء 
سن  الــفــردي  في  موهان  فيكرام  مع  الخنيزي  أحمد 
القطان  حسن  مــع  عبدالعال  حمد  ولــقــاء  سنة   12
محمد  مــــروة  ــاء  ــق ول ــوات  ــن س  10 ــن  س الـــفـــردي  ــي  ف
الفردي  مسابقة  في  مجذوب  تميم  مع  عبدالرسول 
جميع  وتقام  وبــنــات.  أوالد  مشترك  سنوات   8 سن 
للتنس  الــبــحــريــن  نـــادي  ــب  ــالع م عــلــى  ــات  ــاري ــب ــم ال

بالجفير والدعوة عامة لالستمتاع بالمباريات.
خالل  البطولة  للتنس  البحرين  نـــادي  وينظم 
الفترة من 18 إلى 30 ديسمبر 2009 وتضم البطولة 
8 مسابقات في الفردي لمختلف الفئات العمرية سن 
 ،14  ،12 وسن  وبنات  أوالد  مشترك  سنوات   10  ،8
فردي  مسابقتي  إلى  باإلضافة  لألوالد  سنة   18  ،16
ناشئي  فيها  ويشارك  سنة.   18  ،14 سن  اآلنسات 
باإلضافة  المقيمة،  الجاليات  وأبناء  البحرين  مملكة 
الــتــعــاون  مجلس  دول  نــاشــئــي  ــن  م مجموعة  إلـــى 

الخليجي.

رئيس النادي والسفير المصري يتوسطان المشاركين في االفتتاح

العراق بطل مهرجان العيد الوطني لقدامى نادي الشباب

المهرجان  ـــوالت  ج ـــى  أول وانــطــلــقــت 
لهدف  بهدف  والبحرين  الكويت  بتعادل 
أسفرت  الــتــي  ـــى  األول المجموعة  ضمن 
العراق  فوز  عن  األخرى  مبارياتها  نتائج 
الكويت  وتعادل  بهدفين  البحرين  على 
الــعــراق  فــريــق  ــل  أه مــا  سلبيا،  ــراق  ــع وال
سابقا  جــدجــفــص  نــــادي  ـــب  الع ــادة  ــي ــق ب
ومعه  حسن  عادل  والفنان  جاسم  كفاح 
منتظرا  النهائية  للمباراة  المطوع  عباس 
شهدت  التي  الثانية  المجموعة  متصدر 

عمان  فريقي  من  الصدارة  على  انقضاض 
بالمدافع  وقطر  منصور  سلطان  بقيادة 
 4 برصيد  العويناتي  حسين  الصلب 
على  وفوزهم  سلبيا  تعادلهم  بعد  نقاط 
ــر. هــذا  ــي ــاس زه ــب ــادة ع ــي ــق الــســعــوديــة ب
حسم  وعمان  قطر  بين  بالنقاط  التعادل 
فريق  ليتأهل  الترجيحية  بالضربات 

قطر للمباراة النهائية لمواجهة العراق.
العراق  تألق  النهائية،  المباراة  وفي 
ومهاراتهم  أكثر  المنسجمين  بالعبيه 

الجميل  للماضي  بالحضور  عادت  التي 
الجهد  أمام  بهدفين  مجهوداتهم  وتوجوا 
محمد  ــان  ــم ع ــق  ــري ف بــالعــبــي  ــل  ح الـــذي 
وعبدالعزيز  منصور  وسلطان  عــبــاس 
للقاء  العودة  يستطيعوا  لم  الذين  جاسم 
فرحة  وســط  بالمهرجان  العراق  ليفوز 

جميع الالعبين.
العب  المهرجان  تحكيم  فــي  وشـــارك 
وخالد  ــردان  ــف ال هــانــي  الــســابــق  ــادي  ــن ال
ــد نــهــايــة الــمــهــرجــان  ــع الــســنــابــســي. وب

لجميع  ــداء  غ مأدبة  الشباب  ــادي  ن ــدم  ق
الشكر  مقدمين  بالمهرجان،  المشاركين 
ــروج  ــخ ــال ــى الــتــعــاون مــعــهــم ب ــل ــم ع ــه ل

بالمهرجان بصورة حسنة.
العلوي  السيدأحمد  ثمن  جهته،  من 
ــوم بـــه نـــادي  ــق ــــذي ي ــاط الــكــبــيــر ال ــش ــن ال
ــات  ــي ــال ــع ــف الـــشـــبـــاب عــلــى مــســتــوى ال
هذه  أن  وخصوصا  والثقافية  الرياضية 
مملكة  على  كبيرة  بمناسبة  الفعالية 
قدامى  تكريم  فيها  واستهدف  البحرين 

أنه  موضحًا  الدمج،  بمناطق  الالعبين 
رئيس  داعـــيـــًا  ــة،  ــط ــش األن ـــذه  ه ســيــدعــم 
المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى 
دعم أنشطة النادي والذي يعتبر من أكبر 
يقدم  عــدة  مناطق  تحيطه  ــذي  ال األندية 
خدمات  وكــبــارهــا  وشبابها  لصغارها 
إياها  المؤسسة  مطالبا  ثقافية،  رياضية 
من  النادي  من  الثانية  المرحلة  بتكملة 
المنطقة  ــاب  ــب ش مــنــه  يستفيد  أن  أجـــل 

بأقرب وقت.

العراق بطًا لمهرجان قدامى نادي الشباب

§ جدحفص - نادي الشباب 

مناطق  مثلوا  ممن  القدم  كرة  العبي  قدامى  الشباب  نادي  احتضن   [
الوطني  العيد  بمهرجان  أم��س  ص��ب��اح  ال��ن��ادي  ف��ي  المندمجة  األن��دي��ة 
الرسمي  ال��راع��ي  وب��ح��ض��ور  ال��ش��ب��اب،  ن���ادي  ل��ق��دام��ى  األول  المجيد 
مجلس  ورئيس  العلوي  السيدأحمد  البلدي  المجلس  عضو  للمهرجان 
فضل  غفير  وجمهور  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  أحمد  ميرزا  النادي  إدارة 
تخل  لم  التي  الحبية  المنافسة  مع  متعة  من  يحمله  لما  المهرجان  متابعة 
بتحية  وب��دأوا  للمهرجان  مبكرا  استعدوا  الاعبين  فجميع  اإلث��ارة،  من 

بعضهم بعضًا.
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من مباراة المحرق واألهليمن مباراة سترة ومدينة عيسىمن مباراة النجمة والحالة

ختام غاية في اإلثارة للقسم األول من دوري زين البحرين لكرة السلة

الحالة وسترة أضاعوا البوصلة... األهلي في الصدارة... والمحرق تجرع الخسارة

ومتعة  ــــارة  إث ــر  ــث األك المحلي  الـــــدوري  ــو  ه بالفعل 
المستوى  على  نوعه  مــن  األفــضــل  هــو  بــل  وجماهيرية، 
هو  يميزه  وما  بها  يحفل  التي  الندية  خالل  من  الخليجي 
سالوي  دوري  أي  في  تجده  ال  الذي  الجماهيري  الحضور 

خليجي.
هذه  السلة،  لكرة  ومتابع  ذواق  البحريني  الجمهور 
اللعبة التي ال تحظى بالشعبية الطاغية التي تحظى بها 
قريبا  البحرين  في  ولكننا  العربي،  العالم  في  القدم  كرة 
كما يبدو من المزاج األميركي الذي يجعل من هذه اللعبة 
تقترب  ــي  وه المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي  شعبية  األكــثــر  هــي 

لتكون كذلك أيضا في البحرين!
من  عنصر  أي  تغفل  ــم  ل الــتــاســعــة  الــجــولــة  ــًا،  ــوم ــم ع
الحضور  أو  الراقي  األداء  خالل  من  سواء  اإلثــارة،  عناصر 
أن  كما  ــرق،  ــف ال بين  الكبيرة  المنافسة  أو  الجماهيري 
أن  إال  مــواجــهــة،  مــن  أكثر  فــي  حــاضــرة  كانت  المفاجآت 
صاحب  النجمة  فوز  في  كانت  بالتأكيد  األكبر  المواجهة 
على  األخير  أجبر  ما  المتصدر  الحالة  على  التاسع  المركز 
حين  في  الثاني  للمركز  والتراجع  الصدارة  عن  التنحي 

العنيد  ــب«  ــذي »ال فــم  مــن  ـــدوري  ال صـــدارة  األهــلــي  خطف 
واألقوى  األمتع  هي  مباراة  بعد  الثالث  المركز  احتل  الذي 
المركز  في  المنامة  بات  حين  في  اآلن،  حتى  ــدوري  ال في 

الرابع.
النقاط  من  نفسه  بالرصيد  األربعة  الفرق  وتتساوى 
وهو 16 نقطة لكل منها ما يعني أن الصدارة هي فقط بناء 

على فارق التسجيل في مواجهات الفرق األربعة.
مدينة  فوز  كان  الجولة  هذه  في  سجل  ما  أبرز  من  أن  إال 
الوقت  في  الخامس  للمركز  وخطفه  سترة  على  عيسى 
أن  حين  فــي  ــادس،  ــس ال للمركز  سترة  فيه  تــراجــع  الــذي 
فوزه  بعد  النويدرات  من  السابع  المركز  خطف  االتحاد 

عليه وتراجع النويدرات للمركز الثامن.

 األهلي × المحرق )99/101(
حسم »النسر األصفر« صدارة دوري زين البحرين لكرة 
فوز  تحقيق  من  تمكن  أن  بعد  األول  القسم  بنهاية  السلة 
مباراة  بعد   99/101 بنتيجة  المحرق  على  جدا  صعب 
والندية  بــاإلثــارة  حفلت  الجانبين  من  ومتوترة  مثيرة 

لصالحه  األهلي  ليحسمها  النهاية  وحتى  البداية  منذ 
مــدرب  مساعد  ضــد  فني  خطأ  مــن  مستفيدا  النهاية  فــي 
إبراهيم  المحرق  العــب  ضد  وخطأ  نجاة  أحمد  المحرق 
الخباز ليستغل الخطأين وكذلك خروج محترف المحرق 
الخامس  الشخصي  بالخطأ  مـــوراي  ليموند  األميركي 
من  لينتقل  ونقاطها  المباراة  نتيجة  خطف  من  ويتمكن 
حين  في  الــصــدارة  إلــى  الترتيب  سلم  في  الــرابــع  المركز 

تراجع المحرق إلى المركز الثالث.
والتوتر  والندية  الحساسية  غاية  في  جاءت  المباراة 
المعدل  خــالل  من  رائعة  فنية  بلمحات  حفلت  ذلــك  ومــع 

العالي لتسجيل النقاط من الجانبين.
البديل  األهلي  صفوف  في  بــروزا  الالعبين  أكثر  وكان 
بعد  ــال  وج صــال  ــذي  ال »النحلة«  محمد  جاسم  الناجح 
ليرد  واختراقاته  بثالثياته  فريقه  نجم  ــات  وب دخــولــه 
بقوة على فريقه السابق ويؤكد أنه صفقة ناجحة لألهلي 
حين  في  نقطة،   24 وتسجيله  عروضه  أفضل  بتقديمه 
سجل محترف األهلي األميركي أنتوني جوني 26 نقطة، 
وصانع  نقطة،   15 بتسجيله  جميل  ميثم  أيضا  وبــرز 
هاشم  وسيد  نقطة   14 بتسجيله  شاكر  حسين  األلعاب 

حبيب 12 نقطة.
األميركي  المحرق  محترف  فإن  اآلخر  الجانب  في  أما 
األهلي  مواجهة  في  وتعملق  وأبــدع  تألق  مــوراي  ليموند 
األهلي  يتمكن  أن  دون  من  نقطة   34 تسجيل  من  وتمكن 
الــدوري  محترفي  أفضل  بالفعل  ــه  أن ليؤكد  إيقافه  مــن 
من  ونصف  دقيقتين  قبل  الخامس  بالخطأ  خروجه  لكن 

النهاية مكن األهلي من الفوز.

وتبعه أيضا نجم المباراة محمد حسن الذي فشلت كل 
من  فتمكن  إيقافه  في  ميالد  عقيل  األهلي  مدرب  محاوالت 

تسجيل 27 نقطة.

النجمة × الحالة )75/78(
نجح فريق النجمة في إحداث المفاجأة الكبرى بنهاية 
وحقق  السلة،  لكرة  البحرين  زيــن  لــدوري  األول  القسم 
ــدوري  ال متصدر  على  بالمستحيل  أشبه  ــان  ك انتصارا 
المدرب  بقيادة   75/78 بنتيجة  الحالة  فريق  السابق 
على  الشباب  بالعبيه  انتصر  الذي  عباس  رؤوف  الشاب 
التي  المدوية  المفاجأة  فأحدث  وتعاليه،  الحالة  كبرياء 
في  درسا  ولقنته  الصدارة  فرحة  مبكرا  الحالة  من  سلبت 
يؤمن  ال  الموسم  هذا  السلة  دوري  ألن  الخصوم،  احترام 

بالمستحيل والصغار قادرون على إحراج الكبار.

 مدينة عيسى × سترة )57/60(
وفي المباراة الثانية خطف فريق مدينة عيسى المركز 
السلة  لكرة  البحرين  زين  دوري  فرق  ترتيب  في  الخامس 
سترة  فريق  حساب  على  فــوزه  بعد  األول  القسم  بنهاية 
فريق  فيها  ــان  ك مــبــاراة  بعد   57/60 المباشر  منافسه 

المدينة الطرف األفضل في معظم فتراتها.
ــة كـــالـــعـــادة الــمــحــتــرف  ــن ــدي ــم ـــن جـــانـــب ال ـــق م ـــأل وت
الكاميروني بوريك سايكوم بتسجيله 17 نقطة، وصانع 

األلعاب أحمد جناحي بتسجيله 15 نقطة.
في حين كان أفضل المسجلين في صفوف سترة وفي 
بتسجيله  اإلدريسي  يونس  المغربي  المحترف  المباراة 

22 نقطة، ومحمد كويد 12.

 االتحاد × النويدرات )64/69(
ــدورة  ــل ــي الـــوصـــول ل ــه ف ــال ــق االتـــحـــاد آم ــري ــش ف ــع أن
على  مستحقا  فــوزا  حقق  أن  بعد  السلة  لكرة  السداسية 
مع  ليتساوى   64/69 بنتيجة  النويدرات  فريق  حساب 
لكل  نقطة   12 وهو  النقاط  من  نفسه  بالرصيد  النويدرات 
تراجع  حين  في  السابع  للمركز  االتــحــاد  وتقدم  منهما، 
المواجهة  بنتيجة  ـــك  وذل الــثــامــن  للمركز  ــدرات  ــوي ــن ال
هذا  مبارياته  أفضل  ــاد  ــح االت وقــدم  بينهما.  المباشرة 
في  ــة  ــداي ــب ال مــنــذ  أفضليته  فـــرض  ــن  م وتــمــكــن  الــمــوســم 
الوصول  في  الحظوظ  يمتلكان  الفريقان  ومازال  المباراة. 
المركز  صاحب  عن  يفصلهما  ما  كون  السداسية  للدورة 
الثاني  ـــدور  ال أن  يعني  مــا  فقط  ـــدة  واح نقطة  ــادس  ــس ال

سيشهد منافسة بين ثمان فرق على 6 مراكز.

 المنامة × البحرين )52/94(
تمكن فريق المنامة من تحقيق فوزه السابع في دوري 
 16 ــى  إل رصــيــده  ليرفع  خسارتين  مقابل  الموسم  ــذا  ه
ترتيب  سلم  في  الرابع  المركز  في  موقعه  ويضمن  نقطة 
متذيل  البحرين  فريق  على  فوزه  بعد  وذلك  الــدوري  فرق 
البحرين  فريق  وتعرض   .52/94 بنتيجة  الترتيب  فرق 
ليبقى  المسابقة  في  التوالي  على  التاسعة  لخسارته 
فوز  أي  دون  مــن  الترتيب  ــل  ذي فــي  األول  القسم  بنهاية 

وبرصيد 9 نقاط.

§ الوسط - محمد عباس

غاية  كانت  التي  التاسعة  الجولة  بختام  السلة  لكرة  البحرين  زين  لدوري  األول  القسم  اختتم   [
الموسيقية  الكراسي  لعبة  بجالء  فيها  وظهرت  المتنافسة،  الفرق  بين  والندية  والمتعة  اإلثارة  في 
وعودة  كبرى،  لفرق  مفاجئ  وسقوط  للمراكز  غريب  تبادل  خالل  من  الوسط  أو  المقدمة  في  سواء 
الرابع  المركز  في  كان  أن  بعد  غريب  بشكل  الصدارة  خطف  الذي  تحديدا  لألهلي  ورائعة  موفقة 

بنهاية الجولة الثامنة.

النقاطخسرفازلعبالفريقالترتيب
97216األهلي1
97216الحالة2
97216المحرق3
97216المنامة4
95414مدينة عيسى5
94513سترة6
93612االتحاد7
93612النويدرات8
92711النجمة9

99-9البحرين10

ترتيب فرق دوري زين البحرين لكرة السلة بعد ختام الجولة التاسعة

»النحلة« والعودة المظفرة أمام فريقه السابق
محمد  ج��اس��م  ال��م��وه��وب  ال��الع��ب  ع���اد   [
رابحة  صفقة  أنه  وأثبت  المعهود  مستواه  إلى 
مواجهة  في  وتألق  أبدع  أن  بعد  األهلي  لفريقه 
فريقه السابق المحرق وتمكن من تسجيل 24 
نهاية  في  سوى  يشترك  لم  أنه  رغم  على  نقطة 

الربع األول.
يلقب  كما  »النحلة«  أو  محمد  جاسم  قدمه  ما 
مواسم  ثالثة  إلى  الذاكرة  بنا  أعاد  راٍق  أداء  من 
صفوف  في  ويجول  يصول  كان  يوم  ماضية 
بقميص  ي��ل��ع��ب  ال��م��رة  ه���ذه  ول��ك��ن��ه  »ال���ذي���ب« 
الغريم التقليدي األهلي، إذ تمكن من التسجيل 
ودوره  اختراقاته  جانب  إلى  الرائعة  بثالثياته 
بالفعل  اس��ت��ح��ق  ال��الع��ب  ال��م��م��ي��ز.  ال��دف��اع��ي 
نجومية الجولة التاسعة بفارق بسيط عن نجم 
مميز  بشكل  ظهر  الذي  حسن  محمد  المحرق 
العنصر  وك��ان  نقطة   27 وسجل  األهلي  ضد 
ما  وربما  وثالثياته،  بنقاطه  فريقه  في  المؤثر 
حسن  محمد  على  مفضال  محمد  جاسم  جعل 

جاسم نجم سطع أمام المحرقهو فوز فريقه.

حسين علي ينتقل إلى صفوف رؤوف عباس أفضل مدرب
فريق سترة السالوي

] انتقل العب كرة السلة والمصور الصحافي الحالي حسين علي إلى صفوف فريق سترة 
األول لكرة السلة بعد أن اتفق مع إدارة الفريق على بنود العقد الخاص به وبذلك سيوجد الالعب 

في صفوف فريق سترة بدءا من القسم الثاني لدوري السلة.
بداية  من  اللعب  عن  انقطاعه  بعد  السالوي  للفريق  األخيرة  التدريبات  في  الالعب  وشوهد 
النتائج  بعد  صفوفها  لتعزيز  الالعب  استقطبت  سترة  إدارة  أن  يبدو  ولكن  الجاري  الموسم 

السلبية للفريق في المرحلة األخيرة وحاجتها إلى العنصر البشري والعبي الخبرة.
السلة  كرة  لفريق  سابقا  قائدا  علي  حسين  وكان 

صفوف  إل��ى  ينتقل  أن  قبل  األه��ل��ي  ال��ن��ادي  ف��ي 
في  النجمة  فريق  إلى  ومنه  النويدرات  فريق 

الموسم الماضي.
أي  صفوف  في  علي  حسين  يلعب  ول��م 
فريق في بداية هذا الموسم قبل أن يستقطبه 

للمشاركة  الحالي  الوقت  في  سترة  فريق 
معه في القسم الثاني من الدوري.

الالعب  أن  الرياضي«  »الوسط  وعلم 
قد  الفريق  صفوف  في  حاليا  يتدرب  الذي 

يبق  ولم  اإلدارة  مع  كامل  اتفاق  إلى  توصل 
سوى تسجيله في كشوفات الفريق في اتحاد 

السلة.
عانى  السلة  لكرة  األول  سترة  فريق  أن  يذكر 

وتلقى  الدوري  من  األول  القسم  في  كثيرا 
منافسه  أمام  آخرها  كان  هزائم   5

عيسى  مدينة  فريق  المباشر 
ل���ي���ت���راج���ع إل������ى ال���م���رك���ز 

ترتيب  سلم  في  السادس 
فرق الدوري برصيد 13 

وضعه  وي��ص��ب��ح  نقطة 
م���ه���ددا ف���ي ال��وص��ول 

السداسية  الدورة  إلى 
ال���ت���ي ت���ض���م ال���ف���رق 
في  األول������ى  ال��س��ت��ة 

الدوري.

ليموند موراي أثبت أنه أفضل المحترفين

رؤوف  الوطني  المدرب  النجمة  فريق  م��درب  استحق   [
التاسعة  ال��ج��ول��ة  ف��ي  ال��م��درب��ي��ن  ب��ورص��ة  نجومية  ع��ب��اس 

لكرة  البحرين  زي��ن  ل��دوري  األول  القسم  من  واألخ��ي��رة 
مفاجآت  أكبر  لتحقيق  فريقه  ق��اد  أن  بعد  وذل��ك  السلة 
دوري هذا الموسم حتى اآلن بفوزه على الحالة المتصدر 
عن  والتخلي  كبريائه  م��ن  االنحناء  على  أج��ب��ره  بشكل 

الصدارة لصالح النادي األهلي.
فريقه  إم��ك��ان��ات  ت��واض��ع  ع��ل��ى  ع��ب��اس  رؤوف  ف��ع��اًل 

في  ب��دأ  الفريق  أن  إال  ل��ل��دوري  المتأخر  واإلع����داد 
على  فوزا  وحقق  المباريات  توالي  مع  التحسن 

الفريق الذي قهر كبار الدوري وحاملي اللقب 
في آخر ثالثة مواسم األهلي والمحرق.

عادية  األهلي  م��ب��اراة  تكن  لم   [
ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى م��ح��ت��رف ال��م��ح��رق 
األم��ي��رك��ي ل��ي��م��ون��د م����وراي وإن��م��ا 
كانت مباراة مختلفة من خالل األداء 
المحترف  ه��ذا  ق��دم��ه  ال���ذي  ال��راق��ي 
بتسجيله  وت��وج��ه  وهجوما  دف��اع��ا 
هذا  له  تسجيل  معدل  وهو  نقطة   34
في  المؤثر  دوره  جانب  إال  الموسم 

الفريق وقيادته لالعبين.
بالمستوى  المحترف  هذا  وأثبت 
ال����ذي ق��دم��ه ف���ي م���ب���ارات���ي ال��ح��ال��ة 
واألهلي أنه األفضل بين المحترفين 
تفنن  ف��ال��الع��ب  األول،  ال��ق��س��م  ف��ي 
وأب������دع ض���د األه���ل���ي وس���ج���ل من 
ومن  واألوض����اع  ال��م��واق��ع  مختلف 
واستحق  المنطقة،  وخ���ارج  داخ��ل 
الجولة  نجومية  فقط  ليس  بالفعل 
المحترفين  نجومية  وإنما  التاسعة 

ليموند تألق أمام األهليفي القسم األول.
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ناصر بن حمد يتوج أبطال بطولة المملكة الثامنة لليخوت الشراعية

الفنلنديون يكسبون اللقب الدولي ورجاالت البحرين األول خليجيًا

المنتخب  تــمــكــن  الخليجية  الــمــنــافــســات  ــن  ــم وض
الكاملة  سيطرته  فرض  من  األبطال  ببحارته  البحريني 
على  فوزهم  بعد  الرهان  ليكسب  الخليجية  الفرق  على 
في  مكانتهم  مؤكدين  الخليجية،  المنتخبات  جميع 
اليخوت  منافسات  في  وخصوصًا  البحرية  الرياضات 

الشراعية وما يتمتعون به من إمكانات عالية.
تغلبه  بعد  الكوري  نظيره  الفنلندي  المنتخب  وفاجأ 
من  الفنلنديون  تمكن  إذ  ــرة،  ــي األخ اللحظات  فــي  عليه 
المئة،  في   75 وبنسبة   4 أصل  من  سباقات   3 في  الفوز 
المملكة  بطولة  من  الثامنة  للنسخة  وصيفًا  حل  فيما 
يحالفه  لم  الذي  الكوري  المنتخب  الشراعية  لليخوت 
25 في المئة  الحظ ولم يفز سوى بسباق واحد وبنسبة 
قدم  الذي  الهندي  الفريق  الثالث  المركز  في  وجاء  فقط، 
في   66 بنسبة  البطولة  منافسات  فــي  طيبا  مستوى 
بنسبة  االستوني  الفريق  الــرابــع  المركز  ــي  وف المئة، 
الروسي  الفريق  الخامس  المركز  وفي  المئة،  في   16.67
100.00 في المئة، وفي المركز السادس الفريق  بنسبة 
المركز  وفي  المئة،  في   87.50 بنسبة  الثاني  الهندي 
الفريق  الثامن  المركز  وفي  السويسري،  الفريق  السابع 
اإليطالي، وفي المركز التاسع المنتخب البحريني، وفي 
الحادي  المركز  وفي  اإلماراتي،  الفريق  العاشر  المركز 
الفريق  عشر  الثاني  المركز  وفي  المجري،  الفريق  عشر 

الكويتي، وفي المركز الثالث عشر الفريق القطري.
بن  ناصر  الشيخ  سمو  األولمبية  اللجنة  رئيس  وقام   
األولىسعادة  بالمراكز  الفائزين  بتتويج  خليفة  آل  حمد 
الفنلندي  الفريق  قبطان  ــرب  وأع التأهل  بعد  فنلندية 
للنتيجة  سعادتهم  عن  الفريق  أعضاء  مع  بيكا  ــي  أول
أول  خـــال  يختهم  مــتــن  عــلــى  حققوها  ــي  ــت ال ــة  ــع ــرائ ال
الشراعية  لليخوت  المملكة  بطولة  فــي  لهم  مشاركة 

لـ  به  أدلى  تصريح  في  بيكا  وقال  الثامنة،  نسختها  في 
منذ  فريقه  أعضاء  عن  وبالنيابة  الرياضي«  »الوسط 
أواًل  قوية  بطولة  بأنها  شعرنا  البطولة  في  لنا  يوم  أول 
الهندي  كالفريق  اآلسيوية  ســواء  المشاركة  الفرق  من 
مــشــاركــات  لــنــا  ــت  ــان وك ــرق  ــف ال ـــوى  أق ــن  م يعتبر  ـــذي  ال
أخرى  وبطوالت  الدولية  الهند  بطولة  في  معه  سابقة 
والتي  ــة  ــي األوروب الفرق  مشاركة  وكذلك  ماليزيا،  في 
وتمتلك  العالم  مستوى  على  الــفــرق  أقــوى  مــن  تعتبر 
التصنيف  صاحبة  كإيطاليا  متقدمًا  ــًا  ــي دول تصنيفًا 
مستوى  إلى  إضافة  وروسيا،  واستونيا  المتقدم  الدولي 
من  الكبير  واالهتمام  باالرتياح  يبعث  ــذي  ال التنظيم 

لنا  دلــت  مؤشرات  كلها  للبطولة  المنظمة  اللجنة  قبل 
الفني  ومستواها  منافساتها  وقوة  البطولة  أهمية  على 
شعرنا  النهائي  للدور  تأهلنا  وبعد  وباألمس  العالي، 
األول،  اللقب  من  فأكثر  أكثر  اقتربنا  وكأننا  كبير  بارتياح 
يكن  ولم  رائعا  مستوى  وقدم  قويًا  الكوري  الفريق  وكان 
الفريق  مجهود  وبفضل  لكننا  عليه،  التغلب  بالسهل 
منافسات  أيــام  جميع  وخــال  أمس  به  قام  الــذي  الكبير 
األخطاء  من  لعدد  تعرضنا  األولى  األيام  ففي  البطولة، 
خصوصًا  تفاديها  من  بسهولة  تمكنا  البطولة  أيام  ومع 

في يوم أمس«.

 بارك: راضون بالمركز الثاني 

األولى بمشاركتنا  وسعداء 
هو  سعادته  عن  أعــرب  بــارك  الكوري  المنتخب  قائد 
الكوري  الفريق  حققها  التي  الرائعة  بالنتيجة  ــر  اآلخ
ــرب  وأع ــرة،  ــي األخ اللحظات  ــي  ف اللقب  خــســارتــه  ــم  رغ
بطولة  بها  تحظى  التي  المميزة  باألجواء  إعجابه  عن 
المملكة لليخوت الشراعية وقال: »لعل أهم ما يميز هذه 

مثل  انها  إذ  بها،  تتسم  التي  المثالية  األجواء  هو  البطولة 
استفدنا  وقد  إلينا،  بالنسبة  نــادرة  تكون  ــواء  األج هذه 
بالفرق  احتكاكنا  خال  ومن  المشاركة  هذه  من  كثيراً 
الفريق  طاقم  مع  وضعنا  التي  الخطة  أن  كما  ــرى،  األخ
ارتكبناها  التي  األخطاء  تفادي  من  وتمكنا  ناجحة  كانت 
للمشاركة  نتطلع  ونحن  البطولة،  من  األولى  األيام  في 

في بطولة العام المقبل منذ اآلن«.

 بن جميع: الالعبون طبقوا التعليمات
قاسم  القدير  للشراع  الوطني  المنتخب  ــدرب  م أمــا 
الكبير  باالهتمام  حديثه  بــدايــة  فــي  فــأشــاد  جميع  بــن 
للرياضات  البحريني  االتحاد  إدارة  مجلس  يوليه  الذي 
إمكاناتهم  وتطوير  مهاراتهم  وصقل  بالاعبين  البحرية 
ــس  ــي ــة ورئ ــي ــب ــم ــس الــلــجــنــة األول ــي ــــم رئ واهــتــمــام ودع
حديثه:  في  وقال  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة 
منهم  مطلوب  كان  ما  البحريني  المنتخب  أفــراد  »حقق 
طيبا،  أداء  وقدموا  رائعا  مستواهم  وكان  البطولة،  لهذه 
ومراجعة  معهم  بااللتقاء  سباق  كل  بعد  أحرص  وكنت 
محالة  في  طرأت  التي  الفنية  واألخطاء  اليوم  سباقات 

طبقوا  الذين  العبينا  من  كبيراً  التجاوب  وكان  لتفاديها 
في  ـــح  واض كــان  ـــذا  وه الــواحــد،  بــالــحــرف  التعليمات 
التواجد  هــو  اآلن  إليه  نسعى  مــا  إن  مستواهم،  تطور 
فلدينا  الكبيرة،  الفرق  ومنافسة  الدولي  المستوى  على 
يمتلكون  ــن  ــذي ال الــطــمــوحــيــن  ــاب  ــب ــش ال ــن  م مــجــمــوعــة 
في  ولعل  االهتمام،  تستحق  عالية  وإمكانات  مهارات 
وخصوصًا  مناسبًا  البطولة  توقيت  ــاء  ج الــعــام  ــذا  ه
شهر  خال  العسكرية  العالم  بطولة  سنستضيف  أننا 
مارس/ آذار المقبل والتي نعد لها منذ فترة وبشكل كبير 
المحفل  هذا  في  البحرين  مملكة  تشريف  سبيل  في  وذلك 
مملكة  أرض  على  يــقــام  الـــذي  المهم  العالمي  ــي  ــدول ال
الرياضات  وتاريخ  تاريخها  في  األولى  للمرة  البحرين 

البحرية«.

شيرازي: اهتمام االتحاد جعل للبطولة مكانة مرموقة
ــن لــلــمــجــوهــرات  ــري ــح ــب حـــرص مــديــر عـــام مــركــز ال
حفل  خال  أمس  يوم  الحضور  على  شيرازي  أبوالقاسم 
واإلعام  الصحافة  برجال  لقائه  ولدى  البطولة،  ختام 
تحدث قائًا: »حبي للبحر والرياضات البحرية هو أحد 
إلى  إضافة  سنوي،  بشكل  للبطولة  دعمنا  أسباب  ابرز 
البحرية  للرياضات  البحريني  باالتحاد  فعاقتنا  ذلك 
في  بالتواجد  يشجعنا  للبطولة  الرائع  والتنظيم  مميزة 
الدولي  المحفل  هذا  في  االتحاد  ومساندة  ودعم  عام  كل 
الشيخ  لي  وجه  البطوالت  إحدى  وفي  المهم،  الرياضي 
إحدى  في  للمشاركة  دعوة  خليفة  آل  عبداهلل  بن  خليفة 
البطوالت التي أقيمت على سواحل نادي الشراع ولبيت 

تلك الدعوة ما جعلني أحب هذه الرياضة أكثر وأكثر«.
وأضاف شيرازي في حديثه »إن مجلس إدارة االتحاد 
في  كبيرة  بجهود  يقوم  البحرية  للرياضات  البحريني 
والدولي،  المحلي  المستوى  على  الرياضة  هذه  تطوير 
منتسبيه  جميع  جــهــود  بفضل  ــاد  ــح االت استطاع  ــد  وق
األوروبـــي  المستوى  على  الــفــرق  أفضل  استقطاب  مــن 
مرموقة  ــة  ــي دول مكانة  للبطولة  جعل  ــا  م واآلســيــوي 
وجوه  على  ــح  واض االنطباع  ــذا  وه الـــدول،  جميع  بين 
والذين  فيها  بالمشاركة  كثيراً  سعدوا  الذين  المشاركين 

سنويًا«. التواجد  يتمنون 

§ بالج الجزائر - أسامة الليث 

] حقق الفريق الفنلندي لقب بطولة المملكة لليخوت الشراعية الثامنة التي أقيمت خالل الفترة 
من 13 حتى 19 من الشهر الجاري تحت رعاية رئيس اللجنة األولمبية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
منافسات  بتصدره  وبمشاركة  بابكو  البحرين  نفط  وشركة  أوميغا  ساعات  من  وبدعم  خليفة  آل 
العالمة  محرزًا  الكوري  الفريق  القوي  ومنافسه  نظيره  على  وتغلبه  البطولة  من  الخامس  اليوم 

الكاملة في المنافسات النهائية باألمس.

ناصر بن حمد يثمن النجاح الفني والتنظيمي للبطولة
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  ثمن   [
لليخوت  الثامنة  ال��دول��ي��ة  المملكة  بطولة  لمنافسات  والتنظيمي  الفني  ال��ن��ج��اح 
من  واسعة  بمشاركة  البحرية  للرياضات  البحريني  االتحاد  نظمها  التي  الشراعية 

والصديقة. الشقيقة  المنتخبات 
الختامي  الحفل  برعاية  تفضله  بمناسبة  صحافي  تصريح  في  سموه  وأش��ار 
وآسيا  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول  منتخبات  م��ن  ال��واس��ع��ة  ال��م��ش��ارك��ة  أن  إل��ى  للبطولة 
هذه  تحتلها  ب��ات��ت  ال��ت��ي  المتميزة  المكانة  ب��وض��وح  ت��ؤك��د  البطولة  ه��ذه  وأوروب���ا 
الجهود  بفضل  المنطقة  ف��ي  البحرية  ال��ري��اض��ات  ب��ط��والت  س��اح��ة  على  البطولة 
بالصورة  وإخراجها  البطولة  لتنظيم  والتحضير  اإلع��داد  في  المبذولة  المخلصة 
الفعاليات  احتضان  على  الكبيرة  وقدرتها  البحرين  مملكة  باسم  تليق  التي  الزاهية 

المختلفة. الرياضية 
وما  الشراعية  لليخوت  الثامنة  الدولية  المملكة  بطولة  أن  ناصر  الشيخ  سمو  وأكد 
لتطوير  جيدة  فرصة  شكلت  المشاركة  المنتخبات  بين  قوية  منافسة  من  شهدته 
تمثيل  في  حظوظهم  لتعزيز  العبينا  بخبرات  واالرت��ق��اء  الوطني  منتخبنا  ق��درات 

المقبلة. الدولية  البطوالت  في  مشرفة  بصورة  المملكة 
للرياضات  البحريني  االتحاد  كوادر  بذلتها  التي  الطيبة  بالجهود  سموه  وأشاد 
الرياضي  ال��ح��دث  ه��ذا  الستضافة  المثالية  الترتيبات  إع���داد  سبيل  ف��ي  البحرية 
المقبلة  السنوات  في  النجاح  دوام  الشراعية  لليخوت  المملكة  لبطولة  متمنيا  الدولي، 
البطولة  سمعة  على  ينعكس  بما  القوية  العالمية  المنتخبات  استقدام  ومواصلة 

المملكة. في  الشراعية  اليخوت  رياضة  وتطوير  الماضية  مكتسباتها  وصون 

تتويج المنتخب البحريني بطاًل للخليجالفريق الفنلندي بطاًل لبطولة المملكة لليخوت الشراعية

األسرة الرياضية تشارك في رفع التهاني إلى الملك عبر أكبر سجل للتهاني 

مشاركة مميزة لعيسى بن راشد... وممثلو االتحادات واألندية يشيدون بالفكرة

وشهد يوم أمس )السبت( مشاركة واسعة من الشخصيات الرياضية 
رفع  في  الوطنية  والمنتخبات  الوطنية  واألندية  الرياضية  واالتحادات 
التهاني إلى جالة الملك المفدى من خال سجل التهاني الموجود حاليا 
رئيس  نائب  أمس  ليوم  المشاركون  تقدم  إذ  سنتر،  السيتي  مجمع  في 
األولمبية  للجنة  الفخري  الرئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
سعادته  عن  أعرب  الذي  خليفة  آل  راشد  بن  عيسى  الشيخ  البحرينية 
الفكرة  بهذه  مشيدا  المفدى  الملك  جالة  إلى  التهاني  رفع  في  بالمشاركة 
الطيبة  مشاعرهم  عن  للتعبير  البحرين  أبناء  أمام  المجال  تفسح  التي 
كل  المفدى  الملك  لجالة  ومتمنيا  الغالية  الوطنية  المناسبات  هذه  في 
والنماء  التطور  من  رحبة  آفاق  إلى  البحرين  قيادة  مواصلة  في  النجاح 

في مختلف المجاالت.
للفروسية  البحريني  االتحاد  عن  ممثلون  التهاني  رفع  في  شارك  كما 
البحريني  واالتحاد  السلة  لكرة  البحريني  واالتحاد  القدرة  وسباقات 
البحريني  ــاد  ــح واالت ـــي  األرض للتنس  البحريني  ــاد  ــح واالت اليد  لكرة 
والمشاركين  الوطنية  المنتخبات  العبي  من  وعدد  البحرية  للرياضات 
استجابة  وذلك  الشراعية،  لليخوت  الثامنة  الدولية  المملكة  بطولة  في 
لدعوة إدارة الشئون الرياضية في المؤسسة العامة للشباب والرياضة 
التي قامت بالتعميم على االتحادات الرياضية للمشاركة في رفع سجل 

التهاني إلى جالة الملك المفدى عبر اكبر سجل للتهاني.
كما شاركت األندية الوطنية بفعالية في رفع التهاني إلى جالة الملك 

وباربار  والحالة،  المنامة،  أندية  شاركت  إذ  التهاني،  سجل  عبر  المفدى 
وذلك  التهاني  رفع  في  الرياضية  فرقها  والعبي  إداراتــهــا  مجالس  عبر 
الشبابية  والمراكز  االندية  شئون  إدارة  عن  الصادر  التعميم  على  بناء 
زمنيا  برنامجا  أعدت  والتي  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  في 
اليوم  ستتواصل  والتي  التهاني  رفع  في  الوطنية  األندية  لمشاركات 

وغدا.
الوطنية  واألندية  الرياضية  االتحادات  ممثلو  عّبر  المناسبة،  وبهذه 
الجالة  صاحب  حضرة  إلى  التهاني  رفع  في  بالمشاركة  اعتزازهم  عن 
الوطني  والعيد  العاشر  جالته  جلوس  عيد  بمناسبة  المفدى  الملك 
الغاليتين  المناسبتين  لهاتين  النبيلة  المعاني  على  مؤكدين  المجيد 
البحرين  مملكة  حققتها  التي  الهائلة  اإلنــجــازات  تظهران  باعتبارهما 
الحكيمة  الرؤى  بفضل  المجاالت  مختلف  في  لجالته  الزاهر  العهد  في 
مكانة  في  البحرين  وضع  على  الموصول  جالته  وحرص  الملك  لجالة 

متقدمة على الساحة العالمية.
بمبادرة  الوطنية  واألنــديــة  الرياضية  ــادات  ــح االت ممثلو  ــاد  أش كما 
للتهاني  سجل  اكبر  بتدشين  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة 
ــرة  األس ـــراد  ألف الفرصة  ــة  ــاح وإت المفدى  الملك  جــالــة  ــى  إل المرفوعة 

هــذه  ــي  ف مــشــاعــرهــم  صـــدق  ــن  ع التعبير  ــي  ف والــشــبــابــيــة  الــريــاضــيــة 
المناسبات الوطنية المجيدة.

الازم  التنسيق  أجرت  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  أن  يذكر 
جالة  إلى  المرفوعة  التهاني  سجل  إدارج  أجل  من  المعنية  الجهات  مع 
سجل  كأكبر  القياسية  لألرقام  جينيس  موسوعة  ضمن  المفدى  الملك 
اإلفريقي  الخشب  مــن  السجل  ــذا  ه تصنيع  تــم  إذ  العالم،  فــي  للتهاني 
والجلد والمحمل والذي تزينه صورة جالة الملك باإلضافة إلى الصدف 
والتي تم تصنيع منها عشر آللئ تعبر عن العشر سنوات لتولي جالته 
طوله  ويبلغ  كيلوغرامًا   160 نحو  التهاني  سجل  ويزن  الحكم،  مقاليد 
على  ويحتوي  سنتيمترا   60 سمكه  ويبلغ  ونصف  متر  وعرضه  مترين 
ألف صفحة تم تصنيعها من قشر اللوز، إذ تتميز هذه النوعية من األوراق 

بالصابة وإمكان حفظها للحبر لفترات طويلة من الزمن.
الرياضية  ــرة  األس منتسبي  جميع  ــام  أم متاحة  الفرصة  وستكون 
جالة  إلــى  التهاني  رفــع  في  للمشاركة  والمقيمين  المواطنين  وعموم 
سنتر  السيتي  مجمع  في  التهاني  سجل  موقع  زيارة  عبر  المفدى  الملك 
العاشرة  ولغاية  صباحا  العاشرة  الساعة  من  ــزوار  ال يستقبل  والــذي 

مساء يوميا.

§ أم الحصم - المؤسسة العامة 

للعيد  والثالثين  الثامنة  الذكرى  بمناسبة  واالبتهاج  الفرحة  مشاعر  عن  التعبير  البحرينية  الرياضية  األسرة  واصلت   [
الوطني المجيد والذكرى العاشرة لجلوس جاللة الملك المفدى، وذلك من خالل المشاركة في سجل التهاني المرفوعة إلى 
إقبال  وسط  الماضي  االثنين  يوم  منذ  سنتر  السيتي  مجمع  في  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  تقيمه  والذي  جاللته، 

منقطع النظير من المواطنين والمقيمين.

عيسى بن راشد شارك في رفع التهانيمشاركة نادي الحالةمشاركة نادي المنامة
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نعم أخطأت في عدم طرد محترف المحرق ليموند... كركدوش:

نجاة دخل الملعب... والخطأ الخامس صحيح

خـــل  ا د ة  نــجــا هــد  شــا مـــن  ي  ــــد ح و لــســت  «  : ل قـــــا و
ة  ر ا د إ مجلس  ء  عضا أ من  لكثير  ا ك  هنا نما  إ و لملعب  ا
خل  ا د ه  و هد شا قد  بعين  لمتا ا جميع  و لسلة  ا د  تحا ا

. » فنيا خطأ  ه  ضد حتسبت  ا لك  لذ و لملعب  ا
على  و  أ ق  لــمــحــر ا عــلــى  مال  متحا لــســت  « ف  ـــا ض أ و
ن  إ ل  يــقــو ي  لـــذ ا ن  نــو لــقــا ا طــبــق  أ لــكــنــي  و ــر  خ آ د  ــا ن ي  أ
لملعب  ا خــط  على  ف  قــو لــو ا فــي  لحق  ا فقط  ب  ر للمد

. » ! لملعب ا خل  ا د لى  إ خل  يد ب  ر لمد ا عد  بمسا فكيف 
ة  ــر م مـــن  ــر  ــث ك أ ق  ــر ــح ــم ل ا ب  ر مــــد ت  ر ــــذ ح « بـــع  تـــا و
ة  ر و ـــر ض و ــق  ي ــر ــف ل ا ط  ــا ــي ــت ح ا كـــة  د ضــبــط  ص  بــخــصــو
ا  كثير ننا  أ حتى  ى  و جد ن  و د لكن  و ن  نو لقا با مه  ا لتز ا
ق  لمحر ا ه  تجا ن  نو للقا تطبيقنا  م  عد بسبب  م  نال ما 
ص  لخصو ا ــه  ج و على  ة  نــجــا حــمــد  أ ه  تــجــا و ا  يد تحد
ض  يعتر و عبين  لال ا جــه  يــو و يقف  مــا  ا  كثير ي  لــذ ا و

. » ن نو لقا ا ف  بخال م  لحكا ا ت  ا ر ا قر على 
لــســلــة  ا د  ـــا ـــح ت ا ت  ــا ــه ــي ج ــو ت ن  أ ش  و ـــد ك ـــر ك ــــد  ك أ و
من  كل  ه  تجا ما  تما ن  نو لقا ا تطبيق  لجهة  ضحة  ا و
ة  د جو لمو ا لة  لمهز ا ن  ال ط  حتيا ال ا كة  د على  لف  يخا

. قف تتو ن  أ يجب 
ح  و ر د  ــا ــم ــت ع ا مـــن  ــا  ــن ي ــد ل نــع  مــا ال  نــحــن  «  : ل قــــا و
مع  مــلــنــا  تــعــا ــي  ف ه  نــعــتــمــد ــا  م ا  كــثــيــر ي  ـــذ ل ا ن  ــو ن ــا ــق ل ا
على  ض  نــعــتــر ال  ــا  ــن ن أ حــتــى  ــن  ــي ب ر ــد ــم ل ا و عــبــيــن  لــال ا
و  أ بـــه  ر لـــمـــد جــيــهــه  تــو و ب  ر لــــمــــد ا عــد  مــســا ف  قـــــو و
على  ض  نــعــتــر لكننا  و ت  حــظــا لــمــال ا بــعــض  ئــه  عــطــا إ
ي  ر ا د إل ا و  أ ب  ر لمد ا عد  مسا قبل  من  ن  نو لقا ا ز  و تجا
ف  قو لو ا و  أ م  لحكا ا ت  ا ر ا قـــر على  ض  ا ــر ــت ع ال ا لجهة 

يسمح  ال  ن  نو لقا ا ن  أل عبين  لال ا جيه  تو و ج  حتجا ال ا و
لن  نه  فإ نب  لجا ا ا  هذ في  مين  ر صا نكن  لم  ا  ذ إ و لك  بذ
كة  د على  تحصل  لتي  ا لة  لمهز ا ف  يقا إ ا  ــد ب أ يمكننا 

. » ق لفر ا ط  حتيا ا
يق  فر بــيــن  مــل  لــتــعــا ا ــي  ف نميز  ال  نــحــن  « ف  ـــا ض أ و
قبته  بمعا م  سنقو ن  نو لقا ا ز  و يتجا يق  فر ي  أ و خر  آ و
ننا  أ يــمــنــع  ال  ا  هـــذ و لــة  ا لــعــد بــا و يــة  د لــحــيــا ا بمنتهى 

. » بين ر لمد ا و عبين  لال ا ل  حا لنا  حا ء  خطا أل ا تكب  نر
و  أ ي  ر ا د إ و  أ ب  ر مد ي  أل يحق  ال  « ش  و كد كر صل  ا و و
لتي  ا لجهة  ا و م  لحكا ا ت  ا ر ا قــر على  ض  ا عتر ال ا عب  ال
ة  ر ا د إ مــجــلــس  ــو  ه م  لــحــكــا ا ســبــة  مــحــا ــي  ف ــق  ــح ل ا لــهــا 
سيجر  يق  فر كل  ن  فإ ا  هكذ ك  تر ا  ذ إ مر  أل ا ن  أل د  تحا ال ا

. » لحه لصا مر  أل ا
ــا  ه ــذ ــخ ت ا لـــتـــي  ا ت  ا ر ا ــــر ــــق ل ا ن  أ ش  و ـــد ك ـــر ك ـــن  ـــّي ب و
ف  محتر ه  تجا ه  ر ا قــر بينها  من  و صحتها  من  كد  متأ
لخطأ  با جه  ا خر إ و ي  ا ر مو ند  ليمو كي  مير أل ا ق  لمحر ا
سب  منا قع  مو في  كنت  «  : ل قا و  ، مس لخا ا لشخصي  ا
في  تكب  ر ا لخطأ  ا و ضــح  ا و بشكل  للعبة  ا ة  هد لمشا
ف  لمحتر ا تكب  ر فا صة  لفر ا كت  تر لكنني  و ية  ا لبد ا
فــس  لــمــنــا ا عــب  لــال ا يــد  ــه  ب ــر ــض ب ى  خـــر أ ة  ـــر م ــأ  ــط ــخ ل ا

. » لخطأ ا ب  حتسا ا ى  سو ل  مجا من  يكن  لم  حينها  و
حقا  فيه  ت  خطأ أ مــا  و عليه  سف  تأ أ مــا  « ف  ــا ض أ و
من  ق  لمحر ا ف  محتر د  ستبعا ا م  عد هو  به  ف  عتر ا و
من  جميل  ميثم  ــي  ــل ه أل ا ــب  ع ال بــه  ضــر بــعــد  لملعب  ا
ب  حتسا با ء  كتفا ال ا ن  ــا ك و لجميع  ا م  ــا م أ و ة  كــر ن  و د
في  ه  ضــد يستحق  مما  قــل  أ للعب  ا ضد  متعمد  خطأ 

. » ن نو لقا ا نص  حسب  لة  لحا ا ه  هذ
م  عــد ص  بــخــصــو ة  ــا ــج ن م  كـــال ن  أ ش  و ــد ك ــر ك ـــد  ك أ و
ل  مــا ــد  ــم ح أ ــي  ــل ه أل ا عـــب  ال ــد  ض لــفــنــي  ا لــخــطــأ  ا صــحــة 
في  ا  ضر حا يكن  لم  ب  ر لمد ا عد  مسا ن  أ على  ل  يد هلل  ا

ضحا  ا و ن  كا هلل  ا ل  ما ض  ا عتر ا ن  كو ة  ا ر لمبا ا ء  ا جــو أ
م  لحكا ا ت  ا ر ا قـــر على  ة  بــقــو ض  ا ــر ــت ع ال ا لــه  يحق  ال  و

. » محقا ن  كا ه  ضد لخطأ  ا ن  فإ لي  لتا با و
هلي  أل ا و ق  لمحر ا ة  ا ر مــبــا ر  ا د أ ش  و كــد كــر ن  أ كر  يذ

ين  لبحر ا ين  ز ي  ر و لد ل  و أل ا لقسم  ا م  ختا في  ة  خير أل ا
سعيد  ليين  و لد ا لحكمين  ا نب  جا ــى  ل إ لسلة  ا ة  لكر
ز  بــفــو ــت  ــه ــت ن ا لــتــي  ا و شــكــيــب  ــم  ي ــر ــك ل ا ــد ــب ع و ن  ا عــمــر
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كركدوش في مباراة المحرق واألهلي األخيرة

§ الوسط – محمد عباس

السلة  لكرة  األول  الفريق  مدرب  مساعد  تجاه  قراره  أن  كركدوش  فاضل  الدولي  الحكم  أكد   [
مرأى  على  الملعب  داخل  إلى  نجاة  لدخول  وذلك  تماما  صحيحا  كان  نجاة  أحمد  المحرق  نادي  في 

من جميع من كان في صالة اتحاد السلة في أم الحصم.

خالد بن حمد توج أبطال الناشئين والعموم

فارس الفريق الملكي ميرزا يخطف كأس العيد الوطني للقدرة
§ عوالي - المكتب اإلعالمي 

سمو  الــقــدرة  وسباقات  للفروسية  الملكي  االتــحــاد  رئيس  ــوج  ت  [
للعموم  الوطني  العيد  بطولة  أبطال  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 
البحرين  قرية  فــي  كيلومترا   120 لمسافة  للخيل  الــقــدرة  لسباق 
جلوس  عيد  بمناسبة  المملكة  احتفاالت  ــار  إط في  للقدرة  الدولية 
إذ  والثالثين،  الثامن  المجيد  الوطني  والعيد  المفدى  الملك  جاللة 
للقدرة،  الملكي  للفريق  مكسيكو  بالجواد  ميرزا  جعفر  الفارس  فاز 
وذلــك  والــثــالــث،   الثاني  المركزين  فــي  الطليعة  اسطبل  ــاء  ج فيما 
آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ  سمو  الوطني  الحرس  رئيس  بحضور 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  ورئيس  خليفة 

خليفة. آل  حمد 
إذ  الجاري،  الموسم  في  للقدرة  الثاني  السباق  نظم  االتحاد  وكان 
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  الملكي  الفريق  قائد  الفرسان  قاد 
العربية  المملكة  فرسان  إلى  باإلضافة  خالد  الشيخ  سمو  وبمشاركة 
العموم  سباقي  على  البطولة  واشتملت  الكويت  ودولــة  السعودية 
كيلومتراً(،   15 و  20 و  25 و  30 و  30 ( مراحل  خمس  عبر  والناشئين 

كيلومترا.  60 و  80 لمسافة  للعموم  تأهيليين  سباقين  وكذلك 
بن  محمد  الشيخ  سمو  الوطني  الــحــرس  رئيس  البطولة  وتــابــع 
خالد  الشيخ  وسمو  ناصر  الشيخ  سمو  هنأ  الــذي  خليفة  آل  عيسى 
الملكي  الفريق  ونجاح  الوطني،  العيد  بطولة  تنظيم  نجاح  بمناسبة 
الملكي  الفريق  أن  مــؤكــداً  الوطني،  العيد  بطولة  بتحقيق  الفريق 
هذه  مجال  في  الخبرة  أصحاب  الكبيرة  الفرق  من  للقدرة  البحريني 
اليوم  سباق  في  للفرسان  الكبيرة  المشاركة  بأن  وأضاف  الرياضة، 
على  تأكيداً  الكويت  ودولة  السعودية  العربية  والمملكة  البحرين  من 

البطوالت. هذه  نجاح 
للفريق  نــاصــر  الشيخ  لسمو  الناجحة  بــالــقــيــادة  ســمــوه  ـــاد  وأش
البحرين  مملكة  لتشريف  الدولية  للبطوالت  فرسانه  وتأهيل  الملكي 
على  خالد  الشيخ  سمو  سموه  هنأ  كما  الخارجية،  المشاركات  خالل 
التي  الكبيرة  بالجهود  مشيداً  الوطني،  العيد  بطولة  تنظيم  نجاح 

البطولة. هذه  تنظيم  أجل  من  بذلت 
وسمو  خروجنا  رغــم  على  بأنه  للقدرة  الملكي  الفريق  قائد  وأكــد 

خير  كــانــوا  الملكي  الــفــريــق  فــرســان  ــإن  ف الــســبــاق  مــن  خــالــد  الشيخ 
حدث  ما  وهو  التتويج  منصة  على  والوقوف  المشوار  إلكمال  بــدالء 
منصة  نحو  وتقدم  وتألقه  تفوقه  أكد  الــذي  ميرزا  جعفر  الفارس  مع 
في  الملكي  الفريق  فرسان  مكانة  لتأكيد  واقتدار  ثقة  بكل  التتويج 
الفريق  فرسان  وبأن  الناجح  للفارس  مثاال  وكان  المواقف  هذه  مثل 
منصات  على  يقفون  المخلصين  الفرسان  جهود  هذه  بفضل  الملكي 

لقبًا  تحمل  البطولة  هذه  أن  وخصوصًا  الفريق  مكانة  لتأكيد  التتويج 
غالية. ولمناسبة  الجميع  قلوب  على  غاليًا 

خبرتهم  أكدوا  الملكي  الفريق  فرسان  أن  ناصر  الشيخ  سمو  أكد  كما 
إنجاح  فــي  والمساهمة  الــمــشــاركــات  فــي  التعامل  وحــســن  الكبيرة 
الملكي  االتحاد  يبذلها  التي  للجهود  تقديره  عن  معربًا  السباقات، 
أظهر  أن  بعد  الموسم  بطوالت  ثاني  مع  خالد  الشيخ  سمو  برئاسة 

التنظيم  هذا  أن  إلى  مشيرا  البطولة،  إلنجاح  كبير  جهدا  االتحاد  فيها 
هذا  في  تطبيقها  إلى  االتحاد  يسعى  التي  المدروسة  الخطط  يؤكد 
في  شاركوا  الذين  الفرسان  وجميع  األبطال  بفوز  سموه  وهنأ  الموسم. 

هذا السباق من داخل وخارج المملكة.
أكدت  اإليجابية  المشاركة  أن  خالد  الشيخ  سمو  أكد  آخر،  جانب  من 
سباق  في  للمشاركة  لالسطبالت  الجيد  واالستعداد  الفرسان  حرص 
هذه  وســط  بالسباق  للتفاؤل  دفعنا  ما  وهــو  للموسم  الوطني  العيد 
مؤكداً  األولى،  المراكز  حققوا  الذين  الفرسان  مهنئًا  الكبيرة،  المشاركة 

بأن السباق شهد منافسة قوية بين جميع الفرسان.
وسبق انطالق السباق إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في 
عملية  سارت  إذ  للقدرة،  الدولية  البحرين  قرية  في  البطولة  منافسات 
المشاركين  الفرسان  الوزن  عملية  تمت  كما  المتميز،  بالشكل  الفحص 

في سباق العموم.
الفرسان  جميع  بين  جيدة  منافسات  انطالقته  منذ  السباق  وشهد 
بالمراحل  الخاصة  األرضيات  تأثر  رغم  على  الخمسة  المراحل  خالل 
اليومين  خـــالل  ــة  ــوي ــق ال األمـــطـــار  ــول  ــط وه ــة  ــوي ــج ال الـــظـــروف  بسبب 

الماضيين.
وانطلق السباق في السادسة صباحًا، إذ أعطى شارة البداية لبطولة 
المكتب  مدير  باالتحاد  العامة  والعالقات  اإلعالم  لجنة  رئيس  العموم 
المعلومات  ومركز  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  لسمو  اإلعــالمــي 
شارة  الرميحي  فهد  السير  خط  لجنة  رئيس  أعطى  فيما  صالحي  توفيق 

البداية لبطولة الناشئين في السادسة والنصف صباحًا.
بزمن  مكسيكو  بالجواد  ميرزا  جعفر  الفارس  العموم  فئة  لقب  وحقق 
سنج  دورج  الثاني  المركز  في  ثم   ،21.27 سرعة  وبمعدل   05.38.27
المركز  وفي   ،20.87 سرعة  وبمعدل   05.45.00 بزمن  لورما  بالجواد 

الثالث الفارس سنج سونج بالجواد هورست ستار بزمن 05.45.30.
بزمن  الفهد  بالجواد  عواد  ناصر  الفارس  العموم  فئة  لقب  حقق  فيما 
القعود  أحمد  الثاني  المركز  في  ثم   ،19.78 سرعة  وبمعدل   06.03.55
المركز  وفي   ،18.91 سرعة  وبمعدل   06.20.40 بزمن  جاسم  بالجواد 
 06.38.59 بــزمــن  كــومــا  فـــراس  بــالــجــواد  الــخــاطــري  ــداهلل  ــب ع الــثــالــث 

وبمعدل سرعة 18.05.

خالد بن حمد توج أبطال العموم

منتخب قفز الحواجز يشارك
في بطولة قطر الدولية 

 § عوالي - المكتب اإلعالمي

يوم  )الدوحة(  القطرية  العاصمة  إلى  غادرت   [
الــحــواجــز،  لقفز  البحريني  المنتخب  بعثة  أمــس 
خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  من  بتوجيهات 
رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، إذ 
سيشارك المنتخب في منافسات بطولة قطر الدولية 
الدوحة  نادي  ميدان  على  ستقام  التي  الحواجز  لقفز 
قطر  دولــة  احــتــفــاالت  بمناسبة  للفروسية  ــي  ــدول ال

الشقيقة بالعيد الوطني. 
قفز  لجنة  عــضــو  البحرينية  البعثة  ويــتــرأس 
وسباقات  للفروسية  الملكي  بــاالتــحــاد  الــحــواجــز 
الشيخ  هــم:  فرسان   6 وتضم  رمضان  جميل  القدرة 
خالد  ــــزوان،  غ ــي  ــام س خليفة،  آل  ـــد  راش ــن  ب حــســن 
الخاطري، باسل سلطان، ياسر الشيخ وعلي عيسى 
خواكين  االسباني  المنتخب  ــدرب  م إلــى  باإلضافة 

والمرافق الصحافي كاظم عبداهلل.

اليوم  من  اعتبارا  البطولة  منافسات  وستنطلق 
البطولة  ستختتم  اذ  أيــام،   3 لمدة  وتستمر  ــد(  )األح
البطولة  فــي  ويــشــارك  الكبرى،  الجائزة  بمسابقة 
نخبة من خيرة الفرسان الخليجيين وأبطال رياضة 

قفز الحواجز في دولة قطر الشقيقة.
للمشاركات  جــيــدا  المنتخب  ــان  ــرس ف واســتــعــد 
في  تدريبيا  معسكرا  المنتخب  ــام  أق إذ  الخارجية، 
بطولتين  في  وشــارك  شهرين،  لمدة  استمر  أسبانيا 
أقيمت  أخرى  دولية  بطولة  إلى  باإلضافة  محليتين 

في العاصمة القطرية الشهر الماضي.
وأكد الفرسان جاهزيتهم لهذه المشاركة، مؤكدين 
البطولة  هــذا  في  متقدمة  مراكز  تحقيق  في  رغبتهم 
التي سيشارك فيها عدد كبير من الفرسان الخليجيين 
المميزين، باإلضافة إلى كسب الخبرة التي يحتاجها 
العربي  الدوري  منافسات  لخوض  استعدادا  الفريق 

لقفز الحواجز المؤهل لبطولة العالم. منتخبنا يبدأ اليوم منافسات قفز الحواجز
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توقيع اتفاقية تعاون بين 
االتحادين اآلسيوي واإلسباني

§  أبوظبي – أ ف ب

] وقع االتحاد اآلسيوي لكرة القدم اتفاقية تعاون 
أبوظبي،  في  )السبت(  أمــس  اإلسباني  نظيره  مع 
كرة  شئون  إدارة  في  األخير  خبرات  من  لالستفادة 
ــاالت الــتــدريــب  ــج ــي م ــة ف ــوي ــي ــي الــــدول اآلس ــدم ف ــق ال

والتحكيم والقانون.
في  ــــارات  اإلم قصر  فــنــدق  فــي  االتفاقية  ووقــعــت 
لبطولة  ــرة  ــي األخ استضافة  هــامــش  على  أبوظبي 
بحضور  ــس  أم تختتم  الــتــي  لــأنــديــة  الــعــالــم  ــأس  ك
رئيس االتحاد اآلسيوي محمد بن همام وآنخيل ماريا 

فيار رئيس االتحاد االسباني.
 5 مدتها  تبلغ  التي  »االتفاقية  أن:  همام  بن  وأكــد 
سنوات تهدف إلى تطوير خبرات المدربين والالعبين 
واإلداريين في مختلف الدول اآلسيوية التي ستدخل 
والشئون  التحكيم  مجاالت  وفــي  االتفاقية،  ضمن 
ــرات اإلســبــانــيــة  ــب ــخ ــن ال الــقــانــونــيــة واالســتــفــادة م
ومحاضرات  تدريبية  معسكرات  إقــامــة  ــالل  خ مــن 

أكاديمية«.
وفرصة  رؤيــة  تعد  »االتفاقية  همام:  بن  وأضــاف 
األعضاء  الـــدول  لدعم  االسباني  االتــحــاد  مــن  جيدة 
ــوادر  ــك ال تأهيل  ــاالت  ــج م ــي  ف ــوي  ــي اآلس ــاد  ــح االت ــي  ف
إلي  الزيارات  بعض  خالل  من  والتحكيمية  التدريبية 
اسبانيا، وهي سوف تدعم إلى حد كبير تطور اللعبة 
وهي  االتفاقية  ومدة  اآلسيوي،  االتحاد  ينشده  الذي 
وإعطائها  التجربة  لتقييم  مناسبة  تعد  سنوات   5
االسبانية  الخبرات  من  واالستفادة  للنجاح  الفرصة 

في كافة المجاالت«.
للجانبين  ــة  ــي ــزام إل ليست  ــة  ــي ــاق ــف »االت وتــابــع: 
ــة  ــوي ــي ـــرة اآلس ـــك ــــادات ال ــــح ــة الت ــب ــس ــن ــال خـــاصـــة ب
أساسها  على  االتفاقية  توقيع  تم  التي  والمجاالت 
العديد  في  القدم  كرة  لتطوير  األهمية  غاية  في  تعد 
بمعسكرات  لاللتحاق  وفرصة  اآلسيوية  الــدول  من 
االتحاد  مظلة  تحت  وتدريبية  أكاديمية  ومحاضرات 

اإلسباني«.
تعاون  نتاج  »االتفاقية  أن:  مــاريــا  آنخيل  وأكــد 
بن  محمد  ورئــيــســه  ــوي  ــي اآلس ــاد  ــح االت ــع  م مشترك 
كانت  وقد  االتحادين،  بين  العالقات  ولدعم  همام، 
مدينة  في  االتفاقية  توقيع  طريق  في  األولى  الخطوة 

ريو دي جانيرو البرازيلية، وتم االتفاق على الخطوط 
ما  كل  اإلسباني  االتحاد  يقدم  أن  وأتمنى  العريضة، 

يملك من خبرات إلنجاح هذا التعاون المثمر«.

القادسية يسعى لالنفراد بصدارة الدوري الكويتي 
§  الكويت – أ ف ب

ــدوري  ال من  الثالثة  المرحلة  تشهد   [
مباراة  )األحــد(  اليوم  القدم  لكرة  الكويتي 
القادسية  بين  الــصــدارة  في  االشتباك  فك 
يحل  فيما  الــنــصــر،  وضيفه  اللقب  حــامــل 
ــن،  ــام ــض ــت ــى ال ــل ــاًل ع ــي ــق ــًا ث ــف ــي ــي ض ــرب ــع ال
بعد  األول  ـــوزه  ف ــن  ع السالمية  ويــبــحــث 
الصليبخات  مضيفه  أمام  وخسارة  تعادل 

الذي مني بخسارتين متتاليتين.
التي  والكويت  كاظمة  مباراة  وتأجلت 
موعد  ـــى  إل )االثــنــيــن(  ـــدا  غ مــقــررة  ــت  ــان ك
نفسه  ــوم  ــي ال ــي  ف كاظمة  لــخــوض  ــًا،  ــق الح
االسباني  برشلونة  مع  تاريخية  مــبــاراة 
الذكرى  في  والسالم  الصداقة  إستاد  على 

الخامسة واألربعين لتأسيسه.
محمد  إســتــاد  على  األولـــى  الــمــبــاراة  فــي 
والنصر  القادسية  من  كل  يسعى  الحمد، 
كل  يملك  إذ  لمصلحته  الصدارة  حسم  إلى 
القادسية  فتغلب  فوزين،  من  نقاط   6 فريق 
والــتــضــامــن   )1-4( الــصــلــيــبــخــات  عــلــى 
كبيراً  فوزاً  النصر  وحقق  نظيفين،  بهدفين 
اآلسيوي  االتحاد  كأس  بطل  الكويت  على 
بهدف  الصليبخات  على  وآخــر   ،)1-4(

وحيد.
ألنها  خــاصــة  أهميه  الــمــبــاراة  تكتسب 
بــالــصــدارة،  ــراد  ــف االن ــى  إل بالفائز  ستدفع 
وهو  منافسيه،  وبين  بينه  الفارق  ــادة  وزي
يستطيع  خالله  من  الذي  األساسي  العامل 
يحتاج  الذي  اللقب  على  المنافسة  الفريق 
سيكون  عليه  الصراع  ألن  طويل  نفس  إلى 

من 3 أقسام.
يدخل »األصفر« اللقاء بأريحية أكثر ألن 
غياب  احتمال  باستثناء  مكتملة  صفوفه 
الــذي  الخطيب  فــراس  ــوري  ــس ال المهاجم 
لن  ذلك  لكن  اإلصابة،  بداعي  هدفين  سجل 
من  أكثر  وجود  ظل  في  كثيراً  الفريق  يعيق 
العنزي  وحمد  السالمة  خلف  أمثال  مهاجم 
مستوى  تــراجــع  ــم  رغ على  عجب،  وأحــمــد 
من  عودته  بعد  الماضية  الفترة  في  األخير 

اإلصابة.
إبــراهــيــم  محمد  ــدرب  الــم يملك  عــمــومــًا 

ويجيد  ــن،  ــي ــب ــالع ال ــن  م كــبــيــرة  مــجــمــوعــة 
مهما  مباراة  ألي  المالئمة  التوليفة  توفير 

كانت أهميتها وصعوبتها.
جهود  الــنــصــر  سيفتقد  ــل،  ــاب ــق ــم ال فــي 
فابيانو  بــاتــريــك  البرازيليين  مهاجميه 
إليقافه وجوني الندريتو إلصابته بالرباط 

الصليبي إذ سيبتعد 6 أشهر.
ــان الــمــنــضــمــان فــي بــدايــة  ــب ــالع ـــدم ال ق
فنيا  مستوى  الفريق،  إلى  الحالي  الموسم 
الكويت،  أمام  األولى  مباراتهما  خالل  مميز 
التشكيلة  ــي  ف خــلــال  ســيــحــدث  وغيابهما 
ــي الــبــقــاء ضمن  »الــعــنــابــي« الـــذي يــأمــل ف
الصراع على اللقب بعد البداية المثالية له 

في البطولة.
وسيقع حمل المباراة على العب االرتكاز 

بقيادة  القادسية  مــد  إليــقــاف  نايف  ــالل  ط
ــح الــشــيــخ وطــــالل الــعــامــر  ــال ــي ص ــالث ــث ال
سيحاول  فيما  كيتا،  إبراهيما  واإليــفــواري 
ــو  ــغ ــي الــنــصــر رودري ــي الــثــالــث ف ــل ــرازي ــب ال
كيفية  في  الفريق  قائد  دور  يلعب  أن  سيلفا 

إدارة الدفة داخل المستطيل األخضر.
صباح  إستاد  على  الثانية  المباراة  وفي 
فك  العبوه  يجيد  أن  العربي  يأمل  السالم، 
أول  في  الفريق  الزمت  التي  التعادل  شفرة 
الــذي  التضامن  يلتقي  عندما  مباراتين، 
بعد  النقاط  من  رصيد  دون  المباراة  يدخل 
والقادسية  كاظمة  يد  على  هزيمتين  تلقيه 

بنتيجة واحدة بهدفين نظيفين.
مستوى  ضــعــف  مــن  ــي  ــرب ــع ال يــعــانــي 
ــدم  ــق ي ــــم  ل إذ  ــــــت،  الف بــشــكــل  ــه  ــي ــرف ــت ــح م

المستوى  داباك  وداريو  إيغور  الكرواتيان 
من  أقل  بمستوى  ظهرا  بل  منهما،  المأمول 
السلوفيني  يسعى  بينما  محلي،  العب  أي 
روك إلثبات نفسه في التشكيلة األساسية، 
عشاق  طموح  يــرض  لم  ــر  اآلخ هو  أنــه  رغــم 

الفريق. 
التضامن  مـــدرب  يسعى  ــه،  ــب ــان ج ــن  م
إنقاذ  ــى  إل مــالــدوفــان  ألكسندر  الــرومــانــي 
ــوزه  ف لتحقيق  الــهــزائــم  ـــه  دوام ــن  م فريقه 
على  الفريق  ويعول  المسابقة،  في  األول 
وعبد  بنغويرا  زكريا  الغينيين  محترفيه 
ورافاييل،  داسيلفا  والبرازيليين  عثمان  اهلل 
ضمن  بالبقاء  له  يشفع  ما  األخير  يقدم  ولم 
يكون  أن  يفترض  كمهاجم  الفريق  صفوف 

أكثر فاعلية.

كاظمة يستريح هذه الجولة لمواجهة برشلونة

العربي والوكرة أقوى مواجهات 
المرحلة )11( بالدوري القطري

§  الدوحة – أ ف ب

 ] ستكون مباراة العربي والوكرة الثلثاء المقبل 
األبرز في المرحلة الحادية عشرة من دوري نجوم 

قطر لكرة القدم.
تفتتح المرحلة اليوم )األحد(، فيلتقي الريان مع 
االثنين  وتستكمل  الخريطيات،  مع  وقطر  الشمال 
اللقب  حامل  والغرافة  السيلية  مع  صالل  أم  فيلعب 
مع األهلي، ويلتقي الثلثاء أيضًا السد المتصدر مع 

الخور.
يليه  نقطة،   24 برصيد  الترتيب  السد  يتصدر 

الغرافة )21(، ثم العربي )18( والوكرة )16(.
الصراع  بسبب  العربي  مع  الوكرة  مباراة  تبرز 
كان  فالوكرة  الثالث،  المركز  على  بينهما  القوي 
على  المتفوق  هو  الماضية  المرحلة  قبل  ما  حتى 
منافسه، لكن العربي حقق الفوز على أم صالل في 

لقائهما المؤجل وتقدم عليه بفارق نقطتين.
إذا  الذهبي  المربع  خارج  نفسه  يجد  قد  الوكرة 
على  حرصًا  أكثر  يجعله  ما  وه��و  تعادل  أو  خسر 
الفوز خصوصًا أنه يلعب بصفوف مكتملة ويعول 
ويونس  رمزي  عادل  المغربي  الهجوم  ثنائي  على 

الهواسي.
العربي قد يكفيه التعادل لالستمرار في المركز 
الثالث والبقاء في المربع، وسيكون التعادل نتيجة 
جيدة للعربي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها 
قلب  انضم  حيث  صفوفه،  في  الحاد  النقص  بسبب 
الدفاع يوسف جعفر إلى الغائبين بسبب الطرد في 
الحارس  غياب  سبب  نفس  وهو  السابقة،  المباراة 
األرجنتيني  يغيب  كما  ح��م��زة،  رج��ب  األس��اس��ي 

بيسكوليتشي لإلصابة.
قبل  عشر  الحادي  الخور  مع  السد  مباراة  وفي 
استعادة  إلى  المتصدر  يسعى  نقاط،  بتسع  األخير 
الماضية  المرحلة  في  توقفت  التي  االن��ت��ص��ارات 
لالحتفاظ  صورته  وتحسين  الغرافة،  مع  بالتعادل 

بطل  بلقب  فوزه  لتأكيد  الخسائر  من  خاليا  بسجله 
الشتاء المعنوي.

الخور  احتالل  رغ��م  على  سهلة  ليست  المهمة 
وحقق  مستواه  تحسن  أن  بعد  األخير  قبل  المركز 
فوزه الثاني وكان على حساب الوكرة، إذ أن يبحث 
شبح  عن  لالبتعاد  النقاط  من  ع��دد  أكبر  حصد  عن 

الهبوط.
أصعب  اختبارًا  سيواجه  اللقب  حامل  الغرافة 
إلى  العائد  نقطة(   13( السادس  األهلي  مع  نسبيًا 
قريبا  بات  حتى  تقدمه  واصل  والذي  االنتصارات 
الماضي  الموسم  بطل  لكن  الذهبي،  المربع  م��ن 
يرفع الفوز شعارا في مطاردته للسد وربما اللحاق 

به في الصدارة قبل نهاية القسم األول.
الخامس  ال��ري��ان  أم��ام  سانحة  الفرصة  وت��ب��دو 
)17 نقطة( للوصول للمرة األولى هذا الموسم إلى 
المربع الذهبي حيث يلتقي الشمال الذي يعاني من 
نقاط  بست  القاع  إلي  به  قذفت  هزائم  ومن  مشاكل 

فقط.
معنويات  وأن  خاصة  األرج��ح،  هي  الريان  كفة 
العربي،  على  بخماسية  الفوز  بعد  مرتفعة  العبيه 
كان  آخرها  الشمال  على  الخسائر  تتوالى  حين  في 

في المرحلة الماضية أمام الخريطيات.
يلتقي  األخيرة،  المباريات  في  الفوز  وبنشوة 
الثامن  الخريطيات  م��ع  نقطة(   16( السابع  قطر 
السيما  وغامضة  صعبة  تبدو  مواجهة  في   )12(
متتاليين  فوزين  حقق  الذي  الخريطيات  جانب  من 
م��ؤخ��را ل��ل��م��رة األول����ى م��ن��ذ ص��ع��وده إل���ى دوري 
لمواصلة  الثالث  للفوز  ويسعى  األول��ى،  الدرجة 

التقدم نحو منطقة األمان.
صالل  أم  من  كل  يسعى  الجريحين،  لقاء  وفي 
إلى   )10( التاسع  والسيلية  ن��ق��اط(   10( العاشر 
عن  واالب��ت��ع��اد  ت��ط��ارده��م��ا  ال��ت��ي  الخسائر  إي��ق��اف 

المراكز األخيرة.

العربي في اختبار صعب عندما يالقي الوكرة

قمة إماراتية ساخنة بين الجزيرة واألهلي في الدوري اإلماراتي 
§ دبي – أ ف ب 

عندما  صعبًا  اخــتــبــاراً  المتصدر  الــجــزيــرة  يــواجــه    [
أبــرز  فــي  المقبل  الثلثاء  اللقب  حــامــل  األهــلــي  يستضيف 
لكرة  ــي  ــارات اإلم ـــدوري  ال مــن  التاسعة  المرحلة  مباريات 

القدم.
بني  مع  الوحدة  فيلعب  )األحــد(  اليوم  المرحلة  تفتتح 
بمباراتي  االثنين  وتستكمل  النصر،  مع  والشباب  يــاس 
الثلثاء  وتختتم  عجمان،  مع  والوصل  العين  مع  ــارات  اإلم

فيلتقي أيضًا الشارقة مع الظفرة.
نقطة   22 برصيد  الصدارة  يحتل  الذي  الجزيرة  يسعى 
ــد،  واح بحجر  عصفورين  ــرب  وض األهــلــي  على  الــفــوز  ــى  إل
نتيجة  من  استفاد  ما  إذا  وخصوصًا  األول  مركزه  تعزيز 
واالقتراب  ياس،  وبني  الوحدة  المباشرين  مطارديه  مباراة 

أكثر من إحراز لقب بطل الذهاب.
بعدما  األهلي  بعقبة  تصطدم  قد  الجزيرة  طموحات  لكن 
شكل األخير عقدة حقيقية له، ويكفي أن آخر ثماني مباريات 
وحيد  فوز  مقابل  مرات   4 األهلي  بفوز  انتهت  بينهما  أقيمت 

للجزيرة فيما تعادال 3 مرات.
)-1صفر(  وإيابًا  ذهابًا  الماضي  الموسم  في  األهلي  فاز 
تاريخه  فــي  الخامس  اللقب  إلحـــراز  طريقه  فــي  و)2-4( 
فوز  يعود  حين  في  نفسه،  الجزيرة  عن  واحدة  نقطة  بفارق 
تخطى  عندما   2007 عام  نيسان  أبريل   20 إلى  الجزيرة 

منافسه بهدف وحيد سجله إبراهيما دياكيه.
بعدما  تاريخه  في  له  بداية  أفضل  حاليًا  الجزيرة  يقدم 
حتى  خاضها  ثمان  أصل  من  مباريات  سبع  في  الفوز  حقق 

 ،)2-2( العين  مع  بالتعادل  نقطتين  إال  فيها  يفقد  لم  اآلن 
ثنائي  تضم  التي  المنسجمة  تشكيلته  على  يعول  ــو  وه
أهــداف(   8( أوليفيرا  ريــكــاردو  البرازيلي  الخطير  الهجوم 

واإليفواري نانتشو توني )7 أهداف(.
وعبد  خاطر  سبيت  الدوليين  الجزيرة  تشكيلة  تضم  كما 
في  وسط  العب  وأفضل  خصيف  علي  والحارس  موسى  اهلل 

السنوات األخيرة إبراهيما دياكيه.
في المقابل، سيكون الفوز على الجزيرة الفرصة األخيرة 
لأهلي إلحياء آماله الضئيلة في االحتفاظ بلقبه، خصوصًا 

أنه يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة.
تحسنت عروض األهلي منذ استالم اإلماراتي مهدي علي 
على  فاز  حيث  أندوني  إيوان  للروماني  بدياًل  تدريبه  مهام 
الوصل  مع  وتعادل  )-3صــفــر(  وعجمان   )1-2( النصر 

)1-1(، كما تجاوز الشارقة )4-2( في مسابقة الكأس.
وكان األهلي مثل اإلمارات في بطولة العالم لأندية التي 
االفتتاح  مباراة  في  خسر  لكنه  ظبي،  أبو  في  اليوم  تختتم 
من  وخــرج  مقابل  دون  بهدفين  النيوزيلندي  أوكالند  أمــام 

البطولة .
وتتجه األنظار إلى قمة الوحدة الثاني )18 نقطة( وبني 
الفريقين  قدرة  مدى  ستحدد  التي  نقطة(،   17( الثالث  ياس 

على الذهاب بعيدا في االستمرار بمطاردة الجزيرة.
يمتلكه  ما  إلى  بالنظر  األرجح  هي  الوحدة  كفة  وستكون 
ومحمد  مطر  إسماعيل  مثل  خــبــرة  ــاب  ــح أص العبين  ــن  م
الشحي وحيدر ألو علي وفهد مسعود وبشير سعيد، إضافة 
إلى البرازيليين فرناندو بايانو )9 أهداف( ولوسيانو بنغا 

)5 أهداف(.

دور  الــثــانــيــة،  ــة  ــدرج ال ــن  م الــصــاعــد  ـــاس،  ي بني  يلعب 
مدوية  انتصارات  حقق  بعدما  للبطولة  األســود  الحصان 
جعلته يحتل المركز الثالث متقدما على فرق كانت مرشحة 

للمنافسة على اللقب.
السنغالي  مهاجمه  جهود  يفتقد  الذي  ياس،  بني  يعول 
جورج  بابا  األخير  مواطن  على  لإليقاف،  سانغور  أندريه 
أهداف   7 برصيد  الفريق  هــداف  ديــارا  موديبو  واإليــفــواري 
عوانة  ذيــاب  الدوليين  إلى  إضافة  بشير  فــوزي  والعماني 

وعامر عبد الرحمن.
ويسعى العين الرابع )14 نقطة( إلى استعادة لغة الفوز 

عندما يحل ضيفًا على اإلمارات الحادي عشر )6 نقاط(.
مباريات  ثــالث  آخــر  في  الفوز  في  فشل  قد  العين  ــان  وك
)صفر1-(  الوحدة  أمام  وخسر   )2-2( الظفرة  مع  فتعادل 
األلــمــانــي  ــه  ــدرب م ــل  ــي رح ــي  ف عــجــل  مــمــا   )3-1( والــوصــل 
وينفريد شايفر وحلول البرازيلي تونينيو مكانه، إذ سيكون 

لقاء االثنين األول له في الدوري مع فريقه الجديد.
وضيفه  نقطة(   12( الخامس  الشارقة  مــبــاراة  وتــبــرز 
سيجعله  أحدهما  فوز  أن  السيما  نقاط(   10( الثامن  الظفرة 

يقترب أكثر من مراكز المقدمة.
على  الــفــوز  عــن  نقطة(   11( الــســادس  الــوصــل  ويبحث 
بعدما  الخلفي  الباب  من  التاريخ  دخل  الذي  األخير  عجمان 

خسر جميع مبارياته التي خاضها حتى اآلن.
والنصر  نــقــاط(   7( العاشر  الشباب  مــبــاراة  وستكون 
مدربه  قــيــادة  تحت  للشباب  األولـــى  نــقــاط(   10( التاسع 
عبد  للعراقي  بــديــاًل  حــل  الـــذي  بــاولــو  الــبــرازيــلــي  الجديد 

الوهاب عبدالقادر.

الوصل يالقي عجمان مجددًا بهدف االنتصار وال غير
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فيالدلفيا يوقف سلسلة انتصارات 
»NBA« بوسطن في الـ

§ بوسطن – أ ف ب

العب  بــرانــد  ألــتــون  ــد  أك  [
سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا 
ــة كــأســاســي  ــارك ــش ــم أنـــه يــســتــحــق ال
األمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  دوري  ــي  ف فــريــقــه  ــع  م
آخر  وكان  المستمر،  لتألقه  نظراً  للمحترفين 
مضيفه  ــام  أم الــفــوز  سلة  تسجيله  إنــجــازاتــه 
األول  ــــس  أم  97-98 ســلــتــيــكــس  ــن  ــط ــوس ب

)الجمعة(.
بوسطن  في  غــارن«  دي  »تــي  ملعب  على 
 23 براند  سجل  متفرجًا،   18.624 ــام  وأم
نقطة، 8 متابعات وصدتين في 27 دقيقة 
انتصاراً   11 من  سلسلة  وأوقف  خاضها 

لبوسطن حامل لقب 2008.
الفوز  سلة  سجل  ــذي  ال براند  ــال  وق
قبل 7.7 ثوان على نهاية الوقت: »لقد 
في  الفرق  أقــوى  أحــد  سلسلة  أنهينا 

الدوري وهذا يعزز ثقتنا بأنفسنا«.
البديل  االرتــكــاز  العــب  وأضــاف 
و10  نقطة   17 سبايتس  مــاريــز 
الــذي  لسيكسرز  متابعات 
أيفرسون  ــن  أل عنه  ــاب  غ
إلصــابــتــيــن فـــي ركــبــتــه 

نقطة   18 إيغووداال  أندري  المميز  حقق  كما  وكتفه، 
و8 متابعات.

الذي  نقاط(   9( بيرس  بول  بوسطن  العب  وقال 
اللحظات  فــي  الــفــوز  سلتي  ــن  أل راي  وزميله  أهــدر 
يجب  كان  الخسارة،  هذه  هضم  »يصعب  القاتلة: 
فيالدلفيا.  وأمــام  أرضنا  على  ذلك  من  أفضل  اللعب 
السنة  هذه  أرضنا  على  اللعب  مشكلة  هي  ما  أعلم  ال 

.»)4-8(
نقطة  ــن  ع ــاًل  ــام ك ــت  ــي ــارن غ كــيــفــن  ــاح  ــج ن وكــــان 
المباراة  وأنهى   11 من   11 فسجل  الحرة  الرميات 
مع 21 نقطة و10 متابعات، وأضاف كندريك بركنز 
نقطة   13 ــدو  رون وراجـــون  متابعة  و16  نقطة   12

و10 تمريرات حاسمة كما سجل راي ألن 17 نقطة.

 كليفالند يتغلب على ميلووكي
العشرين  فوزه  عتبة  كافالييرز  كليفالند  واجتاز 
باكس  ميلووكي  ضيفه  على  بتغلبه  الموسم  هذا 
ــام  أم ــا«  ــن أري لــونــز  »كــويــكــن  ملعب  على   82-85

متفرجًا.  20.562
ثالثية  تحقيق  من  قريبًا  جيمس  ليبرون  وكان 
و8  مــتــابــعــات   10 نــقــطــة،   26 ســجــل  إذ  ــة  ــزدوج م
كليفالند  ليحقق  كرات   3 صد  كما  حاسمة  تمريرات 

أرضه. على  التوالي  على  التاسع  فوزه 

حاسمة  تمريرات  و9   18 الـ  نقاطه  رغم  وعلى 
بــرانــدون  ميلووكي  ــي  روك ــدر  أه الــمــبــاراة،  فــي  لــه 
من   5 )سجل  اللقاء  في  عــدة  تسديدات  جينينغز 
ــارج  خ ــن  م األخــيــرة  تــســديــدتــه  تــصــب  ولـــم   ،)21
ميلووكي  ــرم  ح مــا  ــوان  ث  4.5 قبل  السلة  الــقــوس 
سكوت  ميلوككي  ــدرب  م ــال  وق النتيجة.  معادلة 
كنا  رهيبة.  كانت  األخــيــرة  »تسديدتنا  سكايلز: 

أفضل«. لواحدة  بحاجة 
لكليفالند  نــقــطــة   17 ــس  ــام ــي ول مـــو  وأضـــــاف 
سجل  المقابل  ــي  وف نقطة،   12 ــت  وس وديلونتي 
لباكس  نــقــطــة   18 ــا  ــوف ــاس ــي ــل إي أرســــان  ــي  ــرك ــت ال
الفريق  نجم  لكن  نقطة،   16 بل  تشارلي  والبديل 
األخطاء  ضحية  ــع  وق بــوغــوت  أنـــدرو  األســتــرالــي 

فقط. دقيقة   17 في  نقاط  بأربع  واكتفى 

 هيوستن يسقط داالس في عقر داره

 وحقق هيوستن روكتس فوزاً ثمينًا خارج أرضه 
الوقت  تمديد  بعد  مافريكس  داالس  حساب  على 
سنتر«  إيرالينز  »أميريكان  ملعب  على   108-116

في تكساس أمام 19.890 متفرجًا.
ــرك  دي ــي  ــان ــم األل نجمه  ــة  ــاب إلص داالس  ــر  ــأث وت
مطلع  ـــدري  الن بــكــارل  اصــطــدامــه  بعد  نوفيتسكي 
دقائق   10 العمالق  الالعب  فخاض  الثاني،  الربع 

فقط مسجاًل خمس نقاط.
األخير  فكسر  بكوعه  الندري  نوفيتسكي  وصدم 
بحاجة  الــلــقــاء  ــن  م األول  ـــرج  وخ أســنــانــه  بــعــض 
في  مشاركته  حول  الشك  ليحوم  يــده،  في  لغرزات 

مباراة كليفالند الهامة غداً األحد.
كبيرة  مــبــاراة  النـــدري  بديل  الوري  ــارل  ك ــدم  وق
فسجل 26 نقطة و10 تمريرات حاسمة، كما أضاف 
سكوال  لويس  واألرجنتيني  نقطة   25 بروكس  أرون 

19 نقطة و10 متابعات لهيوستن.
الربع  فــي  نقاط   10 بلغ  تقدمًا  روكــتــس  ـــدر  وأه
الضيوف  لكن  التعادل،  داالس  يحقق  أن  قبل  األخير 

عادوا للتألق في الشوط اإلضافي وحسموا اللقاء.

 وفي باقي المباريات

نتس  نــيــوجــيــرزي  على  رابــتــورز  تــورونــتــو  فــاز 
 83-96 جاز  يوتا  على  هوكس  وأتالنتا   95-118
 92-98 ناغتس  دنفر  على  هورنتس  أورليانز  ونيو 
كينغز  ساكرامنتو  على  تمبروولفز  ومينيسوتا 
أنجليس  لــوس  على  نيكس  ونيويورك   96-112
ديترويت  على  ثاندر  وأوكالهوما   91-95 كليبرز 
إنديانا  على  غريزليز  وممفيس   98-109 بيستونز 
غولدن  على  ــزاردز  وي وواشنطن   94-107 بيسرز 

ستايت ووريرز 109-118.

العبو شتوتغارت
يساندون األلماني ليمان

§ شتوتغارت – أ ف ب

ش��ت��وت��غ��ارت  م���رم���ى  ح�����ارس  ح��ص��ل   [
األلماني ينس ليمان على دعم زمالئه على رغم 
طرده الغريب خالل مباراة ماينتس يوم األحد 
ال��ق��دم،  ل��ك��رة  األل��م��ان��ي  ال���دوري  ف��ي  الماضي 
بحسب ما أشار زميله في الفريق العب الوسط 
الشاب سامي خضيرة أمس )السبت( لصحيفة 

»مانهايمر مورغن«.
عنصر  هو  »ينس  خضيرة:  وقال 
م���ن ال���ف���ري���ق، ي��ب��ق��ى م���ن أك��ب��ر 
أن  كما  ألمانيا  ف��ي  ال��ح��راس 
يستفيد  المتراكمة  خبرته 
في  ال���ص���اع���د  ال��ج��ي��ل  م��ن��ه��ا 

النادي«.
الذي  عامًا(   40( ليمان  وُطِرد 
يونيو/ في  اللعب  اعتزاله  سيعلن 
المرحلة  ف��ي  ال��م��ق��ب��ل،  ح���زي���ران 
على  عمدًا  داس  أن  بعد  السابقة 
البوركيني  ماينتس  العب  قدم 
الدقيقة  ف��ي  بانسيه  أريستيد 
ج���زاء  ب��رك��ل��ة  ل��ي��ت��س��ب��ب   87
تحقيق  م��ن  ف��ري��ق��ه  وي��ح��رم 
 26 م����ن����ذ  األول  ف��������وزه 
الماضي  سبتمبر/أيلول 
والثالث هذا الموسم 

.)1-1(

في  ليمان  دخ��ل  الملعب  م��ن  خ��روج��ه  وأث��ن��اء 
طالبه  ال���ذي  ال��ن��ادي  مشجعي  أح���د  م��ع  م��ش��ادة 

بتصرف أكثر رصانة.
وك���ان���ت ل��ج��ن��ة االن��ض��ب��اط ال��ت��اب��ع��ة ل��الت��ح��اد 
األربعاء  مباريات  ث��الث  ليمان  أوقفت  األلماني 
يناير/ نهاية  حتى  بالتالي  يلعب  ولن  الماضي، 
يدخل  األلماني  الدوري  ألن  المقبل  الثاني  كانون 
األسبوع  نهاية  في  التقليدية  الشتوية  العطلة  في 
الذهاب،  من  األخيرة  المرحلة  تشهد  التي  الحالي 
في  و19  و18   17 ال��م��راح��ل  ع��ن  سيغيب  وه��و 

الوقت الذي يمر فيه فريقه بفترة حرجة.
وأتت هذه العقوبة لتزيد من مشاكل ليمان الذي 
تم تغريمه 40 ألف يورو من قبل فريقه قبل مباراة 
كونهم  اإلداري��ي��ن  انتقد  ألنه  ماينتس  مع  األخير 
المدرب  بإقالة  النادي  مشجعي  لطلب  رضخوا 
للمشاركة  توجهه  بعد  وذل���ك  ب��اب��ل،  م��ارك��وس 
مسئولي  إب��الغ  ب��دون  ميونيخ  في  مهرجان  في 
حامل  اإلسباني  برشلونة  سيواجه  الذي  الفريق 
أبطال  دوري  مسابقة  من  الثاني  الدور  في  اللقب 

أوروبا.
تصرفاته  أن  المخضرم  ال��ح��ارس  واع��ت��رف 
لكنه  »محرجة«  كانت  الماضية  العشرة  األيام  في 
مسئول  »أنا  ليمان:  وقال  اللعبة،  اعتزاله  استبعد 
عن تصرفاتي، وبدون شك، لو تمكنت من سحب 

ما حدث األسبوع الماضي لقمت بذلك«.
ه���ذا واس��ت��ب��ع��د ل��ي��م��ان ع���ودت���ه إل���ى ص��ف��وف 
العالم  بطولة  لنهائيات  تأهل  الذي  ألمانيا  منتخب 

الصيف المقبل في جنوب افريقيا.

إيتو يرفض الخوض في الحديث 
حول ابنة أنجبها خارج عش الزوجية 

§ روما - د ب أ

] وقف نادي إنتر ميالن اإليطالي لكرة القدم إلى جوار مهاجمه الكاميروني صمويل 
مع  مقابلة  إج��راء  األسبوع  هذا  من  سابق  وقت  في  تليفزيوني  برنامج  حاول  بعدما  إيتو 

الالعب للتحدث عن ابنته التي أنجبها من امرأة إيطالية.
)الجمعة(:  األول  أمس  مساء  من  متأخر  وقت  في  اإلنترنت  على  ميالن  إنتر  بموقع  وجاء 
»إن إنتر غير راض عن التدخل اإلعالمي السافر في الحياة الشخصية لالعب ويعلن مساندته 

له، ويشعر بالمرارة إزاء هذه الواقعة المحزنة«.
تذيعها  التي  الساخرة  اإلخبارية  نوتيتسيا«  ال  »ستريشيا  نشرة  في  مراسل  وح��اول   
رسالة  لتسليمه  الكاميروني  الالعب  إلى  الوصول  الخاصة  اإليطالية   »5 »كانالي  شبكة 
في  وتعيش  أعوام  سبعة  العمر  من  البالغة  ابنته  من  موقعة  قدم  وكرة  بالفيديو  مصورة 
المرسلة  األغ��راض  تسلم  ورفض  المراسل  أسئلة  من  أي  على  إيتو  يجب  ولم  كالياري. 

إليه.
وذكر موقع »كوتيديانو« اإلليكتروني  أن إيتو التقى بابنته للمرة األولى في سبتمبر/
مسابقة  في  مباراة  لخوض  كالياري  إلى  إنتر  توجه  عندما  الماضي  أيلول 

الدوري اإليطالي.
عن  عليه  الحصول  يمكن  ما  »ك��ل  الطفلة:  وال��دة  وقالت 
طريق القانون تم الحصول عليه بالفعل، ولكن لألسف 
ابنته  لقاء  على  األب  يجبر  أن  القانون  يستطيع  ال 

وقضاء بعض الوقت معها«.
بعد  فقط  للطفلة  ب��أب��وت��ه  إي��ت��و  واع��ت��رف 
أمر  ال��ذي  النووي  الحمض  اختبار  إج��راء 
الالعب  على  ف��رض  وال��ذي  القاضي  به 
ال��ك��ام��ي��رون��ي ن��ف��ق��ة ش��ه��ري��ة ق��دره��ا 

ثالثة آالف يورو.
إيتو  أن  إل���ى  اإلش�����ارة  ت��ج��در 
ع��ام��ا   28 ال���ع���م���ر  م����ن  ال���ب���ال���غ 
م��ت��زوج م��ن س��ي��دة إي��ف��واري��ة 

ولديهما 3 بنات.

زمالء وودز يمنحونه 
جائزة أفضل العب لهذا العام

§  نيويورك – رويترز

] نال تايغر وودز الذي حصل على راحة غير محددة 
أسرية  مشكالت  اثــر  الــجــولــف  ــة  ــاض ري ــن  م ــدة  ــم ال
أن  بعد  )الجمعة(  األول  أمــس  آخــر  تكريما 
حصل على لقب أفضل العب في جولة 
هذا   المحترفين  الجولف  العبي 

العام.
الــجــائــزة  وودز  ونــــال 
التصويت  ـــرى  ج ــي  ــت ال
نظرائه  قبل  ــن  م عليها 
األميركية  الــجــولــة  فــي 
خالل  ــرة  ــاش ــع ال للمرة 
الرغم  على  موسما   13
ــف  ــح ــص ـــف ال ـــش مـــــن ك
ــــة  ـــي اآلون ــة  ف ــي ــب ــع ــش ال
األخــيــرة عــن جــوانــب من 

حياته الشخصية.
ـــــــــاءت الـــجـــائـــزة  وج
وودز  اختيار  من  يــوم  بعد 
ــف هــذا  ــول ـــب ج كــأفــضــل الع
الكتاب  رابــطــة  قبل  مــن  الــعــام  
في  المتخصصين  األمــريــكــيــيــن 
اإلعالمية  العاصفة  ــر  اث الجولف 
ــت عــن عــالقــات أقــامــهــا  ــدث ــح ــي ت ــت ال
الــزواج  إطــار  خــارج  عالميا  األول  المصنف 
علنا  وودز  بـــإقـــرار  أوجــهــا  بــلــغــت  والــتــي 
ليشمان  مــارك  واختير  الزوجية.  بخيانته 
الجولف  العبي  جولة  في  ناشئ  العب  أفضل 
استرالي  أول  ليصبح  العام  هــذا  المحترفين 

ينال الجائزة منذ إطالقها في 1990.

نالبنديان يهزم مويا في بطولة استعراضية في األرجنتين 
§ بوينس آيرس - د ب أ

] فاز العب التنس األرجنتيني ديفيد نالبنديان على نظيره االسباني 
من  الثاني  اليوم  في  )الجمعة(  األول  أم��س  و4/6   2/6 مويا  كارلوس 

بطولة كأس األرجنتين االستعراضية.
أشهر،  سبعة  غياب  بعد  األولى  مباراته  األرجنتيني  الالعب  ويخوض 
تقديم  ذلك  رغم  استطاع  لكنه  الحوض،  في  جراحية  لعملية  خضوعه  إثر 

مستوى طيب.
تفوقه  نالبنديان  عزز  إذ  الالعبين،  بين  الثامنة  هي  أمس  مباراة  وكانت 

بنتيجة 3/5.
القبرصي  تغلب  أن  بعد   ، الجمعة  تقام  التي  الثانية  هي  المباراة  وكانت 
جونزاليس  فرناندو  الشيلي  على  سابق  وقت  في  باجداتيس  ماركوس 

2/6 و2/6.
 ،64 المركز  إلى  العالمي  التصنيف  في  تراجع  الذي  نالبنديان  وقال 
رائعا.  عرضا  قدمت  أنني  »أعتقد  عالميا  الثالث  المصنف  ما  يوما  وك��ان 
اآلونة  في  عانيت  ألنني   ، االستمتاع  إلى  والعودة  الثقة  استعادة  وقت  إنه 
اآلخر،  بعد  يوما  وأتحسن  إيقاع  عن  أبحث  إنني  الملعب.  داخل  األخيرة 

واألهم من ذلك أنني لم أعد أعاني من متاعب بدنية«.
روالن  وب��ط��ل  سابقا  عالميا  األول  المصنف  م��وي��ا،  ي��خ��وض  ك��ذل��ك 
بداعي  الغياب  من  أشهر  عشرة  بعد  األولى  مباراته   ،1998 عام  جاروس 

اإلصابة.
جاستون  األرجنتيني  على  البطولة  نفس  في  تغلب  الذي   ، مويا  وقال 
كالعب  شعوري  استعدت  »لقد  للصحافيين  الماضي،  الخميس  جاوديو 

تنس«.
على  ب��رش��ل��ون��ة،  ل��ن��ادي  ال��ش��دي��د  بتعصبه  ال��م��ع��روف  م��وي��ا  علق  كما 
البالتا  دي  استوديانتيس  أمام  الكتالوني  النادي  يخوضها  التي  المباراة 
األرجنتيني في نهائي كأس العالم لألندية باإلمارات، اذ تطرق تحديدا إلى 

غياب نجم الوسط المصاب أندريس إنييستا عن المباراة.
وقال مويا »بالنسبة لي ميسي أكثر أهمية من إنييستا. أيا ما كان تأثير 

غياب إنييستا، مجرد وجود ميسي يشعرني باالطمئنان«.
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في الدوري اإلنجليزي الممتاز

بورتسموث يجعل مصير بينيتز على كف عفريت وفولهام يصطاد البطل
 § لندن – أ ف ب

بورتسموث  اسقط   [  
ــز األخــيــر  ــرك ــم ــب ال ــاح ص
-2صفر  ليفربول  ضيفه 
ــه  ــدرب ــر م ــي ــص وجـــعـــل م
ـــل  ـــي ـــائ ــــي راف ــــان ــــب االس
ــف  بـــيـــنـــيـــتـــيـــز عــــلــــى ك
)السبت(  أمس  عفريت 
المرحلة  ــاح  ــت ــت اف ــي  ف
ـــرة  ـــش الــــثــــامــــنــــة ع
ــــــــن الـــــــــــــدوري  م
لكرة  االنــجــلــيــزي 

القدم.
ليفربول  وتابع 
ونتائجه  ــه  ــروض ع
الـــمـــتـــذبـــذبـــة وهـــــو لــم 
حامل  يونايتد  مانشستر  على  الفوز  بعد  يحقق 
فوز  ســوى  -2صــفــر،  العاشرة  المرحلة  في  اللقب 
 24 من  نقاط   7 أي  هزائم،  و3  تعادالت   4 مقابل  واحد 
دوري  في  األول  الدور  من  خروجه  عن  فضال  محتملة 

أبطال أوروبا.
محاولة  بعد  التسجيل  األرض  صاحب  وافتتح 
لتعود  بواتينغ  برانس  كيفن  األلماني  من  مقطوعة 
زاوية  من  فتابعها  بلحاج  نــادر  الجزائري  إلى  الكرة 
لمرمى  الــيــمــنــى  ـــة  ـــزاوي ال ــى  ــل أع ــي  ف بــيــمــنــاه  صــعــبــة 

الحارس االسباني خوسيه رينا )33(.
ــار لــيــفــربــول بــعــد هــدف  ــص ــى الـــفـــور، هــتــف أن ــل وع
الحالية،  البطولة  في   500 الرقم  يحمل  الــذي  بلحاج 
صباحا،  غدا  »سترحل  بينيتيز  المدرب  إلى  متوجهين 

غدا صباحا«.
وقائد  ألعابه  صانع  طرد  مع  ليفربول  محنة  وزادت 
خطأ  الرتكابه  ماسكيرانو  خافيير  األرجنتين  منتخب 

عنيفا قبيل صافرة نهاية الشوط األول )45(.
ناقص  ليفربول  أحــوال  تتحسن  لم  الثاني،  الشوط  وفــي 
بهدف  ــه  ــراح ج المضيف  عمق  العكس  على  ــل  ب الــصــفــوف، 
األول  الهدف  بطريقة  عالجها  بواتينغ  من  عرضية  بعد  ثان 
في  لكن  ضيقه  زاوية  ومن  بيمناه  بيكيون  فريديريك  الفرنسي 

أسفل الزاوية اليسرى لمرمى رينا )82(.
ضيفه  ــط  ــق واس ــار  ــب ــك ال ــاد  ــي ــط اص ــة  ــواي ه ــام  ــه ــول ف ــع  ــاب وت
بثالثية  األخــيــرة  الثالثة  المواسم  بطل  يونايتد  مانشستر 
في   1-3 ليفربول  البطل  وصــيــف  ــزم  ه ــان  ك أن  بعد  نظيفة 

الجولة الحادية عشرة.
وفاجأ فولهام ضيفه بهدف السبق بواسطة الدولي السابق 
والعب وسط ليفربول سابقا داني مورفي الذي أطلق صاروخا 
لمرمى  اليمنى  ــة  ــزاوي ال أسفل  فــي  انفجر  المنطقة  ــارج  خ مــن 

الحارس الدولي البولندي توماس كوشتشاك )22(.
وفي مستهل الشوط الثاني، صعب فولهام مهمة البطل بعد 
الثاني  بالهدف  تقدم  حين  قاضية  شبه  ضربة  إليه  وجه  أن 
األميركي  من  رأسية  تمريرة  تابع  الــذي  ــورا  زام بوبي  لهدافه 

كلينت ديمبسي )46(.
خطف  أن  بعد  الثالث  بالهدف  القاضية  الضربة  ــاءت  وج
االيرلندي  إلى  ومررها  مانشستر  دفاع  من  الكرة  زامورا  بوبي 

داميان داف الذي لم يتردد في ايداعها الشباك )75(.
نقطة،   37 عند  يونايتد  مانشستر  رصيد  فولهام  ــف  وأوق
حال  في  نقاط   6 لالبتعاد  المتصدر  لتشلسي  الفرصة  ومنح 

فوزه على مضيفه وست هام اليوم.
ستوك  ضيفه  مرمى  في  واحــد  بهدف  فيال  استون  واكتفى 
النروجي  توقيع  حمل  الثالث،  المركز  في  موقتا  وضعه  سيتي 
جون كارو الذي استثمر عرضية من اشلي يانغ تابعها برأسه 
سورنسن  تــومــاس  الــدنــمــاركــي  ــي  ــدول ال ــارس  ــج ال شــبــاك  فــي 

.)61(
بهدفين  بالكبيرن  مضيفه  على  بفوزه  رابعا  توتنهام  وصار 

نظيفين إذ أنهى الشوط األول متقدما بهدف من صنع الكرواتي 
بدل  الوقت  في  كراوتش  بيتر  العمالق  وبتوقيع  كرانيكار  نيكو 

الضائع )1+45( 
وفي الشوط الثاني، امن توتنهام فوزه بهدف ثان لكراوتش 
جيناس  جيرماين  من  العمق  في  طويلة  تمريرة  بعد  نفسه 
ــة  ــزاوي ال أســفــل  واسكنها  قريبة  مسافة  ــن  م بيمناه  تابعها 

اليسرى )83(.
وفاز مانشستر سيتي على ضيفه سندرالند 4-3 في مباراة 
بهدفين  ضيفه  شباك  هز  في  األرض  صاحب  فيها  بكر  مجنونة 
بعد  كروز  سانتا  روكي  البارغوياني  بتوقيع  أولهما  نظيفين 
الكرة  يناول  أن  قبل  بيالمي  كريغ  الويلزي  قادها  مرتدة  هجمة 

لكروز الذي تابعها بيمناه في الشباك )4(.
فريقه  تقدم  تيفيز  كارلوس  األرجنتيني  عزز  دقائق،   8 وبعد 
نوسورثي  نايرون  بها  تسبب  جزاء  ركلة  من  الثاني  بالهدف 

بارتكابه خطأ ضد بيالمي في المنطقة المحرمة )12(.
ولم يهنأ مانشستر سيتي كثيرا، وقلص الضيف الفارق بعد 
4 دقائق حين تابع المدافع الدولي الغاني جون منساه برأسه 

كرة وصلته من ركلة ركنية نفذها اندي ريد )16(.
عبر  األول  الشوط  منتصف  بعد  التعادل  سندرالند  وأدرك 
شباك  في  بيمناه  تابعها  ثانية  ركنية  ومن  هندرسون  جوردان 

الحارس الدولي االيرلندي شاي غيفن )24(.
صنع  الذي  بيالمي  بفضل  مجددا  سيتي  مانشستر  وتقدم    
الهدفين األولين، بعد أن مرر له شون رايت فيليبس كرة متقنة 

داخل المنطقة أنهاها في أسفل الزاوية اليمنى )35(.
جديد  ــن  م ــادل  ــع ــت ال جــونــز  كينوين  ــدادي  ــي ــرن ــت ال وأدرك    
كرة  بعد  رأس  ضربة  من  الثالث  الهدف  بتسجيله  للضيوف 
كانت  اللقاء  فــي  األخــيــرة  الكلمة  لكن   ،)62( هندرسون  مــن 
سيتي  لمانشستر  الثالث  النقاط  منح  الذي  كروز  سانتا  لروكي 
من  ــؤازرة  م بعد  الثاني  والشخصي  الرابع  الهدف  بتسجيله 

غارسث باري )69(.
وايفرتون  بيرنلي،  مع  ولفرهامبتون  )األحد(  اليوم  ويلعب 
مع  ويــغــان  بلقاء  االثنين  المرحلة  وتختتم  برمنغهام،  مــع 

بولتون.

فولهام يذيق روني ورفاقه هزيمة مذلة )أ ف ب(

باير ليفركوزن بطل الخريف للدوري األلماني... وخماسية لبايرن ميونخ
 § برلين – أ ف ب

على  فوزه  اثر  للخريف  بطال  ليفركوزن  باير  توج    [
)السبت(  أمس   2-3 مونشنغالدباخ  بوروسيا  ضيفه 
في  الذهاب  دور  من  األخيرة  عشرة  السابعة  المرحلة  في 

الدوري األلماني لكرة القدم.
وتقدم  نقطة   35 إلــى  رصيده  ليفركوزن  باير  ورفــع 
المرحلة  افتتح  الذي  شالكه  على  واحدة  نقطة  بفارق 

-1صفر. ماينتس  ضيفه  على  ضئيل  بفوز 
أول  ــراز  ــإح ب يحلم  أن  ليفركوزن  بــايــر  ويستطيع 
يملك  كــان  انــه  خــصــوصــا  البوندسليغا  ــي  ف ــه  ل لــقــب 
هجوم  ـــوى  وأق ــا(  ــدف ه  13 ( دفـــاع  أقـــوى  ــاب  ــذه ال ــي  ف
 12 كيسلينغ،  )ستيفن  البطولة  وهــداف  هدفا(   35 (
ايرين  والسويسري  كروس  )طوني  والموهبة  هدفا( 
سامي  الفنلندي  الدولي  )المدافع  والخبرة  ديرديوك( 

. ) هيبيا
هيبيا  نفذها  ركنية  على  ليفركوزن  باير  وحصل 
المنطقة  خارج  إلى  سابقا  االنجليزي  ليفربول  مدافع 
في  الــكــرة  فاستقرت  بيمناه  قذيفة  ــروس  ك وتابعها 

.)18 ( الضيف  لمرمى  اليسرى  الزاوية  أسفل 
تقدمه  على  المحافظة  األرض  صاحب  يستطع  ولم 
هدف  تسجيل  ــن  م ــرز  ــراوف ب رول  الــهــولــنــدي  تمكن  إذ 
ركنية  من  وصلته  كرة  بعد  لمونشنغالدباخ  التعادل 
الــدولــي  ــارس  ــح ال شــبــاك  ــي  ف الــيــســرى  بقدمه  دفعها 

.)37 ( ادلر  رينه  األلماني 
أن  بعد  مضيفه  مونشنغالدباخ  بوروسيا  وأحــرج 
 ،)54 ( دانتي  البرازيلي  عبر  الثاني  الشوط  في  تقدم 
وأدرك  الخسارة  األرض  صاحب  تجنب  ما  سرعان  لكن 
ومعاونة  ــوك  ــردي دي السويسري  بــواســطــة  الــتــعــادل 

.)60 ( فيدال  ارتورو  التشيلي 
وسجل  ضيفه  منطقة  على  ليفركوزن  باير  وأطبق 
بفضل  الخريف  بطل  لقب  منحه  الــذي  الثالث  الهدف 
زميله  مــن  تمريرة  بعد  األول  الــهــدف  صاحب  ــروس  ك
اليمنى  الــزاويــة  أسفل  فــي  بــهــدوء  وضعها  كيسلينغ 

.)69 (
هزيمة  ــل  ــط ــب ال ــف  ــي وص مــيــونــيــخ  بــايــرن  والــحــق 
الرائعة  النتائج  صاحب  برلين  هرتا  بضيفه  قاسية 
-5صفر  ليغ«،  »يوروبا  األوروبي  الدوري  مسابقة  في 

ميونيخ. في  االولمبي  الملعب  على 
المدافع  وتابع  ركنية  ركلة  بادشتودر  هولغر  ونفذ 
في  برأسه  الكرة  بويتن  فان  دانيال  البلجيكي  الدولي 
دروبني  ياروسالف  التشيكي  الدولي  الحارس  مرمى 

.)16 ( البافاري  للفريق  التسجيل  مفتتحا 
الكافي  الــوقــت  ضيفه  ميونيخ  بــايــرن  يمنح  ــم  ول
عرضية  بعد  ثان  بهدف  تقدمه  وعزز  أنفاسه  اللتقاط 
استقبلها  الم  فيليب  المتقدم  األيمن  المدافع  من  مركزة 
 )31 ( الــشــبــاك  ــي  ف بــيــســراه  وتابعها  غوميز  ــو  ــاري م

البطولة. في  أهداف   8 إلى  الشخصي  رصيده  رافعا 
الضيوف  ـــراح  ج ـــن  روب ــن  ــي اري ــدي  ــن ــول ــه ال ــق  ــم وع

بعد  ثالث  بهدف  الترتيب  في  األخير  المركز  أصحاب 
الجزاء  نقطة  عند  الكرة  وصلته  أن  بعد  فقط  دقيقتين 

تابعها بيسراه في اسفل الزاوية اليسرى )33(.
الصاعد  األلماني  النجم  ــع  رف الثاني،  الــشــوط  ــي  وف
بعد  أهداف  أربعة  إلى  ميونيخ  بايرن  غلة  مولر  توماس 

اليمنى  الزاوية  أسفل  في  أنهاها  روبن  من  كرة  تلقى  أن 
.)60(

الشرف  هدف  راموس  غوستافو  الكولومبي  وسجل 
الكرواتي  لكن   ،)71( مرتدة  كرة  بعد  برلين  لهرتا  األول 
الخامس  ــدف  ــه ال عــلــى  ــه  ــم اس ســجــل  ــش  ــت ــي اول ايــفــيــكــا 

الفارق  معيدا  غوميز  ماريو  بمساندة  األرض  ألصحاب 
إلى سابق عهده )77(.

وسجل البرازيلي رافائيل هدف الشرف الثاني لفريق 
الدولي  عرضية  من  مستفيدا  رأس  ضربة  من  العاصمة 

ارنه فريديريك )90(.
ضيفه  حـــرمـــان  ــورت  ــف ــك ــران ف ــت  ــراخ ــت ــن اي وحـــــاول 
المقدمة  فرق  من  االقتراب  من  اللقب  حامل  فولفسبورغ 
شباكه  ودك  الشتوية،  العطلة  قبل  مبارياته  آخــر  في 
مايك  برأسية  األول  الشوط  انتصاف  بعد  السبق  بهدف 
ركلة  نفذ  الذي  كولر  بنيامين  من  عرضية  بعد  فرانتس 

حرة )26(.
دزيكو،  ادين  البوسني  الهداف  النتيجة  تعجب  ولم 
غينتر  كريستيان  استخلص  أن  بعد  التعادل  وأدرك 
في  ترد  ال  قوية  بيمناه  فتابعها  زميله  إلى  وأرسلها  الكرة 

مرمى الحارس البلغاري اوكا نيكولوف )37(.
وفي الشوط الثاني، منح دزيكو وزمالؤه التقدم للبطل 
من  الثاني  الهدف  جوزويه  البرازيلي  له  سجل  أن  بعد 
االستسالم  رفض  اينتراخت  أن  بيد   ،)69( فردي  مجهود 
ماير  الكسندر  طــريــق  عــن  الــتــعــادل  وأدرك  أرضــه  على 

بقذيفة من خارج المنطقة )79(.

التسجيل  ــوس  ــاري ب ــاس  ــوك ل االرجنتيني  وافــتــتــح 
أن  بعد  فرايبورغ  ضيفه  مرمى  في  دورتموند  لبوروسيا 
تابعها  شميلتسر  مارسيل  من  بالمقاس  عرضية  تلقى 
سايمون  الــحــارس  لمرمى  اليمنى  الــزاويــة  في  برأسه 

بوبلين )19(، وبه انتهت المباراة.
ضيفه  عــلــى  متقدما  األول  ــوط  ــش ال هــانــوفــر  ــي  ــه وان
األول  شالودراف:  يان  سجلهما  نظيفين  بهدفين  بوخوم 
بعد تمريرة من الهولندي ارنولد بروغينك )6(، والثاني 
تشيروندولو  ستيفن  األميركي  الدولي  من  تمريرة  بعد 

اثر هجمة مرتدة )33(.
وقت  في  الفارق  بوخوم  قلص  الثاني،  الشوط  وفي    
من  جــيــدة  كــرة  تلقى  ـــذي  ال ــر  ــراي ف بــول  بــواســطــة  مبكر 
عبر  التعادل  أدرك  ثم   ،)51( هاشميان  وحيد  اإليراني 

الكاميروني جويل ايبالي اثر ركلة ركنية )54(.
بوخوم  فريقه  فوخس  كريستيان  النمسوي  وقــاد 
له  سجل  عندما  نظيفين  بهدفين  تخلف  أن  بعد  الفوز  إلى 

الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة )86(.
هامبورغ  فيلعب  ـــد(  )األح الــيــوم  المرحلة  وتختتم 
مع  وكولن  قمة،  لقاء  في  بريمن  فيردر  مع  اللقب  حامل 

نورمبرغ.

أحد أهداف ليفركوزن الثالثة في المباراة

تأجيل مباراة بولونيا وأتاالنتا لسوء األحوال الجوية 
 § روما - د ب أ

تجرى  أن  المقرر  من  كان  التي  القدم  لكرة  اإليطالي  الدوري  منافسات  ضمن  وأتاالنتا  بولونيا  مباراة  تأجلت   [
بشمال  بولونيا  مدينة  في  كبير  بشكل  ال��ح��رارة  درج��ات  وانخفاض  الثلوج  تساقط  بسبب  )السبت(  أم��س  مساء 

إيطاليا.
وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة »ريبوبليكا« اإليطالية أن مسئولي الفريقين وحكم المباراة اتفقوا على تأجيل 
المباراة إلى عصر اليوم )األحد( قبل ساعتين من إقامة باقي مباريات الجولة األخيرة من منافسات الدوري اإليطالي 

في العام 2009.
وقد يتسبب سوء األحوال الجوية كذلك في تأجيل مباراة فيورنتينا مع آيه سي ميالن بمدينة فلورنسا في وقت 

الحق من مساء أمس.
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بعد تتويجه بكأس العالم لألندية... أكد المقولة

»بطولة ورى بطولة... برشلونة من يطوله«

وكان  البطولة،  هــذه  في  لبرشلونة  األول  هو  اللقب 
نهائي  في  سقط  أن  بعد  سجالته  ينقص  الــذي  الوحيد 

العام 2006 أمام انترناسيونال البرازيلي صفر1-.
مشابه  سيناريو  إلــى  طريقه  في  أوروبـــا  بطل  ــان  وك
ماورو  عبر   37 الدقيقة  في  استوديانتيس  تقدم  أن  بعد 
دقيقة  قبل  أنقذه  ليديسما  رودريغيز  بدرو  لكن  بوسيلي، 

من نهاية الوقت األصلي.
  وحسم االرجنتيني الموهوب ليونيل ميسي الموقف 

بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 110.
استثنائيا  موسما  بالتالي  الكاتالوني  الفريق  وأنهى    
أبطال  دوري  ــرز  أح كــان  إذ  األلقاب  من  ــادرة  ن بسداسية 
السوبر  والــكــأس  المحليين  ـــدوري  وال والــكــأس  أوروبـــا 

االسبانية والكأس السوبر األوروبية.
 5 وقدرها  األول  المركز  جائزة  االسباني  الفريق  ونال    

ماليين دوالر مقابل 4 ماليين الستوديانتيس.
األميركية  نظيرتها  مع  األوروبية  األندية  وتعادلت    
بنظامها  البطولة  في  منهما  لكل  ألقاب  بثالثة  الجنوبية 
بنسخاتها  فازت  حيث   ،2000 العام  من  اعتبارا  الجديد 
الثالث األولى فرق برازيلية هي كورينثيانز وساو باولو 
أن  قبل  و2006،  و2005   2000 اعوام  وانترناسيونال 
تنتقل السيطرة إلى الفرق األوروبية عبر ميالن االيطالي 
 )2008( االنجليزي  يونايتد  ومانشستر   )2007(

وبرشلونة )2009(.
وبالعودة للمباراة، المحاولة األولى أرجنتينية حين 
أمامية  كــرة  فيرون  سيباستيان  ــوان  خ المخضرم  مــرر 
إلى انزو بيريز الذي كان في مواجهة المرمى لكن المالي 
سيدو كيتا تدخل في اللحظة المناسبة وعرقل طريقه ما 
ركنية  إلى  إبعادها  في  فالديس  فيكتور  للحارس  سمح 

.)4(

جيدا  الـــدوران  في  الكاتالونية  المحركات  وتأخرت 
كرة  ــر  اث الثامنة  الدقيقة  فــي  ـــى  األول الفرصة  فــجــاءت 
زالتان  السويدي  إلى  ابيدال  اريــك  الفرنسي  من  طويلة 
هرنانديز  تشافي  إلــى  حضرها  ــذي  ال ابراهيموفيتش 
أمام  يتابعها  من  تجد  لم  عرضية  فحولها  المنطقة  داخل 

المرمى.
المجريات  على  سيطرته  ــرض  ف برشلونة  وحـــاول 
بسبب  بالكرة  التحكم  في  صعوبة  وجد  لكنه  كالمعتاد 
وتضييق  االنقضاض  في  استوديانتيس  العبي  سرعة 
المسافات في منطقتهم، كما اقلقت الهجمات االرجنتينية 
في  حذرين  كانوا  الذين  أوروبـــا  بطل  مدافعي  المرتدة 

االندفاع تماما إلى األمام.
وفي ابرز تعامالت دفاع برشلونة مع الكرات المرتدة 
حدود  من  ركنية  إلــى  بصعوبة  بويول  أبعدها  ــدة  واح
إلى  الــخــطــورة  الركنية  ــذه  ه ـــادت  وأع  ،)27( المنطقة 
الجهة  في  فيرون  إلى  كرة  إثرها  على  تهيأت  إذ  المباراة 

اليمنى فسددها قوية مرت أمام المرمى مباشرة.
مهارة  وفشلت  ــط  ــوس ال منطقة  ــي  ف اللعب  انحصر 
دفاعات  اخــتــراق  في  وهنري  وابراهيموفيتش  ميسي 
الخــتــراق  تــشــافــي  مــحــاولــة  أن  حــتــى  اســتــوديــانــتــيــس، 
المنطقة ووقوعها داخلها مطالبا بركلة جزاء لم تنفع الن 

الحكم أمر بمتابعة اللعب.
بداية  منذ  أسلوبه  مع  منسجما  استوديانتيس  بقي 
وهجمات  الكرة  لحامل  لصيقة  دفاعية  رقابة  المباراة، 
بوسيلي  ارتقى  حين  المحاوالت  احدى  ونجحت  مرتدة، 
فتابعها  اليسرى  الجهة  من  وصلته  عالية  لكرة  ببراعة 
من بين بويول وكيتا وأودعها في الزاوية اليمنى للمرمى 
من  دقائق  ثماني  قبل  صدها  عن  فالديس  الحارس  عجز 

نهاية الشوط األول.

الشوط  بداية  في  كيتا  من  بدال  ببدرو  غوارديوال  ودفع 
بشكل  ــدت  ب التي  الهجومية  الناحية  لتفعيل  الثاني 
لتشكيلة  برشلونة  يتأخر  لم  إذ  األول  عن  تماما  مغاير 
ابراهيموفيتش  أرســلــهــا  بــكــرة  منافسه  على  ــورة  ــط خ

بيسراه المست القائم األيسر لمرمى البيل )48(.
وهنري  وبـــدرو  وابراهيموفيتش  شــافــي  ــرك  ــح وت   
منطقته  في  منافسه  وحاصر  برشلونة  فضغط  والفيش 
لكنه بقي يبحث عن اللغز لفك دفاعاته المحكمة، وكانت 
لكنها  البيل  مرمى  أمام  جدا  خطيرة  العرضية  التمريرات 

لم تستغل بالشكل المطلوب.
ساقطة  كرة  اثر  جيدة  بمحاولة  ابراهيموفيتش  وقام 
لكن  الحارس  خداع  فيها  حاول  المتقدم  بدرو  إلى  »لوب« 

االخير تصدى لها )62(.
سيرجيو  مكان  توريه  يايا  العاجي  غوارديوال  وأشرك 
العشر  الدقائق  في  إنــقــاذه  يمكن  ما  النقاذ  بوكسيتش 
األخيرة الن استوديانتيس كسر الحصار االسباني وعاد 

إلى طلعاته الهجومية المعاكسة.
على  يسيطر  أن  بــرشــلــونــة  عــلــى  جــديــدا  يــكــن  ـــم  ول
تسنح  أن  دون  من  لكن  األخيرة  الدقائق  في  المجريات 
التعادل  هدف  خطف  انه  إال  للتسجيل،  حقيقية  فرص  له 
قبيل نهاية المباراة من كرة عالية حضرها ابيدال برأسه 
ليفرض  الشباك  في  أيضا  برأسه  أكملها  الذي  بدرو  إلى 

تمديدا للوقت.
ــى  ــق فـــعـــادت الــخــطــورة إل ــأل ــت ــــاد مــيــســى إلـــى ال وع
الشوط  مجريات  عن  غائب  شبه  كان  أن  بعد  برشلونة 
سقف  على  استقرت  حرة  ركلة  من  كرة  ــل  وأرس الثاني، 
لميسي  كــرة  ابراهيموفيتش  حضر  ثم   ،)95( المرمى 
أن  قبل   ،)97( األيــمــن  القائم  مــن  ــدا  ج قريبة  فتابعها 
المرمى  يمين  على  بعيدة  جدا  قوية  كرة  السويدي  يسدد 

.)102(
عالية  لكرة  سبح  الذي  األرجنتيني  عبر  الفرج  وجاء   
من الجهة اليمنى وتابعها بصدره في المرمى في الدقيقة 

110 مانحا فريقه اللقب الذي يبحث عنه منذ اعوام.
  أدار المباراة المكسيكي بينيتو ارشونديا.

بوهانغ يحرز 
المركز الثالث

الثالث  المركز  آسيا  بطل  الجنوبي  الكوري  ستيلرز  بوهانغ  أحرز   [
المكسيكي  اتالنتي  على  بفوزه  القدم  كرة  في  لألندية  العالم  بطولة  في 
األصلي  الوقت  انتهاء  بعد   3-4 الترجيح  بركالت  الكونكاكاف  بطل 

1-1 أمس )السبت( على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. 
وافتتح البرازيلي دنيلسون التسجيل لبوهانغ بعد تمريرة من الجهة 
مدافعين  من  وه��رب  اليمنى  بقدمه  الكرة  أثرها  على  استقبل  اليسرى 
إلى  اليمنى  بقدمه  بحرفنة  دفعها  ثم  الحارس  مواجهة  في  ليصبح  اثنين 

الزاوية اليسرى البعيدة )42(.
اآلن  حتى  البطولة  هدافي  صدارة  في  لدنيلسون  الرابع  هو  والهدف 
بعد أن كان سجل هدفين في مرمى مازيمبي الكونغولي في ربع النهائي، 

وهدفا في مرمى استوديانتيس األرجنتيني في نصف النهائي.
اثر  الثاني  الشوط  بداية  على  لحظات  بعد  التعادل  اتالنتي  وأدرك 
إلى  المدافعين  خلف  فمررها  اليمنى  الجهة  في  بيريرا  إلى  وصلت  كرة 
سو  الحارس  يمين  على  المنطقة  داخل  من  تابعها  الذي  ماركيز  رافايل 

دونغ جين.
الحارس  وقف  حيث  الثاني  الشوط  في  عدة  فرصا  اتالنتي  وأه��در 
ثان  بهدف  شباكه  اهتزاز  دون  وح��ال  منيعا  س��دا  جين  دون��غ  الكوري 
ركالت  إلى  الفريقان  ويلجأ  األصلي  الوقت  نهاية  حتى  التعادل  ليستمر 
الترجيح مباشرة من دون تمديد الوقت حسب لوائح البطولة، فحسمها 

بوهانغ 3-4.

] حمل هدف التعادل الذي سجله بدرو رودريغيز ليديسما 
نجم برشلونة االسباني في مرمى استوديانتيس األرجنتيني 
كرة  في  لألندية  العالم  بطولة  نهائي  في  )السبت(  أمس   )1-1(

القدم الرقم 7 في 7 مباراة رسمية له مع فريقه. 
البطولة  نهائي  نصف  في  برشلونة  تاريخ  دخل  بدرو  وكان 
 110 قبل  الكاتالوني  النادي  إنشاء  منذ  العب  أول  بات  عندما 
سنوات ينجح في التسجيل في 6 مسابقات مختلفة في موسم 

واحد.
المباراة  نهاية  م��ن  دقيقة  قبل  ال��ي��وم  ه��دف��ه  ب���درو  وس��ج��ل 
عن  يغيب  الذي  الوحيد  اللقب  إحراز  في  فريقه  آمال  على  مبقيا 

سجالته.
في  المكسيكي  اتالنتي  ض��د  أساسيا  ش��ارك  ب��درو  وك��ان 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  م��ن  ب��دال  النهائي  نصف 
المنافس  ال��ف��ري��ق  ش��ب��اك  ه��ز  ف��ي  ون��ج��ح  كاحله  ف��ي  ال��م��ص��اب 

أيضا.
هذا  الكاتالوني  الفريق  نجوم  ابرز  احد  نفسه  بدرو  فرض 
الفرصة  غواردويال  خوسيب  المدرب  منحه  أن  بعد  الموسم 
مدربه  ظن  المهاجم  الوسط  العب  يخيب  فلم  عدة،  مباريات  في 
صفوفه  في  خاضها  رسمية  مباريات   5 في  أهداف   5 وسجل 
هدفه  البطولة  هذه  في  يسجل  أن  قبل  مختلقة  مسابقات   5 في 

السابع في سبع مباريات.

واف�����ت�����ت�����ح ب�����������درو رص�����ي�����ده 
فريقه  صفوف  في  التسجيلي 
ضد  السوبر  الكأس  مباراة  في 

أغسطس/آب  في  بلباو  اتلتيك 
الفوز  ه��دف  سجل  ث��م  الماضي، 

مرمى  ف��ي  اإلض���اف���ي  ال��وق��ت  ف��ي 
في  األوك��ران��ي  دونتسك  شاختار 

األوروبية  السوبر  الكأس  مباراة 
في الشهر ذاته أيضا ليمنح فريقه 

اللقب.
ال���دوري  ف��ي  أه��داف��ه  أول  أم���ا 

الميريا  مرمى  في  فكان  المحلي 
األول  أك���ت���وب���ر/ت���ش���ري���ن  ف�����ي 

في  ثنائية  يسجل  أن  قبل  الماضي، 
مسابقة  في  ليونيسا  كولتورال  مرمى 

الكأس.
برشلونة  اكاديمية  خريج  بدرو  ونجح 

دوري  مسابقة  في  آخر  هدف  تسجيل  في 
البرازيلي  مرمى  في  وتحديدا  أوروب��ا  أبطال 

ج��ول��ي��و س���ي���زار ح�����ارس م���رم���ى ان���ت���ر م��ي��الن 
االيطالي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

7 من 7 لبدرو في المباريات الرسمية

§ أبو ظبي – أ ف ب

القدم  كرة  في  لألندية  العالم  بطولة  أحرز  حين  سادس  بلقب  عامه  االسباني  برشلونة  أكمل   [
أمس  النهائية  المباراة  في  التمديد  بعد   1-2 االرجنتيني  بالتا  ال  دي  استوديانتيس  على  بفوزه 

)السبت( على استاد مدينة زايد الرياضية في ابوظبي امام 50 الف متفرج.
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من يغّير حال دورينا؟
أوضاعنا  ظلت  طالما  ومتكررًا  شائكًا  سيظل  المحلية  الكروية  مسابقاتنا  وضع  عن  الحديث   [
الرياضية والكروية على حالها فضاًل عن انعدام الرغبة الجادة نحو التغيير والتطوير حتى أصبح 

كل موسم ينحدر فيه الحال إلى األسوأ وال ندري ماذا يخبئ لنا المستقبل. 
بوجوده  نشعر  لم  بصراحة  والذي  الكروي  دورينا  من  الذهاب  رحلة  عمر  انقضى  وباألمس 
وظهور إثارته إال في الجولتين األخيرتين اللتين شهدتا مواجهات فرق المقدمة المحرق واألهلي 
المباريات  عن  للحديث  الكروية  والجماهير  المحلية  الصحافة  يغري  ما  ظهرت  ومعها  والرفاع 
ظل  في  »الخجل«  بند  تحت  يندرج  ومجرياتها  دورينا  مباريات  عن  حديث  أي  ظل  بعدما  المحلية 

الوضع الصعب للدوري.
أدوات  بعض  أن  إدراكنا  رغم  على  ملّحة  تساؤالت  عدة  يفرض  دورينا  حال  إليه  وصل  ما  إن 
وهو  اليدين  مكتوف  وق��وف��ه  ع��دم  يجب  لكن  ال��ك��رة  ات��ح��اد  ق���درات  ع��ن  بعيدة  والتطوير  التغيير 
األسئلة  تلك  ضمن  ومن  والتطوير،  التغيير  سبل  عن  الجاد  والبحث  مسابقاته  عن  األول  المسئول 

يؤكد  الكرة  اتحاد  أن  رغم  على  ب��وادره  حتى  نلحظ  لم  وال��ذي  للدوري  الرسمي  الراعي  دور  أين 
تعاقده مع إحدى الشركات الراعية للدوري منذ الموسم الماضي؟... وإذا عرف السبب فالمصيبة 
فيما  البحريني،  السوق  وسط  تجاريًا  تعاملها  في  »تورطت«  المعنية  الشركة  أن  علمت  ألنني  أكبر 
البحريني  للدوري  رعايتها  وض��ع  مع  التعامل  إجادتها  ع��دم  عن  مسئولة  الشركة  أن  هنا  أق��ول 
والذي يفترض أن تكون درست الوضع من جميع نواحيه لكي تضع الحلول المناسبة ولو رجعنا 
لتجارب بعض الشركات الراعية السابقة لعرفنا الفارق، ويكفي أننا حتى اليوم لم نسمع حتى اسم 
الشركة الراعية ولم تضع إعالنًا فكيف تريد إعالنات من الشركات والمؤسسات التجارية في ظل 

هذا الوضع المتناقض من شركة يقال عنها »كبيرة«!
مع  والتواصل  التنظيم  مهمات  تتولى  خاصة  لجنة  االت��ح��اد  يشكل  ال  لماذا  آخ���ر...  وس��ؤال 
فالمؤشرات  المباريات؟  حضور  على  الجماهير  لتحفيز  سبل  وإيجاد  المحلية  اإلعالمية  الوسائل 
تقول أن الجماهير موجودة لكنها تحتاج إلى أجواء تشجيعية وتحفيزية من جميع النواحي وذلك 
من  أطرافًا  وتضم  النواحي  جميع  من  الدوري  لتنظيم  خاصة  لجنة  تشكيل  فكرة  طرح  إلى  يدفعنا 
جهات مختلفة تكون لديها صالحيات العمل والتغيير والتطوير والخروج من الدائرة المغلقة التي 
المجتهد  المسابقات  لجنة  رئيس  شخص  في  التنظيم  بحصر  سنوات  منذ  دورينا  أمور  بها  نسير 

عبدالعزيز قمبر الذي يعمل وفق قدراته والمتاح وال يالم في ذلك!
لجان  وتشكيل  القدم  لكرة  المفدى  الملك  ك��أس  عن  يومية  شبه  أخبار  عن  اليوم  نسمع  إننا 
واجتماعات وأفكار وذلك أمرًا جيدًا وندعمه وخصوصًا أننا أمام أغلى المسابقات، لكن أال يفترض 
المسابقات  أن  وخصوصًا  للدوري  تنظيمه  في  نفسها  والجدية  بالروح  الكرة  اتحاد  يعمل  أن 
الموسم  من  بدءًا  العهد  ولي  كأس  تنظيم  إلغاء  بعد  فقط  الملك  وكأس  الدوري  على  اليوم  اقتصرت 
الموسم  الملك  ك��أس  لنهائي  المميز  التنظيم  بعد  أك��دوا  االتحاد  مسئولي  أن  رغ��م  على  الجاري 
لم  لألسف  لكن  تنظيمي  دافع  على  حصلوا  وأنهم  متميزًا  سيكون  الجاري  الموسم  أن  الماضي 

يترجم ذلك على أرض الواقع فعاد دورينا إلى حاله!

رئيس اللجنة األولمبية يتوسط المشاركين في بطولة المملكة لليخوت الشراعية
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إلى صامويل إيتو القدم  لكرة  اإليطالي  ميالن  إنتر  ن��ادي  وق��ف   [
حاول  بعدما  إيتو  صمويل  الكاميروني  مهاجمه  ج��وار 
األسبوع  ه��ذا  م��ن  سابق  وق��ت  ف��ي  تليفزيوني  برنامج 
إجراء مقابلة مع الالعب للتحدث عن ابنته التي أنجبها من 

امرأة إيطالية.
 

وجاء بموقع إنتر ميالن على اإلنترنت في وقت متأخر 
عن  راض  غير  إنتر  »إن  )الجمعة(:  األول  أمس  مساء  من 
لالعب  الشخصية  الحياة  في  السافر  اإلعالمي  التدخل 
الواقعة  هذه  إزاء  بالمرارة  ويشعر  له،  مساندته  ويعلن 

المحزنة«.
البطاقة الشخصية: 

االسم: صامويل ايتو فيلس.
مواليد: 10 مارس/آذار 1981م.

العمر: 28 عامًا.
البلد: الكاميرون.

النادي الحالي: نادي انتر ميالن اإليطالي.
 مسيرته وانجازاته: 

- تنقل ايتو في عدة فرق إسبانية منذ التحاقه بالدوري 
من  1998م  ال��ع��ام  ف��ي  انتقل  إذ  ال��ق��دم،  لكرة  اإلسباني 
إلى  أع���اره  واألخ��ي��ر  م��دري��د،  ري��ال  إل��ى  ليجانيس  ن��ادي 
في  الريال  ناديه  إلى  أخرى  مرة  عاد  منذ  اسبانيول  نادي 

العام )1999م(.

مايوركا  ن��ادي  جديد  من  انتقل  المرحلة  ه��ذه  بعد   -
االسباني وبقى فيه ألربعة مواسم تقريبًا.

إل��ى   2005/2004 م���وس���م  ف���ي  اي���ت���و  ان��ت��ق��ل   -
موسم  ح��ت��ى  م��ع��ه  ول��ع��ب  اإلس��ب��ان��ي  ب��رش��ل��ون��ة  ن����ادي 

.2009/2008
العام  ف��ي  اف��ري��ق��ي  الع��ب  أف��ض��ل  لقب  على  حصل    -

2003، 2004 و2005.
بثالث  ال��ك��ام��ي��رون  ب����الده  منتخب  م��ع  إي��ت��و  ف���از   -
 2000 عامي  ف��ي  افريقيا  أم��م  ك��أس  رئيسية:  ب��ط��والت 
أولمبياد  في  الذهبية  الميدالية  إلى  باإلضافة  و2002، 

العام 2000.
- يعتبر إيتو هو هداف كأس األمم االفريقية على مدار 
األرقام  كل  وتجاوز  عادل  إذ  هدفا،   16 برصيد  تاريخها 

بتسجيله 5 أهداف في كأس األمم االفريقية غانا 2008.
مرتين  م��رات،   )3( اإلسباني  ال��دوري  بطولة  حقق   -
برشلونة  مع  وكلها  الماضي  الموسم  وواحدة  متتاليتين 

اإلسباني. 
- ح��ق��ق ب��ط��ول��ة ك���أس إس��ب��ان��ي��ا م��ع ن����ادي م��اي��ورك��ا 
مع  الماضي  الموسم  وأخ���رى  واح���دة،  م��رة  اإلس��ب��ان��ي 

برشلونة.
 2006 في  مرتين  أوروب��ا  أبطال  دوري  لقب  حقق   -

و2009، وسجل في كال النهائيين.

نجمة أوروبا بـــرعاية

مركز خدمات الجزيرة

     1 7 5 5 0 5 5 5 :
القناةالمباراةالتوقيت

الدوري اإلسباني

م��������������اي��������������ورك��������������ا19:00  × الجزيرة الرياضية 4+م������������ل������������ق������������ا 

م�����دري�����د21:00 أت����ل����ت����ي����ك����و   × الجزيرة الرياضية 2+ت����ي����ن����ي����ري����ف����ي 

ف������ال������ن������س������ي������ا23:00  × الجزيرة الرياضية 2+الك������������������ورون������������������ا 

الدوري اإليطالي

ك�������ات�������ان�������ي�������ا17:00  × الجزيرة الرياضية 1+ي����������وف����������ن����������ت����������وس 

ك�������ي�������ي�������ف�������و17:00  × الجزيرة الرياضية 4+ن����������������اب����������������ول����������������ي 

ب�����������������ارم�����������������ا17:00  × الجزيرة الرياضية 6+روم�������������������������������������������ا 

ب���������������������������اري17:00  × الجزيرة الرياضية 7+ج����������������������ن����������������������وى 

الت������س������ي������و22:45  × م�����������ي�����������الن  الجزيرة الرياضية 1+إن�����������ت�����������ر 

الدوري اإلنجليزي

ب�����ي�����رن�����ل�����ي16:30  × شو سبورت 1ول��������ف��������ره��������ام��������ت��������ون 

ب������رم������ن������غ������ه������ام18:00  × إكستريم سبورتإي�����������ف�����������رت�����������ون 

ت������ش������ل������س������ي19:00  × شو سبورت 1وس��������������ت��������������ه��������������ام 

الدوري اإلنجليزي الدرجة األولى

م�������ي�������دل�������زب�������ره16:00  × الجزيرة الرياضية 3+ن��������ي��������وك��������اس��������ل 

الدوري األلماني

ب����ري����م����ن17:30 ف���������ي���������ردر   × دبي الرياضية 2ه��������ام��������ب��������ورغ 

ن����������ورن����������ب����������ي����������رغ19:30  × دبي الرياضية 2ك��������������ول��������������ن 

الدوري الفرنسي

ل�����������ي�����������ون23:00  × الجزيرة الرياضية 2م�����������������ون�����������������اك�����������������و 

الدوري الهولندي

أم�������س�������ت�������ردام16:30 أي��������اك��������س   × الجزيرة الرياضية 5+ب��������ري��������دا 

ت�����ف�����ي�����ن�����ت�����ي16:30  × الجزيرة الرياضية 6+أوت��������������ري��������������خ��������������ت 

آي����������ن����������ده����������وف����������ن18:30  × الجزيرة الرياضية 6+رودا 

الدوري االسكتلندي

س������ي������ل������ت������ي������ك15:30  × أبوظبي الرياضية 2ه������������������ارت������������������س 

الدوري البرتغالي

ب��������������ورت��������������و23:15  × شو سبورت 1ب����������ن����������ف����������ي����������ك����������ا 

الدوري اليوناني

أول�������ي�������م�������ب�������ي�������اك�������وس20:00  × الجزيرة الرياضية 1أري�������������������س 

الدوري السعودي

االت����������������ف����������������اق19:40  × الجزيرة الرياضية 2ال�������������ن�������������ص�������������ر 

ال���������������ه���������������الل19:40  × الجزيرة الرياضية 1+ن����������������������ج����������������������ران 

ال����������ش����������ب����������اب19:40  × الجزيرة الرياضية 8+ال��������������������وح��������������������دة 

الدوري القطري

ال����������ش����������م����������ال17:30  × الدوري والكأسال���������������������ري���������������������ان 

ال���������خ���������ري���������ط���������ي���������ات19:30  × الدوري والكأسق�����������ط�����������ر 

الدوري اإلماراتي

ي����������اس15:55 ب����������ن����������ي   × دبي الرياضية 1ال������������������وح������������������دة 

دبي الرياضية 1ال�������������������ش�������������������ب�������������������ابx ال����������ن����������ص����������ر19:00

الدوري الكويتي

ال�������ن�������ص�������ر16:00  × الكويت الرياضيةال������������ق������������ادس������������ي������������ة 

نهائي بطولة العالم للسيدات لكرة اليد

ال����������ن����������روي����������ج11:30  × الجزيرة الرياضية 2إس����������ب����������ان����������ي����������ا 

ف����������رن����������س����������ا14:00  × الجزيرة الرياضية 2روس���������������������ي���������������������ا 

NBA دوري الـ

أورل��������ي��������ان��������ز20:30 ن�������ي�������و   × الجزيرة الرياضية 5+ت��������ورن��������ت��������و 

ب�����������ورت�����������الن�����������د02:00  × الجزيرة الرياضية 6+م�����������ي�����������ام�����������ي 

في بطولة »300 بروشوب« للعيد الوطني للبولنج

67 مشاركًا وعماد جهرمي وطوني في الصدارة
§ الوسط - المحرر الرياضي 

بطولة  ــي  ف المشاركين  عــدد  وصــل   [
للبولنج  الوطني  للعيد  بروشوب«   300«
 67 إلــى  المرح  أرض  مركز  على  والمقامة 
ــدد بعد  ــع ـــن الــمــتــوقــع ارتـــفـــاع ال ــا وم ــب الع
بطولة  فــي  المشاركين  الالعبين  ــول  وص

قطر الدولية.
وشهد يوم أمس عدة تغييرات في مراكز 
استطاع  إذ  األولى،  المجموعة  في  الالعبين 
الخبير  الالعب  إزاحة  جهرمي  عماد  العمدة 
أن  بعد  المجموعة  قمة  مــن  راســتــي  ــادل  ع
في  نقطة   955 مجموع  إحـــراز  ــن  م تمكن 
الكلي  مجموعه  ويرفع  المحاوالت  إحــدى 
حين  في   ،246 وبمعدل  نقطة   1972 إلى 
ـــد من  ــدي أس ــه ــوق م ــل ــخ تــمــكــن الـــالعـــب ال
ويحتل  النهائية  األدوار  في  مقعده  حجز 
وبمعدل   1874 بمجموع  السابع  المركز 
نادي  العب  زميله  تمكن  وكذلك  نقطة   223
إلى  الــتــقــدم  ــن  م درويـــش  علي  الحصم  أم 
وبمعدل   1755 بمجموع  الثامن  المركز 
عزيز  الالعب  ــازال  م حين  في  نقطة،   219

 12 المركز  ويحتل  الخطر  منطقة  في  جعفر 
في  وخبرته  مستواه  يناسب  ال  مركز  وهو 

البولنج.
الالعبة  استعادت  السيدات  فئة  ــي  وف
من  ــدارة  ــص ال مركز  مـــدارا  مريم  الحديدية 
خسرتها  أن  بعد  بــوعــابــد  مــريــم  الــالعــبــة 
نقطة   764 مجموع  أحــرزت  إذ  واحــد،  ليوم 
إيمان  زميلتهما  وتأتي  نقطة   190 وبمعدل 

الحلواجي في المركز الثالث.
 40 تضم  والتي  الثانية  المجموعة  وفي 
صدارة  في  بالبو  توني  الالعب  مازال  العبا 
دون  ــن  وم نقطة   234 بمعدل  المجموعة 
بمعدل  فيالنويفا  ليم  الالعب  يليه  منافس 
بمعدل  فيالنويفا  ميديل  ــم  ث  227 نقطة 
نقطة 226 وقفز الالعب جيري سيرفانتس 
األخيرة  محاولته  بعد  الرابع  المركز  إلى 
يقدم  لم  في  نقطة   924 فيها  ــرز  أح ــذي  وال
أمثال  ــن  م البحرينيين  الالعبين  معظم 
والعبي  الخان  ياسر  الخليج  طيران  العب 
ومحمد  محمد  ــروف  ــع م الــبــحــريــن  ـــادي  ن
األدوار  بلوغ  إلى  تؤهلهم  مستويات  فريد 

عادل جهرميالنهائية من البطولة.


