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الحكومة المجرية 
تعتزم وضع 

خطة إصالحات 
اقتصادية كبيرة

واشنطن: 
توقيف

 12 أميركيًا 
في اليمن

عمالية  تسريحات  ال  »ب��اب��ك��و«: 
والحديث عن »الخصخصة« إشاعات

4
رئيس الوزراء وولي العهد: ال تراجع 
المقرة الصناعية  المشروعات  للسلةعن  زي��ن  دوري  بطل  األه��ل��ي 

الكعبي يحيل »تغيير عناوين 
كرزكان« إلى مجلس الوزراء

§ البديع - صادق الحلواجي

والزراعة  البلديات  شئون  وزيــر  قــال   [
جمعة الكعبي، إنه »أحال قرار مجلس بلدي 
عناوين  لنقل  الــرافــض  الشمالية  المنطقة 
منطقة  مسمى  تــحــت  ـــرى  ألخ ــان  ــرزك ك ــي  ف
لبحثه«،  الــــوزراء  مجلس  ــى  إل »الــلــوزي«، 
المجلس  قرارات  على  رده  في  الكعبي  وأفاد 
ما  سيتخذ  الـــوزراء  »مجلس  ــأن  ب البلدي، 
توافي  أن  على  الشأن،  هذا  في  مناسبًا  يراه 

الوزارة المجلس بالرد فور وروده إليها«.
االعتيادية  جلسته  فــي  المجلس  وأكـــد 
للفصل  ـــع  ـــراب ال ــاد  ــق ــع االن دور  مـــن   16 ــــ  ال
يــرى  »ال  أنـــه  مـــجـــدداً،  الــثــانــي  التشريعي 
عرفية  أو  اجتماعية  أو  )قانونية  شرعية 
الجهاز  مطالبًا  التغيير،  لهذا  منطقية(  أو 
هذه  عــن  بالتراجع  للمعلومات  المركزي 
صفو  تعكير  ــي  ف تساهم  ال  حتى  الــخــطــوة 

الشارع«.
                      )التفاصيل ص6(

»البلديات«: »نورانا« من 
المشروعات ذات الطبيعة الخاصة

§ المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

] قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن رخصة 
دفان مشروع نورانا أصدرت وفق اإلجراءات المتبعة 
الخاصة  الطبيعة  ذات  المشاريع  من  النوع  هذا  لمثل 
أن  كما  التنفيذية،  والئحته  البلديات  لقانون  ووفقًا 
الجهات  جميع  قبل  من  عليه  الموافقة  تمت  المشروع 

الخدمية كل في اختصاصه.
أمس  »الوسط«  في  نشر  ما  على  تعقيبًا  ذلك  جاء 

)اإلثنين( بخصوص مشروع نورانا. وأفادت الوزارة 
الهيكلي  المخطط  ضمن  يقع  الــمــشــروع  مــوقــع  أن 
 ،2030 البحرين  لمملكة  الــوطــنــي  االستراتيجي 
والذي أقر بموجب المرسوم بقانون رقم )24( لسنة 
للمنطقة  التفصيلي  المخطط  سيعرض  كما   ،2008
إلبداء  البلدي  المجلس  على  المشروع  هذا  متضمنًا 
والتي  المتبعة  لآللية  وفقًا  المشروع  بشأن  مرئياته 

نص عليها قانون البلديات.                    )التفاصيل ص6(

§ الوسط - هاني الفردان

للمرور  العامة  اإلدارة  تكشف   [
)الثلثاء(  اليوم  صحافي  مؤتمر  في 
المعدنية  اللوحات  لتغيير  خطتها  عن 

ألكثر من 400 ألف مركبة في البحرين، 
المعدنية  اللوحات  لتغيير  الجديد  مشروعها  ضمن  وذل��ك 

اللوحات. هذه  ستوفرها  جديدة  متطلبات  وفق  للمركبات 
العامة  اإلدارة  أن  إل��ى  »ال��وس��ط«  ل���  ال��م��ص��ادر  وأش���ارت 
س��ت��ع��ل��ن ال���ي���وم ع���ن أس���ب���اب ت��غ��ي��ي��ر ال��ل��وح��ات ال��م��ع��دن��ي��ة، 

التي  األمنية  االحتياطات  وكذلك  للوحات  الجديدة  والمميزات 
اللوحات  ورسوم  التغيير،  وخطة  الجديدة،  اللوحات  في  روعيت 

اللوحات. تغيير  ومراكز  الجديدة 
على  الجديدة  اللوحات  تركيب  للمرور  العامة  اإلدارة  وب��دأت 
اللوحات  الختبار  أول��ى  خطوة  ف��ي  األمنية  ال��دوري��ات  س��ي��ارات 

أمنية،  ب��م��واص��ف��ات  ت��م��ت��از  ال��ت��ي 
إن  م��ط��ل��ع��ة  م����ص����ادر  وق����ال����ت 
م��ع  االت�����ف�����اق  أت����م����ت  اإلدارة 
بصناعة  المتخصصة  الشركة 
اللوحات  تعميم  وأن  اللوحات، 
بقرار  م��ن��وط  العامة  للسيارات 

الداخلية.  وزير  من 
إلى  المصادر  وأشارت 
اللوحات  استبدال  قرار  أن 
المؤمل  من  وأن  قريبًا،  سيصدر 
مبلغًا  اللوحة  تغيير  يكلف  أن 
سيارة،  لكل  والخلفية  األمامية  للوحتين  دنانير   7 يتجاوز  ال 
انتقالية  كفترة  تقريبًا  عامين  فترة  المرور  إدارة  وستحدد 
سياراتهم.                                   لوحات  لتغيير  للمواطنين 
ص4( )التفاصيل 

مقابل رسوم بسيطة وتحديد مراكز للتبديل

»المرور« تضع خطة لتغيير لوحات السيارات

دًا »رويترز«: تعليق مشروع »جسر المحبة« ُمجدَّ
] يلف الغموض مشروع جسر البحرين وقطر الضخم، 
العمل  إن  )اإلثنين(  أمس  لألنباء  »رويترز«  وكالة  قالت  إذ 
دوالر  مليارات   4 نحو  كلفته  تبلغ  الذي  المشروع  في  توقف 
ويمتد لمسافة 40 كيلومتراً، في حين ذكرت مصادر مسئولة 
وأن  تناقش،  مازالت  فنية  أمــوراً  أن  البحريني  الجانب  في 

الحديث عن توقف العمل هو مجرد »تهيؤات«.
جرى  إنه  ها،  ُتسمِّ لم  مصادر  عن  نقاًل  »رويترز«  وذكــرت 
بين  جسر  لبناء  طويلة  فترة  منذ  مزمع  مــشــروع  تعليق 
البحرين وقطر بقيمة ثالثة مليارات دوالر كما جرى تقليص 

وتزايد  التكاليف  تصاعد  ــط  وس للمشروع  العمل  فريق 
عن  »أعلن  ذاتها  الوكالة  وأضافت  السياسية.  التوترات 
المشروع للمرة األولى في 2001 وتأجل بالفعل في 2008 
قــطــارات،  خــطــوط  يشمل  بحيث  الــمــشــروع  نــطــاق  لتغيير 
في  سيبدأ  العمل  إن  البلدان  قال  الماضي  العام  أواخر  وفي 
الربع األول من العام ويستكمل بحلول 2015، لكن الموعد 
مايو/  في  مجدداً  المشروع  فــرص  وتضاءلت  مر  الجديد 
السواحل  خفر  إن  البحرين  قــالــت  عندما  الــمــاضــي،  أيـــار 
القطريين أطلقوا النار وأصابوا صياداً بحرينيًا دخل المياه 

القطرية«.
الجسر  تنفيذ  عــن  المسئولة  الهيئة  أعــضــاء  ــد  أح لكن 
أن  »الوسط«،  أبلغ  قطر  مع  البحرين  سيربط  الذي  الجديد 
المحبة«  »جسر  إلنشاء  بالدراسات  مرتبطة  فنية  أسبابًا 
توقف  عن  تحدثت  التي  التقارير  ووصــف  تناقش،  تــزال  ال 
»الوسط«  لـ  يتسنَّ  ولم  تهيؤات«.  »مجرد  بأنها  المشروع 
الوصول إلى أي مسئول في الجانب القطري للحصول على 

تعليق فوري. 
)التفاصيل ص15(

رسم تخيلي لمشروع جسر البحرين وقطر

الغموض يلف مستقبل مشروع جسر البحرين وقطر

مدير دائرة الحوار العالمي في مجلس األمن القومي األميركي لـ »}«:

رؤيتنا األمنية تعتمد أجندة التواصل 
والحوار مع المجتمعات المسلمة

§ المنامة - منصور الجمري

ــوار  ــح ال دائـــــرة  ــر  ــدي م ـــال  ق  [
ــــن  ــــي مـــجـــلـــس األم ـــي ف ـــم ـــال ـــع ال
ـــي األمــــيــــركــــي بـــراديـــب  ـــوم ـــق ال
ــــط«، إن  ــــوس ـــي لــــ »ال ـــورث ـــام رام
بــاراك  األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة 
مختلفًا  طــريــقــًا  اختطت  ــا  ــام أوب
القومي  األمـــن  استراتيجية  فــي 
ـــدة  ـــدي ــــز ج ــــائ ـــى رك ـــل ــد ع ــم ــت ــع ت
ـــوارات  ـــح مـــن بــيــنــهــا تــنــشــيــط ال
ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ـــي ال ــة ف ــي ــم ــال ــع ال
والمساعدات  والتنمية  العامة 
الساعية  الجهود  ضمن  الدولية 
أهداف  من  مجموعة  تحقيق  إلى 
رامامورثي  وقــال  القومي.  األمــن 
هي  األولــــويــــات  مـــن  واحـــــدة  إن 

في  أوباما  الرئيس  رؤيــة  تحقيق 
العالم  مع  جديدة  بداية  انطالق 

اإلسالمي.
وتـــحـــدثـــت »الـــــوســـــط« مــع 
الرئيس  خطاب  عن  رامــامــورثــي 
ـــام  ـــع ــــي الــــقــــاهــــرة ال أوبـــــامـــــا ف

ــه عــزم  ــالل ـــذي أكـــد خ الــمــاضــي ال
الواليات المتحدة على االستمرار 
مع  ــــراط  ــــخ واالن الـــتـــواصـــل  ـــي  ف
ــول  ــة ح ــم ــل ــس ــم ــات ال ــع ــم ــت ــج ــم ال
فتح  خــــالل  ـــن  م وذلــــك  الـــعـــالـــم، 
على  ـــوم  ـــق ت ــــدة«  ــــدي ج ــــة  ــــداي »ب
عنها  ــدث  ــح ت جــديــدة  شـــراكـــات 
نيسان  ــل/  ــري أب  26 ــي  ف ــا  ــام أوب
الماضي في شيكاغو أثناء انعقاد 
األعــمــال،  لـــرواد  الرئاسية  القمة 
الــفــعــلــي  ــر  ــي ــي ــغ ــت ال »إن  ــــال  ق إذ 
من  القمة،  إلى  القاعدة  من  يحدث 
باألحالم  بدءاً  الشعبية،  القاعدة 
ــــراد الــذيــن  والــحــمــاســة لـــدى األف

يخدمون مجتمعاتهم«.                           
)التفاصيل ص3و28(

§ الوسط - عادل الشيخ

الريان  بمنطقة  الجنح  محكمة  قررت   [
 11 عــن  اإلفــــراج  )اإلثــنــيــن(  ــس  أم قطر  فــي 
ــة عــن كل  ــي ــال ـــاراً بــحــريــنــيــًا بــكــفــالــة م ـــح ب

دينار  )مئة  قطري  ريال  ألف  قدرها  شخص 
بحريني( مع منع البحارة من مغادرة قطر، 
القضائية  للجلسة  مــوعــد  تحديد  لحين 
القطرية  البيئة  نيابة  ترتِض  لم  إذ  المقبلة، 
لدى  عليه  بالطعن  وتقدمت  الصادر  الحكم 

محكمة االستئناف.
ــس 11  ومــثــل أمـــام الــقــضــاء الــقــطــري أم
النتهاء  سابقًا  عنهم  مفرج  بحرينيًا؛  بحاراً 
بحقهم  الــصــادرة  التوقيف  مــدة  ــــرارات  ق
محاكمة  تمت  كما  مالية.  كفاالت  ودفعهم 

في  التوقيف،  من  جلبوا  آسيويًا  صياداً   14
حين لم يتم إحضار 7 بحارة بحرينيين من 
على  عرضهم  سيتم  إنــه  قيل  إذ  التوقيف، 

المحكمة اليوم )الثلثاء(. 
)التفاصيل ص5(

محكمة الجنح قررت اإلفراج عنهم مقابل كفالة

طعن يمنع 11 صيادًا بحرينيًا من مغادرة قطر

استقبل النشطاء األربعة المشاركين في قافلة الحرية

العاهل يلتقي أعضاء »الوطنية لحقوق اإلنسان«

بن  حمد  الملك  ج��ال��ة  ال��ب��اد  ع��اه��ل  استقبل   [
عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس )اإلثنين( 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
ب��رئ��اس��ة س��ل��م��ان ال��س��ي��د ع��ل��ي ك��م��ال ال��دي��ن، وذل��ك 

المؤسسة. إدارة  مجلس  تشكيل  بمناسبة 
مبادئ  بتعزيز  البحرين  »إي��م��ان  جالته  وأك��د 
»أهمية  ع��ل��ى  م��ش��ددًا  وح��ري��ت��ه«،  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
في  ودوره��ا  اإلن��س��ان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
وكرامته«.  البحريني  اإلنسان  حقوق  على  الحفاظ 
اإلس��ام��ي  بديننا  التمسك  »م��راق��ب��ة  أن  وأوض���ح 

ركائز  أهم  من  هي  األصيلة  العربية  وقيمنا  الحنيف 
اإلنسان«. لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

النائب  الصافرية  قصر  ف��ي  جالته  التقى  كما 
جال  )الشيخ  األربعة  والمواطنين  الفضالة  ناصر 
وحسن  محمود،  يوسف  بوجيري،  خالد  الشرقي، 
الحرية،  قافلة  في  نشطاء  مع  شاركوا  الذين  مراد( 
الهجوم  في  محايد  دولي  تحقيق  »إج��راء  إلى  ودعا 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��غ��اش��م ع��ل��ى س��ف��ن ق��اف��ل��ة ال��ح��ري��ة 
بعد  االح��ت��ال  سلطات  اتخذتها  التي  واإلج���راءات 

ذلك«.                       )التفاصيل ص2(

عاهل الباد مستقبًا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان       )بنا(
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أثناء لقائه »هيومان رايتس ووتش«
وزير الداخلية: التعذيب أمر مرفوض وهو ليس من أخالقنا

9

» التربية«: نتائج االمتحانات النهائية 
يونيو م��ن  األخ��ي��ر  األس��ب��وع  ف��ي 

براديب رامامورثي
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ولي العهد يشيد بتعاون
كلية البحرين التقنية والقطاع الخاص

] نوه ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  سمو  االقتصادية  التنمية 
إدارة  بين  اإليــجــابــي  والتنسيق  بالتعاون  خليفة 
الكلية ومؤسسات القطاع الخاص للعمل على تحديد 
العمل  ســوق  احتياجات  مع  تتناسب  التي  البرامج 
بهدف إعداد جيل لديه المقومات واألدوات التي تجعل 

منه عنصراً فاعال في مجاالت العمل المتعددة. 
التنفيذي  الرئيس  سموه  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
لكلية البحرين التقنية جون سكوت الذي قدم لسموه 

التقرير السنوي للكلية. 
وتجويد  التعليم  ــالح  إص مسيرة  أن  سموه  ــد  وأك
أنظمته  من  تطور  جلية  رؤية  وفق  مستمرة  مخرجاته 
تصقل  ــي  ــت ال الـــالزمـــة  الــتــدريــبــيــة  ــج  ــرام ــب ال وتــوفــر 
المهارات العملية المكملة للنظام التعليمي.   وقد أثنى 
عن  تعبر  التي  الكلية  على  القائمين  جهود  على  سموه 
متطورة  أنظمة  إيجاد  إلى  الرامية  الوطنية  المبادرات 
في  لإلندماج  الخريجين  وكفاءة  مستوى  من  ترفع 

سوق العمل وتلبية احتياجاته.

البحرين تشارك في دورة
الدبلوماسية التي نظمتها الخارجية التركية

ــــدورة  ال ــة  ــي ــرك ــت ال ــة  ــي ــارج ــخ ال وزارة  نــظــمــت   [
الدول  من  عدد  من  للدبلوماسيين  عشرة  السادسة 
ـــا  وأوروب آســيــا  ووســـط  وإفريقيا  الــوســط  بــالــشــرق 
 22 إلى  نيسان  أبريل/   18 من  الفترة  في  الشرقية 

مايو/ أيار 2010.
مثلها  إذ  الدورة  هذه  في  البحرين  مملكة  وشاركت 
محمد  فهد  الخارجية  وزير  بمكتب  الثالث  السكرتير 
من  مشاركا   53 المشاركين  ــدد  ع وبلغ  الفيحاني، 

الكوادر  إعــداد  على  الـــدورة  وركــزت  الـــدول.  مختلف 
مختلف  مـــع  لــلــتــعــامــل  وتــهــيــئــتــهــا  ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال
األوضاع والظروف، إضافة إلى تركيزها على تدريب 
أمام  والتحدث  المفاوضات  فن  على  الدبلوماسيين 
وسائل اإلعالم وكيفية التحليل السياسي.   واشتملت 
المؤسسات  من  عــدد  عمل  على  ــالع  االط على  ــدورة  ال
الدولية  والوكالة  التركي  البرلمان  مثل  الرسمية 

.)TIKA( التركية للتعاون والتطوير

لدى استقباله أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

الملك: مراقبة التمسك بديننا وقيمنا من أهم ركائز المؤسسة
§ المنامة - بنا

بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  أكد   [
بتعزيز  البحرين  إيمان  خليفة  آل  عيسى 
مشدداً  وحــريــتــه،  ــان  ــس اإلن حقوق  مــبــادئ 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أهمية  على 
حقوق  على  الحفاظ  فــي  ـــا  ودوره اإلنــســان 

اإلنسان البحريني وكرامته.
ـــالل اســتــقــبــال جــاللــتــه في  ـــك خ ـــاء ذل ج
مجلس  )اإلثــنــيــن(  ــس  أم الصافرية  قصر 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  إدارة 
الدين،  كمال  علي  السيد  سلمان  برئاسة 
إدارة  مــجــلــس  تــشــكــيــل  بــمــنــاســبــة  وذلــــك 

المؤسسة.
ــه ألعـــضـــاء الــمــؤســســة  ــت ــالل ــى ج ــن ــم وت
ـــوض  ـــه ـــن ـــــي ال الــــتــــوفــــيــــق والـــــــســـــــداد ف
تشهده  ما  ظل  في  ومهماتهم  بمسئولياتهم 
وتطويرية  إصالحية  نهضة  مــن  المملكة 
ــة  ــي ــاس ــي ــس ــف األصـــــعـــــدة ال ــل ــت ــخ عـــلـــى م
تصب  والتي  واالجتماعية  واالقتصادية 

جميعها في مصلحة الوطن والمواطن.
مراقبة  أن  اللقاء  خالل  جاللته  وأوضــح 
وقيمنا  الحنيف  اإلسالمي  بديننا  التمسك 
ــز  ــائ ــــم رك ـــن أه ـــي م ــة األصــيــلــة ه ــي ــرب ــع ال
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان »فنحن 
مجتمع  في  نعيش  البحرين  في  اهلل  بحمد 

التآخي  على  قائم  ومترابط  متطور  مدني 
ـــراد  واالحـــتـــرام الــمــتــبــادل، ومــن خــالل األف
المدني  المجتمع  ومؤسسات  والجمعيات 
صورها  ــى  ــأرق ب الوطنية  أهــدافــنــا  نحقق 
ــه ويـــكـــون دور  ــاص ــص ــت ــال اخ ــج ـــٌل فـــي م ك
المؤسسات الحكومية مسانداً وداعمًا لذلك. 
الحقيقية  ــروة  ــث »ال أن  ــى  إل جاللته  وأشـــار 
هي  تنضب،  ال  والتي  العزيز  الوطن  لهذه 
به  ونعتز  نفتخر  الذي  البحريني  المواطن 
رقي  أجل  من  واحــدة  يــداً  معه  ونعمل  دائمًا 

وعزة وطننا. 
مجلس  ــاء  ــض أع ــه  ب »يتمتع  بما  ـــوه  ون
في  وإمكانيات  خبرات  من  المؤسسة  إدارة 

دعم  في  سيسهم  ما  اإلنسان،  حقوق  مجال 
ثقة  بكل  أهدافها  لتحقيق  المؤسسة  هــذه 
به  يقومون  ما  »على  لهم  شاكراً  واقــتــدار«، 

من جهد لتحمل هذه المسئولية الوطنية«.
ــد ســلــمــان  ــي ــس ــــن جــانــبــه، أعـــــرب ال وم
وتقديره  شكره  عن  الدين  كمال  علي  السيد 
لجاللة الملك، باسمه واسم أعضاء مجلس 
بتعيينهم  الملكية  الثقة  على  المؤسسة 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  ــي  ف ــاء  ــض أع
مستوى  في  نكون  أن  نأمل  »والتي  اإلنسان 
نترجم  وأن  التاريخية  واألمانه  المسئولية 
وحقوق  للعدالة  باالنتصار  عليه  اؤتمنا  ما 

اإلنسان في مملكة البحرين«.

ج��ال��ة  ال���ب���اد  ع��اه��ل  أك���د   [
آل  ع���ي���س���ى  ب�����ن  ح���م���د  ال���م���ل���ك 
خ��ل��ي��ف��ة خ�����ال اس��ت��ق��ب��ال��ه ف��ي 
النائب  أم���س  ال��ص��اف��ري��ة  ق��ص��ر 
ن��اص��ر ال��ف��ض��ال��ة وال��م��واط��ن��ي��ن 
الشرقي،  جال  األربعة)الشيخ 
وخ���ال���د ب���وج���ي���ري، وي��وس��ف 
م��ح��م��ود، وح��س��ن م����راد( ال��ذي��ن 
قافلة  ف��ي  ن��ش��ط��اء  م��ع  ش���ارك���وا 
لهجوم  تعرضت  ال��ت��ي  ال��ح��ري��ة 
إس��رائ��ي��ل��ي غ��اش��م، أك���د وق��وف 
م��م��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن إل�����ى ج��ان��ب 
األش�����ق�����اء ف�����ي ف��ل��س��ط��ي��ن ف��ي 
نيل  أج���ل  م��ن  ال���ع���ادل  ن��ض��ال��ه��م 
حقوقهم الوطنية وإقامة دولتهم 
ال��ق��دس  وعاصمتها  المستقلة 

الشريف.
وه���ن���أ ج��ال��ت��ه ال��م��واط��ن��ي��ن 
وطنهم  إل���ى  ع��ودت��ه��م  ب��س��ام��ة 
وأهلهم وذويهم، مؤكدًا أن مملكة 
البحرين تعمل دائمًا للحفاظ على 
س��ام��ة م��واط��ن��ي��ه��ا وت��أم��ي��ن كل 
التي  والتسهيات  اإلم��ك��ان��ي��ات 

تكفل لهم الراحة واألمان.
الجهود  بكل  جالته  وأش���اد 
هؤالء  ع��ودة  أجل  من  بذلت  التي 
ال��وط��ن،  أرض  إل���ى  ال��م��واط��ن��ي��ن 
المملكة  ع��اه��ل  ج��ه��ود  م���ق���درًا 
الشقيقة  ال��ه��اش��م��ي��ة  األردن���ي���ة 
ص��اح��ب ال��ج��ال��ة ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل 
وحكومته،  الحسين  اب��ن  الثاني 
م���ع���ب���رًا ع����ن ش���ك���ره ل���م���ا ق��دم��ه 
واه��ت��م��ام  رع���اي���ة  م���ن  األردن 
ل��ل��م��واط��ن��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن إل��ى 

الخارجية  وزارة  جهود  جانب 
في  عمان  ف��ي  المملكة  وس��ف��ارة 
قوات  احتجاز  بعد  عنهم  اإلفراج 

االحتال اإلسرائيلي لهم.
وج�����دد ج���ال���ة ال��م��ل��ك إدان����ة 
ال����ب����ح����ري����ن ل�����ه�����ذا ال������ع������دوان 
اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي ع����ل����ى ق���اف���ل���ة 
المياه  في  اإلنسانية  المساعدات 
إلى  متوجهة  كانت  بينما  الدولية 
ق��ط��اع غ���زة ال��م��ح��اص��ر، م��ؤك��دًا 
المواطنين  سامة  على  حرصه 
ف�����ي ك�����ل األح�������������وال، م����ؤك����دًا 
الحصار  رف��ع  ض���رورة  جالته 

اإلسرائيلي عن قطاع غزة.
ودع������ا إل�����ى إج�������راء ت��ح��ق��ي��ق 
دول�������ي م���ح���اي���د ف����ي ال���ه���ج���وم 
سفن  على  الغاشم  اإلسرائيلي 
التي  واإلج���راءات  الحرية  قافلة 
بعد  االح��ت��ال  سلطات  اتخذتها 
ال��دول��ي  بالمجتمع  مهيبًا  ذل���ك، 
كفيلة  إجراءات  اتخاذ  على  العمل 
في  واالس��ت��ق��رار  األم���ن  لحماية 

المنطقة.

وأش�����ار ج��ال��ت��ه إل����ى أه��م��ي��ة 
ات����خ����اذ م���وق���ف دول������ي م��وح��د 
وحازم لمواجهة هذه التجاوزات 
التي  اإلسرائيلية  واالع���ت���داءات 
وتعيق  ال��س��ام  عملية  ت��ق��وض 
ال��ج��ه��ود ال��رام��ي��ة ل��ل��وص��ول إلى 
حل عادل ودائم للصراع العربي 
اإلس���رائ���ي���ل���ي، م��ش��ي��رًا إل����ى أن 
األع���م���ال ال��خ��ي��ري��ة واإلن��س��ان��ي��ة 
الشر  جوانب  من  أقوى  تأثير  لها 
عبر  ج��ان��ب��ه��م  وم����ن  وال���ع���ن���ف. 
شكرهم  عن  األربعة  المواطنون 
على  الملك  جالة  إلى  وتقديرهم 
اإلمكانيات  كل  وتأمين  اهتمامه 
إلى  لعودتهم  لهم  والتسهيات 
شكرهم  عن  معربين  البحرين، 
ل���ك���ل ال���م���س���ئ���ول���ي���ن وال���ش���ع���ب 
ال��ب��ح��ري��ن��ي وس����ف����ارة م��م��ل��ك��ة 
ال��ب��ح��ري��ن ف���ي ع���ّم���ان وأع��ض��اء 
ال��س��ف��ارة وإل����ى ج��ال��ة ال��ع��اه��ل 
لوقفتهم  وح��ك��وم��ت��ه  األردن�����ي 
وت��أم��ي��ن س��ام��ة ع��ودت��ه��م إل��ى 

أرض الوطن.

...ويستقبل األربعة المشاركين في القافلة

العاهل يدعو لتحقيق دولي في حادثة »أسطول الحرية«

عاهل الباد مستقبًا المواطنين األربعة المشاركين في قافلة الحرية

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر »التفاعل وبناء الثقة« بتركيا
الــخــارجــيــة  ــــر  وزي يـــشـــارك   [
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
جاللة  البالد  لعاهل  ممثاًل  خليفة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 
مؤتمر القمة الثالث للتفاعل وبناء 
تستضيفه  ــذي  ال آسيا  فــي  الثقة 

من  الفترة  خالل  اسطنبول  مدينة 
7 إلى 9 يونيو/ حزيران الجاري.

سبل  ــر  ــم ــؤت ــم ال ــش  ــاق ــن ــي وس
السالم  لتحقيق  التعاون  تعزيز 
وتوطيد  ــا،  ــي آس ــي  ف ــرار  ــق ــت واالس
وتفعيل  آسيا  دول  بين  العالقات 

ــار إلــى  ــش ــرك. وي ــت ــش ــم الـــحـــوار ال
ـــدورة  ال ــرأس  ــت ت كــازاخــســتــان  أن 
ــول  ــر آســـيـــا ح ــم ــؤت ــم ــة ل ــق ــاب ــس ال
الثقة،  بناء  ــــراءات  وإج التفاعل 
ــة  ــاس ــا رئ ــي ــرك ــى ت ــول ــت ــت ــا س ــم ــي ف

المؤتمر في دورته الحالية.
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»المواصالت« تشارك 
في اجتماع وكالء »البريد«

وزارة  ـــــل  ـــــي وك تــــــــــرأس   [
ــخ مــحــمــد بن  ــي ــش الـــمـــواصـــات ال
بناًء  خليفة،  آل  علي  بــن  خليفة 
ــس  ــي ــات نـــائـــب رئ ــه ــي ــوج ــى ت ــل ع
علي  الشيخ  سمو  ــوزراء  ال مجلس 
مملكة  وفــد  خليفة،  آل  خليفة  بن 
ــال  ــم ــن الــمــشــارك فـــي أع ــري ــح ــب ال
ـــد والــعــشــريــن  ـــواح االجــتــمــاع ال
ــد  ــري ــب ال وزارات  وكـــــاء  لــلــجــنــة 
المعلومات  وتقنية  واالتــصــاالت 
 7 إلى   6 من  الفترة  خال  عقد  الذي 
بدولة  2010م  حزيران  يونيو/ 

الكويت.
وقــــام الــمــشــاركــون بــدراســة 
دول  ــن  ــي ب الــبــريــديــة  ــــــاع  األوض
ــد نــجــاح  ــع الــمــجــلــس وخـــاصـــة ب
ــي  ــج ــي ــل ـــج الــــجــــديــــد )خ ـــت ـــن ـــم ال
اكسبريس( نظراً إلى المستجدات 
من  الموضوع  ــول  ح طــرأت  التي 
ــدرت  خـــال الــتــوصــيــات الــتــي ص
عن اجتماعات لجان وكاء البريد 
ولــجــان  ــاون  ــع ــت ال مجلس  ـــدول  ب

البريد الممتاز.

مدير دائرة الحوار العالمي في مجلس األمن القومي األميركي براديب رامامورثي لـ »}«: 

رؤيتنا األمنية الجديدة تعتمد أجندة الحوار والتواصل مع المجتمعات المسلمة

األمن  مجلس  ضمن  حاليا  تتولونها  التي  المهمات  خلفية  هي  ما   [
؟  مي لقو ا

الرئيس  كلمة  مــن  تنطلق  بها  نــقــوم  الــتــي  المهمات  خلفية  إن   -
حزيران  يونيو/   4 ( الماضي  العام  القاهرة  جامعة  في  أوباما  باراك 
عدة  أوضحت  الرئيس  عنها  تحدث  التي  المهمة  والنقاط   )2009
أو  أفغانستان  في  كان  سواء  لتحقيقها  الجهود  بذل  تتطلب  مجاالت 
بحاجة  فنحن  اإلسامي،  العالم  من  األخرى  المناطق  في  أو  العراق 
مشتركة  قناعات  الى  والتوصل  الحوارات  لتفعيل  مباشر  عمل  الى 
القضايا  بشأن  المتبادل  واالحترام  المشتركة  المصلحة  على  تقوم 
الخارجية  سياستنا  ــي  ف رئيسيا  ركــنــا  اآلن  يعتبر  وهـــذا  المهمة، 
مجال  في  العمل  يتطلب  الشامل  األمن  أن  نرى  ونحن  القومي،  وامننا 
العلمي  والبحث  التعليم  في  والتعاون  التفاهم  وتحقيق  التواصل 
جزءا  البرامج  هذه  نرى  ونحن  والصحة،  األعمال  وريادة  واالقتصاد 
االستراتيجية  إلى  نظرت  إذا  بأنه  واعتقد  الجديد،  النهج  من  أساسيا 
الطرح  أن  فستجد  الماضي  األسبوع  صدرت  التي  الجديدة  األمنية 

أساسي.  أمر  القضايا  هذه  خال  من  التواصل  أن  عن  يتحدث 
في  وتحدث  والعالم،  أميركا  في  التفاؤل  نشر  أوباما  باراك  الرئيس   [
نظرنا  لو  ولكن  اليوتيوب،  عبر  اإليرانيين  الى  وتحدث  والقاهرة،  أنقرة 
كبيرا  تغييرا  نرى  ال  فمازلنا  التفاؤل  ذلك  كل  من  عام  بعد  اآلن  الواقع  الى 

المنطقة؟  في  األميركية  السياسة  في 
وأريد  السياسات،  وفي  المضامين  في  كبيرا  فرقا  نرى  أن  يمكن   -
أن أؤكد أن كلمة الرئيس أوباما في القاهرة لم تكن جهدا خاصا، وإنما 
اإلدارة  تتعامل  كيف  بشأن  جديدة  سياسة  عن  حقيقي  تعبير  هي 
إيجابية،  أجندة  أو  أمنية  كانت  سواء  عديدة،  قضايا  مع  األميركية 
وقد  مختلفا،  نهجا  يطرح  أن  أوباما  الرئيس  يود  المنطقة  هذه  ففي 
تأسيس  عن  أعلن  كما  مناطق،  عدة  في  العلمي  للبحث  مبعوثين  عين 
عالميا  مؤتمرا  نظمنا  وقد  العلمي،  والبحث  اإلبــداع  لدعم  صندوق 
العراق،  في  ملموسا  تقدما  وحققنا  الماضي،  أبريل  في  األعمال  لرواد 
تحتاج  وهي  بعيدة  نظر  بوجهة  المواضيع  هذه  في  نفكر  فنحن  ولذا 
الحوار  أجندة  لتحقيق  قدما  السير  من  واثقون  ولكننا  الوقت،  الى 

البناء.  والتواصل 
ولكننا  والجاذبة،  الناعمة  القوة  لسياسة  تطبيقات  هذه  تكون  ربما   [
بإسرائيل،  األمر  يتعلق  عندما  محبطة  األميركية  السياسة  أن  نرى  مازلنا 
حياة  يكلف  وكذلك  سمعتها  أميركا  يكلف  وهذا  الواضح،  االنحياز  حيث 

االقتصادية؟  مصالحها  في  ويكلفها  األزمات  في  جنودها 

لتنشيط  الــدولــتــيــن  بــحــل  ــه  ــزام ــت ال ــا  ــام أوب الــرئــيــس  اعــلــن  لــقــد   -
الجانبين،  بين  التقريب  محادثات  اآلن  وهناك  السلمية،  العملية 
ونحن  المنطقة  ــى  إل ميتشيل  جــورج  الــخــاص  مبعوثه  ارســل  ــد  وق
التحديات  مواجهة  الــى  ونحتاج  صعب  الموضوع  هــذا  بــأن  نؤمن 
لتحقيق  يتحملونها  مسئولية  عليهم  األطراف  كل  بأن  نعتقد  ونحن 

 . م لسا ا
حكومة  مع  الخيال  من  نوعا  اصبح  الدولتين  حل  عن  الحديث  ولكن   [
وأحكام  القدس  هوية  وتغيير  الغربية  الضفة  لتغيير  تسعى  إسرائيلية 

عنه؟ نتحدث  حل  فأي  غزة،  على  الخناق 
مع  نعمل  ونحن  الدولتين،  على  يقوم  حــل  عــن  نتحدث  نحن   -

الحل.  هذا  التزامنا  ونعلن  األطراف  مختلف 
ف��إن  وب��اك��س��ت��ان،  أف��غ��ان��س��ت��ان  ف��ي  س���وءا  ي���زداد  ال��وض��ع  أن  ن��رى   [
عما  بديال  تطرح  الجديدة  االستراتيجية  أن  فهل  س��وءًا،  ي��زداد  الوضع 

حاليا؟  يجري 
المدنية  مساعداتنا  زدنا  أننا  فستجد  أفغانستان  الى  نظرت  لو   -
الوقت  في  ولكننا  واضح،  بشكل  العسكرية  غير  الجهود  زدنا  ونحن 
ولتعطيل  ــدة  ــاع ــق ال لتنظيم  لللتصدي  كــبــيــرة  ــودا  ــه ج ــذل  ــب ن ـــه  ذات

اإلرهابية.  البرامج 
ال��ح��ري��ة  أج���ن���دة  ط��رح��ت  ب���وش  ج����ورج  ال��س��اب��ق  ال��رئ��ي��س  إدارة   [
ولكن  والتواصل،  الحوار  أجندة  تطرح  الحالية  واإلدارة  والديمقراطية، 

الفرق؟  هو  ما  فعلية  ناحية  من 
الى  ونحتاج  مشتركة،  نواجهها  التي  التحديات  من  كثيرا  إن   -
المناخية  المتغيرات  عن  نتحدث  كنا  وإذا  بالتضامن،  معالجتها 
متعدد  الــتــواصــل  ــى  إل نحتاج  فإننا  االستراتيجية،  أو  األمــنــيــة  أو 
مع  وحتى  الحكومات  بين  للتواصل  برامج  ولدينا  األطراف،   –

جهات.  وعدة  مستويات  عدة  على  التواصل  هذا  وتجد  الشعوب، 
حديث  هناك  ال��ع��راق،  من  األميركية  القوات  انسحاب  اقتراب  مع   [
إي��ران،  مع  التصعيد  عن  آخ��رون  يتحدث  بينما  أمني،  ف��راغ  احتمال  عن 

ذلك؟ ترى  فكيف 
يختلف،  تــخــصــصــي  ــال  ــج م ألن  ــوع،  ــوض ــم ال ــن  ع ــدث  ــح أت ــن  ل  -
المدى  بعيد  واستقراره  بأمنه  التزامنا  فإن  العراق  إلى  وبالنسبة 
من  قــواتــنــا  انسحبت  ــو  ل وحــتــى  عليها،  متفق  تــرتــيــبــات  ــال  خ ــن  م
أمن  تجاه  مسئولياتنا  عن  تخلينا  يعني  ال  ذلك  فإن  القتال  مناطق 

العراقية.  الحكومة  ومساندة  العراق 
إط��ار  خ��ارج  أخ��رى  ق��وى  م��ع  التعامل  االستراتيجية  تتضمن  ه��ل   [

مع  للحديث  متكررة  دع��وات  حاليا  ن��رى  كما  ال��دول��ة، 
أفغانستان؟  في  طالبان  حركة 

المجال.  هذا  في  للحديث  مختصا  لست   -
تتضمن  التي  الجديدة  االستراتيجية  تطمح  ماذا   [
ال��م��دى  ع��ل��ى  ت��ح��ق��ق��ه  أن  وال���ح���وار  ل��ل��ت��واص��ل  أج��ن��دة 

؟  ر لمنظو ا
الى  نتطلع  الــتــي  الــبــرامــج  مــن  الكثير  لدينا   -

في  ــك  ذل ــان  ك ــواء  س فيها،  والــتــوســع  تنفيذها 
تبادل الخبرات أو في توفير الدعم والمنح 

االقــتــصــادي  الــتــطــور  ــي  ف للمساهمة 
ـــذه  ـــات، وه ـــاق ـــع ــة ال ــي ــم ــن وت

وكثيرة،  متنوعة  البرامج 
ـــــــــــــــرى  ون

ـــًا  ـــي ـــال ح
ازديـــــــــاد 

عــدة  تــطــويــر  ــى  ال نسعى  ونــحــن  مــضــى،  عــمــا  الــمــئــة  ــي  ف  30 بنسبة 
والجهود  الوقت  الــى  يحتاج  بعضها  قريبا،  سنبدأها  مشروعات 

 . صلة ا لمتو ا
حققت  ه���ذه  ال��ت��واص��ل  أج��ن��دة  ك��ان��ت  إذا  ستقيسون  ك��ي��ف  ول��ك��ن   [
كانت  السابقة  اإلدارة  أن  كما  الجديدة؟  األمنية  االستراتيجية  أه��داف 
في  أو  المنح  تقديم  في  كان  سواء  النوع،  هذا  من  تواصلية  برامج  لديها 

األعمال...  رواد  تشجيع 
أن  ونـــرى  ازدادت،  ولكنها  ســابــقــة،  ــج  ــرام ب هــنــاك  كــانــت  نــعــم   -
أميركا  سمعة  وكــذلــك  عالميا،  ازدادت  األمــيــركــي  الرئيس  شعبية 
العلمي  الــتــطــور  تــقــدر  الــتــي  المجتمعات  مــن  الكثير  ــدى  ل تحسنت 
ونحن  الجانب،  هذا  في  المساعدات  وتقدر  أميركا  في  والتكنولوجي 
مشروعات  ــدة  ع اعلنا  ــد  وق الــمــجــال،  ــذا  ه فــي  حاليا  كثيرا  نستثمر 
وهذا  مهمة،  مناطق  عــدة  من  وعلماء  أميركان  علماء  بين  مشتركة 

جدا.  مهم  التطور 
ال��ص��ال��ح«  »ال���ح���ك���م  ت��ش��ج��ي��ع  ال���ج���دي���دة  األج����ن����دة  ت��ت��ض��م��ن  ه���ل   [

؟ ) شيد لر ا (
مــمــارســات  بــتــطــويــر  ــام  ــم ــت اه ــة  ــي ــرك ــي األم اإلدارة  لـــدى  ــك  ــاش ب  -
بأن  ونعتقد  العالم،  أنحاء  مختلف  في  )الرشيد(  الصالح  الحكم 

جدا.  مهمة  المجتمع  لمتطلبات  الحكومات  من  االستجابة 
ستكون  ف��إن��ه��ا  وإال  االج��ن��دة،  ه��ذه  ط��رح  تستطيعون  ال  ولكنكم   [

الداخلي؟  الشأن  في  بالتدخل  تتهمون  وقد  الماضية  باإلدارة  شبيهة 
مختلف  فـــي  الــتــواصــل  ــاه  ــج ــات ب خـــطـــوات  ـــدة  ع ــا  ــذن ــخ ات ــد  ــق ل  -
نحن  األخــرى،  قبل  مهمة  نحقق  أن  الضروري  من  وليس  المجاالت، 
فإننا  وبالتالي  المستويات  مختلف  وعلى  جهات  عــدة  فــي  نسير 
تواصلية.  ــادرات  ــب م مــن  نعلنه  فيما  الــنــجــاح  تحقيق  ــى  إل نسعى 
ملتزمون  ولكننا  غيرها،  من  أكثر  فيها  نتقدم  مجاالت  هناك  ستكون 
لسنا  ونحن  الجهات،  مختلف  على  إيجابيا  التقدم  على  باإلصرار 
بعيدة  ــداف  أه تحقيق  إلــى  نسعى  وإنــمــا  ــل،  األج قصيرة  مهمة  فــي 
البعيد،  المدى  على  ومستمرة  تواصلية  جهودا  منا  تتطلب  المدى 

القاهرة.  في  خطابه  في  أوباما  الرئيس  أوضح  كما  تماما 
في  للمسلمين  المدنية  ال��ح��ري��ات  على  تضييق  ع��ن  ح��دي��ث  ه��ن��اك   [

متطرفة؟  التجاهات  الشباب  بعض  انتماء  في  الشك  بسبب  أميركا 
للمسلمين،  المدنية  للحريات  تعرضنا  بأننا  كامك  على  أوافق  ال   -
المختلفة  المجتمع  قيادات  مع  األميركان  المسئولين  تحدث  ولقد 
مسلمين  زعماء  أن  ونجد  النوع،  هذا  من  قضايا  معالجة  إلى  سعيا 
وأعتقد  األميركية،  المتحدة  الواليات  في  الجهود  هذه  في  يشاركون 
في  يــتــورطــون  الــذيــن  أن  المجتمع  ــادة  ق مــن  ــدد  ع إلــيــه  ــار  أش مــا  ــأن  ب
ألن  وسلوكياتهم،  تصرفاتهم  إخفاء  الــى  يسعون  إرهابية  أعمال 
ونعتقد  يرفضونهم،  إليه  ينتمون  ــذي  ال المجتمع  ــل  داخ األكثرية 
التصدي  في  ساعد  المجتمعية  الشراكة  أساس  على  التعاون  بأن 

المماثلة. والتنظيمات  »القاعدة«  إلرهاب 

§ المنامة - منصور الجمري 

رامامورثي  ب��رادي��ب  األميركي  القومي  األم��ن  مجلس  في  العالمي  ال��ح��وار  دائ��رة  مدير  ق��ال   [
القومي  األمن  استراتيجية  في  مختلفا  طريقا  اختطت  أوباما  ب��اراك  الرئيس  إدارة  إن  ل�»الوسط«، 
والتنمية  العامة  الدبلوماسية  في  العالمية  الحوارات  تنشيط  بينها  من  جديدة  ركائز  على  تعتمد 
وقال  القومي.  األمن  أهداف  من  مجموعة  تحقيق  إلى  الساعية  الجهود  ضمن  الدولية  والمساعدات 
العالم  مع  جديدة  بداية  انطالق  في  أوباما  الرئيس  رؤية  تحقيق  األولويات  من  واحدة  إن  رامامورثي 

اإلسالمي.
خطوة  القومي  األمن  مجلس  داخل  فريق  ضمن  المهمة  هذه  رامامورثي  تسلم  المراقبون  ويعتبر 
في  سابقا  مهمات  عدة  في  خدمت   - الهندية  األص��ول  ذات   - الشخصية  أن  والسيما  األم��ام،  الى 
كان  كما  الفيدرالي،  التحقيقات  ومكتب  الوطنية،  االستخبارات  مدير  مكتب  وفي  األبيض،  البيت 

الدولية«.  للشئون  تاون  »جورج  مجلة  تحرير  رئيس 
خالله  أكد  الذي  الماضي  العام  القاهرة  في  أوباما  باراك  الرئيس  خطاب  عن  معه  تحدثت  »الوسط« 

حول  المسلمة  المجتمعات  مع  واالنخراط  التواصل  في  االستمرار  على  المتحدة  الواليات  عزم 
في  أوباما  عنها  تحدث  جديدة  شراكات  على  تقوم  جديدة«  »بداية  فتح  خالل  من  وذلك  العالم، 

بالقول  األعمال  لرواد  الرئاسية  القمة  انعقاد  أثناء  شيكاغو  في  الماضي  نيسان  أبريل/   26
باألحالم  ب��دءا  الشعبية،  القاعدة  من  القمة،  إل��ى  القاعدة  من  يحدث  الفعلي  التغيير  »إن 

الذي  الوقت  في  »حتى  أنه  مضيفا  مجتمعاتهم«،  يخدمون  الذين  األفراد  لدى  والحماسة 
مثل  والسياسية،  األمنية  القلق  دواعي  بمعالجة  المتحدة  الواليات  بالتزام  فيه  تعهد 
أوضحت  فقد  األوسط  والشرق  وأفغانستان  وباكستان  العراق  في  الدائرة  النزاعات 

أجل  من  متواصل  مجهود  ب��ذل  وه��و  آخ��ر،  ش��يء  إل��ى  بحاجة  أننا  القاهرة  في  أيضا 
البعض...  بعضنا  واحترام  البعض،  بعضنا  من  والتعلم  البعض  بعضنا  إلى  االستماع 

في  الشعوب  بين  أيضا  ولكن  الحكومات،  بين  فقط  ليس  جديدة،  شراكة  بإقامة  تعهدت 
اليومية«. حياتهم  في  أهمية  األكثر  القضايا 

أمس  األميركي  القومي  األمن  مجلس  في  العالمي  الحوار  دائرة  مدير  التقت  »الوسط« 
اللقاء: يأتي  وفيما  للبحرين،  زيارته  أثناء  األول 

مدير دائرة الحوار العالمي في مجلس األمن القومي األميركي براديب رامامورثي

المرجع الديني الصدر
يؤكد مساندة البحرين للعراق

العراقي  الديني  المرجع  أكد   [
الصدر  إسماعيل  السيدحسين 
ـــوم بــــه مــمــلــكــة  ـــق الـــــــدور الــــــذي ت
الشعب  ــدة  ــان ــس م فــي  الــبــحــريــن 
المشروع  مسيرة  مثمنًا  العراقي، 
جالة  الــبــاد  لعاهل  ــي  ــاح اإلص
خليفة.  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
مملكة  سفير  لقاء  خــال  ذلــك  جــاء 
العراق  جمهورية  لــدى  البحرين 
األول  أمس  مساء  المالكي  صاح 
الصدر.  الديني  المرجع  ــد(  )األح
المالكي  البحريني  السفير  ونقل 
للسيد  السياسية  القيادة  تحيات 
تثبيت  فــي  ــد  ــرائ ال ودوره  الــصــدر 
ــاء  ــن ــن أب ــي وتــكــريــس الـــوحـــدة ب

الشعب العراقي الواحد.
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في برنامج »مع الحدث« الذي يبث على »} أون الين« اليوم

المحروس: ال مشكالت مالية تستدعي تقليص عمال »بابكو«

الشركة  عزم  عن  مخاوف  »بابكو«  نقابة  أثــارت   [
توصيات  ــار  إط في  عامل   1500 نحو  عن  االستغناء 
ما  الشركة،  في  أقسام  لخصخصة  ماكينزي  شركة 

حقيقة هذا األمر؟
أن  وسبق  مطلقا،  صحيح  غير  هذا  بأن  الخبر  أعتقد   -
نفت شركة بابكو ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين 
ميرزا خبر االستغناء ألكثر من مرة، وفي شهر ديسمبر/ 
كانون األول صدر بيان مشترك وقعته الشركة مع النقابة 
من  أكثر  أص��درت  الشركة  أن  عن  فضاًل  الخبر  ه��ذا  ينفي 

بيان تنفي فيه صحة هذه األنباء.
هذا الخبر غير صحيح وهو يخلق نوعا من اإلزعاج بين 
الموظفين الذين يعيشون المخاوف ويقوض استقرارهم 
وشعورهم باألمن، وفضاًل عن ذلك فإن مثل هذه األخبار 
وخصوصًا  بابكو،  شركة  بسمعة  تضر  الصحيحة  غير 
أن »بابكو« تتعامل مع بنوك ومؤسسات كبرى، كما أن من 
ل�  والممولين  الزبائن  بين  القلق  إدخ��ال  األخبار  هذه  شأن 

»بابكو« حين يشعرون بأن الشركة غير مستقرة.
مشكالت  أية  من  تعاني  ال  بابكو  شركة  أن  التأكيد  وأود 
الشركات  أن  والمعروف  العمال،  تسريح  تستدعي  مالية 
مالية،  مشكلة  من  تعاني  التي  هي  التسريح  إلى  تلجأ  التي 
ال  إشاعة  عمالتها  عن  بابكو  استغناء  خبر  ف��إن  وبالتالي 
من  اإلش��اع��ات  ه��ذه  مثل  وت��ك��رار  الصحة،  من  لها  أس��اس 
شأنه إلحاق الضرر بموظفي »بابكو« البالغ عددهم 3 آالف 

موظف، فضاًل عن إلحاق الضرر باالقتصاد الوطني. 
ماكينزي  شركة  قدمتها  التي  التوصية  عن  وماذا   [

بخصخصة بعض أقسام الشركة؟
بخصخصة  ت��وص��ي��ة  ت��ق��دم  ل���م  م��اك��ي��ن��زي  ش��رك��ة   -
أن  إل��ى  اإلش���ارة  م��ن  والب���د  بابكو،  ش��رك��ة  أق��س��ام  م��ن  أي 
للديزل  مصنع  أكبر  فتحت  إذ  نمو،  مرحلة  ف��ي  »بابكو« 
المال  أس���واق  إل��ى  ل��ج��أت  أن��ه��ا  كما  الكبريت،  المنخفض 
الديزل  مشروع  منها  كثيرة  مشروعات  لتمويل  العالمية 
شركة  مع  بالتعاقد  الثاني  المشروع  الكبريت  المنخفض 
هولدن  النوغو  شركة  مع  تعاقدت  كما  الفنلندية«،  »نست 
جدًا  جبار  مشروع  وهو  التشحيم  زيوت  مشروع  بشأن 
وظائف  خلق  ف��ي  وسيسهم  دوالر  مليون   430 قيمته 
التشحيم،  زي��وت  أس��واق  في  البحرين  وسيدخل  جديدة 
نصف  رصد  تم  إذ  بيئية،  مشروعات  »بابكو«  لدى  أن  كما 
مليون دوالر للمشروعات البيئية بحيث تكون شركة نفط 
يعطي  ذلك  كل  الحديثة،  للصناعة  بيئيًا  نموذجًا  البحرين 
إشاعة  ينفي  ما  وهو  بابكو  بشركة  النمو  حجم  عن  مؤشرًا 

االستغناء عن الموظفين. 
] وبماذا تفسر هذه اإلثارات بين فترة وأخرى على 
رغم أن الشركة أرسلت تطمينات أنه ال يوجد أي توجه 

لالستغناء عن العمالة الوطنية لديها؟
تحمل  روح  ش��خ��ص  ك���ل  ل����دى  ي���ك���ون  أن  ي��ج��ب   -
المسئولية، والبد من التأكد من صحة األخبار قبل نشرها 

مع مراعاة الدقة.
النقابة  قبل  مــن  أثــيــر  الـــذي  الثاني  الــمــوضــوع   [
واالتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو انتداب 360 
عاماًل بحرينيًا من شركة بابكو للعمل في شركة تطوير 
الكثير  الموضوع  هذا  بشأن  أثيرت  وقد  البحرين،  حقل 
األمر  فعاًل  وهل  األمر؟  هذا  حقيقة  ما  الخالف،  نقاط  من 

يخلو من وجود إطار قانوني ينظم عملية االنتداب؟
فشركة  األساسية؛  الحقائق  فهم  من  البد  البداية  في   -
ب��اب��ك��و ه��ي ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ح��ك��وم��ة ال��ب��ح��ري��ن وه��ي 
تطوير  وشركة  البحرين،  في  النفط  اكتشفت  التي  الشركة 
من  تتكون  مشتركة  تشغيلية  شركة  هي  البحرين  حقل 
الوطنية  الهيئة  في  ممثلة  البحرين  حكومة  هي  أط��راف   3
مبادلة،  وشركة  أوكسدنتال  شركة  وأيضا  والغاز،  للنفط 
والشركتان تصنفان كمقاول، ونؤكد أنه ليس هناك شيء 
جديد وليس هناك انتقال من شركة إلى شركة أخرى، إذ إن 
لحساب  تشغيلية  شركة  هي  البحرين  حقل  تطوير  شركة 
بينهم  فيما  يشكلوا  أن  الثالثة  الشركاء  اتفق  إذ  المشغلين، 
هي  الربحية  إل��ى  تسعي  ال  شركة  وه��ي  تشغيلية،  شركة 

فقط تشغل بالنيابة عن الشركاء.
خالل  م��ن  تشغيله  يتم  البحرين  حقل  ف��إن  وبالتالي 
شركة  تطرحها  التي  األف��ك��ار  خ��الل  وم��ن  بابكو،  شركة 

البحرين  حقل  من  النفط  إنتاج  بزيادة  نأمل  أوكسدنتال 
وهو ما سيكون له مردود إيجابي على االقتصاد الوطني، 
تحت  مشترك  عمل  مجرد  حاصل  ه��و  م��ا  ف��إن  وبالتالي 
اسم شركة تطوير حقل البحرين، وال يوجد أي فارق لدى 
الموظفين بين عملهم السابق والحالي، وقد تختلف بعض 
التفاصيل ولكن بشكل عام من كان يعمل على جهاز الحفر 
م��ازال  اإلن��ت��اج  ومهندس  الحفر  جهاز  على  يعمل  م���ازال 
شركة  أن  إلى  اإلش��ارة  من  والب��د  لإلنتاج،  مهندسًا  يعمل 
شئون  وزير  إدارتها  مجلس  يرأس  البحرين  حقل  تطوير 
إدارتها  مجلس  ويتكون  ميرزا  عبدالحسين  والغاز  النفط 
يمثلون  و2  البحرين  حكومة  عن  ممثلين   4 أعضاء،   6 من 
 51 بنسبة  وطنية  شركة  هي  إذا  األجنبيين،  الشريكين 
والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  اسم  تحت  ومسجلة  المئة  في 
والسيادة إلى مملكة البحرين في هذه الشركة فهي ليست 
صب  فيها  يتم  تشغيلية  شركة  فقط  ه��ي  أجنبية  شركة 

خبرات شركة متخصصة في اإلنتاج الثالثي.
عمال شركة بابكو الذي انتدبوا للعمل في شركة تطوير 
اتفاقية  بموجب  الوظيفية  الحماية  لديهم  البحرين  حقل 
الهيئة  وهي  الثالثة،  األط��راف  قبل  من  الموقعة  االنتداب 
الوطنية للنفط والغاز، شركة أوكسدنتال وشركة مبادلة، 
الوطنية  الهيئة  ألن  االتفاقية  هذه  توقع  لم  بابكو  وشركة 
للنفط والغاز لديها الصفة الحكومية والسياسية، وبالتالي 
وبالتالي  للعامل،  الضمانة  وهناك  االعتبارية  القيمة  هناك 
له  وتضمن  الحماية  للعامل  تضمن  البحرين  حكومة  فإن 
فرص  له  وتضمن  التدريبية  الفرص  له  وتضمن  مستقبله 
الضمانات،  م��ن  طويلة  قائمة  وه��ن��اك  اإلداري  ال��ت��ط��ور 

وأيضًا الشركة لديها أفكار كثيرة.
والنقابة،  الشركة  بين  الخالف  نقاط  ضمن  من   [
مطالبة النقابة بإيجاد عقد جماعي النتداب الموظفين، 
تتحفظ  ولماذا  الجماعي؟  بالعقد  المطالبة  هذه  لماذا 
يحل  كان  إذا  العقد  من  النوع  هذا  إيجاد  على  الشركة 

اإلشكالية المثارة بين الطرفين؟
- عقد االنتداب تنظمه اتفاقية االنتداب أوال، وعقد العمل 
الجماعي لم ترفض الشركة وال وزير شئون النفط والغاز، 
عمل  عقد  بإيجاد  رغبتها  وط��رح��ت  النقابة  أت��ت  وعندما 
يمثل  أنه  اعتبار  على  االقتراح  بهذا  الشركة  رحبت  جماعي 
ضمانة إضافية للعمال، وبخصوص عقد العمل الجماعي 
بندان  هناك  البنود  كل  من  وأعتقد  بسيطة  تفاصيل  هناك 
نظر  وجهة  أن  نؤكد  ولكن  متباينتين،  نظر  وجهتي  بهما 

وخصوصًا  للنقاش،  قابلة  هي  بل  مرفوضة  غير  النقابة 
فيما يتعلق بعالوة االنتداب على اعتبار أن إقرارها يتطلب 
في  لموظف  يمكن  ال  األم��ر  ه��ذا  ومثل  م��ال��ي،  مبلغ  رص��د 
القرار  يتخذ  أن  التنفيذي  الرئيس  حتى  أو  بابكو  شركة 
مختلفة  جهات  هناك  إن  إذ  األم��ر،  ه��ذا  بخصوص  بنفسه 
عليها أن تتخذ القرار وقبل ذلك أن توافق على رصد المبلغ 

المالي، وهذه العملية بحاجة لبعض من الوقت.
المنتدبين  الموظفين  أن  عــن  النقابة  تحدثت   [
فقدوا بعض المميزات بعد انتدابهم، ومنها على سبيل 
ــدم  وع الــشــركــة  حديقة  دخـــول  ــن  م حرمانهم  الــمــثــال 
ما  المختلفة،  المسابقات  في  المشاركة  على  قدرتهم 
مصانة  غير  العمال  حقوق  أن  فعال  وهل  ذلك؟  حقيقة 

وفق عقد االنتداب؟
في  موظف  كل  إن  إذ  تماما،  صحيح  غير  الكالم  هذا   -
الذين  والموظفون  ال��ي��وم،  الحقوق  ك��ل  ل��ه  بابكو  شركة 
يعملون تحت إطار شركة تطوير حقل البحرين لهم جميع 
التمتع  وكذلك  الشركة  حديقة  دخول  لهم  يحق  إذ  الحقوق، 

قبل  من  المقدمة  المزايا  بمختلف 
الشركة  أن  ك��م��ا  ب��اب��ك��و،  ن���ادي 

ت��م��ن��ح ال��م��وظ��ف��ي��ن ب��ي��ن ف��ت��رة 
سبيل  على  منها  هدايا  وأخرى 

صرفت  التي  المكافآت  المثال 
ب��م��ن��اس��ب��ة ال���وص���ول إل����ى 3 

دون  م��ن  عمل  س��اع��ة  ماليين 
حوادث.

وب������خ������ص������وص ال����ب����ط����اق����ة 
التعريفية الموجودة لدى 

الموظفين المنتدبين 
ل���ش���رك���ة ت��ط��وي��ر 
ح���ق���ل ال��ب��ح��ري��ن، 
ف�������ه�������ي ت����ح����م����ل 

ج����ه����ت����ي����ن ج��ه��ة 
عليها  م��ك��ت��وب 

اس��������م ش���رك���ة 
وجهة  تطوير 

م������ك������ت������وب 
ع��ل��ي��ه��ا اس��م 
ش����������رك����������ة 

بابكو.

§ الوسط - علي العليوات

تسير  الشركة  أن  المحروس،  فيصل  )بابكو(  البحرين  نفط  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أكد   [
نحو  عددهم  البالغ  عمالها  تقليص  تستدعي  مالية  مشكالت  أية  تسجل  ولم  صحيحة  بوتيرة 
عامل   1500 لتسريح  التوجه  عن  ُتروج  التي  اإلشاعات  المحروس  واعتبر  موظف.  آالف   3
الحدث«  »مع  لبرنامج  حديثه  خالل  ذلك  جاء  الوطني«.  لالقتصاد  مضرة  »إشاعات  بالشركة 

الذي يبث اليوم )الثلثاء( على »الوسط أون الين«.
موظفًا   360 نحو  انتداب  بخصوص  ونقابتها  بابكو  شركة  بين  الدائر  بالجدل  يتعلق  وفيما 
انتدبوا  الذين  بابكو  شركة  »عمال  أن  المحروس  أفاد  البحرين،  حقل  تطوير  شركة  في  للعمل 
االنتداب  اتفاقية  بموجب  الوظيفية  الحماية  لديهم  البحرين  حقل  تطوير  شركة  في  للعمل 
أوكسدنتال  شركة  وال��غ��از،  للنفط  الوطنية  الهيئة  وه��ي  الثالثة،  األط��راف  قبل  من  الموقعة 

وشركة مبادلة«. 
النتداب  جماعي  عمل  عقد  بإبرام  النقابة  بمقترح  ترحب  الشركة  أن  إلى  المحروس  وأشار 
وهي  مالي  مبلغ  رصد  تتطلب  انتداب  عالوة  بصرف  النقابة  مطالب  أن  إلى  منوهًا  الموظفين، 

خطوة بحاجة إلى توافق عدة جهات. وفيما يلي الحوار مع المحروس:
فيصل المحروس

»المرور« تعلن اليوم عن خطتها لتغيير لوحات 400 ألف سيارة
§ الوسط - هاني الفردان

] تكشف اإلدارة العامة للمرور اليوم )الثلثاء( وفي مؤتمر صحافي عن خطتها لتغيير اللوحات 
اللوحات  لتغيير  الجديد  مشروعها  ضمن  وذلك  البحرين،  في  مركبة  ألف   400 من  ألكثر  المعدنية 

المعدنية للمركبات وفق متطلبات جديدة ستوفرها هذه اللوحات.
اللوحات  تغيير  أسباب  عن  اليوم  ستعلن  العامة  اإلدارة  أن  إلى  »الوسط«  لـ  المصادر  وأشارت 
اللوحات  في  روعيت  التي  األمنية  االحتياطات  وكذلك  للوحات  الجديدة  والمميزات  المعدنية، 

الجديدة، وخطة التغيير، ورسوم اللوحات الجديد ومراكز تغيير اللوحات.
في  األمنية  الدوريات  سيارات  على  الجديدة  اللوحات  تركيب  للمرور  العامة  اإلدارة  بدأت  وقد 
اإلدارة  »إن  مطلعة:  مصادر  وقالت  أمنية،  بمواصفات  تمتاز  التي  اللوحات  الختبار  أولى  خطوة 
العامة  للسيارات  اللوحات  تعميم  وإن  اللوحات،  بصناعة  المتخصصة  الشركة  مع  االتفاق  أتمت 

منوط بقرار من وزير الداخلية«. 

تغيير  يكلف  أن  المؤمل  من  وأن  قريبًا  سيصدر  اللوحات  استبدال  قرار  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
المرور  إدارة  وستحدد  سيارة،  لكل  والخلفية  األمامية  للوحتين  دنانير   7 يتجاوز  ال  مبلغًا  اللوحة 

فترة عامين تقريبًا كفترة انتقالية للمواطنين لتغيير لوحات سياراتهم. 
أن  خليفة  آل  صباح  بن  عبدالرحمن  الشيخ  للمرور  العامة  اإلدارة  عام  مدير  قبل  من  أعلن  وقد 

على  المناقصة  رست  إذ  للمركبات،  الحالية  المعدنية  اللوحات  واستبدال  لتغيير  تتوجه  اإلدارة 
سيتم  التي  المعدنية  اللوحة  نموذج  تحديد  تم  وقد  المجال  هذا  في  المتخصصة  الشركات  إحدى 
وقت  مضي  ومع  الحديثة  المتطلبات  مع  تتماشى  الجديدة  اللوحات  أن  إلى  وأشار  استخدامها. 
واستحداثها  تجديدها  دراسة  يتطلب  األمر  أصبح  الحالية  المعدنية  اللوحة  استخدام  على  طويل 
من  تهدف  اإلدارة  أن  عبدالرحمن  الشيخ  وأكد  العالمية.  القياسية  المواصفات  مع  يتماشى  بما 
العالمية  المواصفات  تلك  مع  الجديدة  المعدنية  اللوحة  مواصفات  تتطابق  أن  إلى  التغيير  هذا 
اللوحات  تلك  أن  مبينًا  المرورية،  النواحي  مختلف  لتخدم  المرورية  السالمة  للمتطلبات  لتلبيتها 
من  المركبة  هوية  على  التعرف  يسهل  ما  األرقام  وضوح  منها  كثيرة  ومميزات  بمواصفات  تتمتع 
تغيير  أو  أخرى  مرة  واستخدامها  نزعها  أو  سرقتها  يمكن  ال  الجديدة  المعدنية  اللوحة  أن  كما  بعد، 
التقنيات  لكل  مواكبتها  إلى  باإلضافة  هذا  المختصين،  قبل  من  إال  يتم  ال  تركيبها  إن  إذ  معالمها 
تغيير  أول  تم  إذ  البحرين،  في  الثاني  سيكون  للوحات  المقبل  التغيير  أن  يذكر  العالمية.  الحديثة 

للوحات من العربية لإلنجليزية في مطلع الثمانينيات.

نموذج للوحات الجديدة 

بحثا آليات إلدارة المشاريع التنموية الكبرى وحثا على ترجمة توجهات الحكومة في التنمية الصناعية

رئيس الوزراء وولي العهد يوجهان المصرف المركزي التخاذ إجراءات لحماية المؤسسات المالية
§ المنامة - بنا

بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ال رئيس  وجه   [
مجلس  رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد  ــي  وول خليفة  آل  سلمان 
التنمية االقتصادية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
المناسبة  ــراءات  اإلج اتخاذ  إلى  المركزي  البحرين  مصرف  خليفة 
المتابعة  ــى  إل سموهما  ــه  وج كما  المالية،  المؤسسات  لحماية 
المحيط  على  وتأثيراتها  العالمية  المالية  األزمة  لتطورات  الدقيقة 
االقتصادي اإلقليمي والعالمي ومحاولة النأي باالقتصاد الوطني 

عن أية تبعات لألزمة المالية. 
جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 

مجلس التنمية االقتصادية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صباح 
تحفظ  التي  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ  إلى  سموهما  دعا  إذ  أمس، 
المتانة التي يتمتع بها القطاع المصرفي والمالي بمملكة البحرين 
وتكرس السمعة والمكانة الرفيعة التي يحتلها هذا القطاع إقليمّيًا 
رئيس  العهد  وولي  ــوزراء  ال رئيس  بحث  آخر،  صعيد  على  ودولّيًا. 
مجلس التنمية االقتصادية آليات جديدة إلدارة المشاريع التنموية 
الكبرى بما يضمن ويكفل سرعة التنفيذ ودقته وااللتزام بالبرنامج 
الزمني المعد للمشاريع واالعتمادات المخصصة لها، وذلك في إطار 
النمو القياسي للمشاريع التنموية الكبرى والفورة التي تميزت بها 
في العهد الزاهر لعاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
مجلس  رئيس  العهد  وولــي  الــوزراء  رئيس  استعرض  ذلك  بعد 

البحرين،  مملكة  في  الصناعي  االستثمار  واقع  االقتصادية  التنمية 
المشروعات  تشكلها  التي  األهمية  الصدد  هــذا  في  سموهما  ــد  وأك
على  مشددين  والعمرانية،  التنموية  المسيرة  دعم  في  الصناعية 
الصناعية  المشروعات  من  المزيد  إلنشاء  وتشجيعها  الدولة  دعم 
متطلب  البيئية  بااللتزامات  الوفاء  أن  وخاصة  للبيئة،  الصديقة 
جميع  سموهما  ــث  وح الصناعية،  للمشروعات  الترخيص  فــي 
مجال  في  الحكومة  توجهات  ترجمة  إلى  التنفيذية  الدولة  أجهزة 
التنمية الصناعية إلى واقع، فال تراجع عن المشروعات الصناعية 
رئيس  العهد  وولــي  ــوزراء  ال رئيس  أكد  ذلك  بعد  إقرارها.  يتم  التي 
لجعل  الحكومة  توليها  التي  األهمية  االقتصادية  التنمية  مجلس 
أن  إلى  مشيرين  وإقليمّيًا،  محلّيًا  متميزاً  البحريني  الصحي  القطاع 

مستشفى الملك حمد العام سيدعم حتمًا هذا التوجه ويعززه. سمو رئيس الوزراء يستقبل سمو ولي العهد

»األعلى للمرأة« يوقع مذكرة 
تفاهم مع مؤسسة »دبي للمرأة«

تفاهم  مذكرة  للمرأة  دبي  ومؤسسة  للمرأة  األعلى  المجلس  وقع   [
المجلس  بين  الــتــعــاون  أواصـــر  تعزيز  ــى  إل تــهــدف  البحرين  بمملكة 
بالمرأة  النهوض  أجل  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  والمؤسسة 

المجاالت.  مختلف  في  العربية 
وتنص بنود االتفاقية بشكل أساسي على تبادل التجارب والخبرات 
والتشريعات  العمل  وخطط  والبرامج  السياسات  ــداد  إع مجال  في 
والــوثــائــق  ـــات  ـــدراس ال وتــبــادل  الـــمـــرأة،  بــشــئــون  المتعلقة  ــذة  ــاف ــن ال
الصلة  ذات  العلمية  واألوراق  والبحوث  والمعلومات  والمطبوعات 
اإلمكانات  تعزيز  مشاريع  في  والتنسيق  التعاون  إلى  إضافة  بالمرأة، 
من  والتي  المختلفة  المجاالت  في  طرف  كل  يعقدها  التي  القدرات  وبناء 
تنمية  في  األشمل  الهدف  لتحقيق  قدراتها  وتعزيز  المرأة  تمكين  شأنها 
للمجلس  العام  األمين  نوهت  المناسبة  وبهذه  به.  والنهوض  المجتمع 
من  للمرأة  دبي  مؤسسة  به  تقوم  بما  العوضي  لولوة  للمرأة  األعلى 
وتعزيز  فئاتها  بمختلف  المرأة  تمكين  تستهدف  رائدة  ومشاريع  برامج 
لالستفادة  المذكرة  هذه  أهمية  مؤكدة  األصعدة،  مختلف  على  مركزها 
مع  يتوافق  بما  المرأة  وتمكين  دعم  برامج  في  المؤسسة  خبرات  من 

البحرينية. بالمرأة  النهوض  الستراتيجية  الوطنية  الخطة 
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§ المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

برئاسة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قضت   [
القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية 
وعلي  الرميحي  ومحمد  إبراهيم  طلعت  القضاة 
 3 بسجن  ــداهلل   ــب ع نــاجــي  ــر  س ــة  ــان وأم الكعبي 
 10 لمدة  وأردنـــي(  وبحريني  ــوري  )س متهمين 
األول  المتهمين  بــإبــعــاد  قــضــت  كــمــا  ســنــوات، 
والثالث بعد تنفيذ العقوبة في قضية سرقة 60 
وكانت  التجارية.  المجمعات  أحد  من  دينار  ألف 
الجلسة الماضية شهدت مثول المتهمين الثالثة 
ثاني  الــمــحــامــون  ــوب  ــج ــت واس المحكمة،  ـــام  أم
حراس  المرزوق  وصالح  الحواج  وفاطمة  سالم 
قدمت  كما  التجاري،  المجمع  إلى  التابعين  األمن 
الماضية  الجلسة  فــي  دفاعية  مــذكــرة  الــحــواج 

وطلبت براءة موكلها مما نسب إليه. 
محافظة  ــة  ــرط ش ــة  ــري ــدي م عـــام  ــر  ــدي م وكـــان 

من  تمكنت  األمنية  األجهزة  بأن  صرح  العاصمة 
القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة نحو 60 

ألف دينار بحريني.
في  بالغًا  تلقت  العاصمة  مديرية  أن  وأوضح 
يفيد  الواقعة  يوم  صباح  من   2:30 الساعة  نحو 
البحرين  مجمعات  بأحد  تجاري  محل  بتعرض 
عمليات  المديرية  باشرت  الفور  وعلى  للسرقة، 
محافظة  شــرطــة  تمكنت  إذ  ــّري  ــح ــت وال البحث 
نحو  وفي  المتهمين  هوية  تحديد  من  العاصمة 
الساعة 9:00 صباحًا من اليوم نفسه وبالتعاون 
على  القبض  تم  المطار  أمــن  شرطة  مديرية  مع 
أخذ  بعد  الدولي  البحرين  مطار  في  منهم  اثنين 
العربية  الجنسية  من  وهما  العامة،  النيابة  أمر 
إن  إذ  المسروق  المبلغ  من  جزء  بحوزتهما  وكان 
التعرف  تم  كما  نفسه،  المحل  في  يعمل  أحدهما 
بحريني  وهو  عليه  والقبض  الثالث  المتهم  على 

الجنسية.

الكبرى  المحكمة  ب����ّرأت   [  
الجنائية برئاسة القاضي الشيخ 
محمد بن علي آل خليفة وعضوية 
ومحمد  إبراهيم  طلعت  القضاة 
وأمانة  الكعبي  وعلي  الرميحي 
من  طبيبين  ع��ب��داهلل  ن��اج��ي  س��ر 
محرر  في  تزوير  ارت��ك��اب  تهمة 
رسمي وهو إقرار بالموافقة على 
واالعتداء  جراحية  عملية  إج��راء 
على سالمة جسم المجني عليه، 
ج��راح��ي��ة  عملية  ل��ه  أج��ري��ا  ب���أن 
موافقة  دون  من  اليسرى  برجله 

والد المجني عليه.
حكمها  ال��م��ح��ك��م��ة  وب������ررت 
قصد  هناك  يكن  لم  أن��ه  بالبراءة 
ج���ن���ائ���ي وإن����م����ا ت���ق���دي���م خ��دم��ة 
ولم  عليه  للمجني  أفضل  صحية 
الرتكاب  نية  الطبيبين  لدى  تكن 

الجرائم.
وجهت  العامة  النيابة  وكانت 
إلى المتهم األول طبيب عظام أنه 

ارتكب تزويرًا في محرر رسمي 
إجراء  على  بالموافقة  إقرار  وهو 
ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ي���ة وال��م��ن��س��وب 
السلمانية  مجمع  من  صدورها 
الطبي التابع إلى وزارة الصحة، 
ب���أن أج����رى ت��ع��دي��ال ب��االض��اف��ة 
-على  يفيد  ال��س��ال��ف  ب���االق���رار 
غ��ي��ر ال��ح��ق��ي��ق��ة- م��واف��ق��ة وال���د 
ج��راح��ة  ب���إج���راء  عليه  المجني 
الب��ن��ه ف��ي رج��ل��ه ال��ي��س��رى، فيما 
المتهم  إلى  العامة  النيابة  وجهت 
ال��ث��ان��ي ال��ط��ب��ي��ب االس��ت��ش��اري 
االت��ف��اق  بطريقي  اش��ت��رك  ب��أن��ه 
األول  المتهم  م��ع  وال��م��س��اع��دة 
بأن  األولى  الجريمة  ارتكاب  في 
وساعده  ارتكابها  على  معه  اتفق 
بالبيانات  ام���ده  ب���أن  ذل���ك  ع��ل��ى 
بناء  الجريمة  فوقعت  ال��الزم��ة، 
على هذا االتفاق وتلك المساعدة، 
إلى  ال��ع��ام��ة  النيابة  وج��ه��ت  كما 
على  اع��ت��دي��ا  أن��ه��م��ا  ال��م��ت��ه��م��ي��ن 

بأن  عليه  المجني  جسم  سالمة 
اليسرى  برجله  جراحة  له  أجريا 
من دون موافقة والده فأحدث به 
اإلصابات الموصوفة في تقرير 
تخلف  ال���ذي  ال��ش��رع��ي  الطبيب 
لم   - مستديمة  عاهة  إجرائها  من 
ح��دوث  ه��ي   - إح��داث��ه��ا  يقصدا 
عن  أفقده  اليسرى  برجله  عجز 

الحركة .
ال��م��ج��ن��ي  وال�����د  ش��ه��د  وق����د    
مرض  من  يعاني  ابنه  ب��أن  عليه 
ض���م���ور ال��ع��ض��الت ف���ي رج��ل��ه 
ال��ي��م��ن��ى  وال���ي���س���رى وق����د ق��رر 
)المتهم  االس��ت��ش��اري  الطبيب 
رجله  في  عملية  بإجراء  الثاني(، 
اليمنى ووافق على ذلك في الليلة 
ال��س��اب��ق��ة إلج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ة عن 
طريق التوقيع على أوراق، إال أنه 
تفاجأ بأن الطبيب أجرى العملية 
اليمنى  عليه  المجني  رجلي  في 

واليسرى من دون موافقته.

وعضوية  خليفة  آل  علي  بن  محمد  الشيخ  القاضي  برئاسة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  ــت  أدان  [
من  بحرينية  متهمة  عبداهلل  ناجي  سر  وأمانة  الكعبي  وعلي  الرميحي  ومحمد  إبراهيم  طلعت  القضاة 
ذات السوابق بسجنها لمدة 5 سنوات في قضية سرقة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة أنها 
خالل  من  توصلت  كما  احتيالي،  لغرض  ذلك  وكان  عليها  للمجني  مملوكة  ائتمانية  بطاقة  استعملت 

االستيالء على البطاقة االئتمانية إلى مبالغ مالية، كما سرقت مضوغات ذهبية.
وقامت  نومها  غرفة  وتحديداً  عليها  المجني  منزل  دخلت  المتهمة  أن  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
بسرقة مصوغات ذهبية وبطاقة ائتمانية، وبعدها قامت بسحب مبلغ 300 دينار، وبتحريات الشرطة 

تم القبض على المتهمة وهي من ذات السوابق واعترفت بالتهمة.

] أرجأت المحكمة الصغرى 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال���راب���ع���ة ال��م��ن��ع��ق��دة 
ي���وم أم���س )اإلث���ن���ي���ن( ب��رئ��اس��ة 
وأم��ان��ة  سليم  م��ف��ت��اح  ال��ق��اض��ي 
سر عبداألمير العريبي، إلى  14 
قضية  في  النظر  تموز  يوليو/ 
فيها  م��ت��ورط  واح��ت��ي��ال  ن��ص��ب 
معروف  سابق  سياحي  مفتش 
ب��ت��ورط��ه ف��ي ق��ض��اي��ا ال��ن��ص��ب، 
من  حصل  ال��ذي  الشخص  وه��و 
االحتيالية  العمليات  تلك  خ��الل 
أل��ف   240 ب����  ي��ق��در  م��ب��ل��غ  ع��ل��ى 

مقابل  أفغاني  شخص  من  ريال 
إصدار جواز. 

القضية  ت��ف��اص��ي��ل  وت��ت��م��ث��ل 
ت��ع��رف  ع��ل��ي��ه  ال��م��ج��ن��ي  أن  ف���ي 
على  ع���رض  ال���ذي  المتهم  ع��ل��ى 
سفر  ج���واز  اس��ت��خ��راج  األخ��ي��ر 
أنه  إال  ري��ال،  مليون  مقابل  إليه 
قام  عليه،  المجني  رفض  عندما 
 500 إلى  المبلغ  بتقليص  المتهم 
سلم  عليه  المجني  ري���ال.  أل��ف 
كانت  ري���ال  أل���ف   240 المتهم 
المتهم  أن  ك��م��ا  دف���ع���ات،  ع��ل��ى 

إلى  المبالغ  إرس��ال  يرفض  كان 
مرور  وبعد  المصرفي،  حسابه 
للمجني  المتهم  استخرج  فترة 
للبحرين،  دخ��ول  رخصة  عليه 
من  عليه  المجني  تمكن  وبالفعل 

دخول البحرين والخروج منها.
علم  فترة  وبعد  عليه  المجني 
إذ  ون��ص��اب،  محتال  المتهم  أن 
عليه  للمجني  يؤكد  المتهم  ك��ان 
السياسية  ب��ال��ق��ي��ادة  م��ع��رف��ت��ه 
يدير  من  وهو  الملكي  وبالديوان 

أعمال أحدهم بنفسه.

10 سنوات لبحريني وسوري وأردني 
سرقوا 60 ألفًا من مجمع تجاري

المحكمة تبرئ طبيبين من تهمة التزوير

 5 سنوات لبحرينية متمرسة في السرقة

اب مشهور احتال على أفغاني إرجاء قضية نصَّ الحادي يطالب بتحركات بحرينية أكثر فاعلية لمتابعة المعتقلين بقطر
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

القيادة  الحادي  إبراهيم  الشيخ  النائب  اإلسالمي  الوطني  المنبر  كتلة  عضو  ناشد   [
المعتقلين  الصيادين  أحداث  متابعة  عن  المسئولة  الوزارية  للجنة  أكثر  بتفعيل  البحرينية  
من  الصيادين  لمتابعة  قطر  في  اللجنة  تمثيل  يكون   بأن  مطالبًا  القطرية،  السجون  في 

كبار. مسئولين 
بخبر  خ��ي��رًا   استبشرنا  أم��س:  منه  نسخة  »ال��وس��ط«  تلقت  ب��ي��ان  ف��ي  ال��ح��ادي،  وق��ال   
االستبشار  هذا  تبدد  ما  سرعان  لكن  قطر   في  الموقوفين  من   11 عن   باإلفراج  المحكمة 

وزاد  عنهم   اإلفراج  عطل  ما  وهو  الحكم  ضد  باستئناف  ودفعها  القطرية  النيابة  تحرك  بعد 
عليهم.  الموقفين  وذوي  أهالي  وقلق  قلقنا  من 

هذا  يضر  ال  حتى  التصعيد  وع��دم  اإلع��الم��ي��ة  التهدئة  ض���رورة  على  ال��ح��ادي  وش��دد 
من  تحركات  هناك  تكون  أن  يجب  مضيفًا  فيها،  األم��ور  مجريات  على  ويؤثر  بالقضية 
التي  بحسبه،  المأساة،  لهذه  حد  وضع  يتم  وأن  فاعلية   أكثر  البحرينيين  المسئولين  جانب 

الكثيرين. تؤرق 
شرح  الذي  القطري  العام  النائب  والتقى  قطر  في  المحتجزين  زار  الحادي  الشيخ  وكان 

الخطأ. بطريق  كان  األمر  هذا  أن  وتفهم  المشكلة  أبعاد  له 

إرجاء قضية سرقة باإلكراه إلى سبتمبر
األولــى  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  أرجـــات   [
خليفة  آل  علي  بن  محمد  الشيخ  القاضي  برئاسة 
الكعبي  وعلي  الرميحي  محمد  القاضيين  وعضوية 
متهم  بحريني  قضية  ــداهلل  ــب ع ــي  ــاج ن ــر  س وأمــانــة 
لالطالع  أيلول  سبتمبر/   19 حتى  باإلكراه  بالسرقة 
والرد من قبل المحامية المنتدبة إيمان العرادي. وفي 
من  نسخة  العرادي  إيمان  المحامية  طلبت  أمس  يوم 
أوراق الدعوى وأجاًل لالطالع، فيما قال المتهم لهيئة 
يكن  ولم  مخدرة  حبوب  متعاطي  كان  إنه  المحكمة 
المتهم  إلى  العامة  النيابة  ووجهت  به.  قام  ما  يعلم 
نقدية  مبالغ  سرقة  في  مجهولون  وآخرون  شرع  أنه 

بأن  عليه،  المجني  على  الواقع  اإلكراه  بطريق  وذلك 
هدده بقطعة خشبية كانت معه، وتمكن المتهم بهذه 
المسروقات،  على  االستيالء  من  اإلكراه  من  الوسيلة 
وقد خاب اثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادته فيه وهو 

ضبط المتهم وهو متلبس بالجريمة.
من  ورد  بــالغــًا  أن  فــي  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
ــا كــان  ــاء م ــن ــه أث ــأن ــة، ب ــروق ــس ــم ـــرادة ال ـــب ــب ال ــاح ص
من  صــادرة  صراخ  أصــوات  سمع  منزله  في  موجوداً 
شاهد  الــصــوت  مصدر  ــى  إل توجه  وعندما  الــخــارج 
وقــامــا  بالمتهم  ممسكين  وشقيقه  الـــبـــرادة  عــامــل 

باستدعاء الشرطة.

إرجاء قضيتي االستثمار الوهمي بقيمة 63 ألف دينار
] أجلت المحكمة الصغرى الجنائية األولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة السر يوسف العصفور 

قضيتين منفصلتين لوسيط في قضية االستثمار الوهمي حتى 11 أكتوبر/ تشرين األول.
أصدر  الوهمي  االستثمار  قضية  في  الوسيط  دور  يلعب  كان  الذي  المتهم  أن  في  القضيتين  تفاصيل  وتتمثل 
الشيكات  مجموع  فكان  الثانية  القضية  اما  دينار،  ألف   14 الشيكات  تلك  ومجموع  األولى  القضية  في  شيكات   3

الثالثة األخرى 49 ألف دينار.

الجنائية  الصغرى  المحكمة  ــت  أدان  [
محمد  القاضي  برئاسة  المنعقدة  الثالثة 
عيسى،  محمود  سر  وأمانة  العرادي  سعيد 
»دوار  ــراك  ع قضية  في  السبعة  المتهمين 
مجموعة  بين  دار  الــذي  حمد،  بمدينة   »19
الجنسية  ــى  ــل ع الــحــاصــلــيــن  الـــعـــرب  مـــن 

البحرينية وبحرينيين.
وقد قضت المحكمة بحبس المتهم األول 
لمدة  األب  ــو  وه العربية  ـــول  األص ذي  مــن 

تنفيذ  لوقف  دينار   100 كفالة  وقدرت  سنة 
الثاني  المتهم  بتغريم  قضت  كما  العقوبة، 
 100 شــرطــي  وهــو  عربية  ـــول  أص ذي  ــن  م
من  الثالث  المتهم  بحبس  قضت  كما  دينار، 
كفالة  ـــدرت  وق أشــهــر   6 عربية  أصـــول  ذي 
وقضت  العقوبة،  تنفيذ  لوقف  دينار   100
المحكمة بحبس المتهمين الرابع والخامس 
بحرينيين لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 
غرمت  كما  العقوبة،  تنفيذ  لــوقــف  ــار  ــن دي

المتهمين السادس والسابع 50 ديناراً.
وبرأت المتهمين من الرابع حتى السابع 
من تهمة إتالف، وأمرت بإحالة الدعوى إلى 

المحكمة المدنية المختصة.    
شهده  ما  إلــى  القضية  تفاصيل  وتعود   
داٍم  شجاٍر  من  حمد  مدينة  في   »19« دوار 
المشاجرة  ـــف  وص مجموعتين  بــيــن  دار 
نفسها  المنطقة  سكنة  من  المواطنين  أحد 
بأنها  حدوثها  أثناء  موجودين  كانوا  وممن 

بعد  الطريق  غطت  الدماء  وأن  دامية  كانت 
الخشب  ألـــواح  الــعــراك  فــي  استخدمت  أن 

الكبيرة بين طرفي العراك.
أن   - حينها   - البحريني  المواطن  وأكــد 
برفقة  المنطقة  إلى  حضرت  األمن  ــات  دوري
تقبض  لم  أنها  إال  الشغب،  مكافحة  ــوات  ق
في  المتسببين  بــعــض  ــل  ب الجميع  عــلــى 
جديد  من  تجددها  إلــى  أدى  ما  المشاجرة، 

بعد فض العراك.

»الصغرى الجنائية« تدين المتورطين في شجار دوار 19

اليوم محاكمة الدفعة الثانية من الصيادين... و»النيابة« تستأنف الحكم

محكمة الجنح تفرج عن 11 بحارًا بحرينيًا وتمنعهم من مغادرة قطر
§  الوسط - عادل الشيخ

الريان  بمنطقة  الجنح  محكمة  قررت   [
عن  ـــراج  اإلف )االثــنــيــن(  ــس  أم ــوم  ي قطر  فــي 
كل  عــن  مالية  بكفالة  بحرينيًا  بــحــاراً   11
دينار  )مئة  قطري  ريال  ألف  قدرها  شخص 
بحريني( مع منع البحارة من مغادرة قطر، 
القضائية  للجلسة  مــوعــد  تحديد  لحين 
المقبلة، إذ لم ترتضي نيابة البيئة القطرية 
لدى  عليه  بالطعن  وتقدمت  الصادر  الحكم 

محكمة االستئناف.
ــري يــوم  ــط ــق ــاء ال ــض ــق ــــام ال ـــد مــثــل أم وق
من   4 بحرينيًا؛  بحاراً   11 )االثنين(  أمس 
الطالب  الثالثة  وأبناؤه  )أب  سترة  منطقة 
 5 إلــى  باإلضافة  الثانوية(،  المرحلة  في 
منطقة  مــن  و2  عيسى،  مدينة  مــن  بــحــارة 
يعملون  آسيويًا  صياداً   14 مثل  كما  الحد؛ 
صـــدرت  إذ  بــحــريــنــيــيــن،  ــن  ــي ــن ــواط م لـــدى 
بحقهم القرارات ذاتها الملزمة بدفع كفاالت 
)البحارة  عنهم  اإلفراج  يتم  لم  أنه  إال  مالية، 
العاصمة  أمن  إلى  أحيلوا  وقد  اآلسيويون( 
إلى  مستقباًل  إحالتهم  تتم  وقد  )الدوحة(، 

محكمة اإلبعاد.
إلى ذلك، قال عبداهلل أحمد/ شقيق اثنين 
من البحارة المفرج عنهم -سابقًا- من أصل 
حضر  والــذي  المعامير،  منطقة  من  خمسة 
لـ  قال  قطر،  في  البحارة  محاكمة  أمس  يوم 
»الوسط«: »عقدت محكمة الجنح جلستها 
بحرينيًاَ  ــاراً  ــح ب  11 لمحاكمة  القضائية 
مدة  قـــرارات  النتهاء  ــام  أي منذ  عنهم  مفرج 
كفاالت  ودفعهم  بحقهم  الصادرة  التوقيف 
صياداً   14 محاكمة  إلــى  باإلضافة  مالية، 
آسيويًا جلبوا من التوقيف، في حين لم يتم 
التوقيف،  من  بحرينيين  بحارة   7 إحضار 
قبل  من  ناري  بطلق  المصاب  البحار  وهم: 
ـــادل الــطــويــل،  ــل الــقــطــريــة ع ــواح ــس خــفــر ال
سماهيج  مــنــطــقــة  مـــن  ــن  ــي ــن اث ــان  ــق ــي ــق وش
 4 إلــى  باإلضافة  وصـــادق،  محمد  يدعيان 
آخرين من أبناء الحداد، اثنان منهم أشقاء، 
اليزال  إذ  جدحفص،  مدينة  سكنة  من  وهم 

هؤالء السبعة قيد االحتجاز«.
المفرج  ـــ11  ال البحارة  »حضر  ــاف  وأض
المحكمة  ــــررت  وق المحكمة،  ـــام  أم عنهم 
وممثل  وكـــاتـــب  ـــرد  ف ــــاٍض  ق مـــن  ــة  ــون ــك ــم ال
بدفعهم  عنهم  ــــراج  اإلف الــعــامــة،  للنيابة 
)مئة  قطري  ريال  ألف  قدرها  مالية  كفاالت 
منعهم  مع  شخص،  كل  عن  بحريني(  دينار 

من مغادرة قطر«.
ُبعيد  ــارة  ــح ــب ال »تــوجــه  ــد  ــم أح وتــابــع 
صدور الحكم إلى مبنى النيابة العامة لدفع 
من  الرغم  على  بحقهم،  المقررة  الكفاالت 
دفعهم كفاالت مالية سابقًا، إال أن الموظفين 
بأن  أخبروهم  القطرية  البيئة  نيابة  فــي 
الصادر،  الحكم  ترتِض  لم  العامة  النيابة 
محكمة  لـــدى  عليه  بالطعن  تــقــدمــت  وقـــد 

االستئناف«.

ذاتها  والــقــرارات  نفسه  »الحال  وأردف: 
المفرج  الخمسة  ــارة  ــح ــب ال بحق  ـــدرت  ص
أن  إال  المعامير،  قرية  من  وهم  سابقًا  عنهم 
تم  الخمسة  أن  في  يكمن  الوحيد  االختالف 
السماح لهم بالعودة إلى البحرين«، مشيراً 
إلى أن »موظفي المحكمة طلبوا من البحارة 
ونصف  شهر  مــرور  بعد  المحكمة  مراجعة 
بحق  الصادرة  واألحكام  القرارات  لمعرفة 

األشخاص و سفنهم«.
وأبدى شقيق البحارة المتهمين بدخول 
»تكرار  من  استغرابه  اإلقليمية  قطر  مياه 
ــاالت الــمــالــيــة«،  ــف ــك ــــرارات دفـــع ال ـــدور ق ص
وأن  سبق  الخمسة  »البحارة  أن  إلــى  الفتًا 
بغية  ديناراً  وخمسين  ومئتين  ألفين  دفعوا 
بحكم  النطق  المحكمة  عاودت  وقد  اإلفراج، 

إلزامهم دفع مبالغ مالية«.
يسمح  ال  الـــبـــحـــارة  حــــال  »إن  وقـــــال: 
البحار  وخصوصًا  المبالغ،  هذه  كل  بدفع 
لم  الذين  أبنائه  من   3 مع  قطر  في  الموجود 
وجميعهم  عامًا،  العشرين  سن  يتجاوزوا 
وقد  الــعــامــة،  الثانوية  مرحلة  فــي  ــالب  ط
بسبب  ــم  ــه ــت ودراس امتحاناتهم  ــروا  ــس خ

وجودهم في التوقيف«.
يستجدي  أمس  يوم  األب  »كان  وأضاف 
البحرين  إلى  بالعودة  له  بالسماح  الحكم 
مضى  أنــه  وخصوصًا  الطلبة،  أبنائه  مع 
ــن الــتــوقــيــف مـــدة 20  ــــراج عــنــه م عــلــى اإلف
دفع  وأنـــه  ــار،  ــج إي سكن  ــي  ف قضاها  ــًا  ــوم ي
وأبــنــائــه  ليعيش  مــبــالــغ  ــن  م ــه  ــدي ل ــا  م ــل  ك
يوم  ــدوم  ق بانتظار  يــومــًا  العشرين  طيلة 
الــبــالد«،  ــى  إل الــرجــوع  فــي  ــاًل  أم المحاكمة، 
لحكم  النيابة  »استئناف  أن  ــى  إل مشيراً 
ألَجل  جديد  من  القضية  وتأجيل  المحكمة 
غير معلوم، يزيد من تكاليف عيش هذا األب 
أو  معارف  أي  لديه  توجد  ال  إنه  إذ  قطر،  في 
بقية  باستثناء  قطريين،  بمواطنين  صلة 
استعانوا  ــن  ــذي ال عنهم  الــمــفــرج  الــبــحــارة 

بمعارفهم وأصدقائهم في قطر«.
البحارة  محاكمة  جلسة  وكــانــت  هـــذا، 
التاسعة  الساعة  عند  عقدت  البحرينيين 
والــربــع صــبــاحــًا وانــتــهــت عــنــد الــعــاشــرة 

والنصف تخللتها فترة راحة.
البحرينيين  الـــبـــحـــارة  ــوص  ــص ــخ وب
التوقيف،  قيد  اليــزالــون  ــن  ــذي ال السبعة 
أن  يتوقع  إنــه  ــط«:  ــوس »ال لـ  مصادر  قالت 
المحكمة  إلى  )الثلثاء(  اليوم  إحالتهم  تتم 
إذ  اآلسيويين،  الــبــحــارة  مــن  مجموعة  مــع 
محاكمة  أن  المصادر  أوضحت  وأن  سبق 
دفعتين  على  ستكون  المحتجزين  البحارة 
اليوم  والثانية  )االثنين(  أمس  يوم  األولى 

)الثلثاء(.
ــاء مــتــضــاربــة يــوم  ــب ــــوارد أن ــل ت ـــي ظ وف
محاكمة  مجريات  بشأن  )االثنين(  ــس  أم
الصيادين الموقوفين في دولة قطر الشقيقة 
غير  بطرق  اإلقليمية  المياه  ــول  دخ بتهمة 
مشروعة، قالت شقيقة البحار عادل الطويل 
بأن  أخبار  »وصلتنا  ناري:  بطلق  المصاب 
إال  )الثلثاء(  اليوم  ستكون  أخــي  محاكمة 
أنني اتصلت بمسئول في قطر واستفسرت 
إحضاره  عدم  سبب  وعن  الموعد،  عن  منه 
)االثنين(،  أمس  ليوم  المحاكمة  جلسة  في 
موعد  تحديد  بعد  يتم  لــم  بأنه  فأخبرني 

لجلسة محاكمة شقيقي«.
قد  القطرية  ــن  األم سلطات  وكانت  ــذا،  ه
شاب  عن  )األحد(  األول  أمس  مساء  أفرجت 
بحريني يدعى علي أحمد خليل )17 عامًا(، 
فترة  قــضــى  أن  بــعــد  ســمــاهــيــج،  قــريــة  ــن  م
محمد  شقيقيه  مــع  التوقيف  فــي  أسابيع 

وصادق.
الصيادين  أســر  تساءلت  جانبها،  ومــن 
ــا أســـفـــرت عنه  ــم ــر ع ــط ــن فـــي ق ــي ــوف ــوق ــم ال
المكلف  الــبــحــريــنــي  ــد  ــوف ال ــــارة  زي نــتــائــج 

بمتابعة  الــــوزراء  مجلس  رئــاســة  قبل  مــن 
مبدية  لقطر،  المحتجزين  الصيادين  ملف 
نتائج  ــن  ع ــــالن  اإلع عـــدم  ــن  م اســتــغــرابــهــا 
استمرار  ظل  في  وخصوصًا  الــزيــارة،  تلك 
المحاكمات واتخاذ إجراءات وقرارات بحق 
المواطنين البحرينيين ومنعهم من مغادرة 

قطر.
عوائل  عاشتها  متوترة  أجــواء  ظل  وفي 
في  والموقوفين  المتهمين  الصيادين  وأسر 
األنباء  )االثنين(  أمس  يوم  تضاربت  قطر، 
محاكمتهم  تمت  الذين  البحارة  ــداد  أع عن 
جهات  كانت  إذ  بحقهم،  الصادرة  والقرارات 
ــاراً  ــب وأخ بــيــانــات  تــصــدر  محليًا  مختلفة 
متضاربة في ذلك الشأن، هذا في ظل غياٍب 
تام لوجود مسئول حكومي أو جهة مسئولة 
ــن تــلــك الــمــحــاكــمــات والـــقـــرارات  ــرح ع ــص ت
البحرينيين  المواطنين  بحق  ــادرة  ــص ال
القطرية  اإلقليمية  المياه  بدخول  المتهمين 

بطرٍق غير مشروعة.
اللجنة  عضو  قـــال  ــاق،  ــي ــس ال هـــذا  وفـــي 
الــحــقــوقــيــة الــمــتــابــعــة لــمــلــف الــصــيــاديــن 
»هناك  السماهيجي:  علي  المحامي  بقطر 
ـــار الـــــواردة  ـــب ـــــوال واألخ تـــضـــارب فـــي األق
تصريح  يــصــدر  أن  يجب  المحاكمة،  ــن  ع
عوائل  ألن  المعنية،  الجهات  مــن  رســمــي 
يعرفون  ال  باتوا  الناس  وعامة  الصيادين 
الــصــادق،  والخبر  الصحيحة  المعلومة 
تلك  عن  وينقل  يشاع  ما  واختالف  لتضارب 
وجود  عــدم  بسبب  ذلــك  وكــل  المحاكمات، 
المعلومات  ويــوفــر  يصرح  رسمي  مصدر 

الصحيحة لوسائل اإلعالم«.

علي السماهيجي

البحار المصاب في قطر عادل الطويل

حريق في سيارة فلبيني
§ القضيبية - محمد الجدحفصي

من  بالقرب  فلبيني  سيارة  في  )االثنين(  أمس  مساء  حريق  اندلع   [
وصول  قبل  منها  الخروج  سائقها  تمكن  فيما  القضيبية،  شرطة  أمن  مركز 

سيارات اإلطفاء، ولم تسجل أية إصابة في الحادث.
القصر  شارع  في  سيارته  يستقل  فلبينيًا  وافداً  أن  التفاصيل  في  وجاء 
إلى  نسبيًا  لتنتشر  السيارة،  مقدمة  في  النيران  باندالع  فوجئ  حينما 
الحريق  موقع  حتى  اإلطفاء  سيارات  هرعت  وقد  األمامية.  المقصورة 

إلخماده، فيما يعتقد بأن سبب الحريق هو خلل فني في محرك السيارة.

السيارة عقب تعرضها  للحريق
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»البلديات«: ترخيص »نورانا« وفق القانون 
للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة

أمس  يوم  »الوسط«  في  نشر  ما  على  تعقيبا  ذلك  جاء 
ــوزارة  ال ــادت  وأف نورانا.  مشروع  بخصوص  )االثنين( 
بشأن  مرئياتها  الــعــام  لــلــرأي  أوضــحــت  أن  سبق  أنــهــا 
 17 بــتــاريــخ  وذلـــك  المحلية  الصحافة  ــي  ف الــمــوضــوع 
أكثر  في  له  تطرقت  كما   2009 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
عرض  تم  المختلفة, كما  اإلعالم  وسائل  في  مناسبة  من 
مجلس  اجتماعات  في  النواب  على  المشروع  مرئيات 
نواب  من  المنطقة  ممثلي  مع  االجتماعات  وفي  النواب 
ما  استعرض  الذي  المشروع  مستثمر  بحضور  وبلديين 
للمنطقة,  عامة  ومرافق  خدمات  من  المشروع  سيوفره 

المتعلقة  النواب  توصيات  الوزارية  اللجنة  عالجت  وقد 
في  ورد  بما  ملتزمة  والــــوزارة  الــدولــة  وأمـــالك  بالدفان 

توصيات اللجان الوزارية المختصة. 
المخطط  ضمن  يقع  الــمــشــروع  مــوقــع  أن  ــت  ــاف وأض
 ،2030 البحرين  لمملكة  الوطني  االستراتيجي  الهيكلي 
لسنة   )24( رقــم  بقانون  المرسوم  بموجب  أقــر  ــذي  وال
للمنطقة  التفصيلي  المخطط  سيعرض  كما   ،2008
ــداء  إلب الــبــلــدي  المجلس  على  الــمــشــروع  ــذا  ه متضمنا 
مرئياته بشأن المشروع وفقا لآللية المتبعة والتي نص 

عليها قانون البلديات. 
الهيكلي  المخطط  ضمن  يقع  الــمــشــروع  أن  وذكـــرت 
االستراتيجي وفي األراضي التي تم تحديدها للمشاريع 
الخاصة  الطبيعة  ذات  المشاريع  من  وهو  المستقبلية 

للتيارات  إعــاقــة  أي  دون  مائية  مــمــرات  على  ويحتوي 
التي  الهيدروديناميكية  للدراسات  وفقا  وذلك  البحرية 

تم إعدادها عند إعداد المخطط الهيكلي االستراتيجي.
بالرد  المكلفة  حددت  الوزارية  اللجنة  أن  وأوضحت 
الردم  شأن  في  البرلمانية  التحقيق  لجنة  توصيات  على 
يقع  حيث  النهائي  الدفان  وخط  الدولة  وأمالك  والدفان 
أن  كما  النهائي،  الدفان  خط  حدود  ضمن  نورانا  مشروع 
المخطط الهيكلي االستراتيجي لمملكة البحرين قد حدد 
المساحات التنموية المختلفة ومن ضمنها االحتياجات 
االحتياجات  وان  المستقبلية,  لــأجــيــال  اإلســكــانــيــة 
المخطط  مراجعة  عند  تحديدها  يتم  ســوف  اإلضافية 
التفصيلية  العمرانية  المخططات  ــــداد  وإع الهيكلي 

بالتنسيق مع المجالس البلدية.
الــعــقــار  ــة  ــاح ــس م أن  الــــوزاريــــة  الــلــجــنــة  بــيــنــت  ـــد  وق
المخطط  ــداد  إع وبعد  مربعة  كيلومترات   8.7 األصلية 
العقار  مــع  ودمــجــه  العقار  وضعية  تغيير  تــم  الهيكلي 
مساحته  تبلغ  والذي  اإلسكانية  للمشاريع  المخصص 
المدينة  مشروع  استحداث  ثم  مربعة  كيلومترات   8.3
للمدينة  الــمــخــصــصــة  الــمــســاحــة  لــتــرتــفــع  الــشــمــالــيــة 
ولتغطية  مربعا،  كيلومترا   25 ــى  إل  17 مــن  الشمالية 
المدينة  إلى  المؤدي  الساحلي  الشارع  إقامة  احتياجات 
ليزداد  الشمالية  المنطقة  تخطيط  إعادة  تمت  الشمالية 
 27 اإلســكــانــيــة  للمشاريع  المخصصة  األرض  حــجــم 

كيلومترا مربعا.
قالت  الــســاحــلــي،  الــشــريــط  بــمــوضــوع  يتعلق  فيما 
واضح  بشكل  حدد  قد  االستراتيجي  المخطط  إن  الوزارة 
العام  حتى  للمواطنين  العامة  السواحل  مواقع  وجلي 
تخصيص  على  التأكيد  الصدد  هــذا  في  تم  كما   ،2030
المستقبلية  الجزر  واجهة  من  المئة  في   50 عن  يقل  ال  ما 
الــمــشــروع  أن  ــة  ــاص وخ للمواطنين،  ــة  ــام ع كــســواحــل 
البحرية  واجــهــتــه  ــن  م المئة  ــي  ف  50 بتوفير   سيلتزم 
من  وجـــزءا  الجنوبي،  الساحل  تشمل  والــتــي  للعامة، 

كسواحل  المائية  الممرات  ومعظم  الشرقي،  الساحل 
المشروع  دخول  للعامة  ويمكن  عامة،  بحرية  وواجهات 
ما  وهو  المفتوحة  والمناطق  العامة  المرافق  واستخدام 

نصت عليه القوانين في مثل هذه المشروعات.
تعهد  المشروع  مستثمر  أن  البلديات  وزارة  وأضافت 
في لقاءاته المستمرة مع ممثلي المنطقة بتوفير مجموعة 
الذين  الصيادين  تعويض  منها  للمنطقة  االمتيازات  من 
وشق  للصيادين،  مــرفــأ  ــاء  ــش وإن تعويضهم،  فعال  تــم 
الصناديق  ودعم  عامة  حدائق  وإنشاء  لهم  بحرية  قناة 

المشاريع  مــن  وغيرها  عمل  ــرص  ف وتوفير  الخيرية، 
الخدمية التي تسهم باالرتقاء بالمنطقة. 

تطبيق  ــي  ف ــداً  ــه ج تــألــو  ــن  ل ــــوزارة  ال أن  ــى  إل ــت  ــوه ون
ــع  ــاري ــش ــم ـــي ال ــا ف ــه ــول ب ــم ــع ــم ــن واألنـــظـــمـــة ال ــي ــوان ــق ال
المخطط  إن  حيث  الخاصة،  الطبيعة  وذات  االستثمارية 
اســتــخــدامــات  ـــه  أوج ــل  ك بــيــن  االســتــراتــيــجــي  الهيكلي 
التنمية  يحقق  بما  والمستقبلية  الحالية  ــــي  األراض
السكنية  ــات  ــاج ــي ــت االح بــجــمــيــع  ــي  ــف وي ــة  ــدام ــت ــس ــم ال

واالستثمارية والخدمية والصناعية.

أعمال الدفان في مشروع نورانا

تحويل قرار استمالكات األراضي الواقعة على ساحل دمستان إلى اللجنة المختصة للدراسة

الكعبي: مجلس الوزراء سيفصل في ملف تغيير عناوين كرزكان

ــس الـــبـــلـــدي فـــي جــلــســتــه  ــل ــج ــم ـــــل ال وأم
الــرابــع  االنــعــقــاد  دور  مــن   16 ـــ  ال االعــتــيــاديــة 
)اإلثنين(،  أمس  الثاني  التشريعي  للفصل 
هــذا  بــشــأن  إيــجــابــيــة  فــعــل  ردود  تحصل  أن 
سلبية  انعكاسات  من  للموضوع  لما  الملف، 
بالمنطقة  وخدماتية  وسياسية  اجتماعية 

أساسًا. عنها  غنى  في  وهي 
)قانونية  شرعية  يرى  »ال  أنه  مجدداً  وأكد 
لهذا  منطقية(  أو  عــرفــيــة  أو  اجــتــمــاعــيــة  أو 
للمعلومات  المركزي  الجهاز  مطالبًا  التغيير، 
تساهم  ال  حتى  الخطوة  هذه  عن  بالتراجع 
ـــاًل،  فــي تــعــكــيــر صــفــو الـــشـــارع الــمــتــوتــر أص
يفترض  الرسمية  ــزة  ــه األج أن  ــى  إل مــشــيــراً 
على  الحفاظ  على  حرصًا  أكثر  تكون  أن  بها 

االجتماعي«. النسيج 
ــي  »ف أن  ــون  ــدي ــل ــب ال ـــاء  ـــض األع ـــــاف  وأض
الحفاظ  تجسيد  إلى  فيه  ندعو  الــذي  الوقت 
الــشــراكــة  دور  وتفعيل  ــي  ــل األه الــســلــم  عــلــى 
والتنفيذية  األهلية  الجهات  بين  المجتمعية 

التي  المدروسة  غير  الخطوات  بهذه  نفاجأ 
مزيد  إلى  به  وتأخذ  الوضع  تأزيم  في  تساهم 
من االحتقان، ما يجعل المنطقة في توتر دائم 

الرسمية«. الجهات  بعض  أخطاء  نتيجة 
»البلديات«  ــر  وزي ــاد  أف ــر،  آخ جانب  وفــي 
طلب  بشأن  المجلس  ــرار  ق على  تعقيبه  في 
ــة عــلــى ســاحــل  ــع ــواق ــالك األراضـــــي ال ــم ــت اس
ــة الــقــرار إلــى  ــال ــه »ســتــتــم إح ــأن ــان، ب ــت ــس دم
توافي  أن  على  للدراسة،  المختصة  الجهة 

واحد«. شهر  خالل  بالرد  المجلس  الوزارة 
ـــي  ــالك األراض ــم ــت ـــان الــمــجــلــس أقـــر اس وك
بمجمع   1730 و   1734 طريقي  على  الواقعة 
أهالي  حــرم  ما  خاصة،  ملكيات  إلــى   1017
من  والصيادين  المجاورة  والقرى  المنطقة 

البحر. من  االستفادة 
والـــمـــرافـــق  ـــات  ـــدم ـــخ ال ــة  ــن ــج ل ــــــرت  وذك  
ــي  ــال أه ــع  ــي ــم »ج أن  ـــا  ـــراره ق ــن  ــم ض ــة  ــام ــع ال
األراضي  استمالك  بإعادة  يطالبون  المنطقة 
ألهالي  وتطويره  عام  كساحل  وتخصيصها 

وبعد  المجاورة،  والمناطق  الغربية  المنطقة 
العامة  اللجنة  اجتماع  في  الموضوع  عرض 
استمالك  طلب  على  بالموافقة  قرار  رفع  تقرر 
ــل دمــســتــان،  ــاح ــة عــلــى س ــع ــواق ــــي ال األراض
من  )ك(  البند   )19( المادة  إلى  استناداً  وذلك 

.»2001 للعام   )35( رقم  البلديات  قانون 
التاسعة  الـــدائـــرة  عــضــو  عــلــق  هـــذا  وفـــي 
وضع  المتنفذين  »أحد  قائاًل:  منصور،  علي 
األهالي  أحقية  رغــم  على  الساحل  على  يــده 
ــون  ــم ــائ ــن، وهــــم ق ــي ــن ــس ــذ عـــشـــرات ال ــن بـــه م
ألن  اآلن،  حتى  والصيانة  بالتنظيف  عليه 
إلى  الــدخــول  يستطيع  ال  التنفيذي  الجهاز 
حين  في  خاّصًا،  ملكًا  لكونه  الساحل  موقع 
استرجاع  فــي  الــحــق  كــامــل  لهم  ــي  ــال األه أن 

. » حلهم سا
منطقة  فــي   752 مجمع  تسمية  وبــشــأن 
إلى  الكعبي  أشار  الزهراء،  بضاحية  بوري 
الشأن  هــذا  فــي  المجلس  ــرار  ق »سيرفع  أنــه 
مناسبًا،  يراه  ما  التخاذ  الــوزراء  مجلس  إلى 

فور  بالرد  المجلس  الـــوزارة  توافي  أن  على 
قــرار  ــال  »أح أنــه  إلــى  مشيراً  إليها«،  وروده 
إلى  ألــعــاب  صــالــة  تحويل  بــشــأن  المجلس 
إلى  أكوابارك،   منتزه  في  للمناسبات  قاعة 
الرد  على  يتحصل  لم  لكنه  الـــوزراء  مجلس 
فور  بــالــرد  المجلس  وســيــوافــي  اآلن،  حتى 

وروده«.
المقترح  على  البلدي  المجلس  ووافق  هذا 
والزراعة  البلديات  شئون  وزيــر  من  ــوارد  ال

ببعض  ــاح  ــم ــس ال ــأن  ــش ب ــي،   ــب ــع ــك ال جــمــعــة 
الصناعات  مناطق  في  التجارية  األنشطة 
ــة  ــي ــان ــك إم ــن  ــم ــض ــت ــم ال  ،)LD( ــة  ــف ــي ــف ــخ ال
ــة  ــاري ــج ــت ــة ال ــط ــش ــض األن ــع ــب ــص ل ــي ــرخ ــت ال
ــراً  ــظ ــة، ن ــف ــي ــف ــخ ــات ال ــاع ــن ــص ــق ال ــاط ــن فـــي م
الصناعات  مناطق  ــن  م الكثير  وجـــود  ــى  إل
ــق  ــاط ــن ــم ال عـــن  بـــعـــيـــداً   )LD( ــة  ــف ــي ــف ــخ ال
المناطق  تلك  جعل  ــذي  ال ــر  األم التجارية، 
التجارية  الخدمات  وجــود  عدم  من  تعاني 
ــال  ــم ــــة الســـتـــخـــدام ع ــــالزم األســـاســـيـــة ال
ــي هــذه  الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــقــاطــنــيــن ف
المناطق  إلى  تنقلهم  إلى  أدى  ما  المناطق، 
أثر  والــذي  المجاورة،  والسكنية  التجارية 
بــشــكــل ســلــبــي عــلــى الــنــاحــيــة االجــتــمــاعــيــة 

السكنية. بالمناطق 
إمكانية  بالوزارة  المختصة  اإلدارة  ورأت 
في  التجارية  األنشطة  لبعض  الترخيص 
أن  على   ،)LD( الخفيفة  الصناعات  مناطق 
صيدلية،  )بقالة،  عن  عبارة  األنشطة  تكون 
مصرفية،  ــات  ــدم خ مــطــعــم،  حـــالق،  مــخــبــز، 
يتم  وأن  فقط،  المالبس(  وكــي  لغسل  محل 
طريق  عن  للسيارات  مواقف  بتوفير  االلتزام 
أمتار،   6 عن  تقل  ال  بمسافة  اإللزامي  االرتداد 
للمحالت  ــاري  ــج ــت ال ــل  ــم ــع ال ــد  ــزي ي أال  ــى  ــل ع

أمتار.  10 عن  المعنية 

وزير  خطاب  على  أيضًا  المجلس  وافق  كما 
منطقة  في  تصنيف  تغير  بشأن  »البلديات«، 
أحد  طلب  المتضمن   ،1038 بمجمع  ــدد  ص
بالمنطقة  عقار  تصنيف  تغيير  المواطنين 
مع  الــعــقــار  مــســاحــة  تــنــاســب  ــدم  ــع ل نفسها 
تــتــفــاوت  إذ   ،)RG( الــمــعــتــمــد  الــتــصــنــيــف 
مربع  متر   6800 بين  العقارات  مساحات 
من  ــل  أق مساحتها  الــعــقــارات  غالبية  أن  إال 
المعتمدة  المساحة  وهي  مربع،  متر   1500
اإلدارة  اقــتــرحــت  إذ  الـــحـــدائـــقـــي،  لــلــســكــن 
المنطقة  تصنيف  تغيير  بــالــوزارة  المعنية 
سكن  إلى   )RG( حدائقي  سكن  من  المذكورة 
بعض  صرف  تبين  كما   ،)RG( – )أ(  خاص 
السكن  اشتراطات  بحسب  السابقة  الرخص 

التصنيف. اعتماد  قبل  )أ(  خاص 
على  أيضًا  أمس  بالموافقة  المجلس  وأقر 
المنطقة  بلدية  عام  مدير  من  الوارد  الخطاب 
مبنى  لبناء  الترخيص  بــشــأن  الشمالية، 
إذ  بــبــاربــار،   522 مجمع  فــي  إداري  تــجــاري 
العمراني  التخطيط  عام  مدير  من  خطاب  ورد 
العمارات  مناطق  ضمن  الموقع  أن  يتضمن 
التجارية  بالواجهة  له  يسمح  والذي   ،)B3 (
مــواز  خــدمــة  شــارع  لــوجــود  مــتــراً   30 بعمق 
إدارة  ــل  ــب ق مــن  والــمــعــتــمــد  ــع  ــدي ــب ال لــشــارع 

األشغال. بوزارة  الطرق  وتصميم  تخطيط 

§ البديع - صادق الحلواجي

] أفصح وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، عن أن مجلس الوزراء سيفصل في ملف تغيير عناوين كرزكان 
إلى أخرى تحت مسمى »اللوزي«. وأفاد الكعبي في رده على قرارات المجلس البلدي الشمالي، بأن »مجلس الوزراء سيتخذ 
إلى  كرزكان  قرية  في  عناوين  نقل  لعملية  الرافض  )البلدي(  المجلس  قرار  عقب  وخصوصًا  الشأن،  هذا  في  مناسبًا  يراه  ما 

أخرى جديدة، ضمن 3 مجمعات استحدثت مؤخرًا تحت مسمى منطقة اللوزي«.

جمعة الكعبي

محفوظ: »إسكان توبلي« بانتظار تحويل مبالغ االستمالك إلى »البلديات«
§ سند - مجلس بلدي الوسطى 

] قال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، إن المنطقة المخصصة 
مخططة  غير  أراضي  مجموعة  وإنما  واحدة  أرضا  ليست  توبلي  إلسكان  لالستمالك 
وزارة  وإن  المشروع  لهذا  األولـــى  بــالــدائــرة  التفصيلي  المخطط  ضمن  محجوزة 
شئون  وزارة  ــى  إل بتحويلها  الــــوزراء  مجلس  توجيه  بعد  عمليا  قامت  ــان  ــك اإلس
في  آنذاك  قيمتها  البلديات  وقدرت  االستمالك  إجراءات  لمباشرة  والزراعة  البلديات 
»البلديات«  أن  مضيفا  حينها،  في  المالك  مخاطبة  تتم  ولم  العقار  أسعار  ارتفاع  ظل 
األراضي  أو  االستمالك  مبالغ  تحويل  بانتظار  أنها  أوضحت  معها  المتابعة  بحسب 

البديلة من »اإلسكان« لالنتهاء من إجراءات االستمالك مع أصحابها. 
أنه  )االثنين(  أمس  الوسطى  بلدي  مجلس  عن  صادر  بيان  في  محفوظ،  وأضاف 
رئيس  بحضور  الماضي  األسبوع  به  االجتماع  خالل  اإلسكان  وزير  مع  االتفاق  تم 
تداول  اسعار  تغير  بعد  »البلديات«  إلى  االستمالك  طلب  تحويل  بإعادة  المجلس 

العقار حاليا وخصوصا أن المنطقة غير مخططة. 
ووعودها  وبياناتها  مراسالتها  ــة  ودق صحة  تؤكد  ــان«  ــك »اإلس أن  على  ــدد  وش
من  »البلديات«  إلــى  التثمين  ــادة  إع طلب  تحويل  بسرعة  إياها  مطالبا  الرسمية، 
منوها  التثمين،  إلعادة  دقيقة  بنتائج  »البلديات«  طالب  أخرى  ناحية  ومن  ناحية 
الى أن توفير أراضي اإلسكان من مهمات ومسئوليات الدولة الدستورية للمواطنين 
وال يجب أن يتحمل مواطنو المنطقة أية أعباء إضافية تثقل كواهلهم كما صرح بذلك 

سمو ولي العهد. 
الخيارات  ـــة  دراس ــإن  ف »اإلســكــان«  مــن  الرسمي  الـــرد  تسلم  ــال  ح فــي  ــه  أن وأكـــد 
هذه  طــوال  انتظروا  الذين  الحق  أصحاب  ألنهم  األهالي  بيد  ستكون  المستقبلية 
على  الجميع  أن  وخصوصا  المناطق  كبقية  ماساوية  أوضاعا  ويعيشون  الفترة 
متابعة مستمرة بمتغيرات ومستجدات المشروع منذ اول خطوة من جمع البيانات 
حتى  الــدائــرة  ممثل  باسم  البلدي  المجلس  من  خاصة  استمارة  في   2004 العام 
اعتماد المشروع ضمن موازنة مشاريع 2009 - 2010 وتحويله لالستمالك تمهيدا 

مخطط استعماالت األراضي لمنطقة شمال سلمابادللبدء به وذلك بعد إقرار قانون االستمالك.

المطوع: وزير »البلديات« يعّطل 
المخصصات الثقافية لبلدي المحرق
§ البسيتين - مجلس المحرق البلدي

] وجه عضو مجلس المحرق البلدي 
انتقادات  أمس  بيان  في  المطوع  محمد 
ــات  ــدي ــل ــب ـــون ال ـــئ حــــــادة إلـــــى وزيــــــر ش
لما  ــــك  وذل ــي  ــب ــع ــك ال جــمــعــة  ــــة  ــــزراع وال
للمخصصات  الوزارة  »تعطيل  بـ  وصفه 
ـــى أن  ــراً إل ــي ــش الــثــقــافــيــة لــلــمــجــلــس«. م
ـــرف هــذه  ــاز الــتــنــفــيــذي أوقــــف ص ــه ــج ال
من  خــطــاب  ــى  ــل ع بـــنـــاًء  ــات  ــص ــص ــخ ــم ال

الوزير.
على  يــعــتــرض  ال  إنـــه  الــمــطــوع  ـــال  وق
عملية التنظيم التي تعلنها الوزارة مبرراً 
لهذا التعطيل، واستدرك »لكن ما يحصل 
ألن  المجالس،  حقوق  ألبسط  انتهاك  هو 
بفعل  ــرروا  ــض ت المتعهدين  ــن  م الكثير 
كون  مع  حتى  المخصصات  هذه  تعطيل 
وطــنــيــة«.  ــاالت  ــف ــت الح مــوجــهــًا  بعضها 
إلعادة  مقصودة  حركة  هي  »هل  وســأل: 
انتهاء  بعد  ــوزارة  ال خزينة  إلى  المبالغ 

األمر؟«. هذا  من  المستفيد  من  دورنا؟ 
المطوع:  ــال  ق تصريحه  خــتــام  ــي  وف
تعطيل  مسئولية  البلديات  وزير  »نحّمل 
البلدي  بــالــشــأن  المتعلقة  الــمــشــاريــع 
المسئولية  وإن  المحرق،  فــي  الثقافي 
العتب  ثــم  ــرة  ــاش ــب م الـــوزيـــر  عــلــى  تــقــع 
الذين  الوزارة  في  المسئولين  بقية  على 
للمجالس  الدعم  من  المزيد  منهم  نتأمل 

البلدية«.

والزراعة البلديات  شئون  وزارة   - المنامة   §

وفق  أص��درت  نورانا  مشروع  دف��ان  رخصة  إن  وال��زراع��ة  البلديات  شئون  وزارة  قالت   [
البلديات  لقانون  ووفقًا  الخاصة  الطبيعة  ذات  المشاريع  من  النوع  هذا  لمثل  المتبعة  اإلجراءات 
في  كل  الخدمية  الجهات  جميع  قبل  من  عليه  الموافقة  تمت  المشروع  أن  كما  التنفيذية،  والئحته 

اختصاصه.
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بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية خالل األيام الخمسة الماضية

البحرين تبلغ الحمل األقصى وتستهلك 88 ٪ من الكهرباء المنتجة

هيئة  جدول  بحسب  البحرين  واستهلكت 
والحمل  المتاحة  للقدرة  ــاء  ــم وال الكهرباء 
في   88 نسبته  ما  اليومي،  للطاقة  األقصى 
فترة  خالل  للطاقة  المتاحة  القدرة  من  المئة 
كانت  حيث  األحـــد،  ليوم  بالظهيرة  ـــذروة  ال
اسُتهلك  ميجاوات   2742 المتاحة  الــقــدرة 
بلغت  أنها  حين  في  ميجاوات.   2417 منها 
فترة  خـــالل  الــمــئــة  ــي  ف  83 اســتــهــالك  نسبة 
المتاحة  ــدرة  ــق ال ــت  ــان ك إذ  بــالــلــيــل،  ــــذروة  ال
 2288 ــا  ــه ــن م ــك  ــل ــه ــُت اس مـــيـــجـــاوات   2752

ميجاوات.
فقد  )االثنين(،  أمــس  بيوم  يتعلق  وفيما 
المئة  في   70 نسبته  ما  البحرين  استهلكت 
كانت  حيث  المنتجة،  الكهربائية  الطاقة  من 
ميجاوات،   2752 صباحًا  المتاحة  الــقــدرة 

ميجاوات.  1916 منها  واسُتهلك 
ــد اســتــهــلــكــت  ــق ــد الـــمـــيـــاه، ف ــي ــع وعــلــى ص
إجمالي  ــن  م الــمــئــة  ــي  ف  69 أمـــس  الــبــحــريــن 
مخزون المياه المحالة، إذ تنتج الهيئة يوميًا 
إمبراطوري  غالون  ماليين   207 على  يزيد  ما 

غالون  مليون   142 منها  اسُتهلك  المياه،  من 
. فقط

المواطنين  والماء  الكهرباء  هيئة  وأهابت 
أوقات  خالل  الطاقة  استهالك  في  بالترشيد 

والمسائية. النهارية  الذروة 
من  أكثر  بلغت  التي  الحرارة  درجة  ولعبت 
الطبيعي  المعدل  ــوق  وف مئوية،  ــة  درج  42
في  كبيراً  دوراً  الجوية  ــاد  األرص إلدارة  وفقًا 
أن  بعد  الكهربائي،  االستهالك  مستوى  رفع 
أو  الستة  األشهر  طيلة  نسبيًا  مستقراً  كــان 
لم  استهالكي  معدل  تحت  الماضية  السبعة 

ميجاوات.  1700 الـ  يتجاوز 
البحرين  مــن  متفرقة  مناطق  وتعرضت 
انقطاعات  ــى  إل الماضيين  اليومين  ــالل  خ
على  الطلب  ارتفاع  بسبب  متفرقة  كهربائية 
الــطــاقــة وبــالــتــالــي الــتــأثــيــر عــلــى الــكــابــالت 

الموزعة. األرضية 
اســتــهــالك  مـــعـــدالت  ــع  ــف ــرت ت أن  ــع  ــوق ــت وُي
الحرارة  درجة  ارتفاع  مع  تدريجيًا  الكهرباء 
الصيف،  فصل  تــوغــل  مــع  وتــزامــنــًا  الــكــبــرى 

ترتفع  الــمــيــاه  اســتــهــالك  مــعــدالت  ــأن  ب علمًا 
لكن  بالكهرباء.  مقارنًة  أيضًا  متفاوتة  بنسبة 
أمس  قال  الجوية  األرصاد  في  مسئواًل  مصدراً 
الشمالية  الرياح  تبدأ  أن  المتوقع  »من  األول: 
من  بــدءاً  المملكة  على  التأثير  فــي  الغربية 
إلى  معتدلة  من  ستكون  إذ  )الثلثاء(،  اليوم 
في  انخفاض  إلى  سيؤدي  ما  السرعة،  نشطة 

الرطوبة«. ونسب  الحرارة  درجات 

»هـــذه  أن  ــول  ــئ ــس ــم ال ــدر  ــص ــم ال ـــــح  وأوض
المنخفض  سيطرة  تــبــدأ  السنة  مــن  الــفــتــرة 
األجـــزاء  على  المتمركز  الموسمي  ــوي  ــج ال
والممتد  باكستان  من  والوسطى  الجنوبية 
إلى  يــؤدي  ما  العربي،  الخليج  منطقة  حتى 
والمعروفة  الغربية  الشمالية  الرياح  هبوب 
 40 لمدة  تستمر  والــتــي  ــارح«  ــب »ال بـــ  محليًا 
بعض  فــي  ــل  ــق ت أو  ــد  ــزي ت قــد  ــا  ــه أن إال  يـــومـــًا، 

محملة  الرياح  تلك  تكون  ما  وعادة  السنوات 
والمناطق  العراق  جنوب  من  المقبل  بالغبار 

السعودية«.  العربية  للمملكة  الشمالية 
العظمى  الحرارة  درجات  متوسط  أن  يذكر 
درجـــة   36 يــبــلــغ  ـــران  ـــزي ح ــو/  ــي ــون ي لــشــهــر 
وبشأن  مئوية.  درجة   29 والصغرى  مئوية 
بينت  الماضية،  ــام  األي في  الجوية  ــوال  األح
برياح  تأثرت  البحرين  مملكة  أن  »األرصاد« 
ارتفاع  إلى  أدى  ما  االتجاه،  ومتقلبة  خفيفة 
ــة عن  ــوب ــرط ــي درجـــات الــحــرارة ونــســب ال ف
وصلت  إذ  الشهر،  لــهــذه  اليومية  معدالتها 
المناطق  في  وخاصة  مئوية  درجــة   42 إلــى 

. بية لجنو ا
حاليًا  والــمــاء  الكهرباء  هيئة  وتوفر  هــذا 
البحرين  في  للطاقة  توليد  محطات   5 عبر 
 2770 ــن  م ــر  ــث أك لتغطية  إنــتــاجــيــة  ــدرة  ــق ب
خالل  تستهلك  البحرين  بأن  علمًا  ميجاوات، 
المئة  في   90 نحو  الصيف  من  الذروة  أوقات 

يوميًا. المنتجة  الطاقة  من 
الطاقة  زيــادة  على  حاليًا  الهيئة  وتعكف 
لتفادي  ــاء  ــرب ــه ــك وال الــمــيــاه  ــي  ف اإلنــتــاجــيــة 
الصيف  مــوســم  خــالل  ــة  ــارئ ط مشكالت  أيــة 
شبكات  تطوير  على  بالعمل  وذلك  خصوصًا، 
للطاقة،  الموصلة  الفرعية  والخطوط  النقل 
المياه  نــقــل  أنــابــيــب  تحفيز  إلــى  ــة  ــاف ــاإَلض ب

إلى  الرئيسية  المحطات  من  أكبر  كميات  لنقل 
الموزعة. الفرعية 

مواقع  على  للحصول  الهيئة  تعمل  كما 
كهربائية  محطات  ــاء  ــش إن بــغــرض  ــدة  ــدي ج
ــــدة مــســتــقــبــاًل الســتــيــعــاب  ــــدي ـــة ج ـــي ـــرع ف
الكابالت  على  الــزائــدة  الكهربائية  األحمال 
من  الحد  بهدف  وذلك  الموجودة.  والمحطات 
الشبكة  واجهتها  التي  المتكررة  االنقطاعات 
مستوى  ورفــع  الماضية،  ــوام  األع صيف  في 

الكهرباء. توزيع  شبكة  واعتمادية  أداء 
لها  رئيسية  خطة  الهيئة  لدى  أن  إلى  يشار 
احتياجات  لمواكبة   2020 –  2006 لألعوام 
والماء،  الكهرباء  من  المستقبلية  البحرين 
خطة  إعداد  في  أساسها  على  الهيئة  وعمدت 
المستقبلية  للمشاريع  عامة  استراتيجية 
إلنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء لألعوام 
دراسة  الرئيسية  الخطة  وتشمل  المذكورة. 
والماء  الكهرباء  ونقل  إنــتــاج  مــرافــق  جميع 
لمواكبة  توسعتها  أو  تطويرها  أجل  من  وذلك 
لألعوام  والماء  للكهرباء  المملكة  احتياجات 
عن  وافية  بدراسة  القيام  يتطلب  ما  المقبلة، 
ــادي والــعــمــرانــي  ــص ــت الــنــمــو الــســكــانــي واالق
ودراسة  تحليل  وكذلك  البحرين.  في  وغيره 
الــمــتــوافــرة  والــبــيــانــات  الــمــعــلــومــات  جميع 

القائمة. واألنظمة  المنشآت  عن  حاليًا 

§ الوسط - صادق الحلواجي

الكهربائية  للطاقة  بالنسبة  ال��ع��ام  لهذا  األق��ص��ى  الحمل  البحرين  بلغت   [
المستهلكة يوم أمس األول )األحد( 6 يونيو/ حزيران.
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»التربية«: انقطاع التيار عن مدرستين سببه خارجي

مدارس حكومية بال كهرباء منذ يومين

اإلداري���ة  الهيئتين  أع��ض��اء  وب��ع��ض  والطلبة  األم���ور  أول��ي��اء  م��ن  ع��دد  شكا  ذل��ك،  وف��ي 
عن  ك��ام��ل  بشكل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع  م��ن  الحكومية  ال��م��دارس  ف��ي  والتعليمية 
في  تقع  ال��ت��ي  للبنين  االب��ت��دائ��ي��ة  مدرستهم  إن  ق��ال��وا  إذ  اليومين،  زه��اء  منذ  م��دارس��ه��م 
الساعة  منذ  )األح��د(  األول  أمس  يوم  عنها  الكهربائي  التيار  انقطع  الوسطى  المحافظة 
دراسيين  يومين  قضوا  وبذلك  الثاني  اليوم  حتى  االنقطاع  واستمر  صباحا  العاشرة 
االمتحانات  أج��واء  ظل  في  والسيما  بالسيئة  وصفوها  مدرسية  بيئة  وفي  كهرباء  بال 

. ئية لنها ا
االنقطاعات  على  ع��ام  ك��ل  ف��ي  اع��ت��ادوا  أن��ه��م  ال��م��درس��ة  ف��ي  المعلمين  م��ن  ع��دد  وذك��ر 
بخطتها  صرحت  مناسبة  من  أكثر  في  ال��وزارة  وأن  الصيف  موسم  بدء  مع  الكهربائية 
لم  الوضع  أن  مستدركين  القديمة،  ال��م��دارس  في  والسيما  المدرسية  البيئة  لتحسين 

السابق. العام  في  عليه  كان  عما  يتغير 
اليومين  خالل  الكهرباء  انقطاع  عن  أخرى  شكاوى  »الوسط«  سجلت  العاصمة،  وفي 

للبنين. اإلعدادية  المدارس  إحدى  في  الماضيين 
البيئة  تحسين  إلى  والتعليم  التربية  وزارة  والطلبة  األمور  أولياء  دعا  جانبهم،  ومن 
في  معولين  تقدير،  أقل  في  النهائية  االمتحانات  فترة  إبان  المكيفات  وصيانة  المدرسية 

دروسهم. آخر  وتلقي  امتحاناتهم  تأدية  في  بالحر  والطالبات  الطلبة  تأثر  مدى  على  ذلك 
عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  أمس،  بيان  في  والتعليم،  التربية  وزارة  عزت  بدورها 
يوم  في  للبنين  اإلعدادية  الداخل  وعبدالرحمن  للبنين،  االبتدائية  عيسى  مدينة  مدرستي 
انقطاع  »بشأن  وقالت:  المدرستين،  خارج  من  سبب  إلى   2010 حزيران  يونيو/   6 األحد 
إلى  الكهربائي  التيار  إع��ادة  وتمت  المدرستين  خ��ارج  م��ن  ك��ان  فقد  الكهربائي  التيار 
مدرسة  إلى  وكذلك   2010 يونيو   6 األحد  يوم  في  للبنين  االبتدائية  عيسى  مدينة  مدرسة 

.»2010 يونيو  7 االثنين  يوم  في  للبنين  اإلعدادية  الداخل  عبدالرحمن 
المالئمة  األج���واء  جميع  توفير  »أهمية  ت��ؤك��د  أن��ه��ا  ال���وزارة  وذك���رت 

ال��دراس��ي  الفصل  نهائية  امتحانات  أداء  م��ن  تمكنهم  التي  الطلبة  لألبناء 
تؤمن  ال��ت��ي  ك��اف��ة  التنظيمية  اإلج����راءات  عبر  وس��ه��ول��ة  يسر  بكل  ال��ث��ان��ي 

. » لك ذ
األشغال  وزارة  أن  يذكر  صلة،  ذي  سياق  وف��ي 

صيانة  تستهدف  التي  السنوية  خطتها  إطار  وفي 
أعلنت  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  ف��ي  الحكومية  ال��م��دارس 

ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  ع��زم��ه��ا  ف��ي��ه��ا  ال��م��ب��ان��ي  ص��ي��ان��ة  إدارة 
بمبلغ  حكومية  مدرسة  أربعين  في  الصيانة  بأعمال 

الصيانة  ألعمال  مقاوال   25 سينفذها  دينار،  مليون   2.2
الكهربائية  ل��ألع��م��ال  م��ق��اوال   13 و والميكانيكية  المدنية 

األع��م��ال  أن  م��وض��ح��ة  األش��غ��ال،  وزارة  ب��إش��راف 
التمديدات  وإص��الح  فحص  ستشمل  الكهربائية 
جميع  على  والكشف  الكهربائية  والتوصيالت 

ات���زان  وع��م��ل  وال��ف��رع��ي��ة  ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال��ت��وزي��ع��ات 
واألخطاء  الخلل  وتصحيح  الكهربائية  لألحمال 
المدنية  الصيانة  أعمال  تجرى  أن  على  الموجودة، 
ال��م��دارس  ه��ذه  ف��ي  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  والميكانيكية 
العام  الستقبال  استعدادا  الصيفية  العطلة  خالل 

المقبل. الدراسي 

رفعوا رسائل إلى الحكومة وينتظرون لقاء الكعبي... مع قرب انتهاء عقود اإليجار

أصحاب الحظائر والمواشي مهددون بفقدان أعمالهم ويطالبون بأراٍض قانونية
§ الوسط - فرح العوض

ومــربــو  الــحــظــائــر  أصــحــاب  ــب  ــال ط  [
ليتمكنوا  قانونية  أراٍض  بتوفير  المواشي 
بعد  صحيح،  بشكل  أعمالهم  ممارسة  من 
بفقدان  مــهــدديــن  منهم  الكثير  أصــبــح  أن 

أعمالهم.
قبل  عدة  رسائل  المواشي  مربو  ورفــع 
الملكي،  ــوان  ــدي ال ــى  إل منها  فقط  يومين 
سمو  وديوان  الوزراء،  رئيس  سمو  وديوان 
شئون  وزارة  إلــى  باإلضافة  العهد،  ولــي 
بتحقيق  فيها  يطالبون  والزراعة  البلديات 
وأكبر  أهــم  من  اعتبروها  التي  مطالبهم، 
منها،  يعانون  التي  والمشكالت  المطالب 
العمل  مزاولة  من  »تمنعنا  بحسبهم  والتي 

أعمالنا«. بنهاية  وتهدد  الحالل،  والرزق 
الحظائر  أصحاب  مطالب  يخص  وفيما 
تصحيح  فـــي:  تتمثل  ــي  ــواش ــم ال ــي  ــرب وم
تسهيل  ــالل  خ مــن  لهم  القانوني  الــوضــع 
ــراج الــعــمــالــة، وإعــطــائــهــم رخــصــًا  ــخ ــت اس
لمزاولة العمل، وتوفير األراضي القانونية 
لمربي المواشي، وتوفير خدمات الكهرباء 
توفير  وكذلك  متناسبة،  بأسعار  والماء 

مناسبة. وكميات  بأسعار  األعالف 
وشراء  لبيع  سوق  بتوفير  طالبوا  كما 
األبــقــار واألغـــنـــام الــمــرخــصــة، وبــإنــشــاء 
جلب  ــراءات  إج وتسهيل  للحليب،  مصنع 
دول  مـــن  ــة  ــي ــال ــع ال ـــودة  ـــج ال ذات  ـــار  ـــق األب
عن  للمربين  الحماية  وتوفير  ــارج،  ــخ ال
حال  فــي  لهم  المجزي  التعويض  طريق 
مستوى  وتحسين  لألبقار،  نفوق  ــوع  وق
قبل  ـــن  م الـــمـــوفـــرة  ــة  ــري ــط ــي ــب ال الـــرعـــايـــة 
وتوفير  الحكومية،  البيطرية  الــعــيــادة 
وأخيراً  منتظم،  بشكل  واللقاحات  األدوية 
دائمة  بصورة  الالزمة  التحصينات  توفير 

للمواشي.
بتخصيص  ــون  ــرب ــم ال ــب  ــال ط وأخـــيـــراً 
وبتسهيل  الدولة،  قبل  من  لهم  دائم  معاش 
ـــــر الـــدولـــة  ـــي دوائ مــعــامــالت الــــمــــزارع ف
وتسيل  مهم،  محلي  لمنتج  عاماًل  باعتباره 
زراعية  ــروض  ق على  الحصول  ـــراءات  إج

ورسمية. قانونية 
الحظائر،  أصحاب  أحد  قال  جانبه  من 
األرض  أخلى  إنــه  أحمد  عبدالجليل  وهــو 
عمله  يمارس  وكان  مستأجرها  كان  الذي 
طلب  أن  بعد  أعوام  ثالثة  منذ  سار  في  فيها 

رأس   300 لديه  أن  مضيفًا  ذلك،  أصحابها 
ينتقل  جعله  ما  وذلك  واألغنام،  األبقار  من 
نفسها  الحظيرة  فــي  عمله  ممارسة  ــى  إل

فيها. عمله  صديقه  فيها  يمارس  التي 
وشدد على أن معاناة أصحاب الحظائر 
رسمية  جهة  أية  توجد  ال  بينما  جداً،  كبيرة 

مشكالتهم. في  تهتم 
األراضي  وجود  عدم  مشكلة  بأن  وأفــاد 
تعوق  الــتــي  الــمــشــكــالت  أكــبــر  ــن  م تعتبر 
ثم  ومن  عمله،  ممارسة  من  المواشي  مربي 
عدم  في  المتمثلة  األخرى  المشكالت  تأتي 
الحكومة  مــن  ــاًل  آم ــاء،  م أو  كهرباء  ــود  وج
ــة  ــزراع وال الــبــلــديــات  شــئــون  وزارة  ومــن 
بهم،  تهتم  وأن  أمامهم  الصعاب  تذلل  أن 

به. يقومون  الذي  الدور  ألهمية 
ــه  ــون ــارس ــم ي ـــــذي  ال الــعــمــل  أن  ـــــر  وذك
إن  بـــل  ــب،  ــاس ــن ــم ال الـــدخـــل  ــم  ــه ل يــقــدم  ال 
أكثر  تــكــون  ــا  م غــالــبــًا  الــمــصــروفــات  قيمة 
الجهات  »مــن  مــتــســائــاًل:  اإليـــــرادات،  ــن  م

مشكالتنا؟«. وعن  عنا  المسئولة 
وزير  شكلها  التي  اللجنة  أن  إلى  ولفت 
فبراير/  فــي  ــة  ــزراع وال البلديات  شئون 
إيجاد  بــهــدف  الــمــاضــي  ــام  ــع ال ــن  م شــبــاط 

ــي، والــتــي  ــواش ــم ــع بــديــلــة لــمــربــي ال ــواق م
مربي  لجميع  خــاص  مكان  إيجاد  بها  تم 
في  الهملة  ــة  ــري ق ــن  م بــالــقــرب  ــي  ــواش ــم ال
مشوارها  تكمل  لم  الشمالية،  المحافظة 
السبب  أن  مبينًا  المشروع،  تعليق  بسبب 
الشمالية  ــدي  ــل ب مجلس  رفـــض  ذلـــك  ــي  ف
رغــم  عــلــى  األرض،  مــوقــع  ــن  م ــادة  ــف ــت االس

خطواتنا. سالمة 
أكد  سلمان،  أحمد  المواشي  مربي  أمــا 
يــمــارس  ــي  ــت ال لــلــمــزرعــة  اإليــجــار  عــقــد  أن 
ــي  ــى االنــتــهــاء، وف ــل فــيــهــا عــمــلــه أوشــــك ع
يمكنه  ــر  آخ مــكــان  يــوجــد  ال  نفسه  ــت  ــوق ال
عمله  أن  ــى  إل مشيراً  فيه،  عمله  ممارسة 
أن  لــلــوزارة  يمكن  بينما  باالنتهاء،  مهدد 
وأصــحــاب  ــي  ــواش ــم ال مــربــي  جميع  تنقذ 
وتحقيق  الحلول  إيجاد  خالل  من  الحظائر 

. لبها مطا
ــو  ــرب ـــب م ـــال ــم ط ــه ــث ــدي ـــام ح ـــت وفــــي خ
الكعبي  الوزير  مع  عاجل  بلقاء  المواشي 
لمشكالتهم  مناسبة  حلول  إيجاد  أجل  من 
طاولة  إلى  ندعو  »إننا  مؤكدين  السابقة، 
بشأن  ــاق  ــف ات ـــى  إل لــنــتــوصــل  مــعــه  حـــوار 

نفسه«. الموضوع 

§ الوسط - زينب التاجر 

درجة   42 إلى  وصلت  عظمى  ح��رارة  درج��ات  الماضية  القليلة  األي��ام  خالل  مسجاًل  البحرين  مملكة  في  الصيف  موسم  بدأ   [
مئوية، لتبدأ بذلك سلسلة انقطاعات كهرباء طالت بعض المدارس الحكومية.

مولد كهربائي وضع في إحدى الحظائر لعدم وجود تيار كهربائي فيهاالطريقة الحالية التي تشرب بها المواشي واألبقار الماء
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أكدت وقف بعض المنح عن جمعيات لصعوبة تنفيذ المشاريع 

البلوشي: 208 منح مالية لـ 97 جمعية أهلية خالل أربع سنوات

تقدمت  العام  هذا  »في  البلوشي:  وقالت 
فيما  المالية،  المنح  لبرنامج  جمعية   61
من  مشروعا   56 الفائزة  المشاريع  عدد  بلغ 
أهدافها  وتعددت  تنوعت  مشروعًا،   87 أصل 
درجة  إلى  ليصل  تصميمها  وتطور  وبرامجها 
ــن مــســتــوى هــذه  ــت م ــع ــي رف ــت ــة ال ــي ــراف ــت االح

المشروعات. 
»الوسط«  سؤال  على  رداً  البلوشي  وأكدت 
منها  سحبت  جمعيات  ــدت  وج إذا  ما  بشأن 
منحها  أوقفت  جمعيات  وجود  المالية،  المنح 
في  لــديــهــا  ــــة  إداري مــشــكــات  بسبب  الــمــالــيــة 
بعد  العام  هذا  لها  وأعيدت  المشاريع،  تنفيذ 
المنح  أن  مؤكدة  أوضاعها،  تصحيح  تم  أن 

دفعتين. شكل  على  للجمعيات  تقدم  المالية 
وبينت البلوشي أن الوزارة ال تسدد الدفعة 
التأكد  بعد  إال  المالية  المنحة  مــن  الثانية 
للمشروع  الــكــامــلــة  الــمــالــيــة  اإلجـــــراءات  ــن  م

األولى. الدفعة  ومصروفات 
لمشروع  بالنسبة  الجديد  الصعيد  وعلى 
ــــــرة الــتــنــمــيــة  ـــــدت وزي ــح الـــمـــالـــيـــة، أك ــن ــم ال
األهلي  البنك  أن  البلوشي  فاطمة  االجتماعية 
رئيسيين  داعمين  أصبحا  ألبا  وشركة  المتحد 
ألف   100 تسديد  منهما  كل  بتبني  للمشروع 
الجمعيات  ــع  ــاري ــش م ــم  ــدع ل ــًا  ــوي ــن س ديــنــار 
ممثلة  الحكومة  تقدمة  لما  باإلضافة  األهلية 

االجتماعية. التنمية  بوزارة 
البحرين  بنك  أن  إلــى  البلوشي  وأشـــارت 
ـــط فـــي عــمــلــيــة  ـــخ ـــت دخــــل عـــلـــى ال ـــوي ـــك وال
مشاريع  أن  على  مشددة  للمشاريع،  التمويل 
بشكل  زادت  األخــرى  هي  األهلية  الجمعيات 
في  ـــدأت  ب إذ  ــة،  ــي ــاض ــم ال األعــــوام  ــن  ع ــرد  ــط م

بينما  جمعية   23 ــع  ــاري ــش م ــم  ــدع ب  2006
المالي  الدعم  تتلقى  التي  الجمعيات  وصلت 

جمعية.   56 إلى 
ــذه  ــه ــا ب ــه ــت ــم ــل ــــرة فـــي ك ــــوزي ـــــــارت ال وأش
الــيــوم  تحتفي  ـــــوزارة  ال أن  ـــى  إل الــمــنــاســبــة 
جهودها  على  لتكريمها  األهلية  بالجمعيات 
ساهم  ــذي  ال التطوعي  العمل  فــي  وعطائها 
تقدم  في  تساهم  تنموية  مشاريع  ابتكار  في  
المنح  أن  مؤكدة  البحريني،  المجتمع  وتنمية 
المنظمات  ــن  م لمجموعة  أعــطــيــت  الــمــالــيــة 
وقتها  من  الكثير  وأعطت  ثابرت  التي  األهلية 
لوطنها  ــدم  ــق ت ــي  ــك ل ــا  ــده ــه ج ـــن  وم الــخــاص 

الخدمات.  أفضل  ومجتمعها 
التنمية  »وزارة  أن  ــي  ــوش ــل ــب ال ــت  ــن ــي وب
غاية  إلى  تأسيسها  منذ  تطلعت  االجتماعية 
في  األهــلــيــة  المنظمات  تمكين  هــي  رئيسية 
ــا  ــدوره ب ــوم  ــق ت أن  تستطيع  لــكــي  الــبــحــريــن 
مــواز  كشريك  التنموي  العمل  فــي  ــادي  ــري ال
تألو  ولــم  والــخــاص،  الحكومي  للقطاعين 
الغاية  هذه  تحقيق  سبيل  في  جهدا  ــوزارة  ال
محصورة  تعد  لم  التي  سياساتها  موسعة 
لتشمل  ولكن  السنوي  المالي  الدعم  في  فقط 
واستشارات  تدريب  من  الفني  الدعم  تقديم 
األهلية.  للمنظمات  األساسية  للبنى  وتطوير 
المنظمات  هــذه  تخرج  أن  ذلــك  وراء  من  آملة 
المردود  ذي  الرعوي  الخيري  العمل  نطاق  من 
التنموي  العمل  إلى  األمد  القصير  االجتماعي 
وها  األمد،  الطويل  الدائم  المردود  ذي  الشامل 
هو  الــذي  الحفل  ــذا  ه فــي  نلتقي  الــيــوم  نحن 
في  الوزارة  بذلتها  التي  الجهود  ألحد  نتيجة 

الغاية«.    هذه  تحقيق  سبيل 

ــــوزارة  ــد بــــدأت ال ــق ــي: »ل ــوش ــل ــب ــت ال ــال وق
تضمن  الــمــالــيــة  للمنح  ســيــاســة  تنفيذ  ــي  ف
تنفيذ  في  السنوية  المالية  المنح  استثمار 
فعلية  إضـــافـــة  ــدم  ــق ت تــنــمــويــة  ــات  ــروع ــش م
ــى  ـــذه إل ــدت ســيــاســتــنــا ه ــن ــت لــلــتــنــمــيــة. واس
المفاهيم  تغيير  باتجاه  ينحو  رئيسي  توجه 
ــذي  ال األهــلــيــة  المنظمات  دور  ــن  ع الــســائــدة 
في  ونشاطاتها  برامجها  معظم  يحصر  كان 
في  والمشاركة  والمساعدات  اإلعانات  تقديم 
إلى  المجتمع  أفراد  واحتياجات  نواقص  سد 

تبني الدور التنموي الذي يخلق الفرد المنتج 
منتج  شخص  إلى  ليتحول  الفرصة  ويمنحه 
مجتمعه.  بناء  في  ويساهم  ذاته  على  يعتمد 
المداخل  أحد  هو  المالية  المنح  برنامج  وكان 
تحقيق  ــل  أج مــن  الـــوزارة  استخدمتها  التي 
نجاحه  بوادر  نشهد  أن  ويسرنا  الغرض،  هذا 

الفعلي«.
ــة  ــي ــاع ــم ــت ــة االج ــي ــم ــن ــت وأكــــــدت وزيــــــرة ال
أن  ـــي  ف ــًا  ــي ــال ح ــد  ــه ــج وت ــل  ــم ــع ت الـــــــوزارة  أن 
مفهوم  تــأســيــس  ــي  ف ــج  ــام ــرن ــب ال هـــذا  يــســهــم 

تنفيذ  في  االجتماعية  والمسئولية  الشراكة 
ــى أن  ــل ــة، مــشــددة ع ــوي ــم ــن ــت ــات ال ــروع ــش ــم ال
ــورة  ص ــوم  ــي ال ــات  ب المالية  المنح  بــرنــامــج 
العام  القطاع  بين  الحقيقة  للشراكة  صادقة 
والقطاع  االجتماعية  التنمية  وزارة  في  ممثا 
في  فــعــال  بشكل  يسهم  ــات  ب الـــذي  ــاص  ــخ ال
في  ــي  ــل األه والــقــطــاع  المالية  المنح  تقديم 
أهداف  تحقق  تنموية  مشروعات  تنفيذ  مجال 

وصورها.  إشكالها  بكل  االجتماعية  التنمية 
هذه  فــوز  يــكــون  أن  ــي  ف البلوشي  ــت  ــل وأم

 2010 لـــعـــام  ــة  ــي ــال م ــح  ــن ــم ب الـــمـــشـــروعـــات 
التقدم  فــي  أخـــرى  أهلية  لمنظمات  ــزا  ــاف »ح
التي   2011 لعام  المالية  للمنح  بمشروعاتها 
في  منا  رغبة  العام  هذا  في  الوزارة  عنها  تعلن 
المنظمات  تمارسها  التي  التنمية  عجلة  دفع 
والباب  المتعددة  مشروعاتها  عبر  األهلية 
جميع  ــام  وأم جميعا  أمامكم  مفتوحا  ــزال  الي
لمنح  للتقدم  المملكة  في  األهلية  المنظمات 
أيلول  سبتمبر/  نهاية  حتى   2011 الــعــام 

المقبل«.

قيمة المنحة المشروع المنظمة التسلسل

الجهة المانحة -  شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(
10000 مكتبة الطفل بمركز معلومات المرأة والطفل جمعية رعاية الطفل واألمومة 1

10000 البرنامج التدريبي واإلنتاجي في صياغة 
الفضة جمعية الصم البحرينية 2

10000 نسيج الدار جمعية النور للبر 3
7500 برنامج المستقبل لألطفال جمعية المستقبل الشبابية 4
7000 دراسة مسحية عن أوضاع األسر المتصدعة جمعية االجتماعيين البحرينية 5
7000 مشتل البيت األخضر جمعية الرفاع الثقافية الخيرية 6

6000 أحياء المهن القديمة باستخدام منتجات 
النخيل صندوق شهركان الخيري 7

6000 مخيم شروق الجمعية البحرينية لرعاية مرضى 
السكر 8

6000 الحقيبة البيئية جمعية الشباب والبيئة 9
6000 قرية النخيل صندوق بوري الخيري 10

6000 برنامج تأهيل في اإلدارة المالية لميزانية 
األسرة صندوق أم الحصم 11

6000 قريتي الجميلة صندوق أبو صيبع الخيري 12
6000 فن الضيافة جمعية فتاة الريف 13
3500 برنامج إعداد ربات البيوت صندوق إسكان عالي الخيري 14

3000 تدريب الفتيات على فن المكياج وتصفيف 
الشعر جمعية المعاني السامية 15

الجهة المانحة – البنك األهلي المتحد
10000 صالون مالك للخدمة المنزلية جمعية اإلصالح 16

10000 وحدة الرعاية المنزلية للمعاقين جمعية أولياء أمور المعاقين 
وأصدقائهم 17

10000 مركز عائشة يتيم لإلرشاد األسري جمعية نهضة فتاة البحرين 18
7500 رعاية المسنين الجمعية اإلسالمية 19

7500 دورات متخصصة لتأهيل المرضى 
بإمراض الدم الوراثية لسوق العمل الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية 20

7000 مناهضة العنف النسائي والمجتمعي االتحاد النسائي البحريني 21

6000 برنامج ميلر ألطفال التوحد جمعية البحرين لألطفال ذوي 
الصعوبة في السلوك والتواصل 22

6000 برنامج التدريب المستمر للمعلم جمعية المعلمين 23

6000 مشروع إحياء صناعة القراقير )الحيزة( في 
قرية الدير صندوق الدير الخيري 24

6000 تمكين المرأة اقتصاديًا صندوق المرخ الخيري 25
6000 شبابنا مبتكرون على درب اإلبداع سائرون جمعية الكلمة الطيبة 26

قيمة المنحة المشروع المنظمة التسلسل

6000 إرشاد أسري لمرضى السلكلر والثالسيميا جمعية البحرين لرعاية مرضى السلكلر 27
6000 قافلة الثقافة للتدريب المتنقل جمعية اإلحسان الخيرية 28
6000 الصداقة لنقل المعاقين جمعية الصداقة للمكفوفين 29

الجهة المانحة – بنك البحرين والكويت
7000 إعداد متحدثين رسميين جمعية العالقات العامة 30
4700 برنامج رعاية الوالدين صندوق النعيم الخيري 31
5000 الملتقى الطالبي لقرية دمستان الصندوق الخيري لقرية دمستان 32
3000 نادي الشباب/ مركز الرشاد للتوحد الجمعية البحرينية للتخلف العقلي 33
2500 برنامج تعليم الطبخ جمعية الفجر الجديد النسائية 34
2500 برنامج ربة البيت العصرية جمعية مركز سماهيج اإلسالمي 35

2500 حملة نتوعوية لمرضى هشاشة العظام 
بالمحرق الجمعية البحرينية لهشاشة العظام 36

2500 تطوع ليرقى الوطن جمعية البيان 37
الجهة المانحة – وزارة التنمية االجتماعية

7000 فلم وثائقي »توصيل رسالة اإلسالم إلي العالم« مركز أكتشف اإلسالم 38
7000 جليس المسن بمركز عرفان للرعاية الوالدين الجمعية البحرينية لتنمية المرأة 39
7000 برنامج رعاية األيتام جمعية الكوثر للرعاية االجتماعية 40

6000 استخدام تقنية المعلومات لتمكين المرأة 
اقتصاديًا جمعية أول النسائية 41

6000 إحياء صناعة السفة صندوق كرباباد الخيري 42
6000 التعلم التقني ألجل المعرفة والتواصل صندوق سند وجرداب الخيري 43
6000 برنامج نبذ العنف وتمكين الشباب جمعية الشباب الديمقراطي 44
6000 أيها المسن دعني أخدمك صندوق توبلي الخيري 45
6000 المشورة القانونية لضحايا العنف األسري جمعية الحقوقيين البحرينية 46
6000 برنامج حوار لتنمية المهارات والقدرات جمعية حوار 47
5000 واحة الناشئة للقراء واألدباء جمعية أصدقاء الناشئة 48

2500 برنامج بناء المستقبل )توعية علمية ثقافية 
صحية( صندوق المالكية الخيري 49

2500 ثقافة التوافق الزوجي جمعية الرسالة اإلسالمية 50

2000 أزرع خضرتك في دارك )على سطح المنزل( جمعية المحرق النسائية االجتماعية 
الثقافية 51

2000 مركز العالج الطبيعي المركز البحريني للحراك الدولي 52
2000 تدريب الفتيات على العمل التطوعي جمعية المرأة المعاصرة 53

2000 برنامج الشباب في خدمة المجتمع )اكتشف 
الحياة( صندوق سماهيج الخيري 54

2000 إعداد كوادر للعمل التطوعي جمعية الهدى اإلسالمية 55
2000 البرنامج الترويجي لهواة جمع الطوابع جمعية هواة جمع الطوابع 56

المشروعات الفائزة ببرنامج المنح المالية للمنظمات األهلية للعام 2010

وزيرة التنمية االجتماعية تلقي كلمة في حفل توزيع المنح المالية للعام 2010

§ توبلي - هاني الفردان

] كشفت وزيرة التنمية االجتماعية فاطمة البلوشي خالل حفل توزيع المنح 
 2006 العام  منذ  الوزارة  تقديم  عن  األهلية  الجمعيات  على   2010 للعام  المالية 
وحتى هذا العام )2010( ما يربو على 208 منح مالية استفادت منها 97 منظمة 
أهلية تتبنى معظمها مشروعات تنموية واعدة. مؤكدة أن مؤشرات النجاح بدأت 

تظهر على مستوى التنمية وتمكين مختلف فئاته.

إثر ما نشرته »}« عن إتاحة الديوان لإلسرائيليين التقدم للوظائف الحكومية

»الخدمة المدنية« يحذف »إسرائيل« من قائمة التوظيف الخاصة بالجنسية
§ المنامة - ديوان الخدمة المدنية

أديب  المدنية  الخدمة  بديوان  المعلومات  نظم  إدارة  مدير  كشف   [
عدد  في  »الوسط«  نشرته  ما  على  أمس  أصدره  تعليق  في  المطوع  حسن 
يوم اإلثنين 7 يونيو/ حزيران الجاري بعنوان »اإلسرائيليون متاح لهم 
اسم  بحذف  »قام  الديوان  أن  البحرين«،  في  الحكومية  للوظائف  التقدم 

إسرائيل من القائمة الخاصة بالجنسية«.
أن  مبينًا  الخبر،  في  ورد  ما  تفسير  المطوع  نفى  نفسه  الوقت  وفــي 
للديوان  اإللكترونية  البوابة  بتصميم  قامت  التي  العالمية  الشركة 
اإللكترونية  الوظائف  بتقديم  الخاص  العالمي  برنامجها  ضمن  أدرجت 

القائمة الخاصة بالجنسية لتسهيل اختيار البلد لمقدم الطلب.
طريق  عن  الشاغرة  الوظائف  طلبات  تقديم  يتم  لذلك  »وفقًا  وأوضح 
الوظائف  تقديم  برنامج  خال  من  المطلوبة  البيانات  الطلب  مقدم  ملء 
يقوم  حيث  المدنية،  الخدمة  لديوان  اإللكترونية  البوابة  في  اإللكتروني 

من  تكون  التي  الجنسية  باختيار  االستمارة  ملء  إجراء  عند  الطلب  مقدم 
منظمة  في  األعضاء  الدول  كل  تشمل  والتي  بالجنسية  الخاصة  القائمة 

األمم المتحدة«.
عليها  مــتــعــارف  الجنسية  بــشــأن  الــبــيــانــات  ــدة  ــاع »ق أن  وأوضــــح 
التي  العالمية  القائمة  ــذه  ه »وجـــود  أن  معتبراً  عالميًا«،  وتستخدم 
اإللكترونية  للبرامج  المصممة  الــشــركــات  قبل  مــن  استخدامها  يتم 
الكيان  مع  اعتراف  أو  تطبيع  أنه  على  تفسيره  يمكن  ال  الجنسية  الختيار 

اإلسرائيلي بأية صورة كانت«.
رده  ضمن  المدنية  الخدمة  بديوان  المعلومات  نظم  إدارة  مدير  وأشار 
القائمة  في  إسرائيل  اسم  يتضمن  »الوسط«  لـ  اإللكتروني  الموقع  أن  إلى 
الرابط  عبر  التوظيف  بطلب  الخاصة  لاستمارة  بالجنسية  الخاصة 
تقوم  أن  أمله  عــن  معربًا  مــرفــق(.  هــو  مــا  )حسب  بالصحيفة  الــخــاص 
بديوان  ــوة  »أس قائمتها،  من  إسرائيل  اسم  بإلغاء  »الوسط«  صحيفة 

الخدمة المدنية«.

الواجهة الرئيسية في موقع »الوسط« اإللكتروني ويظهر منه رابط فرعي لشركة 
التوظيف إذ يتضح أن ال عالقة لـ»الوسط« بمضامين ما تطرحه الشركة

الجامعة األهلية تدعم برنامج ولي العهد للمنح بربع مليون دينار

انطالق الملتقى الخليجي الرابع للعالقات العامة اليوم

وزيرة »اإلعالم« أول فائز بجائزة »كولبير« الفرنسية لالبتكار والتراث

§ المنامة - الجامعة األهلية

الراعية  الفضية  الفئة  عضوية  ــى  إل األهلية  الجامعة  انضمت   [
يبلغ  إجمالي  مالي  بدعم  العالمية،  الدراسية  للمنح  العهد  ولي  لبرنامج 

250.000 دينار، ستقدمه الجامعة على مدى خمس سنوات. 
يوسف  عــبــداهلل  األهلية  الجامعة  رئــيــس  استقبال  ــال  خ ــك  ذل ــاء  ج
العالمية  الدراسية  للمنح  العهد  ولــي  برنامج  مدير  بمكتبه  الــحــواج 
هذه  على  للجامعة  والتقدير  الشكر  بالغ  عن  أعــرب  الــذي  كولر  رونالد 

تحقيق  في  سيساهم  الذي  البرنامج  مع  التعاون  بهذا  مشيداً  الرعاية، 
التعليم  مستوى  لتطوير  األهلية  الجامعة  بجهود  رونالد  وأشاد  أهدافه. 

الجامعي المحلي، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
الذي  البرنامج  تأسيس  في  العهد  ولي  سمو  بمبادرة  الحواج  وأشاد 
ودعم  البحرين  مملكة  أبناء  من  الناشئ  الجيل  قدرات  تنمية  إلى  يهدف 
الطلبة المتفوقين وإتاحة الفرص أمامهم الستكمال دراساتهم األكاديمية 
في أعرق الجامعات العالمية، مثنيًا على رؤية سمو ولي العهد وجهوده 

لتطوير المهارات األكاديمية والقيادية للشباب البحريني.

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

اليوم  مساء  العامة  للعاقات  الخليجي  الملتقى  فعاليات  تبدأ   [
)الثلثاء( في دورته الرابعة بعنوان »اإلعام االجتماعي« برعاية وزيرة 
الموفينبيك  بفندق  خليفة  آل  محمد  بنت  مي  الشيخة  ــام  واإلع الثقافة 

بالمحرق.
العامة  الــعــاقــات  جمعية  رئيس  كلمة  االفــتــتــاح  حفل  وسيتضمن 
وأخــرى  الملتقى  لــراعــيــة  وكلمة  الشهابي  إبــراهــيــم  فهد  البحرينية 
البحرين  بمملكة  الشريفين  الحرمين  خادم  سفير  الرئيسي  للمتحدث 
العامة  الــعــاقــات  جمعية  رئــيــس  سيلقي  كما  ــارك،  ــم ال عبدالمحسن 
الكويتية بدر المديرس كلمة أيضًا. ويتوقع أن يعلن خال حفل االفتتاح 

في  المتميز«  »اإلنجاز  جائزة  الملتقى  سيمنحها  التي  الشخصية  عن 
مجال العاقات العامة لهذا العام.

مدى  الجاري  الشهر  من  العاشر  حتى   يستمر  الذي  الملتقى  ويناقش 
من  العامة  العاقات  قطاع  في  التواصل  شبكات  على  طرأ  الذي  التغير 
الجمهور  مع  التواصل  في  الحديثة  االجتماعية  اإلعامية  األدوات  خال 
من  والذي  »اليوتيوب«  أو  »التويتر«  أو  بوك«  »الفيس  مثل  العام  والرأي 
شأنه أن يعزز اإلنتاجية في منظمات القطاع العام والخاص. وسيتطرق 
الملتقى أيضًا إلى موضوعات تتعلق باإلعام االجتماعي من بينها فتح 
اإلعام  في  عملية  وتطبيقات  االجتماعي  اإلعام  مفهوم  في  جديدة  آفاق 

االجتماعي وماهية وسائل اإلعام االجتماعي.

§ المنامة - بنا

] نالت وزيرة الثقافة واإلعام الشيخة مي 
»كولبير«  لجنة  جائزة  خليفة  آل  محمد  بنت 
لابتكار والتراث، وذلك خال زيارتها الرسمية 

إلى العاصمة الفرنسية باريس.
إيرينا  لليونسكو  العامة  المديرة  وقلدت 
ـــو الــجــائــزة  ـــام، وه ـــوس ـــرة ال ـــوزي ــا، ال ــوف ــوك ب
اللجنة  هذه  قبل  من  األولــى  للمرة  تمنح  التي 
لإلبداع  والترويج  الثقافي  بالتراث  المعنية 
الفني والجمالي على مستوى فرنسا والعالم.

»اإلعام«  لوزيرة  الجائزة  هذه  منحت  وقد 
التاريخي  التوثيق  مجال  في  لدورها  تقديراً 

ونــظــراً  الثقافي،  واالبــتــكــار  ــراث  ــت ال وحماية 
وطنها  ازدهــار  في  فعال  بشكل  تساهم  لكونها 
تساهم  أن  شأنها  من  التي  القيم  توطيد  وفي 
الثقافي،  والتنوع  الوطنية  الهوية  تعزيز  في 
مع  الحوار  تعتبر  »كولبير«  لجنة  أن  وخاصة 
الثقافي  التنوع  في  والمساهمة  العالم  ثقافات 

ضمن أهدافها الرئيسية.
ــــدت الــشــيــخــة مي  ــة، أك ــب ــاس ــن ــم وبـــهـــذه ال
ينظر  ــذي  ال الثقافي  التواصل  لهذا  تقديرها 
وقــالــت:  ــي،  ــان ــس اإلن ــداع  ــإلب ل االعــتــبــار  بعين 
أكن  لم  المعرفة  أجل  من  طريقي  بــدأت  »حين 
هذا  معي  سريعة  وبصورة  سأجد  أنني  أتوقع 
الثقافي،  بالشأن  المهتمين  من  الرائع  العدد 

روابط  وقفة  كل  وفي  اكتشاف،  خطوة  كل  ففي 
على  للقائمين  شكرها  عن  وعبرت  جــديــدة«. 

جائزة »كولبير« لابتكار والتراث.
»كولبير«  لجنة  رئيسة  قالت  جانبها،  من 
امــرأة  مي  الشيخة  »إن  مونتناي:  فرانسواز 
بعيدة الرؤيا ومؤرخة وكاتبة، فمركز المحرق 
الثقافي الذي قامت بترميم منازل تقليدية فيه 
بالنسبة  ســواًء  األهمية  بالغ  مكانًا  أصبح  قد 
الــمــهــارات  إلـــى  بالنسبة  أو  الــمــعــاصــر  للفن 
والــشــعــر والــمــوســيــقــى، وهـــي تــســاهــم أيــضــًا 
بشكل فعال في ازدهار بلدها وفي توطيد القيم 
الهوية  تعزيز  في  تساهم  أن  شأنها  من  التي 

الوطنية والتنوع الثقافي«.

... و»}« تعقب
لخلط  محاولة  وتعده  المدنية،  الخدمة  ديوان  رد  في  اسمها  زج  »الوسط«  تستغرب   [
مثل  مثله   – »الوسط«  لـ  اإللكتروني  الموقع  أن  جيداً  يعرف  فالديوان  إال،  ليس  األوراق 
المواقع  من  الكثير  على  تحتوي  مختلفة  إلكترونية  روابط  يقدم   - إلكتروني  موقع  أي 
»غوغل«  نتصفح  أن  مثًا  يعقل  فهل  مضامينها...  مسئولية  »الوسط«  تتحمل  ال  التي 
أوردته  ما  مضامين  تتحمل  من  هي  »الوسط«  إن  ونقول  نأتي  ثم  »الوسط«  موقع  عبر 

»غوغل«...
للوظائف  إعانية  لشركة  موقع  مــع  حاصل  مــا  هــو  بالضبط  ــذا  وه
اإللكتروني«  »الوسط«  موقع  في  أيقونتها  تنشر  دبي  مقرها  الشاغرة 
يتصفح  أن  يــريــد  ــن  م وإن  مــدفــوع...  ــاري  ــج ت ــان  ــإع ك أخـــرى  ــع  ــواق وم
موقع  عبر  يكون  ال  شاغرة  وظائف  من  الشركة  هذه  تطرحه  ما  مضامين 

الشركة. موقع  مباشرة  يتصفح  أن  عليه  وإنما  »الوسط« 
عبر  آخر  إلكتروني  رابــط  أي  أو  »غوغل«  في  البحث  عاقة  ما   ... إذاً 
الــمــوقــع  خـــال  ــن  م حــكــومــيــة  لــوظــيــفــة  بالتسجيل  ـــط«،  ـــوس »ال ــع  ــوق م
ضمن  إسرائيل  اسم  إيراد  كان  وسواء  المدنية،  الخدمة  لديوان  الرسمي 
حكومية  وظــائــف  فــي  رعــايــاهــا  بتوظيف  ــوان  ــدي ال يسمح  التي  الـــدول 
اليوم  المنشور  ــوان  ــدي ال رد  ــإن  ف ــك،  ذل غير  أو  ســهــواً  ــع  وق قــد  بحرينية 
دقة  يؤكد  التوظيف  قائمة  من  إسرائيل  اسم  حذف  عن  يتحدث  والــذي 
إيضاحًا  تطلب  النشر  وقبل  عدة  أليام  ظلت  التي  »الوسط«  نشرته  ما 
الخبر  نشر  أن  وبمجرد  بينما  جــدوى،  دون  من  لكن  الديوان  من  رسميًا 

الرد. هذا  إرسال  إلى  الديوان  سارع 
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دوام المعلمين ينتهي منتصف يوليو

»التربية«: إعالن نتائج االمتحانات النهائية خالل األسبوع األخير من يونيو

300 طالب وطالبة يحتفون باليوم 
العالمي لألرض في دوحة عراد

»األشغال« تبدأ تنفيذ مشروع مركز 
أمراض الدم بالسلمانية في أغسطس

§ المنامة - وزارة األشغال 

بــوزارة  البناء  مشاريع  إدارة  مــديــرة  ذكــرت   [
في  العمل  ستبدأ  اإلدارة  بأن  المطوع  منى  األشغال 
السلمانية  بمجمع  الدم  أمراض  مركز  مشروع  تنفيذ 
عشر  ثمانية  ولمدة  آب  أغسطس/  شهر  في  الطبي 

شهراً.
أن  ــى  إل الــبــنــاء  مــشــاريــع  إدارة  ــرة  ــدي م وأشـــارت 
طوابق  أربعة  من  مكون  مبنى  من  يتألف  المشروع 
مربعا،  مترا   3334 بنحو  تقدر  إجمالية  بمساحة 
من  الشمالية  الجهة  في  المقترح  المبنى  أن  مضيفة 
يشتمل  القديم(  ــوالدة  ال )مبنى  السلمانية  مجمع 
الستقبال  ــة  ــال وص ــة  ــي ــارج خ عــيــادات  ـــع  أرب عــلــى 
ــة إلدخــــال الــمــرضــى  ــح ــن ــى وأج ــرض ــم وانــتــظــار ال
الرجال  أجنحة  على  موزعة  سريرا   50 تستوعب 
التي  القصيرة  العناية  ووحدة  واألطفال،  والنساء 
السريعة  الحاالت  عالج  فيها  ويتم  سريراً   21 تضم 
ــراض  أم ــدة  ــوح ب ــة  ــام اإلق لقسم  تحويلها  ــم  ث ــن  وم

 20 ــب ســعــة  ــدري ــت ــة لــالجــتــمــاعــات وال ــاع ـــدم، وق ال
األطفال  ألعاب  وصالة  الصحي،  للتثقيف  شخصا 
التعليمية،  الترفيهية  األلــعــاب  مــن  العديد  تضم 
ــاء والــمــمــرضــيــن، والــخــدمــات  ــب ــات األط ــراح ــت واس
ومحطة  ــاه،  ــي ــم ال ودورات  ــازن  ــخ ــم ال ــن  م الــالزمــة 

الكهربائي.  بالتيار  المشروع  لتزويد  فرعية 
أن  ــى  إل الــبــنــاء  مــشــاريــع  إدارة  مــديــرة  وتــطــرقــت 
الممر  تأهيل  إعـــادة  على  أيضا  يشتمل  الــمــشــروع 
المجمع  ومبنى  الجديد  المبنى  بين  الرابط  األرضي 
المبنى  من  المرضى  انتقال  ليالئم  الحالي  الطبي 
األعمال  إلى  باإلضافة  الحالي،  المبنى  إلى  المقترح 

العالقة.  ذات  الخارجية 
تناسق  التصميم  في  روعي  أنه  المطوع  وأكدت 
ــرح مـــع مــبــنــى الــمــجــمــع  ــت ــق ــم ــى ال ــن ــب ــم ـــات ال ـــه واج
من  التقنيات  بأحدث  المبنى  تزويد  تم  كما  الحالي، 
تسهيل  إلى  سعيًا  اإللكترونية  واألنظمة  الوسائل 
تقديمها  الــمــراد  الطبية  الخدمات  ــودة  ج وضــمــان 

. طنين ا للمو

§ مدينة عيسى - وزارة 
التربية والتعليم

الــتــعــلــم  بــرنــامــج  ــل  ــف ــت اح  [
ـــــادة  ـــــل إف ــــن أج ـــة م ـــظ ـــالح ـــم وال
ـــــــوزارة  ب  GLOBE ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال
ــوم  ــي ــال الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم ب
عراد  دوحــة  في  لــأرض  العالمي 
من  ـــر  ـــث أك بــمــشــاركــة  بــحــضــور 
ــات  ــب ــال ــط وال الـــطـــالب  مـــن   300
جميع  من  البرنامج  في  األعضاء 
المراحل  ومــن  البحرين  مــدارس 
إلى  باإلضافة  الثالث  التعليمية 
التربية  وزارة  منسوبي  من  عدد 
نظم  حيث  والجمهور،  والتعليم 
بهذه  مــاراثــونــا  البرنامج  فريق 
الــمــنــاســبــة، تــحــت رعــايــة وزيــر 

التربية والتعليم ماجد النعيمي.
الوطني  المنسق  ــت  ــح وأوض
مملكة  ــي  ف  GLOBE لبرنامج 
تم  أنــه  ديــنــه  ــن  ب ـــاء  وف البحرين 
ـــاء لــهــذه  ـــم ـــوع ال ـــوض اخــتــيــار م
يكتسبها  أهمية  من  له  لما  السنة 
انتظم  حيث  قاطبة،  العالم  فــي 
الماراثون بطول ستة كيلومترات 
تحت  ــــراد،  ع ـــة  دوح مــضــمــار  ــي  ف
الماء«،  أجــل  من  »الــجــري  شعار 
هــذه  اخـــتـــيـــار  أن  ــــى  إل مــشــيــرة 
ألنها  يــأتــي،  بـــالـــذات  الــمــســافــة 
التي  المسافة  متوسط  عن  تعبر 
في  ـــال  ـــف واألط ــاء  ــس ــن ال يقطعها 
على  الحصول  ــل  أج مــن  إفريقيا 
عدد  في  السباق  هذا  ويقام  الماء. 
مملكة  وتشارك  البلدان،  من  كبير 

هذا  في  الدول  تلك  سائر  البحرين 
التضامن  عن  اإلنساني  التعبير 

بين بني البشر.
جانبي  ــرض  ــع م ــم  ــظ ــت ان ــا  ــم ك
ـــات  ـــوي ـــط ـــم يــــحــــتــــوي عــــلــــى ال
ــــات والــــنــــشــــرات  ــــق ــــص ــــل ــــم وال
الطلبة  توعي  التي  ــات  ــدوري وال
ـــاء  ـــم والــــطــــالــــبــــات بـــأهـــمـــيـــة ال
ــه  ــالك ــه ــت ــد اس ــي ــرش ـــــــرورة ت وض
النعمة.  ــذه  ه على  والمحافظة 
 GLOBE برنامج  مع  وتتعاون 
ــة  ــام ــع عــــدة جــهــات كــالــهــيــئــة ال
والبيئة  البحرية  الثروة  لحماية 
إلى  باإلضافة  الفطرية  والحياة 
الكهرباء  استهالك  ترشيد  هيئة 
المتحدة  ــم  األم وبرنامج  والــمــاء 

للبيئة.

أسرتها حائرة بين تخمينات األطباء... وُتطالب بجلب متخصصين

خطأ طبي في»استئصال المرارة« ُيدهور الحالة الصحية لفتاة

أنها  إال  السكلر  بمرض  أيضًا  ُمصابة  وهي  والمريضة 
المستشفى  ــى  إل ُتــدخــل  مــا  نـــادراً  كانت  والدتها  بحسب 
ما  وبعد  الــراهــن  الوقت  في  لكنها  السكلر  نوبات  ــراء  ج
ســاءت  ــرارة  ــم ال استئصال  عملية  ــالل  خ خطأ  مــن  ــدث  ح
الصحة  وزارة  قبل  من  إرسالها  رغم  على  الصحية  حالتها 
ُكبرى  عملية  ــراء  وإج العربية  ــدول  ال إحــدى  في  للعالج 

. ك هنا
منذ  الطبي  السلمانية  مجمع  في  حالّيًا  الفتاة  وترقد 
العالج  إجــراءات  إن  والدتها  قالت  إذ  الماضية؛  الجمعة 
ما  بينها  مــن  مشكالت  ــدة  ع مــن  ابنتها  وتــعــانــي  بطيئة 
في  ـــرة  األس جعلت  الــتــي  األطــبــاء«  »تخمينات  أســمــتــه 
االحتماالت  بين  من  أن  وخاصة  والــخــوف  القلق  ــرة  دائ

البطن. منطقة  في  فتحة  إجراء  هو  وضعوها  التي 
قالت  البنتها  حدث  الذي  الطبي  الخطأ  تفاصيل  وعن 
التي  ــة  ــع األش نــتــائــج  كشفت  عـــام  ــل  ــب »ق »الـــوســـط«:  ـــ  ل
من  تعاني  بأنها  الصحية  المراكز  أحد  في  البنتي  أجريت 
السلمانية  مجمع  إلى  تحويلها  فتم  المرارة  في  حصوات 
 14 عمرها  كان  إذ  األطفال  أطباء  أحد  على  وحولت  الطبي 
أغسطس/ في  المرارة  الستئصال  عملية  لها  وأجرى  عامًا 

المستشفى  ــي  ف أيـــام  ــدة  ع وظــلــت   2009 ــام  ــع ال ــن  م آب 
على  متتالية  سكلر  بنوبات  وأصيبت  كثيراً  تتألم  وكانت 
العملية  قبل  كثيراً  السكلر  بسبب  تمرض  تكن  لم  أنها  رغم 

المستشفى«. إلى  أدخلت  أو  دم  إليها  ُنقل  أن  يسبق  ولم 
المستشفى  من  ترخيصها  »بعد  الفتاة  أم  وأوضحت 
لديها  وزادت  كــثــيــراً  تــتــألــم  أنــهــا  الحــظــت  العملية  بــعــد 
وراجــعــنــا  ــا،  ــه ــال ح لتغير  وانــدهــشــنــا  الــســكــلــر،  ــات  ــوب ن
عالقة  ال  يقولون  مرة  كل  وفي  مرات  عدة  الصحي  المركز 
وتم  الطوارئ  راجعنا  أخــرى  مرة  وفي  بالعملية،  لــآالم 
خاللها  يكونوا  لم  يومًا   14 لمدة  المستشفى  إلى  إدخالها 
رغم  على  تشخيصًا  لها  يعرفوا  ولم  آالمها  سبب  يعرفون 
استئصال  عملية  لها  أجريت  بأنها  األطباء  أخبرت  أنني 
بينها  من  التحاليل  مختلف  لها  وأجريت  فترة،  قبل  مرارة 
ألن  الوبائي  الكبد  التهاب  أمــراض  عــن  للكشف  تحليل 

به«.  إصابتها  عن  التحليل  يكشف  ولم  أصفر  كان  لونها 
قالوا  التشخيص  األطباء  يعرف  لم  »وعندما  وبينت 
سحبوا  إذ  دمها  تبديل  وتم  الكبد،  في  بسكلر  ُمصابة  إنها 
دم  ــاس  ــي أك ــة  ــع أرب لــهــا  ـــع  ووض دم  ــاس  ــي أك ــة  ــع أرب منها 
قليال  لونها  تغير  الدم  تبديل  بعد  أنها  رغم  وعلى  أخرى، 
ُيعالجوا  لم  فإنهم  منه  تعاني  كانت  الذي  االصفرار  وقل 
أكتوبر/  21 في  المستشفى  من  ترخيصها  وتم  السبب، 

بــمــغــادرة  لــهــا  الــســمــاح  ــل  ــب وق ــي،  ــاض ــم ال األول  تــشــريــن 
بذلك  وأخبرتهم  شديدة  بطن  بآالم  أصيبت  المستشفى 

يكترثوا«. لم  ولكن 
المنزل  بها  دخلنا  »وعــنــدمــا  المريضة  أم  ــت  ــل وواص
وعيادة  الصحي  المركز  فراجعنا  مرات  عدة  بالتقيؤ  بدأت 
الصحية  حالتها  وازدادت  إمساك  أدوية  وأعطيت  خاصة 
الطوارئ  راجعنا  الثاني  تشرين  نوفمبر/   12 وفي  سوءا 
لها  فــأجــرى  بطنها  انتفاخ  الطبيب  حــظ  وال  ــرى  أخ ــرة  م
وشك  البطن  في  سوائل  وجود  واكتشفوا  تلفزيون  أشعة 
الطوارئ  في  ابنتي  ظلت  عمومًا  الصفراوية،  القناة  في 
جعل  ما  وهو  األجنحة  في  أسرة  وجود  لعدم  أيام  أربعة 

في  كانت  أنها  وخاصة  ذلك  بسبب  تسوء  جميعا  نفسيتنا 
أسرة«. ثالثة  وبه  واحد  لسرير  مكان 

الطبيب  قــرر  الــطــوارئ  في  وجــودهــا  ــالل  »وخ ــت  وأردف
عليه  اعترضت  وعندما  البطن  في  فتحة  لها  ُيجري  أن 
التصليح  تحت  كانت  التي  الــغــرف  ــدى  إح ــى  إل نقلوها 
الخنازير  انفلونزا  أزمة  كانت  فيها،  اإلجــراء  بهذا  ليقوم 
على  بــالــمــرضــى  ــم  ــزدح ي والـــطـــوارئ  ــا  ــه ذروت ــي  ف وقــتــهــا 
عدوى،  أية  البنتي  تنتقل  أن  من  وخفت  حاالتهم  اختالف 
في  فتحة  لها  الطبيب  أجـــرى  الــغــرفــة  ــى  إل نقلها  وبــعــد 
الصفراوية  المادة  وأخرج  بسيطًا  أنبوبًا  ووضع  البطن 
القصوى  العناية  إلى  بعده  ومن  اإلنعاش  إلى  ُأدخلت  ثم 

األطفال«. جناح  إلى  ُنقلت  وبعدها 
ــال  ــف ــي قــســم األط ــــالل وجـــود ابــنــتــي ف ــت »وخ ــع ــاب وت
العملية  فــي  الخطأ  ارتــكــب  الــذي  الطبيب  اســتــدعــاء  تــم 
القصوى  العناية  في  وزارها  البنتي  جرى  بما  وأخبروه 
الطبيب  معهما  مصطحبين  عليها  لالطمئنان  استشاريان 
منظار  عملية  لها  االستشاريين  ــد  أح وأجــرى  المخطئ 
خالل  الصفراوية  القناة  جرح  تم  أنه  من  بالفعل  وتأكد 
حتى  أنبوبًا  يضع  أن  وحــاول  المرارة  استئصال  عملية 
يتمكن  لم  لكنه  ابنتي  لعالج  عبره  الصفراوية  المادة  تمر 
ووضعت  حرارتها  درجــة  ترتفع  ابنتي  وظلت  ذلــك،  من 
جسمها  وانتفخ  الحيوية  المضادات  أنواع  مختلف  عليها 
للعالج  إرسالها  قرروا  حتى  شيء  عمل  من  يتمكنوا  ولم 
ديسمبر/كانون  في  ذلك  وتم  العربية  الــدول  إحدى  في 

.»2009 العام  من  األول 
تلك  مستشفى  ــى  إل أدخــلــت  »عندما  ــه   ان ــى  إل ونــوهــت 
أسماها  كما  هو  لها  ــري  ُأج ما  أول  كــان  العربية  الــدولــة 
ومنذ  والــكــبــد«،  لأمعاء  استكشافية  »عملية  الطبيب 
تواصل  ــود  وج عــدم  الحظنا  المستشفى  ذلــك  وصلنا  أن 
بعثتنا  الذي  المستشفى  وأطباء  السلمانية  أطباء  بين 
أسئلة  يسألني  المستشفى  في  الطبيب  كان  إليه،  الوزارة 
رفعته  الــذي  والتقرير  جوابًا،  لها  أعــرف  ال  دقيقة  طبية 

كافيا«. يُكن  لم  ابنتي  حالة  عن  المستشفى  إلى  الوزارة 
العملية  لها  »ُأجريت  األم  ذكرت  التفاصيل  من  وبمزيد 
القناة  في  التهاب  وجود  خاللها  حظوا  وال  االستكشافية 
بقطع  خياطته  وتــمــت  مــصــرانــًا  وســحــبــوا  الــصــفــراويــة 
الــصــفــراويــة،  ــادة  ــم ال ــن  ع الكبد  تحت  وتنظيف  لحمية 
الــوزارة  وكانت  بنجاح،  تمت  العملية  إن  الطبيب  وقــال 
أن  إال  العملية  بعد  ــام  ع جناح  فــي  ابنتي  لتبقى  دفعت 
العملية  بعد  خاصة  غرفة  في  يضعها  أن  ارتأى  الطبيب 
عدوى  ألي  تتعرض  ال  وحتى  خطيرة  حالتها  أن  وخاصة 
مرحلة  اجتازت  وعندما  عالجها،  على  يؤثر  انتكاس  أو 

عام«. جناح  إلى  أدخلت  الخطر 
الــوزارة  أطباء  بين  تواصل  يوجد  ال  »لماذا  وتساءلت 
في  ــى  ــرض ــم ال ــم  ــه ــي إل ـــــوزارة  ال ُتــرســل  الــذيــن  ـــاء  ـــب واألط
المبتعث  المريض  ـــوزارة  ال ُتــراعــي  ال   ولــمــاذا  ــارج؟  ــخ ال
عندما  ـــك  وذل ثــمــنــًا  ـــل  األق ــار  ــي ــخ ال ــن  ع وتــبــحــث  لــلــعــالج 
لوال  حرجة  حالة  في  وهي  عام  جناح  في  ابنتي  وضعت 

المستشفى؟«. تبرع 
قلياًل  حالتها  وتحسنت  البحرين  إلى  »عدنا  وقالت: 
وتساقط  فنحفت  عليها،  بظالله  ألقى  المرض  آثار  أن  إال 

ــا إلــى  ــن ــودت ــن ع ــر م ــه ــة أش ــالث ــد ث ــع شــعــرهــا بــكــثــافــة، وب
ُنــراجــع  وعــنــدمــا  ـــزداد  ت السكلر  نــوبــات  بـــدأت  البحرين 
من  الُمغذي  عليها   ويضعون  إدخالها  يتم  المستشفى 

جدوى«. دون 
ثالثة  وظلت  المستشفى  إلــى  إدخالها  »تــم  وأضــافــت 
االستشاريين  مــن  أي  لمعاينتها  يمر  أن  دون  مــن  أيــام 
الطبيبات  ــدى  إح قبل  من  استدعائهم  تم  أنــه  رغــم  على 
تنتظر  ــي  وه ابنتي  نفسية  فــتــدهــورت  االســتــشــاريــات، 
أن  فطلبت  األلـــم  ــن  م تتلوى  ــي  وه االســتــشــاريــيــن  قـــدوم 
من  ــت  ــرج وخ بــذلــك  لها  ــح  ــم وُس المستشفى  ــن  م تــخــرج 
المستشفى  إلــى  نقلناها  أيـــام  ثــالثــة  بــعــد  المستشفى 
حالتها  تدهورت  أن  بعد  اإلسعاف  بواسطة  أخــرى  مرة 
الصوتية  األشعة  لها  أجريت  الــطــوارئ  وفــي  الصحية، 
بأنها  حالتها  وُشخصت  المغذي  في  ُمضاد  لها  ووضــع 

العملية«. موضع  في  بكتيريا  أو  هواء 
في  بأنه  الطبيبة  أخبرت  الجناح  »وفــي  واستطردت 
بمغادرة  البنتي  الطبيبات  إحدى  سمحت  األخيرة  المرة 
مجمع  في  المرضى  عالقات  مكتب  وراجعت  المستشفى، 
في  الخطأ  ارتكب  ــذي  ال الطبيب  ألن  شاكية  السلمانية 
ابنتي  إن  بحجة  اآلن  خطأه  يعالج  ال  الجراحية  العملية 

عامًا«.  )15 ( كبيرة  أصبحت 
ابنتي  رقــاد  مــن  يومين  »وبــعــد  الفتاة  أم  ــت  ــح وأوض
وُكــل  المرضى  عــالقــات  ــدى  ل والشكوى  المستشفى  فــي 
ليست  الحالة  إن  ويقول  اآلخر  على  ابنتي  يحول  طبيب 
لها  ــع  ووض الباطنية  أطــبــاء  ــد  أح ــاء  ج اختصاصه؛  مــن 
عند  أكثر  لزجة  ُتصبح  الصفراوية  المادة  إن  وقال  مضاّداً 
تكثيف  وتــم  مرتفعة  الكبد  وظائف  وإن  السكلر  مرضى 
السوائل،  من  الكثير  تشرب  أن  الطبيب  وطلب  المغذي 
ترخيصها،  تم  حالتها  تحسنت  أن  وبعد  يومًا   13 وظلت 
ولم  السكلر،  نوبات  من  تعاني  كانت  الفترة  هــذه  وفــي 
المستشفى  بمغادرة  لها  األطــبــاء  بسماح  مقتنعة  ــن  أك
حالتها  بأن  وشعرت  الرئيسي  السبب  ُيعالجوا  لم  ألنهم 
نهاية  ترخيصها  وتــم  جديد  من  االنتكاس  إلــى  ستعود 

الماضي«. مايو/أيار 
حالتها  ازدادت  الماضية  الجمعة  »ويوم  واسترسلت 
تتقيأ  وبدأت  أخرى  مرة  حرارتها  درجة  وارتفعت  سوءاً 
لتدخل  الــطــوارئ  إلــى  ونقلناها  شديدة  برجفة  وتشعر 
المستشفى  إلى  إدخالها  وتم  توقعت  كما  المستشفى  إلى 
لها  وأجريت  والجراحة  الباطنية  أطباء  استدعاء  وتــم 
إن  وقيل  مرتفعة  أنزيماتها  إن  النتيجة  فكانت  التحاليل 
التهاب  واحتمال  العملية  مضاعفات  من  ربما  تعانيه  ما 
تحتاج  قد  ابنتي  إن  أخرى  طبيبة  وقالت  العملية،  مكان 

األشعة«.  من  نوع  إلجراء  أخرى  فتحة  إجراء  إلى 
إلى  تحتاج  أن  المحتمل  من  إنه  أيضا  »وقيل  وأضافت 
لديها  ألن  جديد  من  القصوى  العناية  لوحدة  إدخالها 
سهولة  إلى  يؤدي  قد  ما  الصفراوية  القنوات  في  التهابًا 
أمراض  أطباء  من  وسُيطلب  الــدم،  إلى  البكتيريا  دخــول 

معاينتها«. الدم 
استشاري  بجلب  الصحة  وزارة  الفتاة  والدة  وطالبت 
إلى  إرســالــهــا  أو  وعــالجــهــا  ابنتها  لمعاينة  متخصص 
عام  »منذ  أنه  إلى  الفتة  أخــرى،  مرة  الخارج  في  العالج 
هذه  كــل  لُتعاني  ابنتي  ــب  ذن فما  تــســوء،  ابنتي  وحــالــة 
ُتعالج  ابنتي  تظل  وكيف  نحن؟  ذنبنا  ومــا  المعاناة؟ 

األطباء؟«. بتخمينات 
مجمع  ــي  ف بطيئة  الــعــالجــيــة  »اإلجـــــراءات  وخــتــمــت 
بعض  ســـوءاً،  ـــزداد  ت ابنتي  ــة  ــال وح الطبي  السلمانية 
وال  اســتــدعــاؤهــم،  يتم  عندما  بسرعة  يــأتــون  ال  ــاء  ــب األط

البنتي«. ُمدعم  أو  مؤكد  تشخيص 

§ الوسط - زينب التاجر

والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  تــعــتــزم   [
الثالث  الدراسية  المراحل  نتائج  ــالن  إع
خالل  والثانوي(  اإلعـــدادي  )االبــتــدائــي، 
ــر الـــجـــاري،  ــه ــش ـــوع األخـــيـــر مـــن ال ـــب األس
يوم  »الوسط«  أسئلة  على  ردها  في  الفتة 
ــدوام  ال ــام  أي ــر  آخ أن  ــى  إل )االثــنــيــن(  ــس  أم
والتعليمية  ــة  اإلداري للهيئتين  بالنسبة 
منتصف  يصادف  الحكومية  المدارس  في 

المقبل. الشهر 
نتائج  أن  إلى  ردها  في  الوزارة  وأشارت 
المتوقع  من  الثانوية  المرحلة  امتحانات 
الشهر  من  والعشرين  الثاني  في  تصدر  أن 
الصف  طلبة  نتائج  أن  موضحة  الجاري، 
الثانوي  الثالث  والصف  اإلعدادي  الثالث 
ماجد  والتعليم  التربية  ــر  وزي يعتمدها 

. لنعيمي ا
»الوسط«  علمت  صلة،  ذي  سياق  وفي 
للمراحل  التعليم  إدارات  أن  تربويين  من 
والثانوي(  اإلعــدادي  )االبتدائي،  الثالث 
جــدولــة  ــأن  ــش ب مــبــدئــيــًا  تعميمًا  ــت  ــل أرس
ــوع  ــب ــات والــنــتــائــج خـــالل األس ــان ــح ــت االم
في  جـــاء  الـــمـــاضـــي،  ــر  ــه ــش ال مـــن  األخـــيـــر 
نتائج  لتسليم  ــد  ــوع م تــحــديــد  التعميم 
ــة لــلــمــرحــلــتــيــن  ــي ــائ ــه ــن ـــات ال ـــان ـــح ـــت االم
سيصادف  والــذي  ــة  ــدادي واإلع الثانوية 
الــجــاري،  الشهر  مــن  والعشرين  الثاني 
فيه  تسلم  أن  المزمع  من  الذي  الوقت  في 
في  االبتدائية  المرحلة  لطلبة  النتائج 

الجاري. الشهر  من  والعشرين  الرابع 
التعليم  إدارة  تعميم  تفاصيل  وتشير 
في  االمـــتـــحـــانـــات  ــــدء  ب ــــى  إل ـــي  ـــدائ ـــت االب
تنتهي  أن  على  الجاري  الشهر  من  العاشر 
في  النتائج  وتسلم  منه،  عشر  السابع  في 
الــجــاري،  الشهر  مــن  والعشرين  ــع  ــراب ال
التقوية  لـــدروس  مــوعــداً  التعميم  ــدد  وح
الشهر  من  والعشرين  السابع  من  ابتدءاً 
المقبل  الشهر  مــن  األول  وحتى  الــجــاري 
في  الثاني  الــدور  امتحانات  تبدأ  أن  على 
الثاني  وحتى  المقبل  الشهر  مــن  الــرابــع 

في  الثاني  الدور  نتائج  وتسلم  منه  عشر 
المقبل. الشهر  من  عشر  الرابع 

التعليم  إدارة  تعميم  يــخــص  وفــيــمــا 
ــــدادي فــقــد أشـــار الــتــربــويــون إلــى أن  اإلع
والعشرين  الثاني  مــحــدداً  جــاء  التعميم 
على  النتائج  ــالن  إلع الــجــاري  الشهر  من 
في  الــثــانــي  ـــدور  ال امــتــحــانــات  تــدشــن  أن 
الثاني  وحتى  المقبل  الشهر  من  الخامس 
من  الرابع  في  النتائج  وتعلن  منه  عشر 

المقبل. الشهر 
الــتــربــيــة  وزارة  عــلــقــت  ــا،  ــه ــب ــان ج مـــن 
بشأن  ــط«  ــوس »ال ســؤال  على  والتعليم 
الموعد  تحديد  يتم  لــم  بأنه  التعميمات 
للمرحلتين  ــج  ــائ ــت ــن ال إلعــــالن  ــي  ــائ ــه ــن ال
الوزارة  مستدركة  واإلعدادية،  االبتدائية 
في  ســتــعــلــن  ــج  ــائ ــت ــن ال أن  هـــو  األكـــيـــد  أن 

الجاري. الشهر  من  األخير  األسبوع 
طــالــب  ألــــف   30 ــو  ــح ن بــــدأ  أنــــه  يـــذكـــر 
والثانوية  الثانوية  المرحلة  من  وطالبة 
النهائية  االمــتــحــانــات  بـــأداء  الصناعية 
الموافق  الخميس  يوم  إلى  تستمر  والتي 
يؤدي  حيث  الجاري،  حزيران  يونيو/   17
مركز   30 نحو  ــي  ف امتحاناتهم  الطلبة 
مراكز   10 الــــوزارة  وفـــرت  ــد  وق امــتــحــان، 
مراكز  و6  للبنين  مراكز   4 بمعدل  تصحيح 
)األحد(  األول  أمس  يوم  وبدأ  هذا  للبنات، 
امتحاناتهم  اإلعـــداديـــة  الــمــرحــلــة  طلبة 
في  زمـــالؤهـــم  يـــبـــدأ  أن  ــى  ــل ع ــة  ــي ــائ ــه ــن ال
الخميس  امتحاناتهم  االبتدائية  المرحلة 

. لمقبل ا
إلــى  عـــمـــدت  الـــــــوزارة  أن  ــــى  إل يـــشـــار 
ـــاء االمـــتـــحـــانـــات  ـــه ـــت ـــد ان ـــوع تـــوحـــيـــد م

ــي  ــدائ ــت ــالث )االب ــث الــنــهــائــيــة لــلــمــراحــل ال
مواعيد  وتأجيل  والثانوي(  ـــدادي  واإلع
الثاني  الــدراســي  الفصل  امتحانات  بــدء 
 2010  -  2009 الجاري  الدراسي  للعام 
الجاري  الشهر  من  والعشرين  الرابع  من 
بالنسبة  منه  والثالثين  الــواحــد  وحتى 
ــام  األي ــدارك  ــت ل وذلــك  الثانوية  للمرحلة 
الدراسي  العام  بدء  تأخر  بسبب  المفقودة 
التمدرس.  أيام  على  منها  وحفاظًا  الجاري 
على  الــجــداول  ــع  ــوزي ت ــم  ت أنــه  ــت  ــاف وأض
ــام  أي  6 ــة  ــاف وإض الــثــانــويــة  ــدارس  ــم ال ــل  ك
ــــة الســـتـــكـــمـــال أيــــــام الـــتـــمـــدرس  ــــي دراس
العام  أن  إلــى  منوهة  قانونًا،  المطلوبة 
االمتحانات  بانتهاء  ينتهي  ال  الــدراســي 
والتعليمية  ــة  اإلداري للهيئتين  بالنسبة 

المدارس. داخل 

مدخل وزارة التربية والتعليم

§ الوسط - علياء علي

المرارة  استئصال  عملية  إجراء  خالل  طبي  لخطأ  عمرها  من  عشرة  الخامسة  في  فتاة  تعرضت   [
أدى  ما  للفتاة  الصفراوية  القناة  الخطأ  بطريق  الطبيب  جرح  إذ  الطبي؛  السلمانية  مجمع  في  بالمنظار 
جراحية  تدخالت  وإجراء  القصوى  العناية  وحدة  إدخالها  إلى  أدت  خطيرة  بمضاعفات  إصابتها  إلى 

الحقة.

4 طوابق لـ 4 عيادات خارجية تستوعب ما مجموعه 71 سريرًا  المطوع منى 

بحجة غالء األسعار... وأولياء األمور يطالبون »التربية« بردعها 

مدارس خاصة ترفع أسعارها بنسبة 10 ٪
§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

رفــع  إلــى  الــخــاصــة  الــمــدارس  بــعــض  عــمــدت   [
ــي  ــدراس ــار رســـوم الــتــســجــيــل فــيــهــا لــلــعــام ال ــع أس
في   10 إلــى  تصل  بنسبة   2011  -  2010 المقبل 
باالرتفاع  وصفته  مــا  على  ــك  ذل فــي  معولًة  المئة 
والمستلزمات  الخدمات  جميع  ألسعار  المضطرد 

. لتشغيلية ا
إحدى  طلبة  أمور  أولياء  من  عدد  قال  ذلك،  وفي 
ــط«  ــوس »ال ـــ  ل حديثهم  خــالل  الــخــاصــة  الــمــدارس 
بعثت  المدرسة  إدارة  »إن  )االثــنــيــن(«  ــس  أم ــوم  ي
وأخــرى  نصية  رسائل  الماضي  الشهر  نهاية  لهم 

الزيادة«. بمقدار  وأبلغتهم  الرسوم  لدفع  كتابية 
أسعار  رفع  إلى  عمدت  المدرسة  أن  إلى  وأشاروا 
والقرطاسية،  والــكــتــب  ــالت  ــواص ــم وال التسجيل 
الماضي  الــعــام  فــي  أيــضــًا  عمدت  أنها  مستدركين 

أسعارها. لرفع 
عن  والتعليم  التربية  ـــوزارة  ل ســـؤااًل  ــوا  ــه ووج
الــخــاصــة  ـــدارس  ـــم ال إدارات  ـــع  رف قــانــونــيــة  ـــدى  م
وزارة  أن  إلـــى  الفــتــيــن  ــوي،  ــن س بشكل  ــا  ــاره ــع ألس
آذار  مارس/  في  أعلنت  أن  سبق  والتعليم  التربية 
بشأن  جــديــدة  اســتــمــارة  اســتــحــداث  عــن  الــمــاضــي 
تشترط  ــة،  ــاص ــخ ال الـــمـــدارس  ــي  ف ــوم  ــرس ال زيـــادة 
أي  عــلــى  اإلدارة  ومــجــلــس  اآلبــــاء  مجلس  مــوافــقــة 
للنظر  الــوزارة  إلــى  الطلب  رفــع  قبل  جديدة  رســوم 
االستمارة  أن  وبّينت  عليها،  الموافقة  إمكانية  في 
اإلضــافــيــة  ــات  ــدم ــخ وال الــرفــع،  مــبــررات  تتضمن 
قبل  من  الطلب  دراسة  وتتم  ذلك  مقابل  في  المقدمة 
بشأنها  القرار  واتخاذ  بالوزارة  المختصة  اللجنة 
وتوازن  المبررات،  تلك  وشرعية  قوة  مدى  ضوء  في 
المقدمة  الخدمة  لمستوى  ومناسبتها  ــادة،  ــزي ال

. للطلبة
وزارة  موافقة  الرسوم  زيادة  تعني  »هل  وقالوا: 
ــدارس  ــم ال إدارات  طــلــب  عــلــى  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
ضمان  هيئة  أن  وتــابــعــوا  ــادة؟«.  ــزي ــال ب الخاصة 
في  أعــلــنــت  أن  ســبــق  والــتــدريــب  الــتــعــلــيــم  جــــودة 
أداء  لــمــراجــعــة  ستعمد  ــا  ــه أن الــمــحــلــيــة  الــصــحــف 
تجريبي  بشكل  األطفال  ورياض  الخاصة  المدارس 
تشرين   / ونــوفــمــبــر  األول  تــشــريــن  ــر/  ــوب ــت أك ــي  ف
رسميًا  مراجعتهما  يتم  أن  على  المقبلين  الثاني 
عن  متسائلين   ،2011 لــلــعــام  آذار  مــــارس/  ــي  ف
المدارس  تقارير  ضمن  الرسوم  رفع  مسألة  دخول 

تلك  وفــق  المتبعة  ــة  ــي واآلل الهيئة  ــن  م الــصــادرة 
. ير ر لتقا ا

المدرسة  إدارة  أشـــارت  المقابلة،  الجهة  ــي  وف
أســبــاب  أن  إلـــى  ــا  ــاره ــع أس ــت  ــع رف ــي  ــت ال ــة  ــاص ــخ ال
بنود  لجميع  مستفيضة  دراسة  بعد  جاءت  الزيادة 
ألسعار  المضطرد  لالرتفاع  ونظراً  المالية  الموازنة 
وأن  التشغيلية  والمستلزمات  الخدمات  جميع 
للعام  الــدراســيــة  للرسوم  مراجعتها  بعد  اإلدارة 
إلى  تصل  بنسبة  الرسوم  لزيادة  اضطرت  المقبل 
برامجها  تطوير  مواصلة  من  لتتمكن  المئة  في   10

متميزة. وتربوية  تعليمية  خدمات  وتقديم 
في  الطلبة  ــور  أم أولــيــاء  تــســاءل  جانبهم،  ــن  وم
إجراءات  اآلن  حتى  تبدأ  لم  التي  الخاصة  المدارس 
هي  لديها  نية  ــود  وج إمكانية  عن  فيها  التسجيل 
مناشدين  األسباب،  تلك  وفق  الرسوم  لرفع  األخرى 
لهذه  وصفوه  لما  التصدي  والتعليم  التربية  وزارة 
على  للحفاظ  ــوزارة  ال مساعي  مع  تماشيًا  الموجة 
االلتزام  مع  بالتزامن  ومخرجاته  التعليم  جــودة 

واإلدارية. التعليمية  بالضوابط 
ما  إزاء  موقفها  عــن  بــاإلعــالن  ـــوزارة  ال وطالبوا 
المحلية  الصحف  فــي  الــجــاري  الــعــام  مطلع  نشر 
زيــادة  بطلب  الخاصة  الــمــدارس  من  عــدد  تقدم  عن 
المسئولين  من  عدد  عقد  أن  سبق  أنه  يذكر  الرسوم. 
التعليم  قطاع  ومسئولي  الخاصة  ــدارس  ــم ال فــي 
وناقشت  والتعليم،  التربية  وزارة  فــي  الــخــاص 
هذه  ارتكبتها  الــتــي  المخالفات  تفصيلي  بشكل 
وفقًا  ــا  ــذاره إن تــم  أن  بعد  إزالتها  وسبل  ــدارس  ــم ال
ـــوم  ــــرض رس ـــزت عــلــى ف ـــرك ـــي ت ـــت لـــلـــقـــانـــون، وال
والسالمة  األمـــن  أنظمة  ومخالفة  معتمدة،  غير 
المدرسية،  والبيئة  االستيعابية  الطاقة  وشروط 
وتوزيع  للمدرسة  اإلداري  التنظيم  شروط  وتجاوز 
في  المطلوبة  ــروط  ــش وال والمسئوليات  ــال  ــم األع
ـــاد  واإلرش والتعليمية  اإلداريــــة  الهيئات  أعــضــاء 
وأنظمة  شــروط  مخالفة  جــانــب  ــى  إل االجــتــمــاعــي، 
والتعليمية  ــة  اإلداري الهيئات  ألعضاء  الترخيص 
بتعيين  االلتزام  وعدم  ومؤهالتهم  وتخصصاتهم 
ــن،  ــي ــي ــاع ــم ــت ــن االج ــدي ــرش ــم ـــن ال ـــدد الــكــافــي م ـــع ال
قبل  من  والمرخصة  المقررة  بالمناهج  وااللــتــزام 
بشكل  الــمــدرســيــة  اإلدارات  تــجــاوبــت  إذ  ــــوزارة،  ال
إيجابي مع توجيهات الوزارة بالنسبة إلى مختلف 
الــمــدارس  ـــوزارة  ال أعطت  ــك  ذل ــق  ووف المخالفات، 

أوضاعها. لتصحيح  مهلة  المخالفة  الخاصة 
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نصح »المؤسسة الوطنية« بعدم بدء عملها بـ »العدالة االنتقالية«... جو ستورك: 

من يشكك بمصداقية تقرير »التعذيب في البحرين« لم يقرأ ما جاء فيه

بعد  أثير  ال��ذي  الكثير  اللغط  ع��ن  سمعت  أن��ك  الش��ك   [
في  جديد  م��ن  ُيبعث  »التعذيب  تقريرها  منظمتكم  إط��اق 
أن  وخصوصًا  ه��ذه،  الفعل  ردود  توقعتم  فهل  البحرين«، 
التقرير  في  جاء  ما  مصداقية  في  شككت  الجمعيات  بعض 

نتيجة اعتماده على مصدر واحد؟
- في البداية يجب التأكيد أن المعلومات التي وردتنا 
بينها  ومن  مصادر،  عدة  وإنما  واحــد  مصدر  من  تــأِت  لم 
شهادات عدد من الضحايا والتي كانت متوافقة جدا فيما 
الشهادات،  هذه  إلى  إضافة  اعتمدنا  أننا  وثانيًا  بينها، 
الطبية  والشهادات  المحكمة  عن  الصادرة  الوثائق  على 
هذه  أن  يعني  مــا  للتعذيب،  الضحايا  تعرض  بشأن 
الوثائق صدرت عن جهات رسمية، وجاءت متوافقة مع 

الضحايا. شهادات 
ما  يقرأ  لم  إما  هو  التقرير،  مصداقية  في  يشكك  ومن 
الذي  التعذيب  بحقيقة  االعتراف  يود  ال  أنه  أو  فيه،  جاء 

الضحايا. على  وقع 
مع  تتعامل  أن  للحكومة  يمكن  كيف  نظرك،  وجهة  من   [
المؤسسة  خال  من  وخصوصًا  االنتقالية،  العدالة  ملف 

اإلنسان؟ لحقوق  الوطنية 
بأنه  أعتقد  وال  ومعقد،  كبير  االنتقالية  العدالة  ملف   -
أن  وخصوصًا  عملها،  المؤسسة  به  تبدأ  أن  الجيد  من 
على المؤسسة وفي بداية عملها ترتيب أوراقها وتحديد 
من  العمل  تبدأ  أن  يجب  الحالي  الوقت  وفي  عملها،  آلية 
وتحديد  الفردية،  الشكاوى  لتلقي  قسم  إنشاء  خــال 

آليات لعمله وللتعامل مع القضايا الذي ترد إليه.
به،  ليبدأوا  الكثير  المؤسسة  ــام  أم أنــه  وباعتقادي 
خبرة  لديهم  ليست  أعضائها  من  الكثير  أن  وخصوصًا 
سيكتسبونها  كانوا  وإن  الحقوقي،  العمل  مجال  في 

بمرور األيام من خال ممارسة عملهم في المؤسسة.
موضوعين  تختار  أن  المؤسسة  على  أن  ــي  ــرأي وب
الثاثة  األعوام  خال  تحقيقهما  أهداف  وتضع  رئيسيين 
ــادرة  ق أنها  خالهما  مــن  تثبت  وأن  عملها،  مــن  األولـــى 
أنها  والشك  أجله،  من  أنشئت  الذي  بدورها  القيام  على 
عن  عملها  في  المؤسسة  استقالية  إلثبات  جيدة  فرصة 

الحكومة.
الملف  هــو  ــس  ــي ل ــة  ــي ــال ــق ــت االن ــة  ــدال ــع ال ــف  ــل م ــن  ــك ول
به.  البدء  الوطنية  المؤسسة  على  يجب  الذي  الصحيح 
هذا  على  عملت  المدني  المجتمع  مؤسسات  أن  والشــك 

بدور  تقوم  ومازالت  قامت  أنها  والواضح  بجدية،  الملف 
وأنصحها  الملف،  هذا  في  الحكومة  على  للضغط  كبير 
أمراً  يكون  قد  ولكنه  أجندتها،  على  باستمرار  تبقيه  بأن 
شيئًا  المؤسسة  تحقق  أن  توقعنا  حال  في  واقعي  غير 

على صعيد هذا الملف في بداية عملها. 
من  عدد  مع  حاليًا  البحرين  في  تواجدك  خال  التقيت   [
الشيخ  الخارجية  وزي��ر  بينها  من  الرسمية،  الشخصيات 
عبداهلل  الخارجية  وزارة  ووكيل  خليفة،  آل  أحمد  بن  خالد 

ناقشتموها؟ التي  الموضوعات  أهم  هي  فما  عبداللطيف، 
تقرير  بشأن  تحدثنا  الخارجية،  وزير  مع  لقائي  في   -
اللقاء  خــال  وأبلغته  المنظمة،  عن  الــصــادر  التعذيب 
بعد  اإللكتروني  موقعه  على  نشر  ــذي  ال تصريحه  أن 
ملتزمة  البحرين  أن  فيه  أكد  إذ  جيداً،  كان  التقرير  صدور 
وقوع  ترفض  وأنها  الحقوقية،  التزاماتها  بتنفيذ  جديًا 
التعذيب.  شكاوى  في  التحقيق  سيتم  وأنه  تعذيب،  أي 
ولكن  تقريرنا،  في  جــاء  ما  يؤيد  لم  الــوزيــر  أن  صحيح 
يختلف  ــه  أن اللقاء  ــال  خ وأبلغني  جــيــداً،  ــان  ك موقفه 
كان  التقرير  أن  أكد  أنه  إال  التقرير،  في  جاء  ما  بعض  مع 
بعثنا  التي  الحكومية  الجهات  بعض  أن  وساءه  جادا، 

إليها بتساؤالتنا قبل إطاق التقرير لم تجب علينا.
حقوق  ان��ت��ه��اك��ات  ش��ك��اوى  م��ن  الكثير  تتلقون  ه��ل   [

البحرين؟ في  اإلنسان 
حول  دولــة   90 مع  تعمل  منظمة  أننا  الحقيقة  في   -
نتلقاها  التي  الشكاوى  عدد  إن  أقول  لن  ولذلك  العالم، 
مقارنة  قليل  مواطنيها  ــدد  ع ألن  كثيرة،  البحرين  مــن 
شكاوى  على  نحصل  ولكننا  العالم،  في  ــرى  أخ ــدول  ب
نتعامل  األحوال  كل  وفي  البحرين،  في  التعذيب  بشأن 

بجدية. معها 
»ال��ش��وزن«  استخدام  بشأن  شكاوى  أي  تلقيتم  هل   [

البحرين؟ في  العنف  قضايا  مع  للتعامل 
ــدام  ــخ ــت اس بــشــأن  ــرة  ــاش ــب م شــكــوى  نــتــســلــم  لـــم   -
هذا  في  صــادرة  تقارير  على  اطلعنا  ولكننا  »الشوزن«، 
الشأن، من بينها تقرير صادر عن مركز البحرين لحقوق 

)المنحل(.  اإلنسان 
] كيف تعلق على استخدام »الشوزن« بشكل واسع في 

البحرين؟ 
هــذا  ــي  ف نــظــر  ــة  ــه وج ـــدي  أب أن  يمكن  ال  بــصــراحــة   -
األحــوال،  كل  في  ولكن  األمــر،  في  نحقق  لم  ألننا  الشأن، 

مشكات.  عدة  يخلق  األسلحة  هذه  مثل  استخدام  فإن 
ألي  األمن  قوات  استخدام  عدم  ضرورة  نؤكد  ما  ودائمًا 
حياتهم  تهدد  أو  األشخاص  تقتل  التي  األسلحة  من  نوع 
حال  في  إال  بسببها،  خطيرة  إلصابات  تعرضهم  جراء 
حياة  أو  حياتهم  على  الــحــفــاظ  األمـــن  قـــوات  اســتــدعــى 

اآلخرين.
مواقع  فــي  األمــن  قــوات  تــواجــد  األمــر  يفرض  وحين 
أنه  صحيح  المثال،  سبيل  على  ــوارع  ــش ال فــي  العنف 
السبل  إيجاد  عليها  ولكن  العنف،  هذا  وقف  واجبها  من 

هذا  عن  المتولد  الخطر  وتوقف  المشكلة  تحل  التي 
العنف ال التسبب في تفاقم المشكلة.

ال��ش��ه��ر  ع��ن��ك��م  ص����در  ت��ق��ري��ر  ف���ي   [
ال��م��اض��ي ب��ال��ت��زام��ن م��ع ي���وم ال��ع��م��ال 

الكفيل  نظام  بإلغاء  أشدتم  العالمي، 
في  أوصيتم  أنكم  إال  البحرين،  في 
ع��ام��ات  بتضمين  نفسه  ال��ت��ق��ري��ر 
تعتقدون  فهل  ال��ق��رار،  في  المنازل 

التعامل  ف��ي  البحرين  مشكلة  ب��أن 
م��ع ع��ام��ات ال��م��ن��ازل ه��و ف��ي نقص 

التشريعات أو في تنفيذ القانون؟
لــكــلــيــهــمــا،  ــاج  ــت ــح ت ــن  ــري ــح ــب ال  -

وفي  بتنفيذها.  وااللــتــزام  التشريعات 
تضمينهن  يجب  المنازل  عامات  بــأن  نعتقد  البداية 
دول  وبقية  البحرين  في  والمشكلة  العمل،  قانون  في 
بطريقة  معاملتهن  تتم  المنازل  عــامــات  أن  الخليج، 
تغطيتهن  يتم  وال  األجــانــب،  العمال  بقية  عن  مختلفة 
بهن  خاص  قانون  هناك  يكون  وإمــا  العمل،  قانون  في 
في  كما  عملهن،  بتنظيم  يعنى  إطاقًا  قانون  يوجد  ال  أو 

حاليًا. البحرين 
أن  علمنا  الحكومة  ممثلي  مــع  لقاءاتنا  ــال  خ ــن  وم
العمل  قــانــون  فــي  تضمينهن  سيتم  الــمــنــازل  عــامــات 
يمكن  ال  ــك  ــذل ول بــعــد،  ــون  ــان ــق ال ــر  ن ــم  ل ولكننا  الــمــقــبــل، 
كان  إذا  ما  المعروف  غير  من  وبالتالي  عليه،  التعليق 
عامات  منها  تعاني  التي  المشكات  تقليل  في  سيسهم 

المنازل أم ال.
هذه  ُيعقد  الذي  الدولية  العمل  منظمة  اجتماع  وفي 
أجندة  قائمة  على  المنظمة  وضــعــت  بجنيف،  ـــام  األي
المنازل،  عامات  لحماية  اتفاقية  مقترح  مناقشاتها 

كانت  إذا  فيما  هو  االجتماع،  في  ــدور  ي ــذي  ال والنقاش 
ــدول  ال عليها  تــوقــع  اتفاقية  ـــدار  إص ــى  إل حــاجــة  هــنــاك 
األعضاء وتأتي ضمن القانون الدولي أو أن يتم االكتفاء 
من  المنازل،  عامات  لعمل  توجيهية  مبادئ  بــإصــدار 

دون فرض أية سلطة ملزمة للدولة.
على  مــبــدئــيــة  ــة  ــق ــواف م أبـــدت  ــد  ق ــت  ــان ك ــن  ــري ــح ــب وال
خليجي  توافق  هناك  كــان  أيــام،  قبل  ولكن  االتفاقية، 
مبادئ  بإصدار  االكتفاء  باتجاه  للدفع  البحرين،  ضم 
وراء  السبب  أن  والواضح  االتفاقية،  من  بداًل  توجيهية 
هذا  على  سياسية  بمخاوف  الموضوع  ارتباط  هو  ذلك 

الصعيد.
على  بالموافقة  صوتت  األخرى  الدول  من  عددا  ولكن 
الموافقة  هذه  أن  إال  دوليا،  قانونا  وباعتبارها  االتفاقية 
عليها،  للتصديق  ــدول  ال عــدد  من  أدنــى  حد  إلــى  تحتاج 

ربما يتراوح بين 25 و30 دولة أو أكثر.
واقع  عن  تقريرا  تعدون  المنظمة  في  أنكم  صحيح  هل   [

البحرين؟ في  األجنبية  العمالة 

يمكن  ال  المرحلة  هذه  في  ولكن  صحيح،  هذا  نعم   -
المشكات  أن  وجدنا  لعملنا  كبداية  وإنما  الكثير.  قول 
المتوقع.  ــار  إط في  هي  األجنبية  العمالة  تواجه  التي 
بعض  هناك  أن  التقرير  على  عملنا  خال  من  والحظنا 
أن  إال  الصعيد،  هــذا  على  الجيدة  البحرينية  القوانين 
سبيل  على  لديه،  العامل  لجواز  العمل  صاحب  احتجاز 
منتشرة  ــرة  ــاه ظ ــي  وه قــانــونــي،  غير  ــر  أم ــو  ه الــمــثــال، 
واحدا  عاما  أن  نجد  وربما  البحرين،  في  كبيرة  بصورة 
األمر  وهذا  جوازه،  يملك  أجنبي  عامل   100 بين  من  فقط 

بتطبيقه. االلتزام  مع  جيدا  قانونا  يتطلب 
جيد  ــون  ــان ق ــاك  ــن ه ــًا،  ــث م الــتــعــذيــب  صــعــيــد  فــعــلــى 
أشــخــاص  ــوم  ــق ي حــيــن  ــن  ــك ول الــتــعــذيــب،  ــن  م للحماية 
فهذا  ومحاكمتهم،  معهم  التحقيق  يتم  وال  بالتعذيب 

يعني أنه ليس هناك تفعيل للقانون.
] متى سيتم إطاق التقرير؟

قبل  إطــاقــه  سيتم  ولــكــن  بــعــد،  ــح  ــواض ال غير  مــن   -
بالتأكيد. العام  هذا  نهاية 

§ الوسط - أماني المسقطي

بعنوان  المنظمة  عن  الصادر  التقرير  في  جاء  بما  التشكيك  ستورك،  جو  ووتش«  رايتس  »هيومان  منظمة  في  األوسط  الشرق  لمنطقة  التنفيذي  المدير  نائب  رفض   [
»التعذيب ُيبعث من جديد في البحرين«، معتبرًا أن من شكك بمصداقية التقرير، هو إما لم يقرأه أو أنه ال يود االعتراف بحقيقة التعذيب. 

ونصح ستورك المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بعدم بدء عملها من خال ملف العدالة االنتقالية، ودعا في الوقت نفسه مؤسسات المجتمع المدني إلى استمرار 
العمل على هذا الملف للضغط على الحكومة باتجاه حلحلته.

وكشف ستورك، في مقابلة أجرتها معه »الوسط« أثناء تواجده في البحرين لترؤس اجتماع فريق المنظمة الخاص بالشرق األوسط، أن المنظمة بصدد إصدار تقرير 
عن عامات المنازل في البحرين، مؤكدًا حاجة المملكة إلصدار قانون يحفظ حقوق العامات األجانب، مع االلتزام بتنفيذه. وفيما يأتي المقابلة التي أجرتها »الوسط« 

مع ستورك:

جو ستورك

وزير العمل يبحث حقوق العمالة الوافدة مع »هيومان رايتس ووتش«

§ مدينة عيسى - وزارة العمل

العلوي  مجيد  العمل  وزيــر  بحث   [
تنظيم  ــة  ــئ ــي ه إدارة  ــس  ــل ــج م رئـــيـــس 
أمس  صــبــاح  لقائه  ــدى  ل العمل  ــوق  س
مدير  نائب  بالوزارة  بمكتبه  )االثنين( 
إفريقيا  وشــمــال  األوســط  الــشــرق  قسم 
ــان  ــوم ــي ــوق اإلنـــســـان )ه ــق ــة ح ــب ــراق ــم ل
والوفد  ــورك،  ــت س جــو  ووتـــش(  رايــتــس 
الــوافــدة  العمالة  حــقــوق  ــه،  ل الــمــرافــق 
ــوق  ــدات مــشــروع إصــــاح س ــج ــت ــس وم
إضــافــة  ــن.  ــري ــح ــب ال مملكة  ــي  ف الــعــمــل 
ذات  الــمــوضــوعــات  مـــن  ــد  ــدي ــع ال إلـــى 
ــان  ــس ــوق اإلن ــق ــح ــة ب ــب ــراق ــم ــة ب ــاق ــع ال
المملكة،  في  الوافدة  العمالة  وأوضاع 
فضًا  الجديد،  العمل  قانون  ومشروع 
من  التي  الحديثة  األنظمة  مناقشة  عن 

تنظيم  هيئة  في  قريبًا  تتبع  أن  المتوقع 
ظاهرة  من  الحد  أجــل  من  العمل  ســوق 
آثــارهــا  ومعالجة  الــســائــبــة،  العمالة 

بالمملكة. العمل  سوق  على  السلبية 
ــوي مــع ســتــورك  ــل ــع ــرض ال ــع ــت واس
حكومة  تبذلها  التي  الوطنية  الجهود 

ــن الــحــمــايــة  ــي ــأم ـــأن ت ــن فــي ش ــري ــح ــب ال
من  والــوافــدة  الوطنية  العاملة  للقوى 
وفقًا  العمالية  حقوقهم  تأمين  ــال  خ
والقوانين  التشريعات  عليه  تنص  لما 
المعايير  مــع  تتماشى  وبــمــا  المحلية 
العمل  منظمة  أن  مــوضــحــا  ــة.  ــي ــدول ال

من  ــن  ــري ــح ــب ال ـــارت  ـــت اخ ـــد  ق الـــدولـــيـــة 
الملتزمة  العالم  في  دول  ثماني  ضمن 
بيئة  وتوفير  الــائــق  العمل  ببرنامج 
مشيراً  ــة.  ــي ــدول ال المعايير  ــق  وف عمل 
بما  ــي  ــاع ــم ــت االج األمــــن  مــنــظــومــة  ـــى  إل
والذي  التعطل  ضد  التأمين  نظام  فيها 
والوافدين  للمواطنين  الحكومة  وفرته 

سواء. حد  على 
الجهود  على  العلوي  ستورك  وشكر 
الوزارة  تؤديها  التي  الجادة  والمساعي 
تسعى  التي  النبيلة  ــداف  األه لتحقيق 
ــداً  ــؤك ـــان، م ـــس ــوق اإلن ــق لــهــا مــنــظــمــة ح
الجهات  جميع  مع  التعاون  في  رغبته 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الرسمية 
يساهم  بــمــا  الــمــجــال  هـــذا  ــدم  ــخ ت ــي  ــت ال
اإلنسانية  الحقوق  وحــفــظ  ــون  ص فــي 

الباد. في  الوافدة  للعمالة 

وزير العمل أثناء اجتماعه مع جو ستورك

ستورك: ال مؤسسات دولة آمنة من دون حرية تشكيل الجمعيات

التنفيذي  المدير  نائب  اعتبر   [
منظمة  في  األوســط  الشرق  لمنطقة 
»هيومان رايتس ووتش« جو ستورك 
تشكيل  فـــي  ــة  ــري ــح ال دون  مـــن  أنــــه 
يمكن  ال  المدني،  المجتمع  مؤسسات 
للعمل  آمــنــة  ـــة  دول مــؤســســات  قــيــام 
السياسي والمدني، مطالبًا البحرين 
بتسهيل تشكيل مؤسسات المجتمع 

المدني فيها وعدم إعاقتها.
ــــدوة لــســتــورك  ـــال ن ـــك خ ـــاء ذل ج
الماضي،  ـــد  األح يـــوم  مــســاء  ــدت  ــق ُع
المجتمع  مــؤســســات  عــاقــة  بــشــأن 

المدني بحقوق اإلنسان.
وأشار ستورك إلى أن العاقة بين 
مؤسسات المجتمع المدني والدولة، 
هي عبارة عن عقد اجتماعي ليس بين 
األفراد والدولة، وإنما بين المؤسسات 
ُتحكم  ضوئه  على  والــذي  ــة،  ــدول وال
والمؤسسات،  الــدولــة  بين  العاقة 
خال  ــن  م يمكنها  الــمــؤســســات  وأن 
دعم  فــي  بــدورهــا  تقوم  أن  العقد  ــذا  ه
من  تــمــارســه  ــا  م خــال  ــن  م المجتمع 

ضغط على الحكومات.
الدولية  العمل  منظمة  أن  وأوضح 
طرحت خال االجتماع الذي ُيعقد في 
المنازل،  خدم  لحماية  آليات  جنيف، 

الــذي  الضغط  ــال  خ مــن  يمكن  وأنــه 
المدني  المجتمع  مؤسسات  تمارسه 
في هذا اإلطار أن تدفع دولها للموافقة 
تحقيق  بــغــرض  ــات  ــي اآلل هـــذه  على 

الحماية لخدم المنازل.
ــن  ــي ــوان ــق ال ــع  ــي ــم ج »إن  ـــــــال:  وق
الحكومات  عن  الصادرة  والدساتير 
يجب  ولكن  واضحة،  تكون  ما  ــادة  ع
المدني  المجتمع  مــؤســســات  عــلــى 
أنها  من  التأكد  في  دور  لها  يكون  أن 
أن  ومن  الدولية،  والمعايير  تتوافق 

الدولة ملتزمة بتنفيذها«.
تــعــريــف  أن  ســـتـــورك  وأوضــــــح 
حقوق اإلنسان ال يقتصر فقط على ما 
حق  يشمل  وإنما  عليه،  متعارف  هو 
التعلم  ــق  وح الحرية  ــق  وح الحياة 

وحق العمل وحق العاج.
ليست  اإلنسان  حقوق  »إن  وقــال: 
نفسه  الــوقــت  فــي  ولكنها  سياسية، 
والــدولــة  السياسيين  ــدور  ل بحاجة 
التشريع  بغرض  نفسه  الــوقــت  فــي 
ــرض  ــع ــت ــــان«. واس ــــس ــوق اإلن ــق ــح ل
ستورك تاريخ وتطور حقوق اإلنسان 
بعد  صدرت  التي  الدولية  والمواثيق 
الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها 
اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان، وما 

تبعه من اتفاقيات دولية.
المجتمع  ــات  ــس ــؤس م دور  ــــد  وأك
الدولية،  المواثيق  تطوير  في  المدني 
طبيعية  كاستجابة  جـــاءت  والــتــي 
وهو  الدموية،  الحروب  عن  نتج  لما 
حقوق  بتطبيق  للمطالبة  دفعها  ما 

اإلنسان على عدة أصعدة.
دول  ــات  ــوم ــك ح حــاجــة  أكــــد  ــا  ــم ك
التشريعات  لوضع  األوســط  الشرق 
ــان  ــس ــوق اإلن ــق ــل ح ــم ــي تــنــظــم ع ــت ال
بضرورة  منوهًا  السياسي،  والعمل 
وضع  فــي  ــة  ــدول ال دور  اقتصار  ــدم  ع
ــي تــحــمــي حــقــوق  ــت ــات ال ــع ــري ــش ــت ال
بتفعيل  ــا  دوره يمتد  وإنما  اإلنــســان، 

هذه التشريعات. 
المجتمع  تقسيم  ستورك  ورفــض 
جيد،  مدني  ومجتمع  سيئة  لــدولــة 
لمؤسسات  يسمح  ال  ذلك  أن  باعتبار 
بطريقة  بالتحرك  المدني  المجتمع 
مشيراً  الدولة،  مع  التعامل  في  أسهل 
ــي هــذا  ـــى تــجــربــة الـــعـــراق ف ــك إل ــذل ب
المجتمع  فيها  انهار  والتي  المجال، 
المدني بعد االحتال، وانتقل التقسيم 
فيها من مجتمع ايديولوجي سياسي 
عن  البعد  كل  بعيداً  مذهبي  إثني  إلى 

مجتمع المواطنة.

... والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تبحث العمل المشترك مع المنظمة

§ المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  بحث   [
مدير  نائب  مع  الماضي  األحد  مساء  الدين  كمال  سلمان 
هيومان  بمنظمة  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  قسم 
رايتس ووتش جو ستورك، وبحضور المديرة التنفيذية 

وتسن  لــيــا  ســــارة  بالمنظمة  ــــط  األوس ــرق  ــش ال لــقــســم 
مجال  في  المشترك  العمل  مصطوفي،  ماني  والمرافق 

حقوق اإلنسان.
بالتعاون  المؤسسة  ترحيب  عن  الدين  كمال  وأعرب 
عن  غنى  »ال  وقــال:  ووتــش،  رايتس  هيومان  منظمة  مع 

تبادل الخبرات وخاصة مع هذه المنظمة العريقة«. 

المؤسسة  أولويات  إلى  التطرق  تم  االجتماع  وخال 
التزامها  ضــرورة  على  التأكيد  مع  المقبلة  المرحلة  في 
تناول  في  الشجاعة  والصدقية  والمهنية  بالحيادية 
استعدادهما  الطرفان  ــدى  وأب والعدالة.  الحق  قضايا 
آليات  تطوير  يخدم  بما  ــارات  ــش ــت واالس اآلراء  لتبادل 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين في كل المجاالت.

أثناء لقائه »هيومان رايتس ووتش«

وزير الداخلية: ال وجود للتمييز ...والتعذيب أمر مرفوض
§ المنامة - وزارة الداخلية

بن  ـــد  راش الــشــيــخ  الــداخــلــيــة  ـــر  وزي أكــد   [
ديوان  في  أمس  لقائه  لدى  خليفة  آل  عبداهلل 
مراقبة  لمنظمة  التنفيذي  الــمــديــر  ــــوزارة  ال
ــــط وشــمــال  ــوق اإلنـــســـان لــلــشــرق األوس ــق ح
ويتسن،  ــش(  ووت رايتس  )هيومان  إفريقيا 
اللقاء  عقب  أنــه  ســتــورك،  جو  المدير  ونائب 
فبراير/    4 فــي  ســتــورك  مــع  تــم  الــذي  األخــيــر 
الذي  التقرير  على  ــاع  واالط الماضي  شباط 
ــوق  ــق ــــع ح ــة بـــشـــأن وض ــم ــظ ــن ــم أصــــدرتــــه ال
الوكيل  تكليف  ــم  ت الــبــحــريــن،  ــي  ف ــان  ــس اإلن
في  بالتحقيق  القانونية  للشئون  المساعد 
ومن  التقرير،  إليها  تطرق  التي  القضايا  كل 
عدد  وجــود  تبين  وتدقيقها  مراجعتها  خــال 
ــد من  ــزي ــم ــي تــحــتــاج إلـــى ال ــت ــن الــقــضــايــا ال م

التي  القضايا  معظم  أن  حين  ــي  ف التدقيق 
تشكل  وال  الموضوعية  تفتقد  بالتقرير  وردت 
بين  تمييز  حــالــة  أي  ـــود  وج نــافــيــًا  قــضــايــا، 

البحرين. في  المواطنين 
ــــارة الــوفــد  ـــار زي ــي إط ــاء ف ــق ــل ـــاء هـــذا ال وج
عقد  الذي  للمنظمة  السنوي  المؤتمر  لحضور 

البحرين. بمملكة  العام  هذا 
في  ورد  ــا  م أن  ــة  ــي ــل ــداخ ال وزيــــر  ــــح  وأوض
صحيح  غير  ــر  أم هــو  التمييز  بشأن  التقرير 
المجتمع  أطــيــاف  بين  تمييز  يوجد  ال  حيث 
»مواطنون  عبارة  فــإن  وبالتالي  البحريني 
من الدرجة الثانية« التي جاءت بالتقرير هي 
الذي  مجتمعنا  في  لها  وجود  ال  غريبة  عبارة 
يعيش أبناؤه عبر التاريخ مع بعضهم بعضًا 
أبناء  لجميع  القيادة  فرعاية  تمييز،  دون  من 

موجود. أمر  هو  المختلفة  وطوائفه  الوطن 

ــادئ حــقــوق  ــب ــم ـــزام »الــــــوزارة ب ـــت وأكــــد ال
اإلنسان وفق أعلى المعايير الدولية وحرصها 
حققتها  الــتــي  ــازات  ــج اإلن على  الحفاظ  على 
في  نهجنا  وأن  المجال،  بهذا  البحرين  مملكة 

هذا البلد بقيادة جالة الملك -الذي أعطى هذا 
ممدودة  بيد  وعمًا  قواًل  الخاصة  عنايته  األمر 
الحكم  مقاليد  توليه  بداية  منذ  الجميع  إلــى 
وإننا  البحرين،  حكومة  به  التزمت  ما  وهــذا 
نؤمن  ــا  وم ــدق  ص مــن  عليه  نشأنا  بما  نعمل 
بشكل  نسير  يجعلنا  ما  وهــذا  شفافية  من  به 
اإلنسان  حقوق  منظمات  مع  ومتعاون  متواٍز 
اإلنصاف  »أهمية  مؤكداً  والخارج،  بالداخل 
خال  مــن  القضايا  جميع  مــع  التعاطي  فــي 

المختلفة«. النظر  وجهات  إلى  االستماع 
على  ــص  ن ــام  ــع ال ـــن  األم ــون  ــان »ق أن  ـــد  وأك
حال  ــي  وف ــن  األم ــال  رج مــن  يخطئ  مــن  عقاب 
مباشرة،  فيه  التحقيق  يتم  تجاوز  أي  وجود 
اليومي  ــوزارة  ال عمل  من  جزء  هو  فالتحقيق 
أجهزتها  خال  من  دائمة  بصفة  تجريه  الذي 
والمفتشية  القانونية  كالشئون  المختلفة 

ــة  ــي ــل ــداخ ــــر ال ــان وزي ــع ــب ــت ــن ت ــي ــت ــل ــة ال ــام ــع ال
والحيادية  الشفافية  ضمان  أجل  من  مباشرة 

والنزاهة«.
حــقــوق  ـــرام  ـــت اح أن  إلــــى  ـــر  ـــوزي ال ـــــار  وأش
مقدمة  في  يأتي  األساسية  وحرياته  اإلنسان 
تطبيق  تلقائيًا  يتم  ولذلك  ــوزارة،  ال أولويات 
وتأكيد  لترسيخ  وتطويرية  تحديثية  برامج 
ــورة  ــص ــم ب ــت ــا ي ــم ــك الــحــقــوق، ك ــل ــة ت ــاي ــم وح
وتطويرها  العمل  إجراءات  مراجعة  مستمرة 
وأن  الشان  بهذا  المعنية  الجهات  خــال  من 
كما  التوجه  هذا  عزز  الصادر  المنظمة  تقرير 

تمت االستفادة من الماحظات الواردة به.
على مر الزمان.

للمؤسسة  المهم  ــدور  ال إلــى  الــوزيــر  ــوه  ون
تشكيلها  تم  والتي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
مؤخراً وتضم في عضويتها كل شرائح وفئات 

حقوق  ثقافة  نشر  في  بدورها  لتقوم  المجتمع 
استراتيجية  ــع  وض على  والــعــمــل  ــان  ــس اإلن
تطوير  ودراســـة  لتعزيزها  متكاملة  وطنية 

ذلك. يحقق  بما  التشريعات 
التنفيذية  المديرة  أشـــادت  جانبها  ــن  وم
مؤكدة  البحرين،  في  العمالية  باإلصاحات 
مثااًل  تعتبر  والتي  اإلصاحات  لهذه  إسنادها 
أن  علينا  ويــجــب  ـــدول،  ال لباقي  بــه  يحتذى 
هو  الشرطة  دور  وأن  الــتــواصــل،  فــي  نستمر 
الناس  حماية  وضــمــان  الشغب  أعــمــال  منع 
التعدي  يبرر  ال  ذلــك  ولكن  نساندها،  والتي 

التعذيب. أو  الحقوق  على 
أن  الــوزيــر  أكـــد  تعقيبها،  عــلــى  رده  وفـــي 
أمر  ــو  ه التعذيب  أو  الــحــقــوق  على  الــتــعــدي 
من  جــزء  وال  أخاقنا  من  ليس  وهــو  مرفوض 

تدريباتنا.

وزير الداخلية
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فيروز: نجحنا بدفع الضرر وعّدلنا الئحتنا الداخلية ووّسعنا صالحيات »النواب« 

»الوفاق«: بطاقات أمنية من »الداخلية« لتسهيل عبور »الممنوعين« للدول المجاورة

الوفاق  كتلة  أن  فــيــروز  ــال  ج النائب  ــر  ذك جهته  مــن 
خال  من  المواطنين  عن  الضرر  دفع  في  نجحت  النيابية 
أن  إلى  الفتًا   ،2006 منذ  النواب  مجلس  في  مشاركتها 
فإنه  الوفاق  غابت  حــال  في  أنــه  ــدرك  ت أن  الناس  »على 
في  المناسبة  غير  القوانين  بعض  تمرر  أن  بــاإلمــكــان 

الجانب العقابي والحقوقي«. 
كتلته  من  نواٍب  لقاء  في  دار  مما  بعضًا  فيروز  وكشف 
»إننا  إلى  مشيراً  الماضي،  األسبوع  الداخلية  وزيــر  مع 
له  وذكرنا  دوليًا  محرم  الشوزن  أن  الوزير  على  طرحنا 
قال  الوزير  لكن  استخدامه،  تحرم  التي  القانونية  المواد 
األمن  رجــال  حياة  كانت  إال  يتم  ال  الشوزن  استخدام  إن 
لذلك،  بدائل  هناك  أن  له  أوضحنا  وقد  للخطر،  معرضة 
الليل  منتصف  تتم  التي  االعتقاالت  عن  له  تحدثنا  وكما 
من  تعليق  هناك  يكن  ولم  الفجر،  من  األولى  الساعات  أو 
شيء،  حقهم  في  يثبت  لم  عمن  اإلفــراج  وطلبنا  ــوزارة،  ال
ألخذ  رفضنا  أبــديــنــا  كما  ــأن،  ــش ال بــهــذا  ــاء  ــم أس وقــدمــنــا 
رهائن بدل بعض المطلوبين أمنيًا، كما نقاشنا موضوع 
من  الملف  هذا  في  بما  الدين،  علماء  لبعض  التأشيرات 

تمييز، ولم يرد علينا أيضًا«. 
ــادات حسن  ــه ــوع ش ــوض ــا كــذلــك م ــرن ــع »كــمــا أث ــاب وت
ــا، ومــوضــوع  ــره ــأخ الــســيــرة والــســلــوك والــبــصــمــات وت
مذكرة  هناك  تكون  أن  البد  أنه  وطرحنا  قطر،  في  البحارة 

تفاهم مع قطر بشأن المياه اإلقليمية للبلدين«. 
عن  تفرج  لم  »الوفاق  أن  على  حديثه  في  فيروز  شدد 
أمنية  قضايا  في  الموقوفين  البحرينيين  من  العشرات 
مع  تتفاوض  كنا  »ألننا  ذلك  مرجعًا  منهم«،  المئات  بل 
أن  واستطعنا  البرلمان،  في  كنواب  موقعنا  من  الحكومة 

نحد من التوترات األمنية التي تحدث في المناطق«. 
الئحته  عدل  أنه   2006 مجلس  إنجازات  »من  أن  وأكد 
لمجلس،  لصاحيات  إضافية  جرعة  وأعطى  الداخلية 
ال  أصبحت  التي  بقانون  المقترحات  أن  ضمنها  ــن  وم

تسقط مع انتهاء الفصل التشريعي«. 
وأضاف »كان لنا صوت كبير في إيصال صوت الناس 
البحرين  خارج  في  المختصة  الجهات  إلى  وقضاياهم 
كما  العالم،  خارج  المحافل  إلى  الوفاق  مرئيات  وإرسال 
من  وغيرها  الفلسطينية  القضية  دعــم  في  دور  لنا  كــان 
لتعديل  مساٍع  لنا  كانت  كما  العادلة،  العربية  القضايا 

أوضاع العائدين من المنفى«. 
ــن  واألم ــاع  ــدف وال الخارجية  اللجنة  عضو  وأوضـــح 
عن  حديثه  فــي  فــيــروز  ــال  ج الــنــواب  بمجلس  الوطني 
محور  ــي  »ف ــه  أن الــمــذكــورة  اللجنة  فــي  كتلته  ــازات  ــج إن
اقتراحًا   21 النيابية  اللجنة  مررت  بقانون  االقتراحات 
أن  كما  اقتراحًا،   11 منها  الوفاق  نصيب  كان  بقانون، 
مراحل  إلى  وصلت  بقوانين  المقترحات  من  بعضًا  هناك 
التعامل  أشكال  كل  بحظر  بقانون  كاالقتراح  متقدمة، 
مجلس  مــن  ومــرر  اإلســرائــيــلــي،  الكيان  مــع  والــعــاقــات 
على  تــعــديــاتــه  قـــدم  الـــشـــورى  مجلس  ــن  ــك ول الـــنـــواب 
انعقاد  دور  أول  خال  يصدر  أن  المتوقع  ومن  القانون، 
المقترحات  من  وكذلك  المقبل،  التشريعي  الفصل  في 
إلى  أعطي  وقد  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  الهيئة  إنشاء 
من  يعد  لكنه  ملكي،  مرسوم  هيئة  على  وقدمته  الحكومة 
بوسائل  وضغطت  القانون  قدمت  التي  الوفاق  منجزات 

متعددة حتى إقراره«. 
مناهضة  مــبــدأ  ـــرار  إلق قــانــون  مقترح  »كــذلــك  وتــابــع 

التمييز وتكافؤ الفرص، وهو قائم ولعله يرى النور قريبًا 
بعد أن ترجعه الحكومة كمشروع قانون، وكذلك اقتراح 
السياسية  الــحــقــوق  مــبــاشــرة  ــون  ــان ق تعديل  بــقــانــون 
لتعديل  بقانون  اقتراح  وكذلك  االنتخابات(،  )قانون 
بجعل  ــون  ــان ق ومــقــتــرح  الجنائية،  اإلجـــــراءات  بعض 
دوائـــر،  خمس  بجعلها  وآخـــر  ـــدة،  واح ـــرة  دائ البحرين 

وتعديل قانون مجلسي الشورى والنواب«. 
وواصل »أما بالنسبة إلى المقترحات برغبة فقد مّررنا 
مقترحًا،   17 منها  الوفاق  حظ  كان  برغبة  اقتراحا   35
القضايا  بــشــأن  نيابيًا  ـــؤااًل  س  14 ــاق  ــوف ال قــدمــت  فيما 
األمنية والحقوقية، منها 6 أسئلة عن الدوائر االنتخابية 
والنظام االنتخابي بغية الضغط على الحكومة لتعديل 
عن  أسئلة  هناك  كانت  كما  الدوائر،  لهذه  الحالي  الوضع 
وســؤاالن  االتصاالت،  على  والتصنت  ــوزارات  ال شواغر 

عن التجنيس، وسؤال واحد عن التعذيب«. 
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الخارجية بمجلس 
لديها  كانت  اللجنة  إن  المتغوي  عبدالحسين  النواب 
تحملت  أنها  وخاصة  وخارجها،  داخلها  في  مشكلتان 
التبعات الكبرى للقضايا األمنية التي تتابعها الوفاق«. 
بعض  واجهنا  اللجنة  »داخل  أنهم  المتغوي  وأوضح 
دورنا  كان  تأتي  التي  المقترحات  بعض  أن  في  التبعات 
مثل  تسقط،  حتى  ـــرد  وال الــصــد  ــي  ف المستمر  الــُلــجــاج 
من  مسيرات  في  يخرج  من  وحرمان  الشعوذة،  مقترح 
في  يشكك  لمن  سنتين  والسجن  والتعليم،  ــان  ــك اإلس
هذه  لكانت  ونباهتنا  وجودنا  ولوال  »الداخلية«،  بيانات 
كانت  الوفاق  بأن  كبير  ربح  وهذا  مررت،  قد  المشروعات 
ــرّرت  م أن  بعد  المقترحات،  ــذه  ه مثل  تجاه  صــد  عامل 
بعض  فيها  دخولنا  سبقت  التي  األربـــع  السنوات  فــي 

المقترحات التي هي على هذه الشاكلة«. 
لم  لكن  الجنسية،  لتعديل  قانون  لدينا  »يوجد  وأكمل 
نوفق فيه، والسبب أننا أردنا حصر عملية التجنيس في 
يد وزير الداخلية كحال بقية الدول، كما أن هناك قوانين 
غّيرت فيها الوفاق الكثير مثل قانون السجون، وقوانين 
العقوبات، والمرور، وقانون السفن الصغيرة، والتعامل 

مع الشيكات المرجعة، وقانون جرائم الحاسب اآللي«. 
وزارة  مع  متابعتنا  في  تتوقف  لم  »مشاكلنا  أن  وتابع 
الممنوعين  وقضية  الموقوفين،  سراح  إلطاق  الداخلية 
من السفر، إذ إن كل جهة كانت تلقي بالائمة على الجهة 
يأخذ  أن  يجب  القضاء  أن  نثبت  أن  نريد  فيما  األخــرى، 
بالتعسف  طريقه  األمني  الجانب  يأخذ  من  بداًل  مجراه، 
هذا  في  الشرفاء  من  والكل  المواطنين،  مع  التعامل  في 

البلد يريد أن يخرج من قوقعة أمن الدولة«.

 فيروز والمتغوي: استطعنا أن تدفع الضرر بنجاحنا في إيقاف بعض المقترحات السلبية 

§ الزنج - حسن المدحوب 

] قال النائبان في كتلة الوفاق، عضوا لجنة اللجنة الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
النواب عبدالحسين المتغوي وجالل فيروز في مؤتمٍر صحافي عقداه أمس )االثنين( بمقر الكتلة 
عليهم  يوجد  ال  بأنه  تفيد  ببطاقات  توقيفهم  تم  من  تسليم  على  الداخلية  وزارة  مع  االتفاق  تم  إنه 
من  عدد  إيقاف  موضوع  تكرر  أن  بعد  الدول،  تلك  إلى  عبورهم  لتسهيل  البحرين  في  أمني  قيد  أي 

المواطنين على حدود عدد من الدول المجاورة. 

بعد إصرار »اإلخوان« على إنزال مرشحيهم ضد قيادات »السلف«

»المنبر اإلسالمي« تتجه إلنهاء تحالفها رسميًا مع »األصالة«

 »التنمية السياسية« يطلق ورشة 
»التواصل الجماهيري والدعاية االنتخابية«

§ المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

البرنامج  من  الثانية  العمل  ورشــة  السياسية  للتنمية  البحرين  معهد  يقيم   [
خال  االنتخابية«  والدعاية  الجماهيري  »التواصل  بعنوان   2010 االنتخابي 
وجاسم  الجطيلي  ضاري  يقدمها  الجاري،  حزيران  يونيو/   13 إلى   12 من  الفترة 
السياسية  الجمعيات  أعضاء  من  الراغبين  لتأهيل  وذلك  الكويت.  دولة  من  القامس 

القادمة. والبلدية  النيابية  االنتخابات  خوض  في  والمستقلين 
اعتمده  الذي   2010 والبلدية  النيابية  االنتخابات  برنامج  ضمن  الورشة  وتأتي 
فترة  حتى  سيستمر  والذي  مؤخراً،  السياسية  للتنمية  البحرين  معهد  أمناء  مجلس 

والبلدية. النيابية  االنتخابات  قبل  ما 
الورشة  هــذه  »ستتطرق  الخياط:  أحمد  عيسى  للمعهد  التنفيذي  المدير  ــال  وق
التواصل  بــنــاء  أهمية  على  الــضــوء  تسليط  خالها  مــن  يتم  مــوضــوعــات  ــدة  ع ــى  إل
االنتخابية  الدعاية  وسيلة  استخدام  أهمية  عن  فضًا  الناخبين،  مع  الجماهيري 
الحقائق  على  باالعتماد  ــك  وذل الصحيح  بالشكل  الناخب  ــى  إل الرسالة  إليــصــال 
تقل  ال  أخرى  بموضوعات  الورشة  في  المشاركين  توعية  إلى  باإلضافة  والوقائع. 
والتعامل  العامة  والعاقات  االنتخابي،  والبرنامج  االنتخابية  الرسالة  مثل:  شأنًا 
واإلعام  االنتخابية،  والدعاية  التسويق  الجمور،  مع  والتواصل  اإلعام،  وسائل  مع 

اإلنترنت«. على  واإلعان  الحديث 
لترشيح  إياها  داعيًا  السياسية،  الجمعيات  خاطب  قد  المعهد  أن  الخياط  وأكــد 
البحرين  »معهد  أن  إلى  مشيراً  بالورشة.  لالتحاق  أعضائها  من  مناسبًا  تراه  من 
البرلمانية  التجربة  دعم  إلى  البرنامج  هذا  طرح  خال  من  يسعى  السياسية  للتنمية 
الدستور  ألحكام  وفقًا  المواطنين  بين  السياسي  الوعي  وتنمية  ونشر  والبلدية 
في  االنخراط  ينوي  من  وتأهيل  مساعدة  إلى  إضافة  الوطني،  العمل  ميثاق  ومبادئ 

السياسي«. العمل 

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

رسميًا  اإلسامي  المنبر  جمعية  تتجه   [
ــم عن  ــائ ــق ــدل ال ــج ــاء ال ــه ـــى إن ــدو- إل ــب ــا ي ــم -ك
األصالة  جمعية  وبين  بينها  فيما  التحالف 
مرشحين  ــزال  إن على  بإصرارها  اإلسامية، 
في  قـــيـــادات  تمثلها  ــــر  دوائ ــي  ف لــهــا  تــابــعــيــن 
ما  وهــو  المقبلة؛  االنتخابات  في  »األصــالــة« 
موجوداً  كان  الذي  التنسيق  إنهاء  عمليًا  يعني 
بين الطرفين خال انتخابات 2002 و2006.

ــدت  ـــس، أك ــي أصــدرتــه أم ــم ــاٍن رس ــي فــفــي ب
الوطني  المنبر  بجمعية  االنتخابات  لجنة 
اإلسامي ترشيح كٍل من عبدالناصر العمادي 
حاليًا  يشغلها  التي  بالمحرق  األولى  للدائرة 
عادل  الشيخ  األصالة  لكتلة  الروحي  الزعيم 
ــاودة. وعــبــدالــبــاســط الــشــاعــر لــلــدائــرة  ــع ــم ال
حاليًا  يمثلها  التي  أيضًا  بالمحرق  الرابعة 

عضو األصالة النائب عيسى أبوالفتح.
تصريٍح  بعد  المنبري  ــرار  اإلص هذا  ويأتي 
غانم  النيابية  األصالة  كتلة  رئيس  به  ــى  أدل
أن  على  فيه  ــدد  ش ــط«،  ــوس ـــ«ال ل البوعينين 
مرشٍح  ــزال  إن على  اإلســامــي  المنبر  »إصـــرار 
دائــرة  ومنها  لألصالة  األساسية  الــدوائــر  في 
يضرب  أن  شأنه  من  المعاودة  ــادل  ع النائب 

هذا التنسيق ويطيح به«.
أن  ــن  ع الــحــديــث  رفــض  البوعينين  ـــان  وك
»األصالة« ضربت التحالف القائم بينها وبين 

ستقدم  أنها  أعلنت  حينما  اإلسامي«  »المنبر 
منبريون  نـــواٌب  يمثلها  دوائـــر  فــي  مرشحين 
من  ليست  الدوائر  هذه  أن  إلى  مشيراً  حاليًا، 
التحالف  تم  التي  األساسية  الخمس  الدوائر 
أعضاء  يمثلها  والتي   ،2006 العام  في  فيها 
الكرة  ملقيًا  اإلسامي،  المنبر  كتلة  في  بارزون 
من  مرشحيها  لسحب  »الــمــنــبــر«  ملعب  ــي  ف
ــة،  ــال األص كتلة  ـــادة  ق يمثلها  ــي  ــت ال الـــدوائـــر 
المذكور  المنبر  بيان  فــإن  مراقبين  وبحسب 
عن  التراجع  في  النية  لديها  في  ليس  أنه  يؤكد 

مقارعة األصالة في دوائرها األساسية.
االنــتــخــابــات  لجنة  أشــــارت  جــانــبــهــا،  ــن  م
ـــي أنــهــا  ـــام ــي اإلس ــن ــوط بــجــمــعــيــة الــمــنــبــر ال
محددة  ومنهجية  علمية  خطط  وفــق  »تعمل 
الدوائر  في  المنبر  لمرشحي  اختياراتها   وأن 
تخضع  وإنما  عشوائي  بشكل  تتم  ال  المختلفة 
الكفاءة  بينها  ــن  م كثيرة  ومعايير  لــقــواعــد 
ـــدرة عــلــى الــعــطــاء  ـــق الــعــلــمــيــة  والــمــهــنــيــة وال
بالمرشح  الدائرة  في  الناخبين  قبول  ومــدى 
يقوم  للرأي  استطاعات  خال  من  تتم  والتي 

حظوظ  ــدى  م ــى  إل إضــافــة  متخصصون،  بها 
التغلب  على  المنبر  مرشح  وقدرة  المنافسين 

عليهم«.
التي  »تــوصــيــاتــهــا  أن  الــلــجــنــة  وأضـــافـــت 
ــر بــخــصــوص  ــب ــن ــم ــا لــمــؤســســات ال ــه ــع ــرف ت
لخوضهم  الــمــحــددة  ــر  ــدوائ ــال وب المرشحين 
إن  إذ  الكثير  الوقت  من  أخذت  فيها  االنتخابات 
الموقف  دراسة  على  شهور  منذ  تعمل  اللجنة 

جيداً«.
ودللت على ما سبق »بتوصياتها بترشيح 
الشاعر  وعبدالباسط  العمادي  عبدالناصر 
مشيرة  بالمحرق،  والرابعة  ــى  األول للدائرة 
وخــبــرات  بــكــفــاءات  يتمتع  الــعــمــادي  أن  ــى  إل
الماجستير  ــة  درج على  حاصل  فهو  متميزة 

ــن -مــقــاطــعــة ويــلــز-  ــورج ــام ــن جــامــعــة ج م
عبدالباسط  يعمل  فيما  المتحدة،  المملكة 
الشاعر مديراً إلحدى المدارس، وخطيبًا بأحد 
أصول  كلية  خريج  وهو  بالمحرق،  الجوامع 
اإلسامية  سعود  بن  محمد  جامعة  من  الدين 
ــات  ــدراس ال ــوم  ــل دب على  ــل  ــاص وح بــالــريــاض 
التربية  كلية  من  المدرسية  اإلدارة  في  العليا 

بجامعة البحرين«.
أن  »المنبر«  بـ  االنتخابات  لجنة  وأكــدت 
إلى  اللجنة  دفعت  التي  المعايير  بين  ــن  »م
الــدائــرتــيــن  هــاتــيــن  ــي  ف المرشحين  تــرشــيــح 
المواطنين  بين  وتــواجــدهــم  شعبيتهم  هــي 
خبرة  لديهم  أن  كما  مشكاتهم،  مع  وتفاعلهم 
إذ  االنتخابات،  تجربة  وفي  العام،  الشأن  في 

فوز  عن  أسفرت  قوية  انتخابية  حمات  أدارا 
المنبر«.

تظل  أن  على  »حريصة  أنها  إلــى  وأشـــارت 
األفضل  هــي  الــنــواب  مجلس  فــي  المنبر  كتلة 
في  كانت  كما  المقبل  التشريعي  الفصل  في 
إنها  إذ  السابقين،  التشريعيين  الفصلين 
أساتذة  لديها  بأن  الكتل  من  غيرها  عن  تميزت 
ــون وخــبــرات  ــدس ــن ــه ـــاء وم ـــب ــات وأط ــع ــام ج
تعمل  جعلها  متعددة  مــجــاالت  فــي  مختلفة 
أجندة  ــق  ووف ومهني،  علمي  منهجين:  ــق  وف
تجاه  موحداً  موقفًا  لها  جعل  محدد  وبرنامج 
تميز  فــي  ساهم  مــا  ــو  وه المختلفة؛  القضايا  
مناقشات  في  هذا  ظهر  وقد  الكتلة  أداء  وتنوع 
وما  العامة  الجلسات  وفي  اللجان  في  الكتلة 
تحقيق  ــن  ع أســفــر  ــا  م ــو  وه ــال  ــم أع ــن  م قدمته 

الكثير من اإلنجازات على أرض الواقع«.
اإلسامي  المنبر  كتلة  رئيس  أن  إلى  يشار 
احتمال  عن  كشف  الشيخ  عبداللطيف  النائب 
من  والمدعومين  »المنبر«  مرشحي  تغطية 
قبل الجمعية من المرشحين المستقلين الذين 
المقبلة  االنــتــخــابــات  فــي  المنبر  ــم  دع طلبوا 
لنحو 15 دائرة، وذلك في إشارة إلى نية المنبر 
المرات  عن  المرشحين  عــدد  ــادة  زي اإلسامي 
الماضية، والدخول في دوائر جديدة من خال 
شأنها  من  خطوات  وهي  جدد،  مرشحين  طرح 
دوائــر  ــل  داخ المنافسة  في  الرغبة  تعكس  أن 

انتخابية تسيطر عليها »األصالة«.

هل سينتهي تحالف )السلف/اإلخوان( فعاًل في انتخابات 2010؟

نسبته في 2006نائب األصالة الحاليالدائرة

63 % )الدور األول(عادل المعاودةاألولى/ المحرق

67 % )الدور األول(غانم البوعينين الثامنة/ المحرق

53 % )الدور الثاني(عيسى أبوالفتحالرابعة/ المحرق

52 % )الدور األول(عبدالحليم مرادالسابعة/ الوسطى

 الدوائر التي ستطرح فيها »المنبر« مرشحين
 ضد نواب »األصالة« في انتخابات 2010

»الزهراء في عيون الشعراء« 
تقيم حفلها التتويجي للفائزين

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

عيون  في  »الزهراء  لمسابقة  المنظمة  اللجنة  أعلنت   [
للمسابقة  التتويج  لحفل  استعدادها  ــى  األول الشعراء« 
الذي سيقام يوم الجمعة المقبل في صالة »مرمريز« رقم 3 
بمشاركة الشيخ حسين الديهي ومشاركة شرفية للشاعر 

مجتبى التتان.
الفائزين  تتويج  الحفل  خــال  وسيتم  أنــه  وأوضحت 
في  تصل  ونقدية  عينية  بجوائز  المسابقة  في  التسعة 
مجموعها إلى 300 دينار، كما سيشتمل الحفل على تكريم 
الجنسين،  من  المسابقة  في  المشاركين  الشعراء  جميع 
مشاركًا   68 المسابقة  ــي  ف المشاركين  عــدد  بــأن  علمًا 
مؤتمراً  للمسابقة  المنظمة  اللجنة  ستقيم  كما  بحرينيًا، 
الــزهــراء  قناة  وســتــشــارك  بالمسابقة  متعلقًا  صحافيًا 
اإلعام  وسائل  إلى  إضافة  المسابقة  تغطية  في  الفضائية 
حضور  إلــى  الجمهور  المنظمة  اللجنة  ــت  ودع المحلية. 
حفل التتويج للمسابقة التي امتدت ألكثر من 3 شهور منذ  
بدايتها وحتى حفل التتويج دعمًا وتشجيعًا للشعراء في 
الهواء  على  التتويج  حفل  نقل  سيتم  بأنه  مفيدة  البحرين، 

مباشرة على شبكة الديه الثقافية.
كوكبة  تكريم  الحفل  يميز  ما  أن  إلــى  اللجنة  وأشــارت 
اللجنة  قبل  من  اختيارهم  تم  البحرين  في  الشعر  رواد  من 
المنظمة التي أخذت على عاتقها االهتمام بهذه الفئة التي 

قدمت ومازالت تقدم في خدمة أهل البيت )ع(.

المحفوظ: »الخدمة« و »الصحة« ذهبا ألقصى عقوبة دون مسوغ 

»اتحاد النقابات« يخاطب رئيس الوزراء في فصل شبيب
§ العدلية - االتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

ــام  ــع ال ــاد  ــح ــات ل الـــعـــام  األمـــيـــن  ـــال  ق  [
المحفوظ،  سلمان  البحرين  عمال  لنقابات 
إن االتحاد خاطب رئيس الوزراء سمو األمير 
فصل  شأن  في  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة 
العزيز  عبد  الصحة  ـــوزارة  ب األشــعــة  فني 
صاحب  بأن  ثقة  على  »نحن  مضيفًا  شبيب، 
الفصل  إجـــراءات  يترك  لــن  الملكي  السمو 
القانونية  شبهتها  بسبب  مجراها  تــأخــذ 

والدستورية«. 
ـــادر عن  ــان ص ــي ــي ب ـــرح الــمــحــفــوظ ف وص
»االتحاد« أمس )االثنين( بأن »فصل شبيب 
يأتي لألسف متناقضا مع المرحلة الجديدة 
المشروع  تدشين  منذ  الباد  دخلتها  التي 
جالة  الباد  عاهل  أطلقه  الذي  اإلصاحي 
االقتصادية  البحرين  رؤيــة  وكذلك  الملك، 
الكوادر  تعتمد  أن  المفترض  من  التي   2030

والمؤهلة«. المدربة  الوطنية 
»هــو  ــة  ــع األش فــنــي  ــه  ب قـــام  ــا  م أن  ورأى 
وليس  ضميره  عليه  يمليه  إنساني  واجــب 
الخدمة،  من  بالفصل  يكافأ  أن  المعقول  من 
كانت  وإذا  ــرم،  ــج ال مستوى  ــى  إل يرقى  وال 
الجناية  شبهة  فــيــه  تـــرى  الــصــحــة  وزارة 
الخدمة  قانون  من  التنفيذية  الائحة  فإن 

يحيل  ــأن  ب التأديب  مجلس  تلزم  المدنية 
تتوقف  وأن  المختصة  السلطة  إلى  قضيته 
أن  إلــى  الــتــأديــب  مجلس  ــــراءات  إج جميع 
إليه  ــــارت  أش ــا  م وهـــو  نــهــائــي  حــكــم  ــدر  ــص ي

التنفيذية«. الائحة  من   236 المادة 
أن  المختصة  السلطة  ارتأت  »لو  وأضاف 
فإن  الخدمة،  من  الفصل  تستحق  الجناية 
من  فصله  عدم  إلى  تشير  التنفيذية  الائحة 
ألول  عليه  صــدر  قد  الحكم  كــان  إذا  الخدمة 
بقرار  المختصة  السلطة  ــدرت  ق إذا  إال  مــرة 
وظــروف  الحكم  ــاب  ــب أس واقـــع  ــن  م مسبب 
مع  يــتــعــارض  الــمــوظــف  بــقــاء  أن  ــة  ــع ــواق ال
ما  وهو  العمل  طبيعة  أو  الوظيفة  مقتضيات 

 .»241 المادة  إليه  أشارت 
إدارية  المخالفة  كانت  »إذا  أنه  إلى  ونوه 
العقوبة،  في  التدرج  إلى  تشير  الائحة  فإن 
ديوان  مع  وبالتعاون  الصحة  وزارة  بينما 
ــى  ــص ــــى أق ـــد ذهـــبـــا إل ــة ق ــي ــدن ــم الـــخـــدمـــة ال
يعطي  ــا  م وهـــو  ــوغ  ــس م دون  ــن  م الــعــقــوبــة 
لذلك  مــســّيــســا،  كــان  ــرار  ــق ال بــأن  ــاع  ــب ــط االن
ونطالب  وتفصيا  جملة  الفصل  قرار  نرفض 
يسببه  قد  لما  عنه  بالتراجع  الصحة  وزارة 
المحفوظ:  ــال  وق سلبية«.   انعكاسات  من 
فإننا  اإلضــراب،  مسألة  إلــى  نشير  »عندما 
تستنفد  أن  وبــعــد  الــخــطــوات  ــر  آخ نجعله 

ـــوزارة  ال تــقــوم  وعــنــدمــا  ــاوالت  ــح ــم ال جميع 
جميع  بسد  المدنية  الخدمة  ديــوان  بمعية 

األبواب«.
دائما  »نحن  لاتحاد  العام  األمين  وقــال 
الحوار،  ثقافة  إلى  وندعو  العقل  لغة  نغلب 
هذه  تغليب  إلى  األطراف  جميع  ندعو  لذلك 
ألننا  التصعيد  باتجاه  الدفع  وعدم  الثقافة 
اآلخرون  يجبرنا  الذي  األخير  خيارنا  نراه 
عن  تتحدثون  كنتم  وإذا  إليه...  اللجوء  على 
القانون الذي يمنع اإلضراب فإن هذه المادة 
بدورنا  ونحن  كبير  خاف  عليها  حصل  قد 
تسلب  ألنها  نرفضها  ومازلنا  القيود  رفضنا 
محل  وهي  نفسه  عن  الدفاع  في  العامل  حق 
أننا  مع  الدولية  العمل  منظمة  من  قبول  عدم 
ال  التي  الحاالت  في  إال  اإلضراب  إلى  نلجأ  ال 
أال  ونأمل  النفق  نهاية  في  ضــوءا  فيها  نرى 
أننا  ندرك  كما  النتيجة،  هذه  إلى  أبدا  تصل 
حق  عن  للدفاع  وسائل  بعدة  نقوم  أن  يمكن 
والخاص«.   العام  القطاعين  في  العاملين 
ــا األمــــل فـــي تــدخــل  ــن ــدي ـــــازال ل وأضــــاف »م
وقــف  ــي  ف ســلــمــان  ــن  ب خليفة  ــر  ــي األم ســمــو 
نظره  بعد  مــن  واثــقــون  ونحن  اإلجـــراء  هــذا 
الــكــوادر  على  وحــرصــه  وتفّهمه  وتــجــاوبــه 
هذا  في  والسيما  الوطن  أبناء  من  المؤهلة 

الحيوي«. القطاع 
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علي  عبدالكريم  نعيمة  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقلت   [
من:  كلٍّ  ووال��دة  الحوسني،  عبدالسالم  زوج��ة  محمد، 
التعازي  ُتقبل  عامًا.   47 ناهز  عمر  عن  ومحمد،  ن��واف 
للرجال في مسجد الشافعي في عراد وللنساء في منزل 
 4302 طريق   75 رقم  علي  عبدالكريم  المرحوم  والدها 

عراد 243 بالقرب من مسجد الشافعي.

»إّنا هلل وإّنا إليه راجعون«

ماهي معايير قبول الموظفين في المؤسسات الحكومية
] عندما كنا ندرس، دأب مدرسونا على تشجيعنا للدراسة وتحصيل 
كبرى.وفعال  مؤسسة  في  محترمة  عمل  فرصة  لنضمن  مرتفع،  معدل 
التوظيف  طلبات  نقدم  ورحنا  مرتفع  معدل  وحصلنا  النصيحة  اتبعنا 
لدينا  ستكون  )الخبرة(.وكيف  عنصر  من  تخلو  ألنها  تقبل  ال  كانت  التي 

خبرة إذا لم نبدأ في مكان ما؟!
التي  الخاصة  الشركات  أبواب  ونطرق  نجول  ورحنا  الوزارات  تفهمنا 
وفر  الذي  للتوظيف  الوطني  المشروع  إلى  لجأنا  أن  إلى  أيضا  رفضتنا 
الى  عدنا  ثم  الخبرة،  من  سنوات  على  لنحصل  بها  رضينا  وظائف،  لنا 
الوزارات لتبدأ رحلة السخرية المضحكة أحيانا والمبكية أحيانًا أخرى!

لكي يفهم القارئ إن تخصصي هو الهندسة المدنية ومن المعروف انه 
المملكه،  في  الكبرى  والمؤسسات  الوزارات  جميع  في  مطلوب  تخصص 
فأنا  يهم  ال  وهذا  مرات،   6 من  أكثر  فيها  قدمت  فقد  األشغال  بوزارة  فلنبدأ 
المجموعة  في  المهم  لكن  جــدوى،  دون  أكثر  قــدم  قد  غيري  أن  متأكدة 
بمقدمي  االتــصــال  واحيانا  الطلبات،  ــرز  وف بجمع  تهتم  التي  الرقيقة 
الطلبات، هذه المجموعة تنبأ أحد أفرادها بموعد المقابله في آخر لحظة 

سأخسر  حضوري  عدم  حالة  وفي  سريعه،  وبلهجة  المجموعة  دوام  من 
ستكون  إنها  لي  قيل  التي  المقابلة  لتلك  مهروله  ذهبت  عندما  الفرصة!   
وكانت  المجموعة  ــراد  اف احــد  قابلت  العاشرة،  في  وكانت  الثامنه  في 
تزجر وتتكلم بطريقة استفزازية حتى انني رحت أتساءل هل تفقه شيئًا 
وعندما  المقابلة؟  في  المهندسين  مع  أنفها  تحشر  لكي  الهندسة  في 
بي  وإذا  المقابلة  مصير  عن  الستفسر  أتصل  أن  أرتأيت  المقابلة  أنهيت 
يعلمن  ال  وكلهن  سيدة  الى  سيدة  من  المجموعة  أفراد  مع  جولة  في  اروح 
لتخبرني  الزمجرة  بصاحبة  انتهيت  ان  الى  المتقدمين  اختيار  مصير  ما 
أقدم  ال  أن  تلميح  مع  فيها(  نجحتي  وما  فرصة  عطيناج  انتي  :)حبيبتي 
خبرة  مني  ــل  اق هــم  مــن  اختيار  ــم  وت اخــتــيــاري،  يتم  لــن  ــه  الن ــرى  أخ ــرة  م
أساس  اي  على  لكن  االشخاص؟  يختار  من  هي  ربما  فتساءلت  ومعدل؟ 

تم اختيارهم؟ ماذا يريدون اكثر منا لكي يوظفونا؟
األفضلية  ان  ووعدوننا  قدمنا  تنادي،  لمن  حياة  فال  االسكان  وزارة  ثم   
وهيئة  لــنــا،  يــجــَر  لــم  الــخــبــرات  لفحص  مقابلة  حتى  لــكــن،  )للشطار( 
االختالط  يجوزلها  وال  الواحدة  كالعائلة  ولكنهم  وقدمنا  قدمنا  الكهرباء 

»البلديات«  أمــا  والبنين،  بالرفاه  للعائلة  ودعونا  فتفهمنا  بالغرباء 
رفضًا  أورقي  أخد  رفضت  البلديات  احدى  فإن  »البلديات«  ما  أدراك  وما 
بطلباتنا  رحبوا  فقد  البلديات  بقية  أما  شديدا  جرما  ارتكبت  وكأني  باتًا 
ترحيبا جما ليرصوها على احد الرفوف.   خالصة التجربة أنك يا عزيزي 
التقديم  في  تفكر  فال  واسطة  تملك  ال  ألنك  شاطراً  تعد  لم  الشاطر  الطالب 
قبل ان تبحث عن واسطة، وبدأت أندم على الليالي التي سهرت فيها وانا 
سأجد  بأنني  احتماله  على  نفسي  اصبر  كنت  الذي  التعب  وأتذكر  ادرس 
مركزا عاليا أخدم من خالله وطني الذي درسني، يا أسفي فهناك كثيرون 

يقفون في وجهي!
ِمَن  َمْن  كذلك،  كان  إذا  ينقصني؟  ما  الواسطة  حقًا  هل  أتساءل  لكني   

القراء يستطيع أن يتوسط لي في احدى الوزارات؟ 
وال  ــل،  وج عز  هلل  اال  الشكوى  ومــا  غيرنا  همومنا  لنشارك  نكتب  اننا 
التوفيق  ونسأله  هلل  الحمد  ربه،  له  ليستجيب  وربه  العبد  بين  وسائط 

للجميع...
فاطمة علي

شوارع  مجمع  475 بأبوصيبع رديئة
هذا  فــي  والــتــحــدث  الكتابة  مللنا  أن  بعد  السطور  ــذه  ه لكم  أكتب   [
أبوصيبع  بقرية   475 مجمع  في  المبكي  الشوارع  وضع  وهو  الموضوع 
المجمع،  هذا  في  القاطنين  جميع  نفوس  عمَّ  األمل  وعدم  اليأس  أن  حتى   ،
وألننا ال يوجد لدينا مسئول - من عليهم العيون- يقطن معنا لذلك يجب 
فلن  الشوارع،  لهذه  تطوير  أو  مشروع  أي  من  بالكامل  األمل  نقطع  أن  علينا 
يعيرنا أحد اهتمامه، بل أسوأ من ذلك أكثر من 17 عامًا وهذا المجمع يعاني 
تكلمنا،  ما  وكــل  الــشــوارع،  وخصوصًا  الخدمات  كل  في  مذهل  نقص  من 
لحين  ــرى  أخ ــارة  وت الموازنة،  ــارة  ت العنكبوت،  بيت  من  ــن  أوه أعــذارهــم 
القبور  نزور  حتى  ــرة  ...وم التخطيط  يكتمل  حتى  ومرة  المجاري  اكتمال 

والمقابر، وتنتهي أعمارنا ولن نرى بريق أمل لنا ؟!
النفوذ  ألصحاب  األخرى  المجمعات  على  أما  علينا،  شحيحة  الموازنة 

فهي كريمة وذات سعة ونحن نرى مدى الكرم فيها.
فما  والنسب،  الحسب  ذي  المسئول  لفالن  منزل  هناك  يكون  أن  مجرد 
أسرع ما ترى المعدات تتسارع وتتسابق إلى رصف الشارع وكأن الموازنة 
جاهزة منذ سنين وال توجد أي عوائق وال مبررات فنحن نرى من حولنا في 

كل مكان مجمعات، وفلل ترصف شوارعها وتعمل لها البنية التحتية!
سيد هادي

 المعلمون والمعلمات الكرام،

دوركم كبير، وجهودكم مشكورة، وتواصلكم 
مع أولياء األمور في مرحلة االمتحانات لمتابعة 

أوضاع الطلبة، دليل على إخالصكم في عملكم 
وحرصكم على مستقبل أبناء البلد.

مع تحيات
إدارة الخدمات وبرامج التنمية
قسم الخدمات والبحوث
المحافظة الشمالية

بررت ذلك بحصولها على بياناته المجددة متأخرة عبر بوابة الحكومة اإللكترونية !

»التنمية« تحرمه معونة الغالء بذريعة استمالكه سجاًل تجاري ألغاه مطلع مارس
االجتماعية...  التنمية  وزارة  في  المعنيين  إلــى   [
الجمر  مــن  ــر  أح على  ينتظر  الــذي  المواطنين  ــد  أح ــا  أن
الغالء  بعالوة  شمولي  تفيد  التي  المسج  كبير  وبشغف 
وبذلته  أبــديــتــه  ــا  م رغــم  على  للمعونة  واستحقاقي 
كي  فقط  نفسه  الــوقــت  فــي  ومضنية  كبيرة  جهود  مــن 
أعلنتموها  التي  والمعايير  ــروط  ــش ال نفس  على  ــف  أق
هذه  إلى  الحاجة  بأمّس  كمواطن  أنا  معي  تتوافق  كي 
وال  مطلق  مواطن  أنني  تذرعتم  بدء  ذي  بادئ  المعونة، 
الغالء،  عالوة  استحقاق  ومعايير  شروط  علّي  تنطبق 
التي  المطلوبة  والشفوعات  باألدلة  واجهتكم  أنني  غير 
وأبــرهــن  داخــلــي  فــي  الكامنة  ــواي  ــن ال ــدق  ص على  ــدل  ت
أن  طالما  متزوج  بل  بمطلق  لست  بأنني  كالمي  صحة 
حقهما  نالتا  طلقتهما  قد  فعاًل  اللتان  المطلقتين  كلتا 
أقصيت  قــد  المطلق  أنني  إال  المالي  الــدعــم  معونة  مــن 
أتحمل  من  أنا  أنني  مع  الغالء(  )معونة  منها  واستثنيت 
ألطفالي  وكذلك  لكلتيهما  النفقة  ودفع  تسديد  مسئولية 
كذلك  لكم  أرفقت  قد  فأنا  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 

 12 وثيقة عقد الزواج المؤرخة بتاريخ 
والفترة  ــت  ــوق ال نفس  ــي  ف أي   2009 /آذار  ـــارس  م
استحقاق  ومعايير  ــروط  ش ــرار  إق فيها  تم  التي  تقريبًا 
أنكم   إال  كدليل  العقد  وثيقة  لكم  وأرفقت  نفسها،  العالوة 
مبرراتكم  في  أشرتم  حين  وبعد  موقفكم  على  أصررتم 
وهي  أال  السابقة،  عن  مغايرة  أطلقتموها  أخرى  بحجة 
بأنني من  أصحاب السجالت التجارية والذين ال تنطبق 
أقدمتم  قد  أنكم  غير  المعونة  استحقاق  شــروط  عليهم 

تحدد  لــم  والــتــي  الــجــديــدة  المعايير  ــذه  ه تطبيق  على 
معونة  من  مستثنى  أم  مشمول  السجل  صاحب  أن  أصاًل 
أواًل  فقمت  به  تذرعتم  ما  تفنيد  إلى  ذهبت  أنني  إال  الغالء 
نظام  من  نهائيًا  إلغائه  بغية  التجاري  السجل  بتجديد 
الخاصة  الوثيقة  وأملك  التجارة،  وزارة  لدى  الكمبيوتر 
باإللغاء وأرفقتها ضمن ملف استحقاقي للعالوة والتي 

 3 تحمل تاريخ 
المشتاقين  ــن  م ــت  ــن وك  ...2010 ــاط  ــب ش ــر/  ــراي ــب ف

ضــمــن  ــل  ــع ــف ــال ب أدرج  قـــد  كــــان  إن  ـــي  ـــم اس ــة  ــرف ــع ــم ل
الفينة  بين  ما  بشغف  أترقب  وكنت  ال،  أم  المستفيدين 
للفئة  الــجــديــدة  القائمة  ــن  ع ـــالن  اإلع مــوعــد  واألخــــرى 
بادرت  وكلما   ،2010 أيار  مايو/  شهر  خالل  المستحقة 
الذي  االنتظار  جواب  ألقى  االستفسار  باب  طرق  حاولت 
ــوادر  ب وآخـــر  األمـــل  ــن  م شحنة  جعبته  ــي  ف يحمل  ــان  ك
حينما  وهو  البعيد،  األفق  من  وبانت  الحت  التي  الفرج 
اسمي  شمول  لي  أكد  الــذي  منطقتنا  نائب  مع  تحادثت 

التقريبية  فترتها  تعود  التي  للرسالة  نظراً  باالستحقاق 
التنمية  وزارة  من  الصادرة   2010 مايو   19  -  18 بين  ما 
اسمي  بداخلها  ومذكور  نفسه  النائب  إلى  ُسلمت  والتي 
للمعونة  المستحقة  الفئة  من  وبأنني  الشخصي  ورقمي 
الكالم  نص  ــان  »وك قريبًا  القائمة  في  اسمي  أدرج  وقــد 
الــرد  تــم  ــرة  م مــن  »أكــثــر  كالتالي  الــرســالــة  فــي  الــمــذكــور 
تستلمان  والطليقتان  مرتين  مطلق  بأنة  المواطن  بشأن 
اسمه  إدراج  وسيتم  حديثًا  متزوج  وهو  المالي،  الدعم 

قريبًا«. المستحقين  قوائم  ضمن 
الــذي  لكن  ــل  األم على  ويبعث  جميل  الــرســالــة  ــالم  ك
حينما  منه  منفعة  ال  خاٍوو  كالم  بأنه  حين  بعد  اكتشفته 
مسج  مايو  نهاية  وتحديداً  النقال  هاتفي  على  استلمت 
 2010 مايو   27 بتاريخ  الموقرة  ـــوزارة  ال من  صــادرة 
استحقاق  شروط  بأن  إبالغك  »يؤسفنا  كالتالي  نصها 
لوجود  عليك  تنطبق  ال  الدخل  لمحدودي  المالي  الدعم 
ســجــل تــجــاري تــحــت الــرقــم الــشــخــصــي الــخــاص بك 

!»)...(
الطويل  الطريق  كل  اختصرت  قد  المسج  هذا  ولكأن 
والمربع  الصفر  نقطة  إلى  أرجعتنا  وقد  قطعته،  الذي 
من  الدائمة  والمراجعة  المستفيض  الشرح  في  األول 
للتبرير  للوازرة  التابع  االجتماعية  البحوث  مركز  وإلى 
أحقيتي  فيه  هضموا  خالله  من  الذي  الفظيع  الخطأ  لهم 
كي  بذلتها  التي  الجهود  كل  وبــّددوا  وأسقطوا  للمعونة 
سجل  أي  بحوزتي  وليس  مــتــزوج  بأنني  لهم  أبــرهــن 
وصل  فهل  األمــالك؟!  من  شابهه  وما  عقار  أي  أو  تجاري 

إليكم؟! صوتي 
استالم  تاريخ  من  التالي  اليوم  في  مقركم   راجعت 
ــة بــأن  ــي الــمــســج، وأفــدتــمــونــي بــإجــابــة صــريــحــة وواف
السجل  إلغاء  بشأن  وجّددتها  حّدثتها  التي  البيانات 
وإنها  للتّو   2010 مارس  شهر  خالل  كان  الذي  التجاري 
وذلك  اإللكترونية،  الحكومة  بوابة  عبر  اليهم  وصلت  قد 
عبر  للمعونة  استحقاقي  عــدم  عن  ــالن  اإلع أعقاب  في 

2010؟! المسج التي وصلتني في نهاية مايو 
)االسم والعنوان لدى المحرر(

»المسج« التي استلمها على نّقاله بتاريخ 27 مايو 2010 تبين عدم استحقاقه لمعونة الغالء لكونه يمتلك سجاًل تجاريًا السجل التجاري الذي تم إلغاؤه خالل شهر مارس 2010 

أم تشكو تشويه ابنها 
أثناء »تطهيره«

] ال أعلم من أين أبدأ... في يوم الخميس الموافق 27  مايو/ أيار 2010، 
أخذت  الوالدة،  حديث  ابني  تطهير  بغية  الصحية  المراكز  أحد  إلى  ذهبت 
أنتظربالخارج  وأنا  تطهير  لعميلة  إخضاعه  بغية  ابني  الطبيبات  إحدى 
يبدو  ما  وعلى  الطبيبة  خرجت  دقائق  عشر  وبعد  الطفل  صــراخ  وأسمع 
البول  مخرج  فتحة  إن  لي  وقالت  الجراحة،  أثناء  ما  خطأ  في  تسببت 
بأنها  وقالت  التطهير  مهمة  استكمال  تستطيع  ال  وإنها  باألسفل  أضحت 
ستحّولنا إلى السلمانية، فبادرتها بقولي عبر طرح سؤال وجهته لها  عن 
وقع،  قد  ربما  خطأ  أي  من  نفسها  فبّرأت  ابني؟  بحق  اقترفتها  التي  الفعلة 
وعندما توجهنا إلى البيت الحظنا انتفاخًا وبروزاً شديداً للعضو الذكري 
للطفل ناهيك عن الجروح في حين تزعم الطبيبة بأنها لم تفعل أي شيء، 
عمومًا عالجنا التشققات طوال اليوم  عبر تسكينه ودهن الموضع بالزيت 
حتى خف بروز االنتفاخ، ولو كان المستشفى مفتوحًا لما ترددت ثانية في 

تسجيل محضر شكوى ضد الطبيبة المعنية.
 )االسم والعنوان لدى المحرر(

مقترحات لتوسعة بناء البيوت اآليلة للسقوط
لسعادتكم  أتقدم  البداية  في  والزراعة،  البلديات  شئون  وزارة  إلى   [
الغالي،  الــوطــن  أبــنــاء  خــدمــة  مــن  بــه  تــقــومــون  مــا  على  الــجــزيــل  الشكر 
تقديرنا  لكم  نقدم  كما  للسقوط.  اآليلة  المنازل  بناء  في  وبالخصوص 
الــوزارة  برنامج  ضمن  منزلنا  باختيار  الكريم  لشخصكم  واحترامنا 
شهور  ثالثة  منذ  تشييده  فــي  الــبــدء  تــم  حيث  للسقوط،  اآليــلــة  للمنازل 
تقريبًا، ولنا  بعض المالحظات على تخطيط البناء، نتمنى أن تأخذونها 
بعين االعتبار وتأمرون المعنيين بتداركها قبل االنتهاء من بناء المنزل، 

وهي كالتالي:
ترك  تم  حيث  األرض،  كامل  تشمل  لم  بناؤها  يتم  التي  المساحة   -

مساحة كبيرة من جهة الغرب من دون بناء وبالتالي عدم استغاللها.
- الحمامات حجمها صغيراً جداً، ال يستطيع الشخص االستفادة منهم 

بشكل مناسب.
- الغرف حجمها صغير وهي بحاجة إلى توسعة من خالل االستفادة 
من المساحة المتروكة من األرض. وللعلم إنني عازم على الزواج في هذا 
بعد  فيه  أسكن  لكي  جداً  مناسب  البناء  يكون  أن  أتمنى  وبالتالي  المنزل، 

زواجي.
)االسم والعنوان لدى المحرر(

الهروب من التدريس والعودة للتفتيش
للعواقب... تحسًبا  جماعًيا  هــروًبــا  بجلدتهم  هــربــوا  هــم  نعم   [
بحملهم  يرمون  صائب  قرار  اتخاذ  في  أماًل  التدريس  ميدان  من  هربوا 
الرساالت  أنبل  أداء  من  ــروا  ...ف العوائد  على  جرًيا  غيرهم  ظهور  على 
والمحاسبة... السؤال  من  هرًبا  عودة  دون  فروا  الخالئق   عند  وأكرمها 
تضلهم  مظلة  إلى  فروا  والنتائج!  األمانات  حمل  على  قادرين  كانوا  إن 
المالذ  حسبوه  فقد  بعد  منظومته  يستوعبوا  الدعائم...لم  كل  بضمان 
النوابغ...قد  من  األوضاع  وطأة  تحت  أنهم  ظًنا  العال  يمتطون  الواعد 
االحترافية  البرامج  باسم  للشدائد   تحسًبا  والشارات  القالئد  تقلدوا 
وعرضهم  بطولهم  باألعاجيب...عادوا  جاءوا  األفالطونية  والمعايير 
التربوي  الميدان  في  للتجنيد  ليس  المفاخر   قمة  في  التعليم  لميدان 
والحساب  التفتيش  بسترة  قدموا  األكــارم...إنــمــا  عند  الحال  هو  كما 
هل  بالهم  فما  المسائل  يخشون  كانوا  لطالما  والمآخذ   الترصد  بغية 
مفتولي  لثالث  يزورونا  أن  يختشوا  ؟...ولــم  السابق  في  حالهم  نسوا 
وأي  هــفــوة  ألي  لهم  مترصدين  المهنة  زمـــالء  أمـــام  الــضــامــر   العضل 
ال  ظاهر  أو  مستتر  ظني،  أو  عفوي  مفروض،  أم  ...مقصود  راصــد  خطأ 
محملينه  المعلم،  هذا  ...على  ثائر  فالكل  وكبيرهم  صغيرهم  بين  فرق 
يجادل  أن  له  يرتضوا  لم  المدير  حتى  الصغائر   حتى  له  ليس  وما  ماله 

أتوا  قد  القاهر   الوضع  هذا  في  يشعر  اآلن  بعد  للمعلم  ...فكيف  أويقاوم 
قدره  ...فأصبح  بالسالسل  المعلم  وحاصروا  الجودة  أسموها  براية 
أعطوه  قد   ٍ اعتبار  فأي  كالنوادر   ــور  األم وأولياء  طالبه  عند  وسمعته 
قاصر   كل  تأخر  عن  المسئول  الواحد  شهروه...وكأنه  قد  إساءة  وبأي 
تنافر...فقد  من  سببوه  بما  يعون  فليتهم  الضمائر  وأين  الحقائق  فأين 
عجبا  واغتروا  والمشاهد   باأللوان  أخــرى  لميادين  أبصارهم  زغللت 
و  البنين  ــدارس  م تساوت  العاثر...فكيف  لحظهم  فيا  المواقف  لتلك 
المدارس  بين  المعلمين  عدد  ساووا  وكيف  خصائص   لهم  أليس  البنات 
عهد  ينتِه  ــم  أل مــالئــم   غير  ــان  ك أن  بعد  بالجيد  البعض  ــوا  ــراض ــي ...ل
التعليم  على  حسرة  ...فيا  الخالئق  مقدمة  في  أننا  ظننا  فقد  التفتيش 
اآلخر  يواجه  فالكل  أصابنا  ما  على  أسفًا  يا  النواجد   على  يعض  فالكل 
المنابر   على  من  والمدير  المعلم  لتبرئة  ليس  جاءت  باللوائم...أقوال 
...فما  الوقائع  من  ليست  نتائج  حول  الشكوك  تثير  عالمات  هي  إنما 
للرد  جهداً  ندخر  لن  وإننا  الشدائد   وقت  يعرف  فالعاقل  الصبر  إال  علينا 
وإرضاء  ضمائرنا  رضا  في  طاقاتنا  نسخر  مادمنا   ... التخابط  كل  على 

الخالق 
)االسم و العنوان لدى المحرر ( 

»متقاعدو الخاص« ما قبل مارس 2010 
يطمحون بمزايا مكرمة زيادة 3 ٪ في رواتبهم التقاعدية

ع  صنا من  نلتمس  و سطر  أل ا ه  ه��ذ عبر  م  نتقد  
في  لين  لمسئو ا ر  ك��ب��ا ل��ك  ك��ذ و ل��ة  و ل��د ا ف��ي  ر  ا ل��ق��ر ا
ء  حصا إ في  لنظر  ا ة  د عا بإ عية  جتما ال ا ت  مينا لتأ ا
جميعهم  لتشمل  ين  عد لمتقا ا من  لمستحقة  ا لفئة  ا
مة  لمكر ا ر  ا صد إ قيت  تو ن  أ صة  خا ء  ستثنا ا ن  و د
بينما  ها  ر ا صد إ بعد  ما  ت  عد تقا لتي  ا لفئة  ا يمنح 
ت  خسر قد  ها  ر ا صد إ قبل  ما  ت  عد تقا لتي   ا لفئة  ا
ين  عد لمتقا ا كل  ليها  إ يطمح  لتي  ا يا  ا لمز ا تلك  كل 
ض  لمفتر ا من  ليس  أ  . . . هم غير ن  و د تشملهم  ن  بأ
س���ة  ا ر د ت��ع��ي��د  ن  أ ع��ي��ة  ج��ت��م��ا ال ا ت  م��ي��ن��ا ل��ت��أ ا ع��ل��ى 
من  ب��ع��ض��ًا  ن  أ ص��ة  خ��ا م��ة  ل��م��ك��ر ا ه  ه���ذ ت��ط��ب��ي��ق  و

ال  ة  جيز و ة  فتر قبل  عد  للتقا حيل  أ قد  ين  عد لمتقا ا
مة  لمكر ا ه  هذ قيت  تو يخ  ر تا من  شهر  أ   5 ز  و تتجا
لي  لتا با و  ، ي ر لجا ا م  لعا ا س  ر ما مطلع  ة  ر د لصا ا
ه  هذ على  ل  للحصو صتها  فر ت  خسر ق��د  ن  تكو
ين  لذ ا ين  عد لمتقا ا كل  ليها  إ يطمح  لتي  ا يا  ا لمز ا
س��س��ة  ل��م��ؤ ا خ���ل  ا ب���د ه��م  ع��م��ر ت  ا س���ن���و ا  م���ض���و أ
 3 5 و أ م��ًا  ع��ا  4 7 نًا  حيا أ ز  و تتجا ة  لفتر صة  لخا ا

! ؟ مًا عا
ي��ا  ا ل��م��ز ا ه  ه���ذ ت��م��ن��ح  ن  أ ف  ن���ص���ا إل ا م��ن  ل��ي��س  أ
عد  للتقا ا  ح��ي��ل��و أ ي��ن  ل��ذ ا ين  عد لمتقا ا ك��ل  لتشمل 
ر  ا ص���د إ ق��ي��ت  ت��و ي���خ  ر ت���ا م���ن  ي��ب��ًا  ت��ق��ر س��ن��ة  ق��ب��ل 

ثر  بأ ي��ا   ا ل��م��ز ا ف��ة  ك��ا ل��ي  ل��ت��ا ب��ا م��ن��ح��ه��م  و م��ة  ل��م��ك��ر ا
جليًا  ل  و ن��ح��ا و ليه  إ ننشد  م��ا  عين  ا  ه��ذ و  ، ج��ع��ي ر
بعد  صفنا  في  كسبه  و قع  ا لو ا ض  ر أ على  تحقيقه 
لعمل  ا ت  ا سنو نظير  لنا  تحسب  ة  فأ كمكا نا  عد تقا
ًا  ك��ب��ي��ر ء  ع��ن��ا ئ��ه��ا  ا ر و م��ن  ن��ا  ت��ك��ب��د ل��ت��ي  ا ل��م��ض��ن��ي��ة  ا

. ملل و أ كلل  ن  و د يلة  طو د  لعقو كة  لشر ا خل  ا د
عملت  ق���د  ع��د  م��ت��ق��ا ل  ل��م��ث��ا ا س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ن��ا  ف��أ
ت  ك��ا ل��ش��ر ا ى  ح����د إ ف��ي  م��ًا  ع��ا  3 7 ب  ر ت��ق��ا ة  ل��ف��ت��ر
 / ب��ر ك��ت��و أ مطلع  ت   ع��د ت��ق��ا ق��د  ن��ي  ل��ك��و و ص��ة  ل��خ��ا ا
مة  مكر ق��ي��ت  ت��و ق��ب��ل  ي  أ  2 0 0 9 ل  و أل ا ي��ن  ت��ش��ر
ي��ا  ا ل��م��ز ا ف��ة  ك��ا ت  خ��س��ر ق��د  ن��ن��ي  ف��إ  2 0 1 0 س  ر م���ا
س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ح��ت��س��ا ا ت���م  ن  إ و  ، ت��م��ن��ح ل���ت���ي  ا
على  ة  د ي��ا ك��ز ًا  ر ي��ن��ا د  2 2 م��ب��ل��غ   ن  ف��إ ض  ا ف��ت��ر ال ا
ب��ع��ض��ًا  ل��ي��خ��ف��ف  م��ف��ي��د  و م��ج��ٍد  ي  ع��د ل��ت��ق��ا ا ت��ب��ي  ا ر
بعد  م��ا  ي��ة  د ق��ت��ص��ا ال ا ت  ط��ا ل��ض��غ��و ا و ء  ع��ب��ا أل ا م��ن 
ظل  في  ى  خ��ر أل ا ية  سر أل ا ت  ما ا لتز ال ا و  ، عد لتقا ا

ت  عا لقطا ا كل  في  متفشية  و حشة  فا ء  غال جة  مو
 . . . ملبس و ب  مشر و كل  مأ من  ء  ا سو كية  ستهال ال ا
في  م��ع��ة  ل��ج��ا ا غ��ب��ة  ل��ر ا ت��م��ل��ك��ت��ك  ن  أ ن���ه  أ ك��م��ا  ل���خ  إ
كمبلغ  ة  د ي��ا ل��ز ا ه  ه��ذ م��ن  نصيبك  على  ل  لحصو ا
 ، يبًا تقر ر  ي��ن��ا د ل��ف  أ  1 3 قيمة  ن  ف��إ  ) ش ك��ا ( ي ن��ق��د
ج���ه  ا ر د إ و عليه  ذ  ا س��ت��ح��و ال ا و ف��ي��ه  س  ب��أ ال  مبلغ 
لفئة  ا ن��ن��ا  أل و ل��ك��ن  و ص��ة  ل��خ��ا ا محفظتك  ة  ز ب��ح��و
ه  ه���ذ م����ن  س���ت���ث���ن���ت  ا و م����ت  ح����ر و ه��ض��م��ت  ل���ت���ي  ا
س  ر ما مة  مكر قبل  نا  عد تقا فقط  ننا  لكو مة  لمكر ا
يا  ا لمز ا تلك  كل  نا  خسر قد  لي  لتا با ننا  فإ  2 0 1 0
علنا  عية  جتما ال ا ت  مينا لتأ ا ب��ه  ح  تصر م��ا  ا  ه��ذ و
هل  ى  تر يا   . . . صلة ا لمتو ا ليها  إ جعتنا  ا مر ل  خال
ين  عد لمتقا ا نحن  ينصفنا  خ��ر  آ ح��ل  و سبيل  م��ن 
ف��ي   3 ة  د ي�����ا ز و ي���ا  ا ل���م���ز ا ه  ه���ذ م���ن  م��ي��ن  و ل��م��ح��ر ا

! ؟ لمئة ا
مين  و لمحر ا ين  عد لمتقا ا من  عة  مجمو

] نحن فئة المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص والذين أحلنا إلى التقاعد قبل أن 
تصدر مكرمة خاصة تمنح الفئة ذاتها مطلع شهر مارس/ آذار 2010، مزايا زيادة 3 
في المئة على الراتب التقاعدي، ويحق لكل متقاعد أمضى 20 عامًا وما فوق من سنوات 

عمله بالقطاع الخاص الحصول على زيادة 3 في المئة.
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تغطية 25 مليون دينار من أذونات الخزانة الحكومية
رقم  اإلص��دار  تغطية  تمت  بأنه  المركزي  البحرين  مصرف  أعلن   [
يصدرها  ال��ت��ي  األسبوعية  الحكومية  ال��خ��زان��ة  أذون���ات  م��ن   )1289(
اإلص��دار  قيمة  وتبلغ  البحرين.  مملكة  حكومة  عن  نيابة  »المصرف« 
يونيو/   9 في  تبدأ  يومًا   91 استحقاق  لفترة  بحريني  دينار  مليون   25

معدل  بلغ  كما   ،2010 أيلول  سبتمبر/   8 في  وتنتهي   2010 حزيران 
تغطية  تمت  قد  بأنه  المئة،علمًا  في   0,87 األذون���ات  على  الفائدة  سعر 
اإلصدار بنسبة 220 في المئة. وبلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 

هذا اإلصدار ما قيمته 495 مليون دينار.

Tuesday 8 June 2010, Issue No. 2832العدد 2832  الثلثاء 8  يونيو 2010  الموافق 25 جمادى اآلخرة 1431 هـ

400 مليون دوالر كلفة المرحلة األولى لمركز المعارض

الزين: تصنيف »ممتلكات« الجديد يساعدها على تقديم تمويالت طويلة األمد

أقامته  تجمع  هامش  على  »الــوســط«  الزين  وأبلغ 
كارلتون  الرتز  فندق  في  المصرفية  البحرين  جمعية 
مصرف  ــظ  ــاف ــح وم ــل،  ــم ــع وال الــمــالــيــة  وزيــــرا  ــره  ــض ح
التنفيذيين  الرؤساء  إلى  باإلضافة  المركزي،  البحرين 
ممتلكات  أن  »بسبب  المالية  والمؤسسات  للمصارف 
التمويل  يكون  أن  نريد  األجل  طويلة  استثمارات  لديها 
الذي  التصنيف  وأن   منخفضة،  والكلفة  األجل  طويل 
نفسه،  البحرين  تصنيف  وهو  الشركة،  عليه  حصلت 

ذلك«. في  سيساعد 
»سببه  التصنيف  على  الحصول  أن  الزين،  وأوضح 
وخصوصًا  البحرين  ــي  ف ــودة  ــوج ــم ال الــقــوانــيــن  ــوة  ق
والمؤسسات  المركزي  البحرين  مصرف  إلى  بالنسبة 
وأن  المؤسسات  هذه  تحمي  التي  والقوانين  المالية 
هذا  على  حصولنا  فــي  ساهمت  اإلجـــــراءات   ــذه  ه كــل 
الخطة  تطبيق  عــلــى  ســيــســاعــدنــا  ـــذي  ال الــتــصــنــيــف، 
االســتــثــمــار  تــنــويــع  إلـــى  ــدف  ــه ت ــي  ــت وال المستقبلية، 
إنشاء  وفــي  البحرين،  اقتصاد  في  بقوة  والمساهمة 
وفي  للبحرينيين،  وظــائــف  لتوفير  جــديــدة  شــركــات 

لدينا«. الموجود  االستثمار  قيمة  زيادة  نفسه  الوقت 
آند  »ســتــانــدرد  الــدولــيــة  التصنيف  وكــالــة  وكــانــت 
ممتلكات  لشركة  تقييمًا  أعطت  أنها  ــرت  ذك قد  ــورز«  ب
أن  بسبب  البحرين،  لتقييم  مشابهًا  القابضة  البحرين 
الذي  والتقييم  البحرينية.  الحكومة  من  جزء  ممتلكات 
إطار  في  ويأتي  »مستقر«،  والمستقبل   A-1 هو  نالته 
الصلة«. ذات  الحكومية  الجهات  إلى  المعايير  »تعزيز 

دوراً  ستلعب  ممتلكات  أن  الدولية،  الوكالة  ورأت 
حصلت  فقد  الــبــحــريــن،  تقييم  مــع  وتمشيًا  رئــيــســيــًا، 
أن  »ونعتقد  نفسه  المملكة  تصنيف  على  ممتلكات 
من  بــالــتــأكــيــد  تــأمــيــنــهــا  ســيــتــم  ــة  ــادي ع غــيــر  ــدة  ــاع ــس م

وقــعــت  إذا  ــات«  ــك ــل ــت ــم »م ـــى  إل الــبــحــريــنــيــة  ــة  ــوم ــك ــح ال
على   »A« تقييم  نعطي  ولــذلــك  مالية،  مشكلة  تحت 
في  تكون  لكي  األجل  لقصير   »A-1« و  الطويل  المدى 

البحرين«. عليه  حصلت  الذي  نفسه  التصنيف 
الــذراع  وهي  »ممتلكات«،  فيتش  وكالة  منحت  كما 
كمصدر   )A( تصنيف  البحرين،  لمملكة  االستثمارية 
نظرة  ــع  م  )IDR( األجــنــبــيــة  بالعملة  ـــل  األج طــويــل 
غير  متقدمة  تصنيفات  منحتها  كما  مستقرة،  مستقبلية 

.)IDR( )F1( القصير  المدى  وعلى   )A( مضمونة 
الداخل  فــي  مالية  محافظ  ممتلكات  شركة  وتــديــر 
على  وتعمل  النفطية،  غير  الممتلكات  تشمل  والخارج 
عن  لــابــتــعــاد  ــل  ــدخ ال ــادر  ــص م تــنــويــع  ــي  ف المساهمة 

للدخل. رئيسي  كمصدر  النفط 
بها  ــوم  ــق ت ــي  ــت ال ــات  ــروع ــش ــم ال إلـــى  ــن  ــزي ال ــرق  ــط وت
مركز  لبناء  شركة  إنشاء  ضمنها  من  والتي  ممتلكات، 
الدولية  البحرين  حلبة  من  بالقرب  للمعارض  جديد 
دخلت  ممتلكات  ــأن  ب وأفـــاد  الجنوبية،  المنطقة  فــي 
الخاص  الــقــطــاع  تمثل  ــة  ــرك وش الــمــعــارض  هيئة  ــع  م
لتكوين  البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة  طريق  عــن 
الدولي  البحرين  مركز  مشروع  في  لاستثمار  شركة 
من  بــالــقــرب  يــقــام  أن  والــمــخــطــط  الــجــديــد  لــلــمــعــارض 

. لحلبة ا
»بحرين  ــم  اس تحت  الشركة  تأسيس  تــم  وأضــاف 
نهاية  فــي  »ونــحــن   )Bahrain Expo( ــو«  ــب ــس إك

المشروع«. دراسات 
للمركز  اإلجــمــالــيــة  الكلفة  بــشــأن  ســـؤال  عــلــى  ورد 
الجديد  المشروع  في  العمل  أن  الزين  فأوضح  الجديد 
ستكلف  األولى  المرحلة  وأن  مراحل  عدة  على  سيكون 

دوالر. مليون   400 نحو 

المتقدم  التصنيف  الزين  وصف  أخــرى  ناحية  من 
التصنيف  وكاالتي  من  »ممتلكات«  عليه  حصلت  الذي 
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــي ــال ــع ــى ف ــل ــــح ع بــأنــه »مـــؤشـــر واض
في  تلعبه  ـــذي  ال الــحــاســم  ــدور  ــل ل وتــأكــيــد  ممتلكات، 

لقوة  تقديراً  ويجئ  البحرين،  اقتصاد  وتنويع  تطوير 
االستثمارية«. ممتلكات  محفظة  وتنوع 

في  ستساهم  التصنيفات  ــذه  ه »نتيجة  وأضـــاف 
مال  رأس  هيكلة  لتحسين  نبذلها  التي  الجهود  تسهيل 

محفظة  خلق  في  المتمثل  الهدف  ومتابعة  ممتلكات، 
الــثــروة  خلق  لضمان  متنوعة،  عالمية  استثمارية 
رؤية  أهداف  مع  تماشيًا  البحرين  في  القادمة  لألجيال 

.»2030 االقتصادية  البحرين 

طالل الزين يشارك في تجمع أقامته جمعية البحرين المصرفية                      )تصوير: أحمد آل حيدر(

§ ضاحية السيف - عباس سلمان

عن  المسئولة  ال��ش��رك��ة  )ممتلكات(،  البحرين  ممتلكات  لشركة  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ق��ال   [
االستثمارات الداخلية والخارجية للمملكة، طالل الزين، إن التصنيف المتقدم الذي حصلت عليه 
االقتصاد  تنشيط  أجل  من  المستقبل  في  األجل  طويلة  تمويالت  تقديم  في  سيساعدها  الشركة 

المحلي.

ن برنامجًا تدريبيًا بالتنسيق مع جامعة البحرين »ممتلكات« تدشِّ
§ المنامة - ممتلكات

البحرين،  لمملكة  االستثمارية  ال��ذراع  القابضة،  البحرين  ممتلكات  شركة  أعلنت   [
عرضها ألول برنامج تدريبي بالتنسيق مع جامعة البحرين خالل هذا الصيف. والهدف 
قبل  ما  مرحلة  في  للطلبة  والمكثفة  التدريبية  الخبرة  توفير  هو  البرنامج  من  األساسي 
باإلضافة  »ممتلكات«  اختارت  وقد  المستقبل.  في  قيادية  لمهن  سيهيئهم  ما  التخرج؛ 
من  طالبًا   11 و«ألبا«  و«بتلكو«  الخليج«  »طيران  وهي،  لها  التابعة  الشركات  من  ثالث  إلى 

مجموعة تضمنت 30 طالبًا بحرينيًا ممن لم يقل معدلهم التراكمي عن 3. 
الزين:  طالل  ل� »ممتلكات«،  الرئيس التنفيذي  قال  الجديد،  البرنامج  على  له  تعليق  وفي 

»إنني سعيد لرؤية )ممتلكات( وثالث شركات تابعة لها قد شاركت في البرنامج التدريبي 
مع جامعة البحرين، نحن متأكدون بأن تدريب هؤالء الطلبة الواعدين في بعض شركات 
الدولة ذات السمعة الجيدة في القطاع التجاري سيكون له األثر الكبير في المستقبل. إنني 

أتطلع لرؤية نتائج هذا البرنامج«. 
اللجنة  أطلقتها  مبادرة  هو  البحرين  وجامعة  »ممتلكات«  بين  التدريبي  والبرنامج 
وسيتم  »ممتلكات«،  مع  بالشراكة  األعمال  إدارة  كلية  في  الصناعي  للتدريب  االستشارية 
تحضير خطة التدريب لكل طالب من قبل الشركة المشاركة، وخالل فترة التدريب سيتم 
التدريب  الطالب  تلقي  من  للتأكد  المشاركة  الشركة  من  مرشد  ِقَبل  من  طالب  كل  توجيه 

األفضل.

تمويل 170 مشروعًا 
ناشئًا خالل 5 شهور

§ الوسط - المحرر االقتصادي

] قال بنك البحرين للتنمية إنه مول خال الخمسة 
في  مــشــروعــًا   170 ــاري  ــج ال الــعــام  مــن  األولـــى  شــهــور 
 9.7 بمبلغ  االقتصادية،  واألنشطة  القطاعات  مختلف 

دوالر. مايين 
 - البنك  مولها  التي  الجديدة  المشاريع  وضمت 
الصناعات   - ــات  ــدم ــخ وال الصناعة  قطاعي  ضمن 
الورقية  والصناعات  األقمشة  وصناعة  الخشبية 
إضافًة  الصناعات،  من  وغيرها  الغذائية  والصناعات 
والطباعة  والصحة  ــات  ــان واإلع التجارة  قطاع  إلــى 
من  ــا  ــره ــي وغ ـــات  ـــواص ـــم وال ــن  ــح ــش وال ــم  ــاع ــط ــم وال
تمويلها  على  البنك  يركز  التي  الخدماتية  المشاريع 
بهذه  الــخــاصــة  االقــتــصــاديــة  ــرات  ــؤش ــم ال عــلــى  ــاًء  ــن ب

المشاريع.

إقامة مجمع خدماتي بقيمة 9 ماليين دينار في »مدينة سلمان«
§ المنامة - وزارة الصناعة

اختيار  ــن  ع ــارة  ــج ــت وال الــنــصــاعــة  وزارة  كشفت   [
قدرها  مساحة  لتطوير  العقارية«  ــول  م »بـــارك  شركة 
العالمية  البحرين  منطقة  في  مربع  متر  و500  ألفًا   33
ديــنــار  مــايــيــن   9 يبلغ  بــاســتــثــمــار  وذلـــك  لــاســتــثــمــار، 
وإدارة  وبــنــاء  تصميم،  لتمويل،  سيخصص  بحريني 

مساحة خدماتية األغراض.
فخرو  حــســن  ــارة  ــج ــت وال الــصــنــاعــة  وزيـــر  ــع  ــم ــت واج
بــارك  لشركة  التنفيذي  الرئيس  مــن  بكٍل  ــس  أم صباح 
ألـــداو  ــة  ــرك ش ومــمــثــل  ــان  ــرح ــف ال محمد  الــعــقــاريــة  مـــول 
الكوهجي  لشركة  التنفيذي  والرئيس  السعدون  حمد 
هذا  أن  الوزير  أكــد  إذ  الكوهجي،  عبدالغفار  للمقاوالت 
البنية  إلـــى  ومــمــيــزة  كــبــيــرة  ــة  ــاف إض ســيــكــون  ــرح  ــص ال
منوهًا  الصناعية،  سلمان  مدينة  في  الموجودة  التحتية 
ستكون  الصناعية  المدينة  مشروع  انتهاء  عند  أنه  إلى 

 34 توفر  وخدمية  صناعية  شركة   200 من  أكثر  هناك 
المشروع  أن  أكد  كما  المستويات،  مختلفة  وظيفة  ألف 
إن  وقال  بالمنطقة،  المتوافرة  المكملة  الخدمات  سيعزز 
وزارة  قامت  التي  لاستثمار  العالمية  البحرين  منطقة 
أفضل  ــق  وف ــا  ــه وإدارت بتطويرها  والــتــجــارة  الصناعة 
بنية  من  توفره  ما  بفضل  تمكنت  العالمية،  المقاييس 
الشركات  من  العديد  استقطاب  من  ومهيأة  قوية  تحتية 

المحلية والعالمية الرائدة في مجاالتها، وهذا ما يؤهلها 
المناطق  أفــضــل  قــوائــم  ضمن  ــات  ــدرج ال أفــضــل  لتبوء 

الصناعية بالمنطقة.
هذه  اخــتــيــار  أن  إلــى  ــر  ــوزي ال نــوه  الــســيــاق  هــذا  وفــي 
التوصية  على  بناًء  جاء  قد  للمشروع  المطورة  الشركة 
والمعنية  الخاصة  الفنية  اللجنة  قبل  مــن  المرفوعة 
تطوير  بــشــأن  الــشــركــات  ــاءات  ــط ع وتقييم  بمراجعة 

المشاريع  في منطقة البحرين العالمية لاستثمار.
مول  بــارك  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أكد  جهته،  من 
تقديم  على  الشركة  ــرص  ح الفرحان  محمد  العقارية 
ممكنة  جــودة  بأفضل  المشروع  إلنجاز  بوسعها  ما  كل 
حكومة  بها  تقوم  التي  التطوير  عجلة  بدفع  والمساهمة 
من  المزيد  إلى  تطلعه  عن  أعرب  كما  األمام،  إلى  البحرين 
المنفعة  متبادلة  التجارية  والعاقات  المثمر  التعاون 
المشروع  يقوم  ــوف  وس البحرين.  مملكة  حكومة  مــع 
بتلبية المتطلبات الضرورية وتقديم الخدمات المساندة 
للشركات  الــنــشــاطــات  مـــزاولـــة  تسهيل  إلـــى  ــة  ــادف ــه ال
من  تتكون  التي  الصناعية  سلمان  مدينة  في  العاملة 
العالمية  البحرين  منطقة  هــي  رئيسية  مناطق  ــاث  ث
الحد  ومنطقة  لاستثمار  البحرين  ومرسى  لاستثمار 
سلمان  بن  خليفة  بميناء  المنطقة  تتصل  كما  الصناعية، 
متاحًا  وسيكون  اللوجستية،  البحرين  ومنطقة  الحديث 

الستخدام القاطنين بمدينة الحد والمناطق القريبة.

وزير الصناعة يجتمع مع المستثمرين

نقاط عالقة في اتفاق التجارة الحرة مع الخليج والمفاوضات مستمرة

الملحق التجاري الصيني: 700 مليون دوالر حجم التبادل مع البحرين

مع  لــقــاء  فـــي  الـــتـــجـــاري  ــق  ــل ــح ــم ال ــــر  وذك
بين  التجاري  التبادل  حجم  أن  »الــوســط« 
تــضــرر  قــد  ــم  ــال ــع ال دول  ومــخــتــلــف  ــن  ــي ــص ال
وأن  العالمية  االقــتــصــاديــة  ـــة  األزم بسبب 
تراجعت  الخارج  إلــى  الصينية  الــصــادرات 
تتعافى  أن  متوقعًا  الــواردات،  وكذلك  بشدة 
تبعات  ــن  م ــة  ــي ــدول ال الــصــيــن  ــارة  ــج ت نــســب 
 2008 العام  مستويات  إلــى  وتعود  ــة  األزم

المقبلين. العامين  خال  الجيدة 
ــت  ــل ــــــال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة دخ وخ
والتشييد  البناء  مجال  في  صينية  شركات 
للعمل  الــبــحــريــنــيــة  الـــســـوق  واالتــــصــــاالت 
ــات ومـــن بــيــن هــذه  ــروع ــش ــم ــن ال عــلــى عـــدد م
مقراً  البحرين  مــن  اتــخــذت  الــتــي  الــشــركــات 
التي  الصينية  »هــواوي«  شركة  لها  إقليميًا 
في  العالم  في  المتقدمة  الشركات  من  تعد 

االتصاالت. مجال 
تتحسن  أن  ــاري  ــج ــت ال الــمــلــحــق  ــع  ــوق وت
العام  فــي  والبحرين  الصين  بين  التجارة 
التجارة  تعافي  مع  المقبل  العام  أو  الجاري 

التجاري  االنفتاح  بسياسة  مشيداً  الدولية، 
العالم. دول  مع  البحرين  تمارسه  الذي 

ـــاع مــــع هــيــئــة  ـــم ـــت ـــا فــــي اج ـــن وتــــابــــع »ك
إقامة  فكرة  وطرحت  والمؤتمرات  المعارض 
مخصص  الــصــيــنــيــة  لــلــصــنــاعــات  ــرض  ــع م
أن  كــمــا  بــالــفــكــرة،  رحـــب  والــســفــيــر  لــألعــمــال 
المعارض  فــي  تــشــارك  الصينية  الــشــركــات 
مثل  ــرار  ــم ــت ــاس ب ــن  ــري ــح ــب ال فـــي  ــام  ــق ت ــي  ــت ال
للديكور  خــصــص  الـــذي  ــر  ــي األخ ــرض  ــع ــم ال
شركات   10 نحو  هناك  كانت  فقد  الداخلي 

. » صينية
واضحة  بصورة  تأثرت  »الصين  ــال:  وق
العالمية  االقتصادية  األزمة  بتداعيات  جداً 
التجاري  الــتــبــادل  ـــام  أرق ستستعيد  لكنها 
عامين  نحو  بعد   2008 لمستويات  الصيني 

التوقعات«. بحسب 
مع  الصينية  الــصــادرات  »حجم  ــاف  وأض
في  المئة  ــي  ف  16 بنسبة  انخفض  الــعــالــم  
االستيراد  انخفض  حين  فــي   2009 الــعــام 
الــعــام  فــي   )...( الــمــئــة  فــي   11.2 بــنــســبــة 

فائضًا  تسجل  أن  الصين  استطاعت   2009
 190 يبلغ  الخارجية  تجارتها  في  تجاريًا 
عن  المئة  في   34 بنسبة  أقل  وهو  دوالر  مليار 

السابق«. العام 
مجلس  دول  ـــع  م ــن  ــي ــص ال ـــارة  ـــج ت وعــــن 
أن  إلــى  المحلق  ـــار  أش الخليجي  ــاون  ــع ــت ال
 2009 الــعــام  فــي  الــصــيــنــيــة  ـــاءات  ـــص اإلح
إلى  انخفض  التجارة  هذه  حجم  أن  توضح 

. المئة  في   26 بنسبة  دوالر  مليار   68 نحو 
الصين  صــادرات  انخفاض  شينغ  ن  وبيَّ
بنسبة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  إلى 
حين  في  دوالر  مليار   31 لتبلغ  المئة  في   26
الـــدول  هـــذه  ــن  م الــصــيــن  واردات  ــت  ــع ــراج ت

مليار   36 إلى  لتصل  المئة  في   31.6 بنسبة 
دول  لصالح  التجاري  الميزان  ليكون  دوالر 
النفط  ــــادرات  ص بــفــضــل  ــاون  ــع ــت ال مــجــلــس 

األولية. والمواد  والبتروكيماويات 
دول  ــن  ــي ب حـــرة  تـــجـــارة  اتـــفـــاق  وبـــشـــأن 
جلسات  هناك  »كانت  قال:  والصين  الخليج 
 )...( الــطــرفــيــن  بــيــن  ســنــة  قــبــل  ذلـــك  ــأن  ــش ب
االتفاقيات  هــذه  مثل  إقامة  تشجع  الصين 
سنوات  ست  منذ  ذلــك  بشأن  تشاور  وهناك 
العالقة  الموضوعات  بعض  وهناك  تقريبًا 
بالمشتقات  المتعلقة  الــمــوضــوعــات  مــثــل 
إلــى  ســيــحــتــاج  ــوع  ــوض ــم ال  )...( الــنــفــطــيــة 
اتفاق  هناك  يكون  أن  ونتمنى  الوقت  بعض 

ــــذا ســيــخــدم  ــب وه ــري ــا ق ــم ــن ع ــي ــرف ــط ــن ال ــي ب
الجانبين«. بين  التجاري  التبادل 

حضور  لــهــا  بـــات  الــصــيــن  أن  رغـــم  ــى  ــل وع
اإلفريقية  الدول  بعض  في  واضح  اقتصادي 
الشركات  أن  إال  النفط؛  مجال  في  وخصوصًا 
مــع  واحــــــد  خــــط  عـــلـــى  تـــقـــف  ال  ــة  ــي ــن ــي ــص ال
بتطوير  يتعلق  مــا  فــي  الغربية  الــشــركــات 
المحلق  يقول  ذلك  وعن  الخليجية.  الحقول 
في  تعمل  صينية  شركات  »هناك  التجاري: 
وشركات  السعودية  في  المشروعات  بعض 
 )...( المنتجات  من  وغيرها  لألسمنت  أخرى 
الصينية  الشركات  ــول  دخ بداية  أن  أعتقد 

الخليج«. في  متأخرة  ربما  كانت 
تتصدر  بــأن  االقتصادية  التنبؤات  وعــن 
الصين اقتصادات العالم مع الهند والبرازيل 
بالتأكيد  أصبحت  »الصين  ــال:  ق مستقبًا 
وهي  الدولية  التجارة  في  ــدول  ال ــل  أوائ من 
ليست  لكنها  ــح  واض ــر  أم ــذا  وه كبيرة  ــة  دول
كثيف  إنـــتـــاج  هــنــاك  بــمــعــنــى  ــــة  دول ــــوى  أق
والــمــأكــوالت  الــمــابــس  مثل  المنتجات  ــن  م
وغيرها  وااللكترونية  الكهربائية  واألجهزة 
مجال  ــي  ف ــورة  ــط ــت م الــمــتــقــدمــة  ــــدول  ال لــكــن 
بعد  ــا  م ــات  ــدم وخ والــجــودة  التكنولوجيا 

. » لبيع ا
ــاج إلـــى تــطــويــر قــدراتــنــا  ــت ــح وأوضــــح »ن
اإلداري  ــر  ــك ــف وال الــتــكــنــولــوجــيــا  ــال  ــج م فــي 
االقـــتـــصـــاد  مـــن  ـــول  ـــح ـــت ال أن  ـــًا  ـــوص ـــص وخ
إلى  يحتاج  قد  السوق  اقتصاد  إلى  المركزي 
بثقافة  متأثرة  الفكرة  ــذه  ه إن  إذ  ــوات؛  ــن س

كبار  وخصوصًا  منهم  فالكثير  الصينيين 
السوق  انــفــتــاح  فــكــرة  بعد  يــألــفــوا  لــم  الــســن 
مع  الخارج  على  أكثر  منفتح  اآلن  والشباب 

االتصال«. ووسائل  التكنولوجيا  تطور 
السيطرة  عن  تخلت  الصين  أن  ــح  وأوض
السوق  اقتصاد  إلى  االقتصاد  على  المركزية 

.  1980 العام  في 
»الــشــركــات  ـــال:  ق اإلدارة  تحسين  وعـــن 
اإلداري  الفكر  تطوير  إلــى  بحاجة  الصينية 
وهذا  المتقدمة  الدول  مستويات  إلى  ليصل 
العامة  اإلدارة  ــى  إل كــذلــك  ينجر  ربــمــا  األمـــر 

البيروقراطية«. على  القضاء  ذلك  ويشمل 
من  صيني  إنــتــاج  »يــوجــد  يــقــول:  وتــابــع 
كثيراً  لكن  ممتازة  وهي  والمعدات  المكنات 
وهندستها  تصميمها  يتم  المنتجات  هذه  من 
ــة ويــتــم  ــاري ــج ــت أســـمـــاء ت ــح ـــارج ت ـــخ فـــي ال
 )...( الصينيين  العمال  يد  على  تصنيعها 
الدول  لتلك  تذهب  بالطبع  المضافة  القيمة 

والشركات«.
بــعــض  هـــنـــاك  أن  »أعـــــتـــــرف  وأضـــــــاف 
البضائع  على  مــتــعــودون  ــم  ه ــن  م الــزبــائــن 
الكثير  هناك  لكن   )...( الرخيصة  الصينية 
السنوات  فــي  ظهرت  والــتــي  المنتجات  مــن 
فاألسعار  عالية  وجودة  نوعية  ذات  األخيرة 
وجــــودة  ــة  ــي ــوع ن ــد  ــدي ــح ت ـــي  ف دوراً  ــب  ــع ــل ت

. » لسلعة ا
تــطــوراً  تشهد  بـــدأت  الصين  أن  ـــح  وأوض
المنتجات  تظهره  كما  االبتكارات  مجال  في 

اليومية. واألخبار 

الملحق التجاري الصيني متحدثًا إلى »الوسط«        )تصوير: عقيل الفردان(

§ الجفير - علي الفردان

إن  شينغ،  ش��وان��غ  وان���غ  البحرين،  ف��ي  الصيني  ال��ت��ج��اري  الملحق  ق��ال   [
في  أميركي  دوالر  مليون   700 نحو  بلغ  البلدين  بين  التجاري  التبادل  حجم 
معرض  إقامة  فكرة  بلورة  على  العمل  يجري  ال��ذي  الوقت  في   ،2009 العام 
الروابط  توثيق  أجل  من  األعمال  لقطاعات  مختص  الصينية  للمنتجات  تجاري 

االقتصادية بين الجانبين.
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فتح 177 عطاًء لـ 27 مناقصة حكومية

5,8 ماليين دينار إلنشاء 173 وحدة سكنية في سلماباد والبديع

حضور بارز للمنشآت البحرينية في روسيا

»تمكين« تدعم 16 منشأة وطنية في معرض »أرابيا إكسبو« المقبل
§ المنامة - تمكين 

في  ــــارز  ب ــور  ــض ح الــبــحــريــنــيــة  لــلــمــنــشــآت  ــون  ــك ــي س  [
يعقد  الذي   »2010 إكسبو  »آرابيا  الثاني  العربي  المعرض 

في الفترة مابين 7 و9 يونيو/ حزيران الجاري في روسيا. 
النمو،  ــم  دع برنامج  ــال  خ مــن  المنشآت  تلك  وتــشــارك 
ــًا لــدعــم  ــص ــي ــص ــم خ ــم ــرك ص ــت ــش ــل م ــوي ــم ــج ت ــام ــرن وهــــو ب
خال  من  االستدامة  تحقيق  على  ومساعدتها  المؤسسات 
ودولية؛  محلية  محافل  في  وخدماتها  منتجاتها  ترويج 
بحريني  67,000(دينار  قدره   مالي  دعم  بتقديم  قامت  إذ 
أحد  هو  النمو  دعم  وبرنامج  المشاركة.   16 الـ  للمؤسسات 
إلى  ويــهــدف  المؤسسات،  تطوير  ــم  دع برنامج  ــادرات  ــب م
وجعلها  البحرينية  المؤسسات  وإنتاجية  كفاءة  تطوير 
االقتصادية  البحرين  مملكة  رؤية  مع  تماشيًا  تنافسية  أكثر 

.2030
مركز  أكبر  وهو  إكسبو«  »كروكوس  في  المعرض  ويقام 
الشركات  مــن  كبير  ــدد  ع بمشاركة  روســيــا  فــي  للمعارض 
الوطنية  األجــنــحــة  مــن  وسيتكون  ــة،  ــي ــروس وال العربية 
الروسية  واألقاليم  الشركات  ومقصورات  العربية  للدول 
مملكة  جناح  وسيضم  العربية.  األسواق  دخول  تريد  التي 
البحرينية  والمؤسسات  الهيئات  من  عدداً  أيضًا  البحرين 

الرائدة مثل مجلس التنمية االقتصادية و«طيران الخليج« 
و«ألبا« وغيرها.

البشرية  الثروة  لتنمية  الرئيس  نائب  صــرح  ذلــك  إلــى 
ــذي  وال الشيخ،  أحمد  »تمكين«  بـــ  الــخــاص  القطاع  ــم  ودع
المعارض  هذه  »إن  بالقول:  البحريني  الوفد  ضمن  يشارك 
المنتجات  النتشار  مثالية  منصة  توفر  الكبرى  الدولية 
مثل  بتوفير  سعداء  ونحن  الدولي،  الصعيد  على  الوطنية 

هذه الفرص القيمة لرواد األعمال البحرينيين«. 
التجارية  ــات  ــاق ــع ال تــوســيــع  إلـــى  الــمــعــرض  ــدف  ــه وي

ومساعدة  العربي،  العالم  ودول  روسيا  بين  واالقتصادية 
المعرفة  ــادل  ــب وت شــراكــة  عــاقــات  بناء  على  المشاركين 
رواد  عــبــر  إذ  وخــدمــاتــهــم؛  منتجاتهم  لتسويق  واألفـــكـــار 
الغتنام  حفزهم  »تمكين«  ــم  دع أن  الــمــشــاركــون  ــال  ــم األع
العالم.  ــواق  أس أكبر  أحــد  في  منتجاتهم  ــرض  وع الفرصة 
إمكانية  لدراسة  أيضًا  الفرصة  سيستغلون  إنهم  وقالوا، 
على  والتعرف  روسيا  في  البحرينية  المنتجات  تسويق 
آخر التقنيات هناك وبناء العاقات الثنائية مع العارضين 

اآلخرين.

§ الوسط - حسن الصائغ 

 ، ت قـــصـــا لـــمـــنـــا ا مــجــلــس  فـــتـــتـــح  ا  [
ت  ا ء ـــا ـــط ـــع ل ا ـــة  ـــب ق ا ـــر م عــــن  ل  ـــو ـــئ ـــس ـــم ل ا
ــة  ــي ع ــو ــب س أل ا جــلــســتــه  فـــي   ، ــة ــي م ــو ــك ــح ل ا
قصة  منا  2 7 لنحو  ء  عطا  1 7 7  ، ضية لما ا
 5 ن  ســـكـــا إل ا ة  ر ا ز ــــو ل ــح  ــت ف ذ  إ ؛  ــة ــي م ــو ــك ح
 1 7 3 ء  نشا ا ع  و لمشر ها  كبر أ ت  قصا منا
د  بــا ســلــمــا مــنــطــقــتــي  فــي  ســكــنــيــة  ة  حـــد و

. ر ينا د يين  ما  5 . 8 بمبلغ  يع  لبد ا و
فتحها  لتي  ا ت  قصا لمنا ا ضمن  مــن  و
ــة  ــص ق ــا ــن م  » ن ســــــكــــــا إل ا « ـــــ  ل لـــمـــجـــلـــس  ا
 ، ن سكا إل ا ة  ر ا ز و ني  مبا نة  صيا ع  و لمشر
م  أ و لحد  ا و ق  لمحر ا في   ،A قم  ر لة  و مقا
في  و  ،C قم  ر لة  و مقا  ، بس سنا و لحصم  ا
 B ـــم  ق ر ــة  ــي ــن م ز ــة  ل و ــا ــق م عــيــســى  ــة  ــن ي ــد م

 . ر ينا د يين  ما  3 . 1 بمبلغ  لي  جما بإ
 9 يـــة  كـــز لـــمـــر ا ن  ز لـــلـــمـــخـــا فـــتـــح  كـــمـــا 
ت  ال محو يد  ر تو ت  عا و لمشر ت  قصا منا

وتــوريــد  ــة  ــي ــائ ــرب ــه ك ـــع  ـــواط وق وأدوات 
الشوارع  إلنــارة  ومعدات  أرضية  كابات 
كيميائية  ومواد  أنابيب  توريد  ولمشروع 
مايين   1.3 بإجمالي  ــة  ــوالذي ف ـــواب  وأب

دينار. 
مناقصات   3 الــصــحــة  وزارة  ــت  ــال ون

إسعاف  سيارات   5 شراء  لمشروع  األولى 
ــار،  ــن دي ـــف  أل  50 بــمــبــلــغ  طــبــيــة  وأجـــهـــزة 
ببنائين  الوزارة  تزويد  لمشروع  والثانية 
الطبي  السلمانية  بمجمع  وصــبــاغــيــن 
دينار،  ألــف   44 بمبلغ  سنوات   4 لمدة   -
خاصة  تعليمية  كتب  لمشروع  والثالثة 

-2010 للعام  الصحية  العلوم  بكلية 
دينار.  ألف   21 بمبلغ   2011

مناقصتين  الداخلية  وزارة  فتح  كما 
جوارب   - مابس  توفير  لمشروع  األولــى 
ديـــنـــار،  ــــف  أل  28 ــغ  ــل ــب ــم -ب ـــــود  أس ــــون  ل
مفارش   - أثاث  توفير  لمشروع  والثانية 

دينار.  ألف   25 بمبلغ   - ومخدات 
ــات  ــدي ــل ــب ال ـــون  ـــئ ش وزارة  وحــظــيــت 
لمشروع  األولــى  بمناقصتين  ــة  ــزراع وال
 10 ــاص  ب ــوع  ن مــن  مركبات   3 استئجار 
والثانية  ــار،  ــن دي ألــف   28 بمبلغ  ـــاب  رك
ــة  ــي ــزراع ــارف ال ــص ــم ــروع صــيــانــة ال ــش ــم ل

دينار.  ألف   14 بمبلغ  الغربية  بالمنطقة 
مناقصة  البحرين  جامعة  حظيت  كما 
أجهزة  وتركيب  تــوريــد  لمشروع  واحــدة 
أالف   28 بمبلغ  الكيميائية  للهندسة 
الثقافة  لـــوزارة  المجلس  وفــتــح  ــار.   ــن دي
الحملة  لمشروع  واحدة  مناقصة  واإلعام 
بمبلغ   2010 البحرين  لصيف  اإلعانية 

دينار. ألف   18

مشاركة بحرينية واسعة في معرض »أرابيا إكسبو« 

»دبي اإلسالمي« يؤكد رفض المحكمة 
البحرينية طلب الحجز التحفظي

 »ألبا« تعين مديرًا جديدًا 
للسالمة واألمن والبيئة

§ المعامير - ألبا

التنفيذي  ــس  ــي ــرئ ال ــن  ــل أع  [
)ألبا(  البحرين  ألمنيوم  لشركة 
القصاب  علي  حسين  تعيين  عن 
السامة  لــدائــرة  جــديــداً  مــديــراً 

واألمن والبيئة. 
شركة  لدى  القصاب  عمل  وقد 
شغل  عــامــًا   20 حــوالــي  منذ  ألبا 
المناصب  مــن  ــد  ــدي ــع ال ــا  ــه ــال خ
الصهر  خدمات  ــر  دوائ في  العليا 
والــســامــة  العمليات  ــة  ــب ــراق وم
واألمن. وكان طوال الوقت رئيسًا 
الشركة،  فــي  ســمــارتــواي  لفريق 
ــد من  ــدي ــع ـــــارك كــذلــك فـــي ال وش
والندوات  الصناعية  المؤتمرات 

والدورات التدريبية. 
ــذي  ــي ــف ــن ــت ـــس ال ـــي ـــرئ وقــــــال ال
للشركة لورنت شميت: »سيكون 
عن  مسئواًل  القصاب  علي  حسين 
األساسية  الدوائر  أهم  من  واحدة 

دائمًا  كانت  والتي  ألبا  شركة  في 
الشركة.  نجاح  قصة  صميم  في 
شركة  أداء  سجات  تميزت  وقــد 
بأنها  ــة  ــام ــس ال ــال  ــج م فــي  ــا  ــب أل
للعادة  ــة  ــارق وخ مــمــتــازة  كــانــت 
وسمعة  مكانة  تعزيز  إلى  وأدت 
من  ـــدة  واح باعتبارها  الــشــركــة 
أكثر بيئات العمل أمنًا وسامة«. 

ذلك  في  السبب  بعض  ويعود 
التي  ـــراءات  واإلج العمليات  إلى 

ــة واألمــــن  ــام ــس ـــــرة ال قــامــت دائ
حظيت  والتي  بتطبيقها  والبيئة 
ــــد من  ــدة كـــل واح ــان ــس ــم وم ــدع ب
موظفي شركة ألبا. ويؤكد تعيين 
حسين علي القصاب مديراً جديداً 
والبيئة  ــن  واألم السامة  لــدائــرة 
ــذي  ــاس ال ــس ــح ــــدور الــمــهــم وال ال
البحرينيون  الشباب  به  يضطلع 
تعزيز  ــي  وف ــرارات  ــق ال اتــخــاذ  فــي 
على  للشركة  التنافسية  الــقــدرة 

نطاق عالمي.
علي  حسين  حــصــل  وقـــد  هـــذا 
في  عليا  ــادة  ــه ش عــلــى  الــقــصــاب 
من  الخفيفة  المعادن  صهر  تقنية 
أوكاند  بجامعة  الهندسة  كلية 
ــل أيــضــًا  ــص ــدا. وح ــن ــل ــوزي ــي فــي ن
إنتاج  أساسيات  في  دبلوم  على 
دبلوم  إلى  باإلضافة  األلمنيوم، 
آخر في الدورات الدولية لعمليات 
الجامعة  ــن  م األلــمــنــيــوم  ــدن  ــع م

النرويجية للعلوم والتقنية.

§ الرياض - أرقام 

نشر  ما  بشأن  بيانًا  اإلسامي  دبي  بنك  أصدر   [
دعوى  برفع  بريطانيين  أشخاص  قيام  من  مؤخراً 
البحرينية  الــعــاصــمــة  ــي  ف الــبــنــك  عــلــى  قــضــائــيــة 

هناك. أمواله  على  للحجز  )المنامة( 
اإلسامي  دبي  بنك  »إن  بيانه:  في  البنك  وقــال 
كل  ضد  البحرين  بمملكة  دعوى  بإقامة  بادر  من  هو 
وتشارلز  نيل  وإيرين  كورنيليوس  ليزلي  رايان  من 
 2009 أيار  مايو/   24 في  ذلك  وكان  ريدلي  مالوري 
القضاء  قبل  من  منظورة  المذكورة  الدعوى  والتزال 

. » يني لبحر ا
شباط  فــبــرايــر/   23 »وبــتــاريــخ  البنك  وأضـــاف 
نيل  وإيرين  كورنيليوس  ليزلي  رايــان  قام   2010
وآخرين  وليام  فيتغ  وآرثر  ريدلي  مالوري  وتشارلز 
إذ  البنك؛  من  المقامة  للدعوى  مقابلة  دعوى  بإقامة 
البنك  أمــوال  على  التحفظي  الحجز  بإلقاء  طالبوا 
في  الــبــحــريــن  بمملكة  ــزي  ــرك ــم ال ــرف  ــص ــم ال ـــدى  ل
ويؤكد  بحريني  دينار  مليون   245,5 مبلغ  حــدود 
 10 بتاريخ  رفضت  قد  البحرين  محكمة  أن  البنك 

على  التحفظي  الحجز  طلب   2010 آذار  مــارس/ 
فإن  وعليه  نهائيًا  الحكم  هذا  وأصبح  البنك  أموال 
ينظر  أن  المقرر  من  بأنه  الصحف  في  الوارد  الخبر 
حــزيــران  يونيو/   14 بجلسة  المنامة  فــي  ــاض  ق
البنك  أموال  على  بالحجز  المتعلقة  الدعوى   2010

الصحة«.  من  له  أساس  ال  خبر  هو  بالبحرين، 
أن  نــقــلــت  دبـــــي  فــــي  إعــــــام  وســــائــــل  وكــــانــــت 
ويطالبونه  البنك  يقاضون  األربــعــة  المذكورين 
حد  على  منهم  عليها  اســتــولــى  مبالغ  ــرداد  ــت ــاس ب
ــات الــبــحــريــنــيــة  ــط ــل ــس ــون مـــن ال ــب ــل ــط ــم، وي ــه ــم زع
ــوال  أم على  الحجز  الــمــركــزي  البحرين  ومــصــرف 

البحرين.  في  البنك 
ــة إدانـــــة  ــي ــف ــل وتــــأتــــي هـــــذه الــقــضــيــة عـــلـــى خ
 501 سرقة  بتهمة  دبــي  محاكم  في  البريطانيين 
طريق  ــن  ع ــي  ــام اإلس دبـــي  بــنــك  ــن  م دوالر  مــلــيــون 
للحصول  مستندات  وتــزويــر  والنصب  االحتيال 
لصالح  الحكم  وتم  القيمة،  بتلك  ضخم  تمويل  على 
العام  الحكم  بموجب  استولى  إذ  اإلسامي«؛  »دبي 
دبي  في  العقاري  بانتيشن  مشروع  على  الماضي 

البريطانيين. أولئك  إلى  مملوكا  كان  والذي  الند 

حسين القصاب 

مجلس المناقصات

برافاني: توزيع المخاطر من خالل 
التنويع في المحافظ االستثمارية

جناحي يؤكد التطوير المستمر للعمل المصرفي اإلسالمي العالمي

الفيصل: دار المال اإلسالمي تربط مراكز المال بالدول اإلسالمية

الحكومة المجرية تعتزم وضع خطة إصالحات اقتصادية كبيرة
§ بودابست - د ب أ

تولت  التي  المحافظة  اليمينية  الحكومة  ناقشت   [
المالي  لــإصــاح  خطط  ــع  وض ــراً  ــؤخ م المجر  فــي  الحكم 
اجتماعات  ختام  في  )اإلثنين(  أمس  وذلــك  واالقتصادي، 
من  القريبة  لوفاسبيريني  ببلدة  ـــام  أي ثــاثــة  اســتــمــرت 

العاصمة )بودابست(. 
المجري  الــــوزراء  رئيس  مكتب  باسم  المتحدث  وقــال 
اإلصاحات  خطة  في  يــدرس  ما  بين  من  إن  فارغا  ميهالي 
المذكورة إدخال ضريبة موحدة على الدخل، مضيفًا أنه لم 

يتم اتخاذ قرارات بشأن اإلجراءات اإلصاحية بعد. 
وسيقوم رئيس الوزراء فيكتور أوربان بإعان اإلجراءات 
يأتي  المجري.  البرلمان  في  )الثلثاء(  غداً  اتخاذها  تم  التي 

في  الجديدة  المحافظة  للحكومة  األول  ــو  وه االجــتــمــاع، 
نهاية  وقعت  كبيرة  اضطرابات  خلفية  على  بودابست، 
أدلى  محسوبة  غير  لتصريحات  نتيجة  الماضي  األسبوع 
الحاكم  الديمقراطيين«  الشباب  »اتحاد  من  سياسيون  بها 
حافة  على  الباد  بأن  صرحوا  الساسة  هــؤالء  كان  هناك. 
في  صــار  الــمــجــري  الــفــوريــنــت  صــرف  سعر  وأن  اإلفـــاس 
الحكومة  إن  المجرية  اإلعــام  وسائل  وقالت  الحضيض.  
في  متميزة  إجــراءات  التخاذ  تخطط  ــان  أورب يرأسها  التي 
مجال السياسة االقتصادية للباد. وأضافت وسائل اإلعام 
ــاح  أرب على  الخاصة  الضريبة  ــع  رف تــدرس  الحكومة  أن 
الخاصة  والمعاشات  التأمينات  صناديق  وتأميم  البنوك 

باإلضافة إلى إدخال الضريبة الموحدة على الدخل.
دومينيك  الــدولــي  النقد  لصندوق  العام  المدير  وأعلن 

عنصر  أي  يوجد  »ال  ــه  أن )اإلثــنــيــن(  ــس  أم ســتــروس-كــان 
المجر  في  المالي  بالوضع  يتعلق  ما  في  القلق«  إلى  يدعو 

التي تشغل هي األخرى بال األسواق منذ أيام عدة.
رئيس  مع  لقاء  بعد  للصحافيين  ستروس-كان  وقــال 
منطقة اليورو )يوروغروب( رئيس وزراء لوكسمبورغ جان 
منطقة  مالية  وزراء  مجلس  أيضًا  يرئس  الذي  يونكر  كلود 
إلى  يدعو  خاص  عنصر  أي  نشهد  ال  أننا  لي  »يبدو  اليورو 

القلق« في ما يتعلق بالمجر.
لمراقبة  ـــدوره  ب المجر  ــي  ف ــة  ــوازن ــم ال وضــع  ويخضع 
شخصين  من  مقلقة  تصريحات  أعقاب  في  المالية  األسواق 
إلى  بالنسبة  اوربـــان  فيكتور  ـــوزراء  ال رئيس  من  مقربين 
من  بعثة  بدأت  وقت  في  ذلك  ويحصل  الباد.  مالية  وضع 

صندوق النقد الدولي مهمة في بودابست أمس.

§ باريس - دار المال اإلسالمي

العادية  العمومية  الجمعية  عقدت   [
اإلسامي  الــمــال  دار  مجموعة  لمساهمي 
المجموعة  مشرفي  مجلس  رئيس  برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير محمد الفيصل 
لعبته  ـــذي  ال الــــدور  أكـــد  ـــذي  ال ــود،  ــع س آل 
الخدمات  وتــطــويــر  خلق  ــي  ف المجموعة 
وصناعة  المعاصرة  اإلسامية  المصرفية 

الخدمات المالية. 
تمتد  المجموعة  أصبحت  »لقد  وقـــال: 
إقليمية  ــروع  ف مع  العالم  أنحاء  كافة  في 
وهي  وزميلة،  تابعة  وشــركــات  متكاملة 
استراتيجيًا  ماليًا  جسراً  جميعها  تشكل 
المالية  المراكز  بين  يربط  نوعه  من  وفريداً 

العالمية والدول اإلسامية«.
مؤسساتية  تحسينات  »أدخلنا  وتابع: 
العام  في  عملياتنا  من  بعض  هيكلة  على 
من  جزء  وهي   - الجهود  هذه  إن  الماضي. 
االلتزام المستمر والراسخ بتطوير صناعة 
العالمية  اإلسامية  المصرفية  الخدمات 
والخدمات المالية - قد أخذت في اعتبارها 
وتــحــديــداً  ــرة،  ــي األخ الــدولــيــة  المتغيرات 
أفضل  حوكمة  إلــى  بالحاجة  يتعلق  ــا  م

للشركات«.
اإلســامــي  ــال  ــم ال دار  مجموعة  ـــدأت  وب
ثاثة  على  بالتركيز  عملياتها  القابضة 
الخدمات  ــي:  وه رئيسية  أعمال  قطاعات 
باإلضافة  اإلسامية  المصرفية  واألنشطة 
ــن  ــي ــأم ــت ــــي وال ــــام إلــــى االســـتـــثـــمـــار اإلس
الخدمات  المجموعة  ــدم  ــق وت ــي.  ــام اإلس
مختلفة  بــأشــكــال  اإلســامــيــة  المصرفية 
المصرفية  الخدمات  عمليات  فــي  تتمثل 
لألفراد  المصرفية  والــخــدمــات  التجارية 
فيما  ومــصــر،  ــان  ــت ــس ــاك وب الــبــحــريــن  فــي 

المصرفية  ـــال  ـــم األع ــات  ــاط ــش ن تـــمـــارس 
سويسرا.  في  الصناديق  وإدارة  الخاصة 
اإلسامية  التأمين  شركات  تتواجد  كما 
واألردن  البحرين  من  كل  في  للدار  التابعة 
تقدم  حيث  وماليزيا،  والسعودية  ومصر 
ــى الــجــالــيــات اإلســامــيــة في  الــخــدمــات إل

الشرق األوسط وأوروبا.
ــس الــتــنــفــيــذي  ــي ــرئ ـــال ال ــه، ق ــت ــه مـــن ج
الخدمات  »إن  جناحي:  خالد  للمجموعة 
ديناميكية  صــنــاعــة  الــعــالــمــيــة  الــمــالــيــة 
ال  فإنه  لــذا  حــال،  على  تثبت  وال  ومتغيرة 
إنجازات  من  حققناه  بما  نكتفي  أن  يمكننا 

عندها«. فنقف 
صعبة  الــتــحــديــات  ــذه  ه »إن  ـــاف  وأض
ــة  ــي ــم ــال ــع ـــــى الـــصـــنـــاعـــة ال ــة إل ــب ــس ــن ــال ب
وعليه،  والمالية.  المصرفية  للخدمات 
والزميلة  التابعة  شركاتنا  من  بعضًا  فإن 
ــال،  ــح ال بطبيعة  ــي،  ــان ــع ت لــلــمــجــمــوعــة، 
التحديات  تلك  فإن  ذلك،  ومع  ذلك.  حيال 
األمر  القوي،  عزمنا  تعزيز  على  إال  تعمل  لم 
الذي يدفعنا نحو المضي قدمًا، وذلك على 
ــن بــعــض الــصــعــوبــات، هـــذا إلــى  ــم م ــرغ ال
المصرفي  للعمل  المستمر  التطوير  جانب 

الخدمات  وصناعة  العالمي،  اإلســامــي 
المالية«.

الماضية  القليلة  األشهر  »في  وأردف: 
ــا الــتــابــعــة  ــن ــات ــرك ـــــدة مـــن ش ــت واح ــه ــت ان
إعــادة  عملية  من  اإلثــمــار،  بنك  الرئيسية، 
ــة  ــع ــاب ــت ــم شــامــلــة مـــع شــركــتــه ال ــي ــظ ــن ت
الشامل،  مصرف  له،  بالكامل  والمملوكة 
ليصبح بنك اإلثمار بذلك بنكًا إساميًا يقدم 
نجح  كما  ــراد.  ــألف ل المصرفية  الــخــدمــات 
مايين   103 مبلغ  جمع  فــي  اإلثــمــار  بنك 
من  وذلك  الحقوق،  إصــدار  خال  من  دوالر 
توسيع  خطط  تمويل  على  المساعدة  أجل 
نفسه،  ــت  ــوق ال وفـــى  الــتــجــزئــة.  عمليات 
الزميلة  شركاتنا  من  ــدة  واح تقدمت  فقد 
الرئيسية وإحدى كبريات شركات التكافل 
سوليدرتي  مجموعة  وهــي  الــعــالــم،  ــي  ف
خططها  تنفيذ  في  األمــام  نحو  القابضة، 
هذه  عملت  وقد  االستراتيجية.  التوسعية 
األردن،  في  وجــودهــا  زيــادة  على  الشركة 
السعودية  العربية  المملكة  إلــى  إضافة 
السعودية  سوليدرتي  شــركــة  ــال  خ مــن 
مشترك  مشروع  عن  عبارة  وهي  للتكافل، 
وبين  بارزين  سعوديين  مستثمرين  بين 

هذه  أطلقت  ــد  وق ســولــيــدرتــي،  مجموعة 
األولــي  العام  اكتتابها  وبنجاح  الشركة 

مارس«. في  الضخم 
ــة  ــي ــام ــة اإلس ــرك ــش ـــع: »ظــلــت ال ـــاب وت
المحدودة  )البهاما(  الخليجي  لاستثمار 
لنا  تــابــعــة  ــة  ــرك ش وهـــي  ربــحــيــتــهــا،  عــلــى 
على  اإلثمار،  بنك  مع  جنب  إلى  جنبًا  وذلك 
عــامــًا  كــان  الــمــاضــي  ــام  ــع ال أن  ــن  م ــم  ــرغ ال
وعلى  الــواقــع،  وفــي  تــحــد.  ـــام  وع صعبًا 
تلك  أن  إال  المعاكسة،  الظروف  من  الرغم 
ــن الــنــمــو في  ــداً م ــزي ــد شــهــدت م الــشــركــة ق
لاستثمارات  نتيجة  اإلدارة  تحت  األموال 
خدمة  وأنــظــمــة  الموظفين  ــي  ف الــســابــقــة 
المال  ــوق  س هيئة  منحت  ولقد  الــعــمــاء. 
الشركة  السعودية  العربية  المملكة  في 
جديدة  تابعة  شركة  لتأسيس  ترخيصًا 
مجال  فــي  ــة  ــاري ــش ــت اس خــدمــات  لــتــقــديــم 
ل  سجَّ فقد  نفسه،  السياق  وفي  االستثمار. 
بنك  وهـــو  ــر،  ــص م ــي  ف الــرئــيــســي  شــريــكــنــا 
ناجحًا  عامًا  المصري،  اإلسامي  فيصل 
الرغم  على  وذلك  جيدة،  أرباحًا  بتحقيقه 
المواتية.  غير  االقتصادية  الــظــروف  من 
السوق  على  تهيمن  حصة  البنك  ويمتلك 
ويواصل  مصر،  في  اإلسامية  المصرفية 
البنك في زيادة عدد فروعه من خال قنوات 
ودائعه.  قاعدة  وزيــادة  وغيرها،  التوزيع 
في  التابعة  الرئيسية  شركتنا  حققت  كما 
جيداً  أداء  المحدود،  فيصل  بنك  باكستان، 
إن   .2009 العام  في  أرباحًا  البنك  ل  وسجَّ
والمكونة  والمتزايدة  الكبيرة  البنك  شبكة 
المحافظات  على  ــًا  ــوزع م فــرعــًا   136 مــن 
منطقة  إلى  باإلضافة  األربع  الباكستانية 
المكاتب  مع  جنب  إلى  جنبًا  كشمير،  آزاد 
جميعها  تــقــدم  ــة،  ــي ــس ــي ــرئ ال ـــدن  ـــم ال ـــي  ف
فعالة«. بطريقة  عالية  كفاءة  ذات  خدمات 

§ الوسط - المحرر االقتصادي

ــراء  ــب خ كـــبـــار  ــــد  أح قـــالـــت   [
في  االســتــراتــيــجــيــيــن   HSBC
ــات االســتــثــمــاريــة  ــدم ــخ ــال ال ــج م
إنه  بــرافــانــي  سيمونا  العالمية 
ممن  المستثمرين  على  ينبغي 
األجل  طويلة  استثمارات  لديهم 
االستثمارية  محافظهم  تنويع 
عبر مجموعة واسعة من األصول 
والــــصــــنــــاديــــق االســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــل  ــوام ــــــواق الــعــالــمــيــة وع واألس

المخاطرة. 
جاءت  التي  برافاني  وأضافت 
مع  للتحدث  مؤخراًَ  المنطقة  إلى 
وعلم  ــن  ف حـــول   HSBC ــاء  ــم ع
االستثمارية:  المحافظ  تنويع 
العالمية  األســـــواق  ــور  ــط ت ـــع  »م
ــول  األص فئات  مــن  مزيد  ــر  ــواف وت
سياسة  فــإن  المستثمرين،  ــام  أم
معياراً  تعد  االستثمار  في  التنوع 
محفظة  بـــنـــاء  ــد  ــن ع أســـيـــاســـيـــًا 

استثمارية«. 
ــة االســتــثــمــاريــة  ــظ ــف ــح ــم ــال ف
لتشمل  ــًا  ــم دائ تسعى  المتنوعة 
ـــن فــئــات  ـــــول أبـــعـــد م فـــئـــات أص
السندات  مثل  التقليدية  األصول 
واألسهم  السلع  لتشمل  واألسهم 
األسواق  على  وينبغي  الخاصة. 
ضمن  ـــن  م تـــكـــون  أن  ــة  ــئ ــاش ــن ال
في  لاختيار  الرئيسية  الفئات 
ألهمية  نظراً  االستثمار  مجاالت 
لنمو  بــالــنــســبــة  األســــــواق  هـــذه 
ــع  ــوي ــن ــي وت ــم ــال ــع ـــاد ال ـــص ـــت االق

المحافظ االستثمارية«. 

ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــحــفــظــة 
ــة  ــوي ــة وق ــوع ــن ــت ــة م ــاري ــم ــث ــت اس
على  االستثمارية  ــداف  األه تلبي 
على  ينبغي  فإنه  الطويل،  المدى 
المستثمرين تنويع استثماراتهم 
واألسواق  البلدان  من  العديد  في 
مجموعة  جــانــب  إلــى  العالمية 
واسعة من فئات األصول. ويجب 
بشكل  العمل  المستثمرين  على 
الماليين  مستشاريهم  مع  وثيق 
لضمان حصولهم على تقييم دائم 
من  المتوقعة  واألربــاح  للمخاطر 
وهذا  األصــول.  فئات  من  فئة  كل 
االستثمارية  المحفظة  سيساعد 
على االستفادة من تقلبات السوق 

المؤقتة واآلنية«؟ 
التوقعات  عــن  حديثها  ــي  وف
قالت   ،2010 لــلــعــام  العالمية 
في  العالمي  »االقتصاد  سيمونا: 
ــة  األزم مــن  التعافي  ــى  إل طريقه 
هــذا  أن  الـــواضـــح  ـــن  وم الــمــالــيــة 
التعافي تقوده األسواق الناشئة. 
مخاطر  ــاك  ــن ه التــــزال  ذلـــك  ومـــع 
ــل فـــي مــخــاطــر  ــث ــم ــت أســـاســـيـــة ت
في  والتسارع  السيادية،  الديون 
في  النقدية  السياسات  تشديد 

االقتصادات الناشئة«. 
ــة  ــظ ــف ــح فـــعـــنـــد اخـــــتـــــيـــــار م
إلى  الدخول  فإن  ما،  استثمارية 
ينبغي  عــمــومــًا  ــم  ــه األس أســــواق 
بالتعامل  مقارنة  حــذراً  يكون  أن 
ــدي. أمـــا في  ــق ــن ــع االســتــثــمــار ال م
المتقدمة  الــعــالــمــيــة  األســـــواق 
التعامل  الــمــســتــثــمــرون  يفضل 
تتصف  التي  ـــول  األص فئات  مــع 

السوق  عــوامــل  تجاه  بمرونتها 
ـــــاالت  ـــــص ــــات االت ــــاع ــــط مــــثــــل ق

والصحة. 
نرى  الناشئة  األســــواق  ففي 
للتعامل  يميلون  المستثمرين 
ألنها  الاتينية؛  أميركا  بأسهم 
إلى  السوق  سعر  من  بأقل  مقومة 
آسيا  أسواق  مع  بالمقارنة  ما  حد 
على  قـــادرًة  تكون  وقــد  الناشئة، 
وخاصًة  األداء،  حيث  من  التفوق 
إذا استمرت القراءات االقتصادية 
في االتجاه صعوداً، مثل انتعاش 

الطلب المحلي في البرازيل«.
ــس  ــي ـــت رئ ـــال مــــن جــهــتــهــا، ق
في  الشخصية  المالية  الخدمات 
ـــط  األوس الـــشـــرق   HSBC ــك  ــن ب
شكوفة  ــن  ــري ــح ــب ال  - ــدود  ــح ــم ال
عمائنا  مــن  العديد  »إن  أصــغــر: 
استثمارية  حلول  توفير  يطلبون 
حــدة  ــن  م التخفيف  ـــى  إل ــدف  ــه ت
وتحقيق  ــوق  ــس ال ــي  ف التقلبات 
ــاًء  ــن ــد. وب ــوائ ــع ــي ال ــت ف ــاب نــمــو ث
بــطــرح   HSBC قــــــام  ـــه،  ـــي ـــل ع
ـــن أفــضــل  ــة مــخــتــارة م ــوع ــم ــج م
تم  التي  االستثمارية  الصناديق 
الحاجة.  ــذه  ه لتلبية  تطويرها 
 HSBC مكانة  يؤكد  بدوره  وهذا 
مجال  فــي  والـــرائـــدة  الــمــتــمــيــزة 
عالمية  استثمارية  حلول  تقديم 
المنطقة،  أنحاء  كل  في  لعمائه 
رئيسي  بشكل  باالعتماد  وذلـــك 
على الموارد الداخلية والخبرات، 
ــارات  ــه م ــن  ــي وب بينها  ــع  ــم ــج وال
وخبرات أفضل مديري الصناديق 

االستثمارية في السوق«.

من اليمين: سيمونا برافاني، شكوفة أصغر

خالد جناحياألمير محمد الفيصل آل سعود
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الغموض يلف مستقبل مشروع جسر البحرين وقطر

دًا »رويترز«: تعليق مشروع »جسر المحبة« مجدَّ

لم  مصادر  عن  نقاًل  )رويــتــرز(  األنباء  وكالة  وقالت 
طويلة  فترة  منذ  مزمع  مشروع  تعليق  جرى  إنه  تسمها، 
مليارات  ثالثة  بقيمة  وقطر  البحرين  بين  جسر  لبناء 
وسط  للمشروع  العمل  فريق  تقليص  جرى  كما  دوالر، 

السياسية. التوترات  وتزايد  التكاليف  تصاعد 
األولى  للمرة  المشروع  عن  »أعلن  رويترز  وأضافت 
نطاق  لتغيير   2008 فــي  بالفعل  وتــأجــل   2001 فــي 
أواخــر  وفــي  قــطــارات،  خطوط  يشمل  بحيث  المشروع 
الربع  في  سيبدأ  العمل  إن  البلدان  قال  الماضي  العام 
الموعد  لكن   ،2015 بحلول  ويستكمل  العام  من  األول 
مايو/  في  مجدداً  المشروع  فرص  وتضاءلت  مر  الجديد 
السواحل  خفر  إن  البحرين  قالت  عندما  الماضي،  أيار 
داخل  بحرينيًا  صياداً  وأصابوا  النار  أطلقوا  القطريين 

القطرية«. المياه 
»شهد  »رويترز«  المشروع  على  مطلع  مصدر  وأبلغ 
توترات  أيضًا  هناك(  )وكانت  كثيرة  مشاكل  المشروع 

كبيرة«. بدرجة  الفريق  حجم  خفض  جرى  سياسية... 
لتعليق  ــق  ــي ــدق ال الــســبــب  ــور  ــف ال عــلــى  يــتــضــح  ـــم  ول
ببرلمان  االقــتــصــاديــة  اللجنة  عــضــو  لــكــن  ــروع  ــش ــم ال
بعض  منذ  معلق  »المشروع  قال  علي  جاسم  البحرين 
التكلفة  زيــادات  أن  مضيفًا  ملغيًا«،  ليس  لكنه  الوقت، 
مقاولي  بــيــن  ومـــن  دور.  لــهــا  كـــان  تمويلية  ومــشــاكــل 
ثالثة  لتكلفته  رسمي  تقدير  أحدث  يبلغ  الذي  المشروع 
وهوشتيف  الفرنسية  فينسي  شركة  دوالر  مليارات 
وشركة  العقاري  لالستثمار  القطرية  والديار  األلمانية 

المقاولين. اتحاد 
»هوشتيف«  باسم  متحدث  أكد  »رويــتــرز«  وحسب 
عقد  على  »حصلنا  وقال  قط.  تبدأ  لم  البناء  مرحلة  أن 
لكن  به،  قمنا  ما  وهو  )للجسر(  التخطيط  بعض  إلجراء 

قط«. يمنح  لم  الفعلي  للبناء  عقداً 
الجسر  تنفيذ  عن  المسئولة  الهيئة  أعضاء  أحد  لكن 
»الوسط«  أبلغ  قطر  مع  البحرين  سيربط  الذي  الجديد 
»جسر  إلنــشــاء  بــالــدراســات  مرتبطة  فنية  أســبــابــًا  أن 

عن  تحدثت  تقارير  ــف  ووص تناقش،  ــزال  الت المحبة« 
تهيؤات«. »مجرد  بأنها  المشروع  توقف 

في  مسئول  أي  إلى  الوصول  »الوسط«  لـ  يتسن  ولم 
يعتقد  إذ  فوري؛  تعليق  على  للحصول  القطري  الجانب 

القطري. الجانب  قبل  من  تم  المشروع  إيقاف  أن 
ذكر  عدم  في  رغب  الــذي  البحريني  المسئول  وأبلغ 
عن  »األحاديث  أن  استفسار  على  رداً  »الوسط«  اسمه 
غير  اإلنترنت  طريق  عن  تنشر  والتي  المشروع  توقف 
ــزال  الي الــمــوضــوع  وأن  تــهــيــؤات،  مــجــرد  ــي  وه دقــيــقــة، 

يبحث«.
بالدراسات  مرتبطة  فنية،  عناصر  »هناك  وأضــاف 
وأن  مــســتــمــرة  الــرئــيــســي  ــاول  ــق ــم ال ــع  م ــات  ــث ــاح ــب ــم وال
المناقشات جارية. بحسب علمي شخصيًا، المباحثات 
صحيحًا،  مؤشراً  ليس  ذلك  عن  الحديث  وأن  تتوقف،  لم 

تنبؤات«. مجرد  بل 
بتنفيذ  سيقوم  ــذي  ال التحالف  فــي  مــصــادر  وكــانــت 
أفاد  قد  دوالر  مليارات   4 نحو  كلفته  والبالغ  المشروع 
فريق  وأن  حاليًا،  معلقة  الجسر  إنشاء  عمليات  بــأن 
بناء  وأن  نقله،  تم  قد  الدولي  التحالف  إلى  التابع  العمل 

تأجيله.  تم  الجسر 
قطر  جسر  بمؤسسة  مصدر  عن  »ميد«  مجلة  ونقلت 
لم  ولكنه  حاليًا  معلق  المشروع  إن  قوله،  والبحرين 

اإليقاف.  سبب  بشأن  أسباب  أي  يورد 
بإنشاء  يقوم  أن  مقرراً  كان  الذي  التحالف  ويتكون 
وفينسي  المحلية  العقارية  الــديــار  شركة  من  الجسر 
للمقاوالت الفرنسية وهوشتيف األلمانية و»المقاولون 

اليونان. في  مقرها  التي  المتحدون« 
الجسر  في  اإلنشاءات  أعمال  تبدأ  أن  مقرراً  كان  وقد 
من  األول  الــربــع  ــالل  خ والبحرين  قطر  سيربط  الــذي 
بأربعة  كلم   40 الجسر  طــول  ويبلغ   .2010 ــام  ــع ال
إنــجــازه  يــتــم  أن  مخططًا  ـــان  وك لــلــســيــارات،  ــارات  ــس م
للقطارات  خطين  إلى  باإلضافة   ،2013 العام  بحلول 

.2015 العام  بحلول  إنجازهما  يتم 

المشروع تعليق  سبقت  تأخيرات 
بعد    المحبة«   »جــســر  مــشــروع  تعليق  إعـــالن  ــاء  ج
الــذي  الجسر  فــي  اإلنشائية  ــال  ــم األع فــي  الــبــدء  تــأخــر 
ذلــك   إن  وقــيــل  ــر،  ــه أش ســتــة  لــمــدة  الــبــلــديــن  بــيــن  يــربــط 
بسبب إضافة خط حديد  للمشروع، والذي سيصل بين 
17 كيلومتراً من الجسور،  البلدين بمسارين من ضمنها 
على  منحنيين  جسرين  مع  الكباري  من  كيلومتراً  و23 
قنوات  فوق  متراً   40 إلى  ارتفاعهما  يصل  قوس  شكل 

المالحة.
نوفمبر/  ــي  ف منحت  ــد  ق الــجــســر  مــؤســســة  ــت  ــان وك
وخدمات  المشاريع  إلدارة  عقداً   2008 الثاني  تشرين 
روت  ــد  ان ـــراون  ب كيلوغ  لشركة  الجسر  ــاء  ــش إن إدارة 

والبناء. للهندسة  العالمية  األميركية 
جسر  كلفة  زادت  فقد  الــمــشــروع  لتأخير  ونتيجة 
الكبيرة  التعديالت  بسبب  دوالر  مليار  بنحو  المحبة 
فيما  وخاصة  األولية  التصاميم  على  إدخالها  المطلوب 
ستربط  التي  المقترحة  الحديد  سكك  بوصلة  يتعلق 
إلى  المتوقعة  الجسر  كلفة  يرفع  ما  الست؛  الخليج  دول 
عند  األولية  التقديرات  ضعف  أي  دوالر؛  مليارات   4 نحو 
ملياري  تبلغ  والتي  سنتين  نحو  قبل  إقامته  في  التفكير 

دوالر.
قطر  بين  المقترح  الجسر  يكون  أن  المقرر  من  وكان 
الدولتين،  لحكومتي  بالتساوي  مملوكًا  والبحرين 
أربــع  بين  إلقامته  الــمــقــدرة  الزمنية  الفترة  ــراوح  ــت وت

سنوات.  وخمس 
السعودية  العربية  بالمملكة  مربوطة  والبحرين 

كيلومتراً.  25 طوله  يبلغ  بجسر 
آر«  ـــي  ب »كــــي  فــــإن  ـــروع،  ـــش ـــم ال مـــديـــر  ــا  ــه ــف ــوص وب
نيابة  الجسر  وتشييد  وتصميم  إدارة  عــن  مسئولة 
حين  في  وقطر،  البحرين  جسر  مؤسسة  زبونها  عن 
المقاول  ــو  وه بالتصميم  سيقوم  كــونــســورتــيــوم  أن 

المقترح.  للجسر  الرئيسي 
 40 ــه  ــول ــذ الـــمـــشـــروع  الــــذي يــبــلــغ ط ــف ــا لـــو ن ــم ــي وف
من  بــمــســاريــن،  وقــطــر  البحرين  ستتصل  كيلومتراً، 
كيلومتراً   23 وكذلك  الجسور،  من  كيلومترا   17 ضمنها 
شكل  على  منحنية  الجسور  من  اثنين  مع  الكباري  من 
قــنــوات  ـــوق  ف مــتــراً   40 ـــى  إل ارتــفــاعــهــمــا  يــصــل  ـــوس  ق
لدعم  التحتية  البنية  المخطط  هذا  ويشمل  المالحة. 
المسافرين،  حركة  في  السريعة  والقطارات  الشحن 

كذلك  ستربط  الحديد  السكك  أن  التصور  ضمن  ومــن 
الرئيسية  الوصلة  وتصبح  عمان،  بسلطنة  الكويت 

العربية. الخليج  دول  ستربط  التي  الحديد  للسكك 
منحت  قــد  وقــطــر  البحرين  جسر  مؤسسة  وكــانــت 
إدارة  ــم  ــدي ــق ــت ل ـــداً  ـــق ع  2008 ــر  ــب ــم ــوف ن ـــي  ف الــشــركــة 
إنشاء  إدارة  وخــدمــات  المشاريع،  وإدارة  التصميم، 
شركة  ــي  ه روت  ــد  أن ـــراون  ب كيلوغ  ــة  ــرك وش الــجــســر. 
الطاقة  دعم  خدمات  وشركة  والبناء،  للهندسة  عالمية 
ــادن  ــع ــم ــات والــخــدمــات الــحــكــومــيــة، وال ــروق ــح ــم وال

الصناعية. واألسواق  المدنية،  التحتية  والبنية 
عنه  كشف  قد  كان  قطر،   - البحرين  جسر  ومشروع 
للسماح  ــاًل  أص صمم   ،1999 الــعــام  فــي  األولــى  للمرة 
تحت  من  بالمرور  متراً   40 ارتفاعها  يبلغ  التي  للبواخر 
ولكن  متر،   400 يبلغ  ــع  واس بحري  خــط  فــي  الجسر 
البرية،  المركبات  لعبور  ــًا  ــزدوج م نقاًل  لتشمل  فقط 
وصلة  من  بداًل  حادة  تدرجات  مع  التعامل  يمكن  بحيث 

الحديد. السكك 
 10 ــن  ــي ــر مــن ب ــس ــج ــار ال ــس ــار م ــي ــت وكــــان قــد تــم اخ
»عسكر«  قرية  شمال  من  يبدأ  بحيث  مقترحة  مسارات 
حتى  األم  البحرين  جــزيــرة  مــن  الشرقي  الجانب  فــي 
أمام  وسيفتح  القطري،  الجانب  في  عشيرج«  »رأس 
جسر  عبر  االقتصادي  للتكامل  فرصة  وقطر  البحرين 
مستدامة  تنمية  ـــام  أم الــمــجــال  يفسح  اســتــراتــيــجــي 

البلدين. شعبا  منها  يستفيد 
إنشاء  أن   إلى  أشارت  قد  المتفائلة  التقارير  وكانت 
االستثمارات  من  المزيد  الستقطاب  فرصة  يمثل  الجسر 
ــر  ــم، األم ــه ـــوق األس ــارات وس ــق ــع ــي مــجــال ال ــن قــطــر ف م
وسيوفر  البحرين،  اقتصاد  في  النشاط  سيعزز  الذي 
البحرين،  من  أخرى  مناطق  لتطوير  تاريخية  فرصة 
عسكر  مثل  المملكة  ــرق  وش شــرق  جنوب  وخصوصا 

المقترح. الجسر  يمر  إذ  وسترة؛ 
خطوة  وقطر  البحرين  بين  الجسر  مشروع  ــان  وك
المدى  بعيدة  تأثيرات  لها  ستكون  نوعية  استراتيجية 

الخليجية. الدول  وباقي  وقطر  البحرين  على 
وقطر  البحرين  بين  الحدودي  الخالف  انتهى  وقد 
آذار  مارس/  في  الدولية  العدل  محكمة  حكمت  أن  بعد 
بينما  البحرين،  تتبع  ــوار  ح جــزر  بــأن   ،2001 العام 
إلــى  الــديــبــل  ــت  ــش وف ــان  ــن ج ــرة  ــزي ج بتابعية  حكمت 
بين  مشتركة  عليا  لجنة  نشاط  الدولتان  وبدأت  قطر، 
المشروعات  على  لالتفاق  العهد  وليي  بقيادة  البلدين 

وأعيد  البلدين،  بين  الــعــالقــات  وتنسيق  المشتركة 
مباشرة. ذلك  بعد  وقطر  البحرين  جسر  مشروع  إحياء 

ــال  ــم ــق عــقــد األع ــاب ـــت س ــي وق ــدان ف ــل ــب ـــع ال ـــد وق وق
والمسح  ــات  ــدراس ال بمرحلة  الخاصة  االســتــشــاريــة 
والفتحات  للجسر  المبدئي  والتصميم  والبحري  البري 
خبرات  لها  عالمية  شركة  من  قدم  جسمه،  في  المالحية 

نفسه. المجال  في  سابقة  أعمال 
العام  ــاء  ــش اإلن عملية  ــي  ف ــدء  ــب ال الــمــقــرر  ــن  م وكـــان 
توقفت  البلدين  بين  المشتركة  اللجنة  أن  إال   ،2003

مجدداً. النشاط  يعود  أن  قبل  سنتين،  لمدة  العمل  عن 
التصميم  عــقــد  اتــفــاقــيــة  ــر  ــط وق الــبــحــريــن  ــت  ــع ووق
مؤسسة  بين  البحرين   - قطر  جسر  لمشروع  والبناء 
ــن وشـــركـــة فــيــنــســي الــعــالــمــيــة  ــري ــح ــب ــر وال ــط ــر ق ــس ج
لبناء  الــمــقــاوالت  شــركــات  تحالف  )قــائــد  للمقاوالت 
توقيع  ــم  ت كــمــا   ،2008 ــام  ــع ال ــي  ف الــجــســر(  وتشييد 
مملكة  ــة  ــاع ــن وص تــجــارة  ــة  ــرف غ ــن  ــي ب ــم  ــاه ــف ت مــذكــرة 
تأسيس  بشأن  قطر  وصناعة  تجارة  وغرفة  البحرين 
للتأمين  التكافل  شركة  باسم  مشتركة  تأمين  شركة 

البحرينية. القطرية 
عــقــد  ـــح  ـــن م  ،2008 ــــام  ــــع ال ــــــار  أي ــــو/  ــــاي م ـــــي  وف
ــع  أرب ــن  م ــون  ــك م ــالف  ــت ائ إلـــى  الــجــســر  ــاء  ــن وب تصميم 
الــفــرنــســيــة  الــشــركــة  إلــــى  ــد  ــق ــع ال ــح  ــن م إذ  ـــات،  ـــرك ش
 Vinci Grands( بــروجــكــتــس  غـــرانـــدس  فينسي 
هــوشــتــيــف  األلـــمـــانـــيـــة  ـــة  ـــرك ـــش وال  ،)Projects
كونتراكتورز  كونسوليديتد  وشركة   )Hochtief(
 Consolidated Contractors( انترنشيونال 
أثينا  ــا  ــره ــق وم  )International Company
ــــــط لــلــمــســح  ـــرق األوس ـــش ـــة ال ـــرك ــــى ش ـــة إل ـــاف ـــاإلض ب
 ،)Middle East Dredging Company(
ـــرت مــجــلــة »مـــيـــد«. كــمــا تــعــمــل الــشــركــة  ــا ذك حــســب م
نيابة  للتصميم  مستشاراً   )Cowi( كوي  الدنماركية 

االئتالف. عن 
ومدتها  ــى  األول مراحل:  ثــالث  يتضمن  العقد  وكــان 
وتتضمن  العقد  توقيع  تاريخ  من  ابــتــداء  أشهر  ستة 
لمشروعات  والرسومات  والخرائط  التصاميم  إعداد 
ــة مــراجــعــة  ــل ــرح ــة هـــي م ــي ــان ــث ــر والـــقـــطـــار. وال ــس ــج ال
التعديالت  ــراء  وإج والرسومات  المقدمة  التصاميم 
الثالثة  المرحلة  إن  وقـــال  ــران.  ــه ش ومــدتــهــا  ــة  ــالزم ال
وتشييد  لبناء  الفعلي  التنفيذ  خاللها  سيتم  واألخيرة 

القطار. لخط  واإلنشائية  المدنية  واألعمال  الجسر 

رسم تخيلي لمشروع جسر البحرين وقطر

§ المنامة، الدوحة - عباس سلمان ، رويترز 

] يلف الغموض مشروع جسر البحرين وقطر الضخم، إذ قالت وكالة »رويترز« أمس )اإلثنين( 
إن العمل توقف في المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 4 مليارات دوالر ويمتد لمسافة 40 كيلو مترًا، 
في حين ذكرت مصادر مسئولة في الجانب البحريني أن أمورًا فنية مازالت تناقش، وأن الحديث 

عن توقف العمل هي مجرد »تهيؤات«.

 §  موسكو - كونا

والدراسات  للبحوث  العامة  لالدارة  العام  المدير  أكد   [
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  االمانة  في  والنشر 
التعاون  تطوير  اهمية  الشامسي   عبداهلل  نجيب  العربية 
ــال االقـــتـــصـــادي. وقــال  ــج ــم ـــي -الــخــلــيــجــي فــي ال ـــروس ال
الكويتية  ــاء  ــب االن لوكالة  بــه  ادلـــى  حــديــث  فــي  الشامسي 
االعمال  لمجلس  التاسع  االجتماع  هامش  على  )كــونــا( 
ــــذي بـــدأ فــعــالــيــاتــه فـــي الــعــاصــمــة  ـــي ال ـــروس ــي ال ــرب ــع ال
واالستثمارية  التجارية  العالقات  تنمية  ان  الروسية أمس 
بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا ودخول رؤوس 
»من  الروسية  السوق  الى  الخليجية  واالستثمارات  االموال 
عن  فضال  سياسيا  تاثيرا  المجلس  ــدول  ل يوجد  ان  شأنه 
للتأثير  حاجة  في  »نحن  واوضح  هنا«.  االقتصادي  تاثيره 
روسيا  في  العام  ــرأي  وال القرار  على  واالعالمي  السياسي 
السياسية  وقضايانا  االستراتيجية  اهدافنا  يخدم  بما 
قائال  وتابع  ــط«.  االوس الشرق  ومنطقة  المجلس  دول  في 
الــرؤى  في  ملحوظا  تقاربا  شهدت  االخــيــرة  السنوات  "ان 
تعزيز  نحو  مشتركا  توجها  عكس  السياسية  والمواقف 
عالقات التعاون االقتصادي بين الجانبين بما يدفعها الى 

افاق اكثر رحابة في مختلف المجاالت".

مجلس  دول  بين  التجاري  التبادل  حجم  ان  عن  وكشف 
ملياري   2008 العام  في  بلغ  وروسيا  الخليجي  التعاون 
اال   .1999 الــعــام  فــي  دوالر  مليون   400 مــع  مقارنة  دوالر 
الروسي  االقتصاد  في  الخليجية  االستثمارات  ان  قال  انه 
االستثمارات  مــع  الــحــال  هــو  كما  ــدا  ج متواضعة  زالــت  مــا 

الروسية في الدول الخليجية. 
حجم  ان  ــى  ال تشير  مــحــددة  بمعطيات  ــك  ذل على  ــل  ودل
االستثمارات االماراتية في روسيا وصل الى ثمانية مليارات 
مشروع  فــي  عمان  سلطنة  تــشــارك  فيما   2007 فــي  دوالر 
المئة  في  سبعة  بنسبة  قزوين  بحر  نفط  انابيب  خط  مد 
للمساهمة  دوالر  مليون   66 مبلغ  الكويت  دولة  وخصصت 

في اعمار مرفأ مورمانسك في شمال روسيا. 
دولــة  مــن  كــل  اتخذتها  التي  ــرارات  ــق ال ان  حقيقة  وابـــرز 
ودولة  والسعودية  والبحرين  المتحدة  العربية  ــارات  االم
النفط  قطاعات  في  التعاون  لتفعيل  المجال  اطلقت  قطر 
التي  العسكرية  والــصــنــاعــة  ــة  ــووي ــن ال ــة  ــاق ــط وال ــاز  ــغ وال
والخليجي.  الــروســي  للجانبين  حيوية  قطاعات  تعتبر 
وراء  مــن  الطرفين  ــدى  ل ــع  ــدواف ال الشامسي  واســتــعــرض 
ــات الــثــنــائــيــة مــشــيــرا على  ــالق ــع ــرص عــلــى تــطــويــر ال ــح ال
عالقاتها  تطوير  في  ترى  روسيا  ان  الى  الخصوص  وجه 
فرصة  السعودية  سيما  وال  المجلس  دول  مع  السياسية 

خاصة  االسالمي  العالم  مع  وحوارها  عالقاتها  تكثيف  في 
بعد ان انضمت الى منظمة المؤتمر االسالمي بصفة مراقب 
في  رغبتها  تبدي  المجلس  دول  ان  واوضح   .2005 عام  في 
القضايا  لخدمة  التجارية  والمصالح  االقتصاد  توظيف 
ان  والسيما  واالسالمية  والعربية  الخليجية  السياسية 
الدولي  االمن  مجلس  في  الدائمين  االعضاء  احد  هي  روسيا 

ولها حضور قوي في المحافل الدولية.
في  واالســتــقــرار  ــن  االم ضمان  على  روسيا  حــرص  ــد  واك
في  االقــتــصــاديــة  مصالحها  على  حفاظا  الخليج  منطقة 

بعض دول المنطقة السيما ايران والعراق .
في  مــهــمــا  شــريــكــا  ــون  ــك ت ان  ــا  ــي ــروس ل يــمــكــن  ـــه  ان وقــــال 
مجال  في  الصناعية  بالتكنولوجيا  المجلس  دول  تزويد 
الوقت  في  مشيرا  الحجم،  والكبيرة  المتوسطة  الصناعات 
ــوارد  وم مالية  بقدرات  تتمتع  المجلس  دول  ان  الــى  نفسه 
لالستثمارات  جيدة  فرصا  توفر  ومتنوعة  غنية  طبيعية 
االقتصادي  التعاون  معوقات  الشامسي  وعزا  روسيا،  في 
في  المناخ  صورة  تشويه  الى  الجانبين  بين  واالستثماري 
واالنتاج  االستثمار  مجال  في  صعوبات  ــود  ووج روسيا 
المكتملة  غير  التشريعية  القاعدة  ذلك  في  بما  روسيا  في 
التشريع  استقرار  وعــدم  لالجانب  ــي  االراض ملكية  وحظر 

الضريبي. 

CNN-  الكويت §

واالستثمار  للتمويل  الكويتية  الشركة  ]وقعت 
هيكلة  إعادة  خطة  أكبر  على  )اإلثنين(  أمس  )كفيك( 
وذلك  بالخليج،  الخاص  القطاع  في  شركة  لديون 
المحلية  الدائنة  المالية  المؤسسات  من  كامل  بدعم 
يصار  بحيث  مؤسسة،   22 عددها  البالغة  والعالمية 
دوالر  مليون   426 قيمتها  البالغ  الــقــروض  لهيكلة 
تقريبًا على خمس سنوات. وقال رئيس مجلس ادارة 
إبــرام  مع  إنــه  الحميضي،  يعقوب  صالح  »كفيك«، 
الشركة  ــدى  ل أصبح  الــديــون  هيكلة  إعـــادة  اتفاقية 
هيكال متينًا لرأس المال، ومركزا ماليا معززا يوفر لها 
االتفاقية  إبرام  ومع  التشغيلي.  نشاطها  في  المرونة 
الكويت  سوقي  في  المدرجة  الشركة  تدخل  ســوف 
مع  لتتناسب  إداريـــة  هيكلة  ــادة  إع عملية  في  ــي  ودب

نموذج عملها وتوجهها االستراتيجي الجديد.
بدأت  »كانت  إنها  للشركة  صحافي  بيان  ــال  وق
مطلع  في  ديونها  هيكلة  إلعــادة  التخطيط  بعملية 
ولكن،  موازنتها،  رسملة  إعــادة  بهدف   2008 العام 
أزمة  ازدادت  التخطيط،  بــدء  من  قليلة  أشهر  وبعد 
أجبر  مما  عالمية  مالية  أزمــة  لتصبح  حدة  االئتمان 

اكتملت  والتي  الهيكلة  في  النظر  إعادة  على  الشركة 
بعد ثمانية عشر شهرا من المفاوضات«.

جميع  ــدم  ــخ »ت االتــفــاقــيــة  أن  الحميضي  ورأى 
على  حصلت  »كــفــيــك«  أن  إلـــى  مــشــيــراً  األطـــــراف«، 
الكويتي  الوطني  البنك  مــن  ــدا  ج قيمة  اســتــشــارات 
الجديدة  الهيكلة  قادا  اللذين  المتحد  األهلي  والبنك 

للديون.
وأضاف: »فقد نجحنا في تخفيض اعتماد الشركة 
لتكون  المالي  وضعها  ــزز  ع ــذي  ال ــر  األم الــديــن  على 
اليوم بمكانة أقوى مما كانت عليه، كما أننا سنواصل 
االستثمار في فرص توفر أعلى مستويات من العوائد 
التقلبات  تخطي  من  لتمكننا  ممكنة  مخاطر  أقل  مع 
الجديدة  استراتيجيتنا  توجه  وتخدم  االقتصادية 
الشركة  فـــإن  الحميضي،  وبــحــســب  الــمــحــافــظــة«. 
وتقدم  مستدام  بأداء  تتميز  منتجات  إلطالق  تخطط 

فرصا استثمارية ذات مخاطر متدنية.
الديون  هيكلة  ــادة  اع تتضمن  االتفاقية  ان  يذكر 
على  سدادها  سيتم  والتي  دينار  مليون   145 البالغة 
أربع مراحل أولها تسدد يوم توقيع االتفاقية وآخرها 
تسدد في 31 ديسمبر/كانون األول من العام 2014.

مسئول خليجي يؤكد أهمية تطوير
 التعاون االقتصادي بين الدول الخليجية وروسيا 

»كفيك« الكويتية تنجز أكبر هيكلة 
ديون غير حكومية بالخليج 
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النشرة اليومية لحركة التداول  في سوق البحرين لألوراق المالية

أسواق أسهم المنطقة األكثر ارتفاعًا وهبوطًا

TA
IB.طيــب لألوراق المــالــية ذ.م.م

األسواق الخليجية

غوستافو كابديفيال

وكالة إنتر بريس سيرفس

 شركات السجائر
 تبحث عن نساء للتدخين

ش��رك��ات  ح��م��ات  خ��ط��ر  م��ن  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��ص��ح��ة  منظمة  ح���ذرت   [
كوسيلة  والمراهقات  النساء  بين  للتدخين  الترويج  إلى  الهادفة  التبغ 
من  يموتون  سنويًا  مستهلك  مايين  خمسة  خسارة  عن  لتعويضها 
األمراض  من  وغيرها  والربو  الرئة  وانتفاخ  القلبية  والنوبات  السرطان 

الناجمة عن التدخين.
المنظمة،  أطلقتها  التي  التدخين  من  التحرر  مبادرة  مدير  وص��رح 
التبغ  صناعة  فيها  ت��دور  التي  المفرغة  الحلقة  أن  بيتشر،  دوغ���اس 
وشرح  مستمرة.  بصورة  المدخنين  من  احتياطها  تجديد  على  تحملها 
لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن الشركات منذ عقد اآلن، تستهدف الدول 
بين  وخاصة  ج��دد  مدخنين  عن  للبحث  الدخل  ومتوسطة  منخفضة 

الشابات. 
كثفت  ق��د  السجائر  إن��ت��اج  ش��رك��ات  ب��أن  األممية  المنظمة  وأف���ادت 
لتشجيعهن  النساء  إلى  موجهة  تسويقية  رسائل  المتضمنة  حماتها 
معدالت  تسجل  التي  المناطق  في  والسيما  االستهاك،  زي��ادة  على 
شرق  وجنوب  إفريقيا  مثل  التدخين،  منتجات  الستهاك  منخفضة 

آسيا. 
وتركز الشركات على النساء نظرًا إلى أن إمكانات فتح أسواق جديدة 
إجمالي  يبلغ  إذ  النفاذ؛  وش��ك  على  أصبحت  ال��رج��ال  بين  للمدخنين 

المدخنين في العالم مليار مدخن، خمسهم فقط من النساء. 
دولة،   151 في  العالمية  الصحة  منظمة  أجرته  استطاع  وكشف 
هذه  نصف  في  نفسها  باألعمار  الصبيان  بقدر  حاليًا  ن  يدخِّ البنات  أن 

الدول؛ بل تجاوزن الصبيان في بضعة بلدان. 
كما أفادت المنظمة بأن شركات منتجات التدخين تنفذ استراتيجيات 
موجهة  حرة،  تجارة  اتفاقيات  مؤخرًا  أبرمت  التي  ال��دول  في  تسويق 
رياضية  ومسابقات  حفات  تنظيم  خ��ال  من  بالتحديد،  النساء  إل��ى 

للشابات، بغية تصوير الشركات على أنها تعنى بالصحة والراحة. 
تجارية  م��ارك��ات  ع��رض  أي��ض��ًا  ال��ش��رك��ات  استراتيجيات  وتشمل 
وعينات  منخفضة،  وأس��ع��ار  »خفيفة«،  وسجائر  للنساء،  وخ��اص��ة 

مجانية، كوسائل لضمان تشجيع الشابات على التدخين. 
أكثر  أن  أعلن  قد  مون  كي  بان  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  أن  يذكر 
التدخين،  عن  ناتجة  ألسباب  سنويًا  حتفها  تلقى  امرأة  مليون   1,5 من 
وخاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأن عدد ضحايا 
التدخين بين النساء قد يرتفع إلى 2,5 مليون بحلول العام 2030 ما لم 

تتخذ التدابير الضرورية. 
بيتشر  دوغاس  التدخين،  من  التحرر  مبادرة  مدير  قال  جهته،  من 
لوكالة إنتر بريس سيرفس، إن منظمة الصحة العالمية قد رفعت رايتها 
الحمراء في وجه هذه الحمات من خال تعميم رسائل مضادة لها في 

كل أنحاء العالم، وخاصة بمناسبة اليوم العالمي من دون تدخين. 
وتوحي دعاية الشركات بأن التدخين يحرر المرأة ويعزز دورها في 
الناحية  من  المثالي  والمظهر  الجنسية  بالجاذبية  وتصورها  المجتمع، 
على  »تركز  العالمية  الصحة  منظمة  رسالة  أن  بيتشر  وشرح  الجمالية. 

عدم صحة كل ذلك، وعلى أن التدخين قاتل بل وقبيح«.

الدين العام المحلي في مملكة البحرين

المصدر: مصرف البحرين المركزي

خام أوبك يتراجع إلى 72,09 

النفط يهبط ألقل من 70 دوالرًا للبرميل بسبب أزمة ديون أوروبا
§ عواصم - وكاالت

في   2.8 نحو  النفط  أســعــار  انخفضت   [
للبرميل  دوالراً   70 من  أقــل  إلــى  لتصل  المئة 
عن  محبطة  ــات  ــان ــي ب بــعــد  )اإلثــنــيــن(  ـــس  أم
وتحذيرات  المتحدة  الــواليــات  في  الوظائف 
المخاوف  مجدداً  أثار  ما  المجر؛  اقتصاد  بشأن 
أزمــة  ــى  إل إضــافــة  الطاقة  على  الطلب  بشأن 

ديون أوروبا.
ــي  ـــوى ف ـــت ـــس ـــــــى م ـــــورو ألدن ـــــي ــــط ال ــــب وه
إليه  هـــرع  ـــذي  ال ــــدوالر  ال ـــام  أم ــوات  ــن س ـــع  أرب
والسلع  األسهم  عن  وابتعدوا  المستثمرون 
مؤشر  دفع  ما  مخاطر  على  المنطوية  األولية 
اليابانية  الــشــركــات  ألســهــم  القياسي  نيكي 
متتبعًا  المئة  في   4 بنحو  لالنخفاض  الكبرى 
في   3 على  يزيد  بما  األميركية  األسهم  هبوط 

المئة يوم الجمعة الماضي.
الخفيف  األميركي  الخام  عقود  وتراجعت 
دوالرين  بنحو  تموز  يوليو/  تسليم  للشحنات 
ــى  أدن مسجلة  للبرميل  دوالراً   69.51 إلـــى 
األسعار  وهبطت  أيار.  مايو/   26 منذ  مستوى 
 19 في  مستوى  أعلى  من  المئة  في   20 نحو 
في  بلغته  الذي  للبرميل  دوالراً   87 فوق  شهراً 

مطلع مايو.
وتراجع خام القياس األوروبي مزيج برنت 

92 سنتًا إلى 71.17 دوالراً للبرميل.
لــدى  األولـــيـــة  الــســلــع  محللي  كبير  وقـــال 

سيدني،  في  ماركتس  غلوبال  سي.دبليو.إيه 
بشأن  ــق  ــل ق ــاك  ــن ه ـــــزال  »الي ـــال:  ـــاس ه ــي  ــوب ت
أرقــام  بشأن  وأيضًا  المالية  ــا  أوروب مشكالت 
المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي  الضعيفة  الــوظــائــف 
المخاوف.  ــادة  زي في  ساهم  ما  الجمعة؛  يــوم 
إلى  يؤدي  الدوالر  ارتفاع  فإن  ذلك  إلى  وإضافة 
التأثيرات  من  مجموعة  هناك  الضغوط.  تفاقم 

السلبية تضغط اآلن على أسعار النفط«.
لمنظمة  العامة  األمانة  أعلنت  جانبها،  من 
في  بمقرها  ـــك(  )أوب للنفط  الــمــصــدرة  ـــدول  ال
المنظمة  ــات  ــام خ سلة  سعر  أن  أمــس  فيينا 
تعامالت  نهاية  في  دوالراً   72.09 إلى  تراجع 

األسبوع الماضي. 

 0.77 بمقدار  »أوبــك«  خام  سعر  وانخفض 
دوالر للبرميل )159 لتراً( يوم الجمعة. 

حسين  ـــي،  ـــراق ـــع ال ــط  ــف ــن ال ـــــر  وزي ــــال  ق و 
أســعــار  إن  ــن(  ــي ــن )االث أمـــس  الــشــهــرســتــانــي، 
بدرجة  مرتفعة  وليست  عادلة  الحالية  النفط 
أنه  مضيفًا  العالمي  االقتصاد  انتعاش  تعرقل 
ليس راضيًا تمامًا عن مستويات التزام أعضاء 

»أوبك« بحصص اإلنتاج.
وقال الوزير الشهرستاني لـ »رويترز« على 
هامش مؤتمر آسيا للنفط والغاز في العاصمة 
لمستويات  مرتاح  إنه  )كوااللمبور(  الماليزية 
المستويات  هذه  أن  مضيفًا  الحالية،  األسعار 

مرتفعة بما يكفي لتشجيع االستثمار.

تراجع خام القياس األوروبي مزيج برنت 92 سنتًا إلى 71.17 دوالرًا للبرميل
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»الذرية« التزال تنتظر ردًا بشأن االتفاق الثالثي

أحمدي نجاد يزور الصين وتركيا لبحث مستجدات الملف النووي
§ طهران - أ ف ب

للدفاع  وتركيا  الصين  نجاد  أحمدي  محمود  اإليراني  الرئيس  يزور   [
الدولي  األمن  مجلس  تصويت  من  أيام  قبل  اإليراني  النووي  الملف  عن 

على تشديد العقوبات المرتبطة ببرنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.
مع  »سيبحث  نجاد  أحمدي  أن  اإليــرانــي  الرسمي  التلفزيون  وأعلن 
الوقود  وتبادل  اإليرانية  النووية  المسألة  في  الصينيين  المسئولين 
ومشروع القرار« الذي قدمته الواليات المتحدة إلى مجلس األمن الدولي 

لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وقبل أن يتوجه إلى الصين الحليفة األساسية والشريكة االقتصادية 
الوزراء  رئيس  مع  النووي  الملف  بشأن  محادثات  نجاد  سيجري  إليران، 
التركي رجب طيب أردوغان على هامش المؤتمر اإلقليمي بشأن األمن في 

آسيا الذي يفتتح )اإلثنين( في اسطنبول.
وقال التلفزيون اإليراني إن أحمدي نجاد سيبحث أيضًا الملف النووي 
اإليراني في تركيا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والسيما 

»مسألة تبادل الوقود«.
فالديمير  الروسي  الــوزراء  رئيس  أيضًا  تركيا  في  المؤتمر  وسيحضر 

بوتين، بحسب ما أعلنت الخارجية التركية.
وعبرت الصين عن األمل الخميس في أال تضر عقوبات جديدة محتملة 
يتخذها مجلس األمن ضد إيران بسبب برنامجها النووي، بحياة الشعب 

اإليراني.
من جانبه، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني 
يوكيا امانو أمس في فيينا أن الوكالة التزال تنتظر رداً رسميًا من الواليات 
المتحدة وفرنسا وروسيا بشأن اتفاق تبادل اليورانيوم المبرم بين إيران 

وتركيا والبرازيل.
الـ  الحكام  لمجلس  حزيران  يونيو/  اجتماع  افتتاح  جلسة  وخــالل 
االتفاق  وباريس  وموسكو  لواشنطن  نقل  إنه  امانو  قال  الوكالة،  في   35

اإليراني التركي البرازيلي فور تلقيه في 24 مايو/ أيار.
كافة  مــع  مــشــاوراتــي  ــل  ــأواص وس ردهــم  اآلن  »أنتظر  امــانــو  وأضـــاف 

األطراف المعنيين«.
وبحسب دبلوماسيين قريبين من الوكالة فإن البلدان الثالثة األعضاء 

في مجموعة فيينا أعدت رداً مشتركًا سيسلم إلى امانو.

طهران ترحب بمناقشة »النووي اإلسرائيلي« في »الوكالة الذرية«
§ طهران - أ ف ب

بمناقشة  رضاه  عن  أمس)اإلثنين(  بارز  إيراني  دبلوماسي  أعرب   [
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرنامج األسلحة النووية اإلسرائيلي خالل 

اجتماع مجلس محافظي الوكالة في وقت الحق هذا األسبوع. 
أصغر  علي  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  الوكالة  ل��دى  إي��ران  مبعوث  وق��ال 
وتعرضت  الحقيقي«.  الخطر  على  للتركيز  الوقت  ح��ان  »اآلن  سلطانية 
مؤتمر  وكان  الماضية.  األسابيع  خالل  متزايدة  دولية  لضغوط  إسرائيل 
توقيع  إل��ى  إسرائيل  دع��ا  ق��د  ال��ن��ووي  االنتشار  حظر  معاهدة  لمراجعة 

الدولية  الوكالة  إش��راف  تحت  النووية  منشآتها  كافة  ووض��ع  االتفاقية 
للطاقة الذرية. 

ربط  كما  نووية.  أسلحة  بامتالكها  أب��دًا  تعترف  لم  إسرائيل  أن  يذكر 
سلطانية بين برنامج إسرائيل النووي واعتدائها القاتل على سفن أسطول 
األسبوع  غزة  إلى  متوجهًا  ومساعدات  ناشطين  يحمل  كان  الذي  الحرية 
ما  وهو  القطاع،  بشأن  اإلسرائيلي  الحصار  لكسر  محاولة  في  الماضي 

أثار إدانة دولية إلسرائيل. 
وقال سلطانية »مع وضع التطورات األخيرة، والجرائم ضد اإلنسانية 
يترقب  ال��دول��ي  المجتمع  أن  م��ن  ثقة  على  فإنني  االع��ت��ب��ار،  ف��ي  غ��زة  ف��ي 

بهذا  الدولي  القانون  انتهاك  إن  حيث  الجوانب،  جميع  من  جادة  إج��راءات 
الشكل مع القدرة النووية أمر خطير للغاية بالنسبة ألمن العالم بأسره«. 

الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي  مجلس  يدعو  أن  المنتظر  ومن   
االنتشار  حظر  لمعاهدة  لالنضمام  إسرائيل  العربية،  ال��دول  والسيما 

النووي في وقت الحق هذا األسبوع.
ينبغي  إن��ه  فيينا  في  االجتماع  خ��الل  أم��س  المتحدة  ال��والي��ات  وقالت 
للوكالة  العام  المدير  انتهاء  بمجرد  الحق  وقت  في  المسألة  هذه  مناقشة 
لالنضمام  إس��رائ��ي��ل  ج��ذب  كيفية  ب��ش��أن  تقرير  إع���داد  م��ن  أم��ان��و  يوكيا 

لمعاهدة حظر االنتشار النووي.

األمين العام للوكالة الذرية خالل افتتاح االجتماع الشهري للوكالة  )رويترز(مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية

وزارة الخارجية األميركية تؤكد توقيف 12 أميركيًا في صنعاء

4 قتلى و11 جريحًا في قصف للجيش اليمني على الضالع
في تغييرات شملت المناصب العليا 

إقالة رئيس وزراء كوريا الشمالية فجأة

رئيس وزراء اليابان الجديد يحكم قبضته

§ صنعاء - أ ف ب ، د ب أ

أربعة  أن  عيان  وشهود  ومحلية  طبية  مصادر  ــادت  أف  [
في  )اإلثــنــيــن(  بــجــروح  آخـــرون   11 وأصــيــب  قتلوا  مدنيين 
الجنوبية،  الضالع  مدينة  وسط  على  اليمني  للجيش  قصف 
الجنوبي  الحراك  من  مسلحين  بين  اشتباكات  بعد  ــك  وذل

المطالب باالنفصال والشرطة.
أربعة  »قتل  بــرس  فرانس  لوكالة  طبية  مصادر  وقالت 
نساء  ست  بينهم  بجروح  ــل  األق على   11 وأصيب  مدنيين 
بقصف  بالضالع  المحيطة  مواقعه  من  الجيش  قام  بعدما 
مقتل  إلى  ــارت  أش سابقة  حصيلة  وكانت  المدينة«.  وسط 

شخصين.
وذكرت مصادر محلية أن القصف أتى »بعد اشتباكات في 
الجنوبي«  الحراك  من  وعناصر  الشرطة  بين  المدينة  وسط 
من  عشوائي  بشكل  قصف  »الجيش  أن  عيان  شهود  أفاد  فيما 
الحراك  في  حربة  رأس  تعد  التي  المدينة«  وســط  مواقعه 

الجنوبي.
مشلولة  الضالع  مدينة  أن  المحلية  الــمــصــادر  وذكـــرت 
إلى  الجنوبي  الــحــراك  ــادة  ق أطلقها  ــوة  دع ــار  إط فــي  تمامًا، 

اإلضراب الكامل في مدن الجنوب.
مدينتي  ــًا  ــض أي شــمــل  الــشــلــل  فـــإن  ــادر،  ــص ــم ال وبــحــســب 
الحبيلين وطور الباحة في لحج ومدن لودر ومودية والقعار 

في ابين. ولم تسجل أية اشتباكات في هذه المدن.
من جانبه، قال القيادي في الحراك الجنوبي يحيى غالب 

الشعيبي لوكالة فرانس برس إن »القصف طال 14 منزاًل«.

عدد  أن  الجنوبي  ــراك  ــح ال مــن  مــصــادر  تفيد  جهتها،  مــن 
مصادر  تؤكد  بينما  شخص،  ألف  نحو  يبلغ  الحراك  معتقلي 

رسمية أن العدد يناهز أربعمئة شخص.
األميركية  الخارجية  باسم  المتحدث  أعلن  واشنطن  وفي 
من  مزيد  اعــطــاء  دون  اليمن  فــي  أميركيًا   12 توقيف  ــس  أم
عن  تحدثت  صحافية  معلومات  أعقاب  في  وذلك  التفاصيل، 
فيليب  وأعلن  »القاعدة«.  بتنظيم  عالقة  على  أجانب  توقيف 
التوقيف  قيد  هم  أميركيين   بأن   علم  على  نحن  هل   « كروالي 

االحتياطي في اليمن ؟ نعم«، موضحًا أنهم 12 أميركيًا.
 من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أمس أن قياديًا 

في تنظيم »القاعدة« سلم نفسه أمس للسلطات المحلية.
 ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة »26 سبتمبر« الناطقة 
ناجي  الشيخ  مأرب  محافظة  محافظ  عن  الدفاع  وزارة  باسم 
سلم  الضياني  صالح  علي  حمزة  إن  القول  الزايدي  علي  بن 
شمال  كلم   190( مأرب  بمحافظة  المحلية  للسلطات  نفسه 
نفسه  الضياني  تسليم  أن  الزايدي  وأوضح  صنعاء(.  شرق 
جاء بعد تضييق الخناق على عناصر »القاعدة« والضربات 
عدد  قيام  متوقعًا  األخيرة،  اآلونة  في  تلقتها  التي  الموجعة 
خالل  للسلطات  أنفسهم  بتسليم  »القاعدة«  عناصر  من  آخر 

األيام القادمة. 
وقــع  ــاري  ــح ــت ان لتفجير  بالتخطيط  متهم  والــضــيــانــي 
مقتل  عن  أسفر  ما  سياحية  قافلة  واستهدف  ــام2007  ــع ال
ثمانية سياح أسبان ويمنيين اثنين إضافة إلى جرح خمسة 

أسبان وأربعة يمنيين. 

§ سيئول - أ ف ب

] أجرت كوريا الشمالية أمس 
في  أساسية  تغييرات  )اإلثنين( 
ـــوزراء،  ال رئيس  بإقالة  السلطة 
جونغ  كيم  الزعيم  صهر  وتعيين 
ايل نائبًا لرئيس اللجنة الوطنية 
بنفوذ  تتمتع  التي  للدفاع  العليا 

كبير.
كيم  إن  نفسه  الــمــصــدر  ـــال  وق
جونغ ايل شارك في هذه الجلسة 
تم  الــتــي  ــان  ــم ــرل ــب ــل ل اإلضـــافـــيـــة 
ثاك  سونغ  جانغ  تعيين  خاللها 
الوطنية  اللجنة  لرئيس  نــائــبــًا 
في  ــة  ــي ــاس األس الهيئة  ــاع،  ــدف ــل ل
مباشرة  تــشــرف  ــي  ــت وال الــنــظــام 
الشعبي.  الــكــوري  الجيش  على 
ــذي  ـــل ال ــغ اي ــون ــى كــيــم ج ــول ــت وي
النظام،  سلطات  كل  فعليًا  يحتكر 

رئاسة هذه الهيئة.
رئيس  أقــيــل  ـــرى،  أخ جهة  مــن 
الوزراء كيم يونغ ايل وعين مكانه 
شو يونغ ريم الذي يتولى رئاسة 
فرع حزب العمال في بيونغ يانغ. 
وحزب العمال هو الحزب الوحيد 
جانغ  تعيين  ويوحي  البالد.  في 
الوطنية  اللجنة  في  ثــاك  سونغ 
 68( ــل  اي جــونــغ  كيم  أن  لــلــدفــاع 
السلطة  نقل  أسس  يرسي  عامًا( 

إلى ابنه الثالث جونغ اون.
جونغ  كيم  خالفة  اتخذت  فقد 
الجلطة  مــنــذ  جـــديـــداً  بــعــداً  ـــل  اي
الزعيم  بها  أصيب  التي  الدماغية 
أغسطس/  في  الشمالي  الكوري 

آب 2008.
 وقد تعزز دور جانغ في الحزب 
يرى  بينما  األخيرة،  السنوات  في 
بمهام  يقوم  ــه  أن الخبراء  بعض 

اون  جــونــغ  ورث  إذا  ــي«  ــوص »ال
السلطة.

وكالة  قالت  مقتضب،  نبأ  وفي 
التي  الرسمية  الــكــوريــة  ــاء  ــب األن
أعضاء  إن  سيول  في  بثها  يلتقط 
ـــي مــســألــة  ــوا ف ــث ــح الــبــرلــمــان ب
»وقضايا  ـــوزراء  ال رئيس  تغيير 

تنظيمية«.
ثالثة  أقــيــل  أخــــرى،  جــهــة  ــن  م
مناصبهم  ـــن  م لــــلــــوزراء  نــــواب 
مكلفين  وزراء  ثـــالثـــة  ـــك  ـــذل وك
ــات الــصــنــاعــة والــتــغــذيــة  ــاع ــط ق

والرياضة.
 2003 منذ  األولــى  المرة  وهي 
ــا الــجــمــعــيــة  ــه ــي الـــتـــي تــجــتــمــع ف
ــان(  ــم ــرل ــب الــشــعــبــيــة الــعــلــيــا )ال
وكانت  واحـــدة.  سنة  في  مرتين 
الدورة السابقة خصصت لقضايا 

اقتصادية.

§ طوكيو - د ب أ

نــاوتــو  الــجــديــد  ــان  ــاب ــي ال وزراء  ــس  ــي رئ ــم  ــك أح  [
الياباني  الــديــمــقــراطــي  ــزب  ــح ال على  قبضته  كــان 
بمنتقدين  رئيسية  مناصب  بشغل  )اإلثنين(  أمس 
اليشيرو أوزاوا األمين العام للحزب الذي استقال من 
منصبه في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الستعادة 
في  المستشارين  مجلس  انتخابات  قبل  الشعب  ثقة 

الصيف المقبل.
لصالحه  الــتــصــويــت  جـــرى  ـــذي  ال كـــان  واخــتــار   
إدانو  يوكيو  الماضية  الجمعة  للوزراء  رئيسًا  ليكون 

بعد  منصب  أرفــع  وهــو  للحزب  العام  األمين  ليكون 
رئيس الحزب.

ــاء  ــن  وســيــصــبــح يــوشــيــتــو ســيــنــجــوكــو كــبــيــر أم
الذي  كــان  أن  ــدا  وب باسمها.  المتحدث  أو  الحكومة 
سلفه  عن  اإلعــالمــي  المجال  في  حذاقة  أكثر  يعتبر 
تأثراً  أقل  فريقه  أن  إلظهار  حريص  هاتوياما  يوكيو 
بأوزاوا الذي يعتبر الشخصية األكثر قوة في الحزب.  
أوزاوا  »يلتزم  أن  الماضي  الخميس  يوم  كان  واقترح 
البالد،  لصالح  األقل  على  الوقت«  من  لفترة  الصمت 
في  ساهمت  السياسي  تمويله  فضائح  إن  حيث 

تراجع ثقة الشعب في الحزب.

القيادي في »القاعدة« حمزة علي 
سّلم نفسه للسلطات اليمنية )أ. ف. ب(

قائد الجيش الفلبيني 
يرفض االستقالة

§ مانيال - د ب أ

للجدل  المثير  الفلبيني  ال��ج��ي��ش  ق��ائ��د  رف���ض   [
لتقديم  دعوات  )اإلثنين(  أمس  بانجيت  دلفين  الجنرال 
بالرئيسة  ت��رب��ط��ه  وث��ي��ق��ة  ص���الت  بسبب  استقالته 
الفضائح.  تالحقها  التي  أروي��و  ماكاباجال  غلوريا 
ودعا حلفاء السيناتور بينيجنو أكوينو الثالث الخليفة 
الواضح ألرويو، بانجيت إلى مغادرة منصبه إلعطاء 
الجيش.  ق��ائ��د  تعيين  ف��ي  ال��ح��ري��ة  ال��ج��دي��د  ال��رئ��ي��س 
الثامن  في  بانجيت  تعيين  شرعية  في  أيضًا  وشككوا 
قبل  حتى  أرويو  جانب  من  الماضي  آذار  مارس/  من 
التعيينات  على  دستوري  حظر  لتفادي  سلفه  تقاعد 
العاشر  في  ج��رت  التي  االنتخابات  من  شهرين  قبل 
االستقالة.  بانجيت  ورفض  الماضي.   أيار  مايو/  من 
يجرى  أن  إما  الجندي  أن  يعرفوا  أن  »يتعين  وأض��اف 
رغب  إذا  منصبه  في  يبقى  أو  تكليفه  يعاد  أو  إب��ع��اده 
سيستجيب  أنه  بانجيت  وتابع  بقائه...«  في  رؤساؤه 
المقبل  الرئيس  رسميًا  يصبح  أن  فور  أكوينو  ألوامر 
تتقاعد  عندما  الجاري  حزيران  يونيو/  في  البالد  في 
الذي  المضطرب  الحكم  من  سنوات  تسع  بعد  أروي��و 

اتسم بانقالبات وفضائح فساد.

غيتس يقلل من أهمية استقالة وزير 
الداخلية ومدير االستخبارات األفغانيين

§ كابول - أ ف ب، د ب أ

ـــرت  ــي روب ــرك ــي ] قــلــل وزيــــر الـــدفـــاع األم
استقالة  أهمية  مــن  )اإلثــنــيــن(  ــس  أم غيتس 
ــارات في  ــب ــخ ــت ــر االس ــدي ــة وم ــي ــل ــداخ وزيـــر ال
صلة  ال  ـــر  األم هـــذا  أن  مــعــتــبــراً  أفــغــانــســتــان، 
ــة مع  ــح ــال ــص ــم ــات بـــشـــأن ال ــش ــاق ــن ــم ــال ـــه ب ل

»طالبان«. 
ــى  ـــاداً إل ـــق ـــت ــس ان ــت ــي ـــم يـــوجـــه غ ـــك، ل ـــذل ك
إلى  الفــتــًا  كـــرزاي،  حميد  األفــغــانــي  الرئيس 
أن  علمًا  داخلية«،  »قضية  بـ  يتعلق  األمــر  أن 
بقربهما  معروفان  المستقيلين  المسئولين 

من واشنطن.
الطائرة  متن  على  األميركي  الوزير  وقــال 
لندن،  إلى  أذربيجان  في  باكو  من  تقله  التي 
ال  االســتــخــبــارات  ومــديــر  الــوزيــر  استقالة  إن 
مع  للتفاوض  كــرزاي  بجهود  مرتبطة  تبدو 
عبر  وخصوصًا  السالم،  شأن  في  »طالبان« 

بحث إمكان اإلفراج عن سجناء.

يلمح  أن  يــمــكــن  مــا  أالحــــظ  ـــم  »ل ــــاف  وأض
سيثير  هــذا  أن  أعتقد  ال  ــر.  األم بهذا  صلة  إلــى 

تساؤالت بشأن جهود المصالحة«.
خالف  عــن  تحدثت  الــمــصــادر  بعض  لكن 
األفغاني  الــرئــيــس  بين  النظر  ــات  ــه وج ــي  ف
المفاوضات  بشأن  المستقيلين  والمسئولين 

مع »طالبان«.
تفجيريين  ثالثة  هاجم  ــرى،  أخ جهة  من   
معسكر  األقل  على  »طالبان«  من  انتحاريين 
جنوب  قــنــدهــار  إقليم  ــي  ف للشرطة  ــب  ــدري ت
أفغانستان أمس ما أسفر عن إصابة ثالثة من 

رجال الشرطة.
  وقال المتحدث باسم حاكم اإلقليم زلماي 
المعسكر  هاجم  االنتحاريين  أحد  إن  أيوبي 
ــــران  ــــاول اآلخ ــارة مــفــخــخــة، بــيــنــمــا ح ــي ــس ب
قتلت  ــــن  األم ــــوات  ق أن  وأوضـــــح  ـــول.  ـــدخ ال
وقــوات  األفغانية  »الــقــوات  وأن  المهاجمين 
على  تسيطر  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف 

المعسكر تمامًا«.

بحقوق  المعنية  ــة  ــي ــدول ال الــعــفــو  منظمة  طــالــبــت   [
تم  هجوم  في  دورها  بتوضيح  المتحدة  الواليات  اإلنسان 
أمس  المنظمة  ونشرت  عنقودية.   بقنابل  اليمن  في  شنه 
قنابل  يحمل  أميركي  لصاروخ  ــوراً  ص لندن  في  )اإلثنين( 
معسكر  على  الهجوم  عقب  الصور  التقاط  وتــم  عنقودية. 
تدريب لعناصر تنظيم »القاعدة« في محافظة أبين اليمنية 

في ديسمبر/ كانون األول الماضي.

مقتل  عن  الهجوم  هــذا  أسفر  المنظمة،  لبيانات  ووفــقــًا 
مشتبه  عضواً  و14  ــرأة  ام و14  طفاًل   21 بينهم  يمنيًا،   41
الهجوم،  هذا  المنظمة  وانتقدت  »القاعدة«.  تنظيم  من  فيهم 
إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  برنامج  مدير  نائب  وقــال 
هذا  من  عسكري  »هجوم  شن  إن  لوثر  فيليب  بالمنظمة، 
القبض  محاولة  ــدون  ب فيهم  مشتبه  مقاتلين  ضد  النوع 

عليهم أمر مخالف للقانون على األقل«. 

النساء  ــن  م كثيرين  ضحايا  ــوط  ــق »س ــر:  ــوث ل وأضـــاف 
واألطفال يوضح أن الهجوم كان غير مسئول بشكل كبير«. 
إال  بمفردها،  الحادث  مسئولية  اآلن  حتى  اليمن  وتتحمل 
وفقًا   - الهجوم  عقب  تحدثت  أميركية  إعالمية  تقارير  أن 
لم  حكومية  مصادر  من  معلومات  عن   - المنظمة  لبيانات 
بناء  أميركية  ــروز  ك صواريخ  ــالق  إط تم  بأنه  تفيد  تسمها 

على أمر من الرئيس األميركي باراك أوباما. 

»العفو الدولية« تطالب أميركا بالتحقيق في استخدام قنابل عنقودية في اليمن

الهند تدين 8 مسئولين سابقين بشركة 
كيماويات أميركية تسببت في كارثة تسرب غاز

§ نيودلهي - د ب أ

)اإلثنين(  أمــس  هندية  محكمة  قضت   [
فرع  فــي  سابقين  مسئولين  ثمانية  بــإدانــة 
لصناعة  كــاربــيــد«  »يــونــيــون  لشركة  تــابــع 
المتحدة  ـــات  ـــوالي ال ــا  ــره ــق وم الــكــيــمــاويــات 
ـــذي أدى  ــاة وال ــوف ــؤدي إلــى ال ــم بــاإلهــمــال ال
العام 1984 إلى تسرب غاز في مدينة بوبال 
ألف   15 من  أكثر  مقتل  عن  أسفر  الهند  بوسط 
شخص وحكمت عليهم بالسجن لمدة عامين 
بالمحكمة  القضاة  رئيس  وقضى  منهم.   لكل 
السابق  الــرئــيــس  ــة  ــإدان ب ــواري  ــي ت ــان  ــوه م
كيشوب  بالهند  كاربيد«  »يونيون  لشركة 
التنفيذيين  المديرين  من  وسبعة  ماهيندرا 
صناعية  كارثة  بأسوأ  يوصف  فيما  الهنود 
أفضى  الذي  باإلهمال  أدينوا  وقد  العالم.  في 
بوبال  مدينة  محاكم  ــدى  إح في  الموت  إلــى 
ـــش بــوســط  ـــرادي ــا ب ــي ــاده ــــة م ــة والي ــم ــاص ع

رجال  كبار  أحد  عامًا(   85( وماهيندرا  الهند. 
الصناعة في الهند هو رئيس شركة السيارات 
المحدودة.  وماهيندرا  ماهيندرا  العمالقة 
وقالت ممثلة اإلدعاء في الوالية للصحافيين 
عامين  بالسجن  عليهم  حكم  المدانين  إن 
أطلق  ولكن  بها،  مسموح  عقوبة  أقصى  وهي 

سراحهم بكفالة عقب صدور الحكم. 
غرامات  فرضت  أيضًا  المحكمة  إن  وقالت 
 10625( هندية  روبية  مليون  نصف  بقيمة 
يونيون  لشركة  الهندي  الفرع  ــى  ــل دوالراً(ع
متهم،  ــل  ك على  ــة  ــي روب ألــف  و100  كــاربــيــد 
لم  إنــه  اآلسيوية  الهند  أنباء  وكالة  وقالت 
رئيس  القضية  في  الرئيسي  المتهم  ذكر  يرد 
ــت  ــوق ــد فـــي ذلــــك ال ــي ــارب ــون ك ــي ــون شــركــة ي

األميركي وارين أندرسون. 
المحاكم  أعلنت  الذي  أندرسون  ويعيش 
المتحدة  الواليات  في  ــارب«  »ه أنه  الهندية 
من  تسلمه  فــي  الهندية  السلطات  وفشلت 

بالده. 
إيزوسيانات  ميثيل  غاز  من  طنًا   40 وكان 
لشركة  تــابــع  مصنع  ــن  م تــســرب  ــد  ق ــام  ــس ال
يونيون كاربيد يوم 3 ديسمبر/ كانون األول 

العام 1984 وقتل أكثر من15250 شخصًا.
الضحايا  بحقوق  تطالب  جماعات  وتقول 

إن إجمالي القتلى 25 ألف شخص. 
وتولى أكثر من أثني عشر قاضيًا مراجعة 
عقب  وثيقة  آالف  و3  شــاهــداً   178 شــهــادات 
قيام مكتب التحقيقات المركزية برفع دعوى 
من  سنوات  ثالث  بعد  المحكمة  في  جنائية 
نظر  خالل  المتهمين  أحد  توفي  وقد  الكارثة. 

القضية التي دامت لعقدين من الزمن.
مسئولي  ــاًل  أص التحقيقات  مكتب  واتهم 
تستحق  ــاة  وف فــي  التسبب  بتهمة  الشركة 
أن  يمكن  والــتــي  القتل  ــى  إل تــرقــى  وال  الــلــوم 
ولكن  سنوات   10 السجن  إلى  عقوبتها  تصل 

المحكمة العليا خففت التهمة. 



] تابع العالم كله حجم اإلرهاب الذي مارسته »إسرائيل« مع أسطول 
هذا  كل  »إسرائيل«  تمارس  أن  يتوقعون  يكونوا  لم  جداً  كثيرون  الحرية، 
اإلرهاب، وكثيرون جداً من داخل »إسرائيل« أو ممن يعملون ضمن أهدافها 
بالصورة  الجريمة  تلك  على  العالم  فعل  ردة  تكون  أن  يتوقعون  يكونوا  لم 

التي رآها العالم كله.
عن  يدافعون  كانوا  إنهم  الصهاينة:  ق��ال  الجريمة  تكشف  بداية  مع 

أنفسهم ضد اإلرهابيين الذين كانوا على متن السفينة »مرمرة«!
إفريقيا  لجنوب  البيض  المحتلين  أحد  بقول  البعيد  القول  هذا  ذكرني 
سبب  عن  سئل  وعندما  إرهابيون  بأنهم  هناك  المواطنين  اتهم  عندما 
القول  هذا  بسكين!  أذبحه  كنت  عندما  قدمي  عض  إنه  تخيلوا  قال:  قوله، 
قوم  إنهم  الصهاينة:  ع��ن  ق��ال  عندما  ط��وره  ع��ن  أردوغ���ان  السيد  أخ��رج 

كاذبون... كفى كذبًا.
جهد  أي  على  نهائيا  يقضوا  أن  الوحشي  العمل  بهذا  أرادوا  الصهاينة 
العمل،  هذا  مثل  إلى  بالعودة  أحد  ينكر  ال  بحيث  غزة  على  الحصار  لكسر 
لبنان...  في  اهلل  حزب  مع  حربهم  وقبلها  غزة  حرب  في  حدث  ما  مثل  تمامًا 
المتضامنين  من  مجموعة  استشهاد  آخر!  شيئًا  اهلل  وأراد  شيئًا  أرادوا  ولكن 
سيد  الشهيد  بقول  ذكرتني  الحدث  هذا  على  العالمية  الفعل  وردة  غزة،  مع 
وغذيناها  سبيلها  في  متنا  إذا  حتى  هامدة  جثثًا  تظل  كلماتنا  »إن  قطب: 

بدمائنا انتفضت حية وعاشت بين األحياء«.
السيد  ووع��د  كله،  العالم  شاهده  ما  وعملوا  تركيا،  في  اإلخ��وة  تحرك 
إنه  يقول:  من  هناك  وحيداً...  كان  لو  حتى  غزة  مع  سيقف  بأنه  أردوغ��ان 
سفن  ترافقها  قد  القادمة  القافلة  إن  يقول:  من  وهناك  غزة...  إلى  سيذهب 

تركية! حربية 
إص��رار  الموقف؟  ه��ذا  منهم  تقف  أن  تركيا  من  يتوقعوا  لم  الصهاينة 
تركيا  فإن  وإال  التعويضات...  وعلى  االعتذار،  وعلى  الحصار،  كسر  على 
قد  محاكمها  أن  إلى  باإلضافة  ذلك  كل  لتحقيق  كثيرة  إج��راءات  ستتخذ 

تصدر قرارات بمالحقة المجرمين الصهاينة الكبار.
التظاهرات في كثير من أنحاء العالم ووصف الصهاينة بما يستحقون، 
»إسرائيل«  تألفه  لم  مظهرجديد  كان  معهم  العالقات  بقطع  والمطالبة 
مظهراً  كان  الصهاينة  سفراء  من  كبير  عدد  استدعاء  سابقًا.  الشكل  بهذا 

غير مألوف سابقًا بهذه الكيفية.
السطو  وبعد  الحرية،  أسطول  مذبحة  بعد  نراها  بدأنا  حقيقية  تغيرات 
برفع  يطالب  المتحدة  األم���م  ع��ام  أم��ي��ن  ك���وري«.  »راش��ي��ل  سفينة  على 
الحصار ويستنكر المذبحة، مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تفعل 
جريمة  واستنكرت  فوراً  الحصار  برفع  طالبت  كثيرة  دول  نفسه،  الشيء 

الصهاينة.
األي��ام  ف��ي  نتوقعه  ال��ذي  ذل��ك  منه  األج���ود  لكن  ج��ي��داً...  ك��ان  ذل��ك  ك��ل 
وأوروبية،  عربية  دول  من  غزة،  إلى  للمغادرة  تتأهب  سفن  هناك  القادمة! 
جريمتهم  أن  للصهاينة  يؤكد  ألنه  وأحسنها  األعمال  أهم  من  العمل  وهذا 
رفح  معبر  طريق  عن  غزة  وصلوا  عرب  برلمانيون  وهناك  دورها...  تؤِد  لم 

تضامنًا معهم، وهناك آخرون من دول أخرى في الطريق.
لالنطالق...  سبيلها  في  أخرى  وهناك  انطلقت،  برية  إغاثة  قوافل  هناك 
أي  يحقق  لم  الصهيوني  اإلج��رام  أن  على  قوية  مؤشرات  القوافل  تلك  كل 
شيء من أهدافه، بل جاء على عكس ما يريدون وهذا مكسب ألهالي غزة ما 

كان ليحصل لوال تلك الجريمة.
المؤشرات خارج النطاق العربي كانت إيجابية لكنها في عالمنا كانت 

محبطة إال أن تتغير األمور!
اجتمع وزراء الخارجية العرب... وليتهم لم يفعلوا!

مثير  والسبب  الصهاينة!  مع  العربية  العالقات  إبقاء  ال���وزراء  ق��رر 
م��اذا  »م��رم��رة«!  سفينة  رك��اب  قتل  ف��ي  الصهاينة  أس��ب��اب  مثل  للضحك 
التدخل  مثل:  »إسرائيل«،  مع  األزمات  في  تستثمر  العالقة  تلك  إن  قالوا: 
المصري واألردني لحض »إسرائيل« على إطالق سراح الموقوفين العرب 

من  أقول:  السلمية!  العملية  دفع  على  تساعد  كما  الحرية...  أسطول  من 
يصدق هذا الكالم!

يعكس  ال��وزراء  ق��رار  إن  فقال:  المصرية  الخارجية  باسم  الناطق  أما 
على  االعتداء  وإزاء  عمومًا  اإلسرائيلي  السلوك  على  العربي  الغضب  حجم 
أن  العيب  من  أليس  الغضب!  هذا  على  سالم  يا  خصوصًا!  الحرية  قافلة 

يقال هذا الكالم؟!
من  هو  غ��زة:  عن  الحصار  كسر  أن  يفهم  إنه  ق��ال:  مصر  خارجية  وزي��ر 
سياستها  تغيير  وارد  في  ليست  مصر  وأن  للقطاع،  البحرية  الحدود  خالل 

تجاه غزة!
حكومة  على  واثنوا  رفح،  معبر  بفتح  مصر  قيام  من  فرحوا  الكثيرون 
مهما  غزة  على  حصار  قفله  ألن  مفتوحًا  المعبر  يستمر  أن  وطالبوها  مصر، 
أن  على  اتفقوا  مصر  وسياسيون  كثر،  مصريون  قانونيون  ذلك؟!  غير  قيل 
يفرضوا  أن  للصهاينة  يحق  وال  إنساني  وغير  قانوني  غير  رفح  معبر  قفل 

على مصر القيام بهذا العمل.
كعادتها...  كبيرة  مصر  تكون  وأن  مفتوحًا،  المعبر  يستمر  أن  أتمنى 
وكذلك  العالم  دول  ومعظم  واألع���راف،  القوانين  كل  كسروا  الصهاينة 

المسئولون األمميون يطالبون بكسر الحصار فلماذا ال تفعلها مصر!
ولو  والمسلمين.  العرب  معظم  قلب  في  أصبحوا  وزرائها  ورئيس  تركيا 
المكانة  هي  وهذه  نفسها،  المكانة  لهم  لتكون  مثله  لفعلوا  اآلخرون  أتعظ 
الحمالت  كل  يدعم  أن  وأتمنى  ورائ��ع��ًا  موفقًا  ك��ان  قطر  أمير  الحقيقية. 
بطريقة  الطريق  لنبدأ  أردوغ���ان  يد  في  ي��ده  يضع  وأن  القادمة  اإلغاثية 

صحيحة.
كانوا  الذين  مراسليها  ولكل  لها  الشكر  رائعة...  كانت  »الجزيرة«  قناة 
على متن األسطول... وقفت مع الحملة أواًل بأول، فأفاضت بعض القنوات 

المأفونة وبعض الكتاب الذين يسيرون في الركب الصهيوني.
هذا  المقال،  آخ��ر  ف��ي  أجعله  أن  تعمدت  ال��ذي  األميركي  الموقف  أم��ا 
الموقف الذي برر للجريمة، ولم يوافق على تشكيل لجنة دولية للتحقيق، 
وبنفس  أميركيين،  السفينة  ركاب  كان  لو  واحداً:  سؤااًل  قادته  على  أطرح 
بصدق  أجبتهم  إن  فاعلون؟!  كنتم  م��اذا  الطريقة  بتلك  وقتلوا  الظروف، 

فستعرفون لماذا يكرهكم معظم الناس.
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ليس دفاعًا عن النفاق!

والمجاملة،  والرياء  النفاق  عن  المبدأ،  حيث  من  التقية،  تختلف  ال   [
بعين  وأخذهم  اآلخرين  إلى  االلتفات  ضرورة  على  تتأسس،  ألنها  ليس 
من  ل���«واح��دة  تجٍل  هي  إنما  المفاهيم  ه��ذه  كل  ألن  بل  فحسب،  االعتبار 
بين  العالقة  مشكلة  وهي  أال  تاريخنا،  في  الميتافيزيقية  المشاكل  أقدم 
الباطن  بين  ص139(،  ال��ث��ورة،  في  أرن��دت،  )حنا  والمظهر«  الكينونة 
والظاهر، بين ما أنت عليه في حقيقتك، وبين ما تتظاهر به أمام اآلخرين. 
وفي تاريخ الفكر اليوناني »اتخذ سقراط نقطة انطالقه من إيمان ال خالف 
عليه بحقيقة المظهر، فهو يدعو المخاطب: »كن ما ترغب بالظهور به أمام 
أمام  به  بالظهور  ترغب  كما  نفسك  أمام  »اظهر  بذلك:  ويعني  اآلخرين«، 
التي  الحالة  على  يستمر  أن  اإلنسان  واجب  »أن  يرى  أنه  كما  اآلخرين«. 
اختارها لنفسه، أو رّتبه فيها فؤاده، مكافحًا األخطار، ال يأبه ألبتة لسوى 
أن  النصيحة،  بهذه  يريد،  وهو  ص46(.  سقراط،  )دف��اع  والعار«  اإلث��م 
يحقق المطابقة بين المظهر والكينونة، بين الظاهر والباطن. ولقد امتلك 
لهذه  ثمنًا  حياته  يدفع  جعله  ما  نفسه  مع  والصدق  الشجاعة  من  سقراط 
وكان  م،  ق   399 العام  في  باإلعدام  عليه  المحكمة  حكمت  فقد  المطابقة، 
باستعطاف  أو  المحكمة،  من  البراءة  بالتماس  حياته  ينقذ  أن  يستطيع 
القضاة، أو بالهرب، أو باختيار حكٍم النفي، إال أنه اختار أن يتجّرع السّم. 
كانت  المحاكم  ألن  فصيحًا  دفاعًا  »يعد  ب��أن  تالميذه  أح��د  نصحه  وق��د 
وُيذكر  الفصيحة،  ص213(  سقراط،  )محاكمة  بالخطابة«  ر  للتأثُّ مّياله 
كما  روح��ه،  أن  إال  مرتين،  الدفاع  من  النوع  هذا  يعّد  أن  ح��اول  سقراط  أن 
فأقسم،  المحكمة،  مع  المهادنة  من  النوع  هذا  عن  تصرفه  كانت  يقول، 
الفكر«  وجميل  األلفاظ  بمتخّير  أنيقًا  »خطابًا  يدّبج  لن  أنه  المحكمة،  أمام 
ينظر  كان  سقراط  أن  هذا  إلى  أضف  غيره.  يفعل  كما  العبارات  ومتأّنق 
إلى الخطابة بنظرة دونية و«يسّوي بينها وبين النفاق«. والنفاق شرخ 
النفاق  أن  كما  والمظهر،  الكينونة  بين  المطلوبة  المطابقة  تلك  في  عميق 
إلى  يستطيع  وال  يخدع  »ال  سقراط،  يقول  كما  واهلل،  الخداع،  من  ضرب 
مقتنعًا،  سقراط  كان  ولهذا  إثم؛  ذلك،  عن  فضاًل  والنفاق،  سبياًل«.  الخداع 
أن  بالمرء  جدير  »غير  بأنه  حياته،  من  األخيرة  اللحظات  في  وهو  حتى 
ألنه  وذلك  التهلكة«؛  من  التخّلص  قصد  إتيانه،  بالرجل  يجدر  ال  ما  يأتي 
اإلثم؛  من  نفّر  أن  كلها  الصعوبة  بل  الموت،  من  نفّر  »أن  الصعب  من  ليس 

ألنه أشّد سرعة من الموت«. 
ينطوي موقف سقراط على شجاعة فاضلة واستثنائية، وهي شجاعة 
سيتحّلى بها، من بعد سقراط، السيد المسيح، واإلمام الحسين وأصحابه، 
أن  إال  وآخ���رون.  حنبل  بن  أحمد  واإلم��ام  السكيت  واب��ن  ع��دي  بن  وحجر 
وتحّملهم،  عزيمتهم  وقوة  وصدقهم  هؤالء  بشجاعة  كلهم  ليسوا  الناس 
وليسوا كلهم على استعداد ألن يدفعوا حياتهم أو سالمتهم ثمنًا لمطابقة 
بعد  اكتشفوا،  البشر  إن  ثم  الكثير.  يكّلف  تحقيقها  وص��ار  مستعصية 
المرء  بإمكان  أن  وهي  الدهاء،  غاية  في  حيلة  قبلها،  وربما  هؤالء  شجاعة 
أن يكون صادقًا مع نفسه بحيث يحتفظ بمعتقداته الخاصة وشخصيته 
الحقيقية في سّره فقط، فيما يتظاهر في العلن وأمام الناس بخالف ذلك. 
فهو،  واح��د«،  بحجر  عصفورين  »ض��رب  قد  المرء  يكون  الحيلة  وبهذه 
بذلك، يحفظ سالمة معتقداته وشخصيته الحقيقية وحتى كراهيته في 
السّر، ويحفظ حياته وسالمته في العلن وحين يتعامل مع اآلخرين. وإذا 
أنفسنا  إنقاذ  سبيل  في  زائف  بوجه  والتظاهر  حقيقتنا  كتمان  األمر  تطلب 

من تهلكة محققة، فال ضير في ذلك.
قد  المرء  فكأن  نموذجيًا،  خياراً  برغماتي،  منظور  من  الخيار،  هذا  يعّد 
مذموم  خيار  أنه،  إال  الحياة(،  وحفظ  المعتقد  )سالمة  بالحسنيين  فاز 
نصفين،  إل��ى  المرء  حياة  يشطر  ألن��ه  مذموم  وه��و  سقراط،  منذ  أخالقيًا 
بين  المطلوب  التطابق  يتالشى  حتى  االن��ش��ط��ار  ه��ذا  يتحقق  إن  وم��ا 
وصافيًا  كليًا  وانعكاسًا  مرآة  المظهر  يكون  أن  وبدل  والكينونة،  المظهر 
وهذا  نقيضه.  على  بل  اآلخر،  خالف  على  يكون  باألول  إذا  المرء،  لكينونة 
انشطار يزعج اآلخرين ويحّرك فيهم الريبة والشك والتوّجس، فتراهم ال 
فهل  معه،  يتعاملون  الذي  المرء  هذا  حقيقة  اليقين،  وجه  على  يعرفون، 
على  المقابل،  في  ويتستر،  بوجه،  يتظاهر  أنه  أم  مخبره  عين  هو  مظهره 

وجه آخر؟
أننا  حين  في  والنفاق،  التقية  سلوك  من  ونتوّجس  نرتاب  لماذا  ولكن، 
الرياء  مثل  والنفاق  التقية  من  قريبة  أخرى  سلوكيات  مع  كثيراً  نتجّوز 
لمشكلة  تجليًا  تمّثل  كلها  السلوكيات  هذه  أليست  والتمّلق؟  والمجاملة 
ما  ولكن  بلى،  الخداع؟  ضروب  من  ضربًا  هي  أليست  والكينوية؟  المظهر 
الرياء  في  له  مثيل  ال  بعمق  تتمتعان  أنهما  والنفاق  التقية  تجربتا  يمّيز 
والمجاملة والتمّلق وتنويعاتها األخرى. فالرياء تظاهر سطحي يقوم به 
المرء طلبًا لتقدير اآلخرين وإطرائهم واستحسانهم، فيما تقوم المجاملة 
عبر  اليومية  االجتماعية  حياتنا  عجلة  تسيير  وهو  أساسي  مطلب  على 
جرح  وتجّنب  اآلخرين  مع  عالقاتنا  على  للحفاظ  المطلوب  الظاهري  الوّد 
مشاعرهم. في حين يعّبر التملق عن نوع من التقّرب من أرباب المصالح 
الرياء  سلوكيات  فإن  األس��اس،  هذا  وعلى  لهم.  الكاذب  ال��وّد  إظهار  عبر 
بشيء  التظاهر  على  والنفاق،  التقية  كما  تقوم،  والتمّلق  والمجاملة 
يمّيز  ما  أن  إال  اآلخرين،  إلى  االلتفات  ض��رورة  وعلى  آخ��ر،  شيء  وإخفاء 
حياة  تشطران  لكونهما  بالعمق  تمتازان  تجربتان  أنهما  والنفاق  التقية 

وهذا  ووجهين.  وشخصيتين  حياتين  للمرء  فكأن  شطرين،  إلى  المرء 
فإنه  حدث  وإذا  والتمّلق،  والمجاملة  الرياء  حالة  في  يحدث  ال  انشطار 

انشطار سطحي وِقْشري أي إنه انشطار ال يترك أثراً عميقًا في النفس.
ال ترتبط المجاملة والرياء والتمّلق والمسايرة، بالضرورة، بسياقات 
التطلع  على  بل  الخوف،  على  تتأسس  ال  السلوكيات  هذه  أن  كما  عدائية، 
بل  محتمل،  لخطر  دفعًا  ليست  فهي  المنتظرة،  والمنافع  المكاسب  إلى 
والنفاق  التقية  تجربتي  فصل  يمكن  ال  حين  ف��ي  منتظر.  لمغنم  جلبًا 
فهذه  والخوف،  والهيمنة  القوة  وعالقات  العدائية  السياقات  هذه  عن 
تمتاز  وبهما  التجربتين،  لهاتين  أساسية  مكّونات  والعالقات  السياقات 

هاتان التجربتان عن سلوكيات التلون والتظاهر وااللتفات األخرى.
نفاق  تجربة  أع��رق  اإلس��الم  صدر  في  المدينة  منافقي  تجربة  وتمّثل 
مرض  بأنه  النفاق  القرآن  وصف  وقد  اإلسالمي.  العربي  التاريخ  عرفها 
وهو  )البقرة/10(،  َمَرًضا«  ُه  اللَّ َفَزاَدُهُم  َمَرٌض  ُقُلوِبِهْم  »ِفي  القلب:  في 
المؤمنين،  مع  ظاهرية  حياة  نصفين:  إلى  المنافق  حياة  يشطر  مرض 
وصفه  كما  حالهم  هو  وهذا  والكّفار.  اليهود  مع  السّر  في  حقيقية  وحياة 
َقاُلوا  َشَياِطيِنِهْم  إَِلٰى  َخَلْوا  َوإَِذا  ا  آَمنَّ َقاُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َلُقوا  »وإَِذا  القرآن: 
ليس  االنشطار  هذا  أن  إال  )البقرة/14(.  ُمْسَتْهِزُئوَن«  َنْحُن  َما  إِنَّ َمَعُكْم  ا  إِنَّ
وحاّد،  عميق  انشطار  هو  بل  والمجاملة،  الرياء  في  يحدث  كما  سطحيًا 
»مردوا  بأنهم  المدينة  منافقي  وصف  حين  العمق  هذا  عن  القرآن  عّبر  وقد 
من  كأنه  فصار  فيه  واستمروا  النفاق  في  لّجوا  أنهم  بمعنى  النفاق«  على 
َمَرُدوا  اْلَمِديَنِة  أَْهِل  َوِمْن  ُمَناِفُقوَن  اْلأْعَراِب  ِمَن  َحوَلُكْم  ْن  »َوِممَّ طبائعهم: 

َفاِق« )التوبة/101(. َعَلى النِّ
لم تكن تجربة منافقي المدينة تعبيراً عن تظاهر سطحي عابر، بمعنى 
انشطاراً  كانت  بل  تمّلقًا،  وال  مسايرة  وال  ري��اء  وال  مجاملة  تكن  لم  أنها 
حقيقيًا في حياة المنافقين. وينطوي جذر كلمة »نفاق« على دالالت قوية 
وقيل  الُجحر،  أي  فق  النَّ من  مشتق  فالنفاق  العميق.  االنشطار  هذا  تعّزز 
َرب في اأَلرض، وقيل: إنما سمي  َفق وهو السَّ إنما »سمي المنافُق ُمنافقًا للنَّ
لليربوع  إن  ويقال  نافقاءه«،  دخوله  وهو  كاليربوع  ناَفَق  ألنه  ُمنافقًا 
أحد  أراد  فإذا  النافقاء،  له  يقال  وآخر  القاِصعاء،  له  يقال  جحر  جحرين: 
يفعل  هكذا  و«يقال  الناِفقاء،  في  ودخل  القاِصعاء،  من  خرج  يصطاده  أن 

الُمنافق، يدخل في اإلسالم ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه«.
يشطران  فاالثنان  اليربوع،  مع  يحدث  كما  المنافق  مع  ه��ذا  يحدث 
االنشطار  هذا  أن  يعني  وهذا  للنجاة.  طلبًا  )نفقين(  شطرين  إلى  حياتهما 
لم يكن هوى في النفس وال هو رغبة دفينة لكائنات ُمسيرة فطريًا، بل هو 
لقد  المدينة.  مجتمع  في  الناشئة  الجديدة  القوة  عالقات  فرضته  انشطار 
رسم المسلمون، آنذاك، قواعد اللعبة، ولو كان المنافقون أقوياء في صدر 
اإلسالم لما اضطروا إلى النفاق والعيش في حياة مزدوجة مشطورة، بل 
واحدة  حياة  المشروخة  حياتهم  ولكانت  ظاهرهم،  عين  باطنهم  لكان 
ابن  يقول  كما  اإلس��الم،  أن  إال  اإلس��الم.  قبل  كانوا  كما  ومتماسكة  دة  موحَّ

باإلسالم،  فظهروا  عليه،  قومهم  واجتماع  بظهوره،  »قهرهم  إسحاق، 
يهود؛  م��ع  ه��واه��م  وك��ان  ال��س��ّر،  ف��ي  ونافقوا  القتل،  م��ن  ُج��ّن��ة  وات��خ��ذوه 
ج:16،  األدب،  فنون  في  األرب  )نهاية  اإلس��الم«  وجحودهم  لتكذيبهم 
على  وفرضت  استجّدت  قوة  عالقات  مسألة  إذن،  فالمسألة،  ص352(. 
وإيمانهم  الباطني  كفرهم  بين  حياتهم  يشطروا  أن  المدينة«  »منافقي 
ضروب  من  وضرب  دفاعية  آلية  سوى  االنشطار  هذا  يكن  ولم  الظاهري. 
عنه،  التنازل  وارد  في  هؤالء  يكن  لم  القلب  داخل  قوي  كفر  بين  التسوية 
التظاهر  ب��اب  م��ن  ب��ه  التزموا  ال��خ��ارج  ف��ي  بقوة  معزز  مستجد  وإي��م��ان 
التي  ال��س��ورة  في  حالهم  ال��ق��رآن  وص��ف  وق��د  القتل.  من  جّنة  وات��خ��ذوه 
ًة« )المنافقون/2(،  َخُذوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّ حملت اسمهم حين قال تعالى: »اتَّ
سالح  م��ن  ب��ه  واس��ت��ت��رت  وق��اك  م��ا  وك��ل  ال���درع  ه��ي  اللغة،  ف��ي  وال��ُج��ّن��ة، 

يتهددك.
بالطبع  البشر؟  حياة  في  استثناء  المدينة  منافقي  تجربة  كانت  هل 
استثناء.  تكن  لم  ولكنها  وفريدة،  عميقة  تجربة  كانت  أنها  صحيح  ال، 
بحيث  والسطحية  السهولة  م��ن  التجربة  ه��ذه  تكن  ل��م  المقابل  وف��ي 
مثاًل،  ي��ح��دث،  كما  واعتيادية  يومية  ب��ص��ورة  البشر  حياة  ف��ي  تتكّرر 
األخيرة  التصرفات  فهذه  والتملق.  والمسايرة  والمجاملة  الرياء  مع 
وااللتفات،  والتظاهر  الخداع  على  تنهض  إنها  حيث  من  بالنفاق  شبيهة 
على  وال��دل��ي��ل  بالسطحية،  ت��م��ت��از  ك��ون��ه��ا  ف��ي  عنها  تختلف  أن��ه��ا  إال 
ال  إكراه.  أو  اضطرار  ودونما  باستمرار  إليها  تلجأ  الناس  أن  سطحيتها 
الجبن  بدافع  المراءاة  إلى  مضطراً  نفسه  يجد  المثال،  سبيل  على  أحد، 
أو الخوف من عقاب وشيك يتهّدده، لكن الكثيرين قد تضطرهم ظروفهم 
دة إلى النفاق حين يجد نفسه واقعًا بين خيارين ال ثالث  القاهرة والمهدِّ
األيديولوجيا  أو  الجديد  الدين  باعتناق  التظاهر  وإما  الموت  فإما  لهما، 

الجديدة.
المنافقين  أن  الصحيح  فمن  َم��َرض��ي.  جبن  على  ال��ن��ف��اق  ينطوي 
)فهم  المعركة  قلب  في  وليس  المجتمع  ووس��ط  الناس  بين  يعيشون 
األرض  إل��ى  قالون  يثَّ ك��ان��وا  ول��ه��ذا  ال��ح��روب،  يخوضوا  أن  م��ن  أج��ب��ن 
المسلمين  جيش  إلى  االنضمام  من  يفلتوا  لكي  األعذار  بشتى  ويتعّللون 
النفاق  تجربة  أن  كذلك،  الصحيح،  لكن  اإلسالم(،  صدر  إبان  غزواته  في 
يسكن  الموت  من  فالحذر  والحروب،  المعارك  أجواء  عن  بعيدة  ليست 
اآلخرين،  إلى  االلتفات  شديدو  وه��م،  لحظة،  كل  في  المنافقين  نفوس 
القرآن  وصف  وقد  )المنافقون/4(.  َعَلْيِهْم«  َصْيَحٍة  ُكلَّ  و«َيْحَسُبوَن 
َيْنُظُروَن  َرأَْيَتُهْم  اْلَخْوُف  َجاَء  »َف��ِإَذا  بقوله:  األحزاب  غزوة  إبان  حالهم 
)األح��زاب/19(.  اْلَمْوِت«  ِمَن  َعَلْيِه  ُيْغَشى  ِذي  َكالَّ أَْعُيُنُهْم  َت��ُدوُر  إَِلْيَك 
على  حكم  وإاّل  منافقًا  يكون  أن  إرادت��ه،  بملء  يختار،  عاقل  ثمة  فليس 
وأن  وعلنه،  س��ّره  بين  وممّزقة  َوِجلة  خائفة  حياة  يعيش  ب��أن  نفسه 
متناقضين  إيمانين  يحتمل  وأن  لحظة،  كل  في  للخطر  حياته  يعّرض 

اآلخر. منهما  كل  يدّمر 
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وقفات مع أسطول الحرية

الدور اإلقليمي الجديد لتركيا في منطقة الخليج والشرق األوسط

المنطقة  في  الحالي  والجيو-ستراتيجي  السياسي  الوضع  يبدو   [
القوى  اعتماد  من  بالرغم  وذل��ك  المعالم،  واض��ح  وغير  ملتبسًا  العربية 
السياسات  ورس��م  التغيير  خريطة  في  فاعلية  األكثر   - الكبرى  الدولية 
بالمنطقة،  وخاصة  جديدة(  إنها  )تقول  سياسية  وتوجهات  لخطط   -
وتتعلق بطبيعة مقاربتها للملفات الشائكة في أكثر من موقع هنا وهناك... 
يبدو  األبيض،  البيت  إلى  جديدة  سياسية  إدارة  وصول  بعد  وخصوصًا 
التي  السياسية  التوجهات  معظم  مخالفة  على  منصبًا  األساسي  هّمها 
ببناء  اهتمامها  م��ن  أكثر  السابقة،  الجمهورية  اإلدارة  تعتمدها  كانت 

سياسات واضحة ومعروفة. 
وتعارض  واإلق��ل��ي��م،  المنطقة  دول  معظم  مصالح  ت��ض��ارب  ظ��ل  وف��ي 
سياساتها إلى درجة التناقض الجوهري فيما بينها من جهة وبينها وبين 
القوى الدولية الكبرى من جهة ثانية، تحاول بعض دول منطقتنا - وعلى 
وعقالنية...  بهدوء  القائمة  التعقيدات  مجمل  مع  التعاطي   - تركيا  رأسها 
وبخاصة  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  ومتابعتها  مالحظتها  يمكن 

بعد استالم حزب العدالة والتنمية للسلطة فيها.
نوعيًا  استراتيجيًا  وحيزاً  جغرافية  مساحة  تشغل  التي  الدولة  فهذه 
مهمًا ومؤثراً، التزال تشهد منذ وصول حزب العدالة والتنمية - ذي التوجه 
متسارعة  مفصلية  تحوالت  2002م  في  السلطة  إلى   - المعتدل  اإلسالمي 

على صعيدها الداخلي والخارجي.
المفقودة  شبه  التاريخية  مكانتها  كل  أو  بعض  استعادة  تحاول  وهي 
واالقتصادي  السياسي  ال��ن��ادي  إل��ى  ال��دخ��ول  إغ���راءات  بين  والضائعة 
التاريخ  أعماق  إل��ى  العودة  وبين  فيه،  مقعد  على  والحصول  األوروب���ي 

من  القلب  موقع  فيه  لتركيا  كانت  ال��ذي  والمتألق  البهي  »العصملي« 
لها  المخصص  ومقعدها  الجديدة«   - »القديمة  مكانتها  لتستعيد  الجسد، 
مثاًل(  )كإيران  األخ��رى  ال��دول  لبعض  يمكن  أنه  نعتقد  ال  وال��ذي  وحدها، 
السياسي  الجيواستراتيجي  والثقل  التاريخي  للعمق  نظراً  تحتله  أن 
والثقافي والديني الذي تحوزه تركيا في المنطقة العربية، والذي لن تجد 
أمام تحققه على األرض أية عقبات تذكر... على عكس إيران التي تتوجس 
تدخالتها  بسبب  العربية،  وال��ش��ع��وب  الحكومات  م��ن  كثير  ش��راً  منها 
تضخم  من  وبسبٍب  ال��دول،  تلك  لبعض  الداخلية  الشئون  في  المتكررة 
ذات  الشيعية  الدينية  ثورتها  مبادئ  تصدير  على  المرتكزة  تطلعاتها 
الدين  بين  النفعي  المصلحي  وربطها  الجذرية،  الرفضية  والنزعة  التوجه 
مجمل  على  التاريخي  وحضورها  القومية  نزعتها  وطغيان  والسياسة، 

سياساتها الخارجية )قومنة التشيع(. 
ولكن تركيا تبدو أكثر قدرًة من إيران على القيام بدور أساسي في مجمل 
السياسات االستراتيجية المتعلقة بالمنطقة، ليس فقط ألنها دولة كبيرة 
األخرى  والمزايا  والطاقات  والموارد  الثروات  من  تمتلك  األطراف،  مترامية 
الدول،  معظم  مع  وطيبة  جيدة  عالقة  على  أيضًا  ألنها  بل  الكثير،  الشيء 
ملف  من  أكثر  حول  مواربة  دون  ومن  الجميع  مع  الحديث  من  يمكنها  مما 
اإلقليمية  السياسة  في  أساسي  تواصل  مركز  إلى  والتحول  وشائك،  معقد 
ثابتة   - الجديدة  بقيادتها   - تركيا  تبنت  أن  بعد  وخصوصًا  والدولية. 
العالقات،  في  التعدد  ضرورة  وهي  الخارجية  سياستها  في  استراتيجية 

وعدم حصرها في خط أو مستوى واحد. 
عريضة  شعبية  ق��اع��دة  على  الجديدة  التركية  القيادة  ارت��ك��زت  لقد 
والعقالنية  )الهادئة  الخارجية  سياستها  تنفيذ  في  قدمًا  للمضي  وواسعة 
جعلت  ملفتة  داخلية  اقتصادية  لنجاحات  تحقيقها  بعد  والنشطة(، 
الداخلية،  التنمية  مستويات  رف��ع  في  العالم  دول  أه��م  إح��دى  تركيا  من 
يمكن  ما  وهذا  القومية.  الميزانية  حجم  وزيادة  المالي،  العجز  وتخفيض 
مالحظته ومتابعته من قبل الجميع، وبخاصة لمن يزور هذا البلد، ويقوم 

ليقف  المهمة،  والتجارية  الصناعية  مدنها  بعض  في  ميدانية  بجوالت 
ونهوض  االقتصادية  بالتنمية  المتعلقة  األرق��ام  مصداقية  على  كثب  عن 
االقتصادية  والمنظمات  األوس��اط  مختلف  تقدمها  التي  التركي  االقتصاد 

الدولية بخصوص قوة وتطور االقتصاد التركي.
تحقيق  زخم  من  القادم   - أردوغ��ان  قيادة  تتمكن  لم  لو  أنه  وباعتقادي 
اقتصادية  أسس  على  الداخل  بناء  من   - اسطنبول  في  باهرة  نجاحات 
صحيحة ومتينة، لبقيت محصلة المعادلة التركية الخارجية - في دورها 
ومكانتها وتأثيرها - صفراً، كما كانت عليها في السابق عندما كانت تركيا 

إحدى مصادر أو مواقع اإلثارة والتوتير في المنطقة. 
االستراتيجية  واللحظة  الفرصة  ب��أن  الجدد  األت��راك  القادة  أدرك  لقد 
سياساتهم  وفشل  اآلخرين،  أخطاء  عن  بالطبع  والناتجة   - حاليًا  القائمة 
الخاصة بالمنطقة، األمر الذي أوقعها في حالة فراغ استراتيجي - أدركوا 
واستغالل  الخارجية،  سياساتهم  موضعة  إلع��ادة  سنحت  الفرصة  أن 
اللحظة الحرجة )لحظة الفراغ وااللتباس التاريخي( التي قد ال تتوافر لهم 
مرة أخرى، فانطلقوا في اتجاه بناء سياسات جديدة، تتداخل فيها عوامل 

جذب واستقطاب مختلفة ومتعددة ما كان من الممكن تصورها سابقًا.
محورية  دول��ة  تركيا  أن  على  تقوم  الجديد  التصور  هذا  قاعدة  وكانت 
الشرقي  الجغرافي  وامتدادها  ولجوارها  لنفسها  فقط  ليس  الشرق  في 
استقرار  عن  دومًا  الباحثين  أيضًا  لألوروبيين  كذلك  هي  وإنما  والجنوبي، 
كان  والذين  ال��دائ��م(،  الشرقي  والجنوبي  الجنوبي  )ج��واره��م  المنطقة 
عليهم أن يدركوا بأنه البد أن تمر سياساتهم في المنطقة العربية - المثقلة 
تاريخيًا  مهيأون  ألنهم  غيرهم؛  قبل  األت���راك  عبر   - واألزم���ات  بالهموم 
كل  مع  وصراحة  بعمق  للتحدث  وجغرافيًا  دينيًا  وجاهزون  وحضاريًا 
فيها  بما  اإلقليم،  دول  وشجون  وشئون  قضايا  كل  وح��ول  المنطقة،  دول 

إسرائيل.
وإسرائيل،  سورية  بين  المفاوضات  في  تتوسط  تركيا  رأينا  ولهذا 
وقف  على  تعمل  رأيناها  كما  وأميركا،  إيران  بين  التوسط  حاليًا  وتحاول 

ذلك  عن  المسئولية  كامل  إسرائيل  تحميل  مع  غزة،  لقطاع  إسرائيل  غزو 
العدوان.

من  األمور  مقاربة  يحاول  للمنطقة  الجديد  التركي  السياسي  التصور  إن 
أسس  لبناء  والتفرغ  المنطقة،  في  السالم  لتحقق  الحيوية  الضرورة  زاوية 
التي  واإلسالمية  العربية  مجتمعاتنا  داخل  في  الصالح  الحكم  ومقومات 
والحرية  الداخلي  والسالم  األمان  بين  الترابط  بأهمية  متزايداً  وعيًا  تشهد 

والديمقراطية وحقوق اإلنسان.
مراوغة  أية  عن  ناتجة  وليست  حقيقة،  المقاربة  بهذه  األتراك  وقناعة 
من   - إليه  وصلت  ما  إلى  لتصل  كانت  ما  نفسها  تركيا  أن  باعتبار  تكتيكية، 
للدولة  المؤسسي  البعد  ألهمية  الجدد  قادتها  إدراك  ل��وال   - ودور  مكانة 
تزداد  ال��ذي  الشعب  من  مدعومة  واسعة  ديمقراطية  قاعدة  على  المرتكز 
عوامل  ت��زداد  ما  بمقدار  والسلطة  السياسة  ممارسة  في  انخراطه  عملية 

الجذب واإلغراء االقتصادي والحريات العامة التي توفرها له الدولة. 
في  المؤثر  النوعي  ودوره��ا  السياسي  موقعها  لتركيا  أن  نعتقد  إننا 
واإلسالمية،  العربية  منطقتنا  تلف  التي  والتحديات  القضايا  معظم 
بل  أح��د،  من  هديًة  ال��دور  ه��ذا  على  تحصل  لم  تركيا  أن  أمامنا  وال��واض��ح 
نتيجة  نفسها،  تلقاء  ومن  منها  بوعي  عليه  للحصول  وخططت  له  رسمت 
عقالنية سياستها الخارجية وسرعة تحركها وروح المبادرة الفعالة التي 

تمتلكها. 
خالل  حدثت  التي  والعسكرية  واألمنية  السياسية  األحداث  أثبتت  وقد 
في  وأساسي  محوري  العب  تركيا  أن  األخيرة  الماضية  األرب��ع  السنوات 
معظم المعادالت السياسية القديمة والجديدة للمنطقة، مما يحتم ويجبر 
وغير  السياسية  القنوات  وفتح  الحديث  على  الكبرى  وال��ق��وى  ال���دول 

السياسية بالكامل معها وباستمرار.
أنفسهم  وغيبوا  غابوا  أن  بعد  له  يتنبهوا  أن  العرب  على  يجب  ما  وهذا 
يجمعهم  ما  أن  بالرغم  األت��راك.  مع  ومتينة  طيبة  عالقات  بناء  عن  طوياًل 

بتركيا أكثر بكثير مما يفرقهم عنها.

نبيل علي صالح

 كاتب سوري، والمقال ينشر بالتعاون مع »مشروع منبر الحرية 
»www.minbaralhurriyya.org

بان كي مون

األمين العام لألمم ا لمتحدة

لنعترف بالقيمة
 الهائلة لمحيطات العالم

] تقوم المحيطات بدور رئيسي في حياتنا اليومية. فهي جزء 
ال يتجزأ من التنمية المستدامة وأحد المجاالت الهامة للبحوث. 

على  المحيطات  يستكشفون  وه��م  العلماء،  وي��واص��ل 
أعماق أكبر من أي وقت مضى، اكتشاف أشكال جديدة من الحياة 
للنهوض  عظيمة  إمكانات  على  تنطوي  البحوث  وه��ذه  البحرية. 

برفاه البشر.
بيد أننا إذا كان لنا أن نستفيد استفادة كاملة مما يمكن للمحيطات 

أن تقدمه لنا، فعلينا أن نتصدى لآلثار الضارة لألنشطة البشرية.
باطراد.  متزايد  إلنهاك  يتعرض  المحيطات  في  الحياة  فتنوع 
المناخ،  وتغير  البحرية،  الحية  ل��ل��م��وارد  المفرط  واالس��ت��غ��ال 
والتلوث الناشئ عن المواد واألنشطة الخطرة، كلها عوامل تشكل 
اإلجرامية،  األنشطة  نمو  وكذلك  البحرية.  للبيئة  خطيرًا  تهديدًا 
ألمن  بالنسبة  خطيرة  آثار  عليها  تترتب  التي  القرصنة،  فيها  بما 

الماحة وسامة البحارة.
ويجري االضطاع بالفعل بالعمل الكثير في إطار اتفاقية األمم 

المتحدة لقانون البحار للعام 1982 - ”دستورنا للمحيطات“. 
بدء  على  مضى  أن  بعد  لنا،  المرشد  بمثابة  االتفاقية  زالت  فما 

نفاذها 15 عامًا. 
تلبية  على  المحيطات  ق���درة  نحمي  أن  لنا  ك���ان  إذا  أن��ن��ا  غير 
احتياجات المجتمع الكثيرة والمتنوعة، فا بد لنا من القيام بما هو 

أكثر بكثير. 
العالمي  باليوم  الثاني  السنوي  االحتفال  مناسبة  في  وإنني، 
على  م��ك��ان  ك��ل  ف��ي  وال��م��واط��ن��ي��ن  ال��ح��ك��وم��ات  أح��ث  للمحيطات، 
االعتراف بالقيمة الهائلة لمحيطات العالم - وعلى القيام بواجبهم 

في تأمين سامتها وحيويتها.
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مستقبل األجيال المقبلة المظلم
] مثلما استيقظنا فجأة ووجدنا أن تعداد السكان في البحرين قد تجاوز 
المليون نسمة, كذلك سنستيقظ فجأة على أن غالبية المواطنين البحرينيين 
فاحشة  أقلية  فيه  تعيش  مجتمع  في  أصبحنا  وأننا  الفقر  خط  تحت  تعيش 

الثراء وأغلبية مدقعة.
أسواق العمل الخليجية بما فيها البحرين فضلت استقدام العمالة األجنبية 
من الدول الفقيرة وهي بذلك ارتضت أن تكون عمالتها الوطنية منافسة لهذه 
أفقر  البحرين  أن  وبما  المعيشة.  مستوى  في  أو  األج��ور  في  س��واء  العمالة 
ستظهر  الوضع  هذا  تبعات  فإن  النفطية  الموارد  حيث  من  الخليجية  ال��دول 
عليها أواًل لتكون المثال الذي يجب أن تحتذي به باقي الدول الخليجية عندما 

تنفد هذه الثروة.
فتكفل  األمنية  الناحية  من  سواء  مواطنيها  حماية  الدولة  واجبات  أهم  إن 
لهم سالمتهم الشخصية وتصون ممتلكاتهم من أي اعتداء كان أو من الناحية 
الصحية فتكفل لهم العالج المناسب أو من الناحية االجتماعية واالقتصادية 
فتوفر لهم الظروف الموضوعية لبناء أسر سعيدة وعيش كريم تبعدهم عن 

الحاجة والفقر من خالل توفير فرص العمل الالئقة والسكن.
المستوى  رفع  يستدعي  مجتمع  ألي  الطبيعي  التطور  أن  من  وبالرغم 
يحصل  ما  أن  لمواطنيه, إال  والتعليمي  والصحي  واالقتصادي  االجتماعي 
الطبقة  فتقلص  ت��م��ام��ًا.  ذل��ك  عكس  ي��ق��ول  البحرين  ف��ي  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ف��ي 
تدني  نتيجة  الفقر  رقعة  وات��س��اع  ي��وم  بعد  ي��وم��ًا  واضمحاللها  الوسطى 

مستوى الرواتب لهو أكبر دليل على ذلك.

تراجع  بالذات  المرحلة  هذه  في  نالحظه  ما 
المواطن  إلى  بالنسبة  المجاالت  جميع  في  كبير 

هي  ما  على  بقيت  الصحية  الخدمات  فال  العادي, 
كان  عندما  التسعينيات  لفترة  بالنسبة  حتى  عليه 

وال  معقولة  صحية  خدمة  على  يحصلون  المواطنون 
الشهرين  على  تزيد  قد  لمدة  لالنتظار  يضطرون 

لحجز موعد مع الطبيب االستشاري, أو يضطرون 
توفيرها   من  ال��دول��ة  تمكن  لعدم  الخاصة  الصيدليات  من  األدوي���ة  لشراء 
الرهيبة  ال��زي��ادة  وواك���ب  المطلوب  بالشكل  تطور  التعليم  حتى  وال  لهم, 
ال  الطلبة  ع��دد  ك��ان  فبعدما  العشوائي,  التجنيس  نتيجة  السكان  ع��دد  ف��ي 
يتجاوز ال� 25 طالبًا في كل فصل دراسي أصبح اآلن يتجاوز ال� 30 أو حتى 

ال� 40 طالبًا في الفصل الواحد.
ومع تراكم أعداد الطلبات اإلسكانية لتصل إلى ما يقارب ال� 50 ألف طلب 
أخرى  م��رة  الممتدة(  )العائلة  ظاهرة  ب��روز  وإل��ى  ال��وراء  إل��ى  عدنا  إسكاني 
بحيث يسكن الجد وأبناؤه وأبناء أبنائه وزوجاتهم في بيت واحد ولكل عائلة 

منهم غرفة واحدة.
المجتمع  ي���راه  م��ا  عكس  ي��رى  ال��دول��ة  ف��ي  مسئول  أي  ك��ان  إن  أع���رف  ال 
المجاالت, وأن  جميع  في  ال��وراء  إلى  والعودة  النكوص  حالة  من  البحريني 
ال  خوف  هو  اآلن  نلمسه  ما  إن  المقبلة,  لألجيال  راح��ة  أكثر  مستقباًل  هناك 
من  آبائهم  على  أنعم  بما  سينعمون  كانوا  وإن  أبنائنا  مستقبل  على  له  حدود 
نعمة العيش في الحدود الدنيا لمجتمع خليجي ينعم بالثروة النفطية ويحقق 

سنويًا فائضًا في موازناته العامة بمئات الماليين.

jameel.almahari@alwasatnews.com جميل المحاري

عبيدلي العبيدلي
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شكرًا عقيل... وأهاًل لحوار »سواري« ناضج )2(
العودة  منا  يقتضي  للتعبير  الخاطئ  الفهم  هذا 
ضمنه  الــــذي  اللينيني  الــمــفــهــوم  ـــذا  ه جــــذور  ـــى  إل
بالتجربة  الــغــنــي  الــقــيــم  كــتــابــه  لينين  فــاديــمــيــر 
في  األزمة  لألمام:  خطوة  للوراء  »خطوتان  وعنونه 
حزبنا«، والذي بدأ في تدوينه في العام 0391، ولم 
بعض  منه  حذفت  أن  بعد   ،0491 العام  حتى  ينشر 
من  عليها  حافظ  قد  لينين  كان  التي  المهمة،  الفقرات 
ومداخات  المؤتمر،  جلسات  لمحاضر  عودته  خال 
االشتراكية  الحركة  على  وكــان  فــيــه.  المشاركين 
تطلع  كــي   ،7002 الــعــام  حتى  تنتظر  أن  العالمية 
المناشفة،  تحريف  دون  كامًا  لينين  كتبه  ما  على 
للتنصل  الحزب  دفع  وحاولوا  الكتاب  حاربوا  الذين 
حينها  لينين  كان  فيه.  جاء  عما  الدفاع  مسئولية  من 
سياسية،  أرضــيــة  على  تنظيمية  معركة  يخوض 
للمتاب  الفرعي  العنوان  على  حرصه  سبب  ــذا  وه

»األزمة في حزبنا«. 
ــام  ــألم ــة، »خـــطـــوة ل ــول ــق ــم ــك ال ــل ـــي إلــــى ت ـــارت إش
االستراتيجي  بعدها  في  تشخص  للوراء«،  خطوتان 
مع  ــزاوج  ــت ت تنظيمية«  ـــة  »أزم أعــتــبــره  ــا  م العميق 
الثاث.  الجمعيات  منهما  تعاني  سياسية«  »أخرى 
النضال  من  الفجائي  االنتقال  السهل  باألمر  فليس 
العمل  مسرح  على  فرضته  الذي  السري  السياسي 
أمن  ــون  ــان »ق ــات  ــي وآل بــنــود  البحريني  السياسي 
ميثاق  تطورات  فرضته  مختلف  آخر  إلى  الدولة«، 
ــذه  ـــه. ه ـــاء ب ــي والــدســتــور الــــذي ج ــن ــوط ــل ال ــم ــع ال
ماسة  بحاجة  السياسي  ببعدها  التنظيمية  األزمة 
الوراء  نحو  ومحسوبة  جريئة  خطوة  إلى  وسريعة 
البد  األمام.  نحو  تخطو  كي  الصحيحة  النظرة  تمتلك 
كي  الخلف،  نحو  تكتيكيًا  يتراجع  أن  يريد  لمن  هنا 
وبشكل  ــزاوج  ي أن  ــام،  األم نحو  استراتيجيًا  يتقدم 
التنظيمي،  العمل  وآليات  هياكل  بين  متميز  إبداعي 

السياسية. المعارضة  وفعاليات  وأنشطة 
هذه الخطوة التنظيمية، تمس فيما تمس، عاقات 
انفراد،  على  منها  ــدة  واح كل  أو  الثاث،  الجمعيات 

تنظيميًا، مع ثاث دوائر سياسية أساسية هي: 
األولى، العاقات التنظيمية الداخلية في صفوف 
عن  جوهريًا  تختلف  سري  تنظيم  فإدارة  تنظيم،  كل 
تلك التي يتطلبها تنظيم علني، والحديث هنا ال يقف 
يتماهى  كي  يتجاوزها  بل  اإلداري،  العمل  حدود  عند 

السياسي.  السلوك  مع 
بين  الــتــنــظــيــمــيــة  الــعــاقــات  ــي  ــه ف ــة  ــي ــان ــث ال ـــا  أم
العمل  ــة  ــي أرض ــى  ــل وع ذاتـــهـــا،  ــاث  ــث ال الــجــمــعــيــات 
اآلخر  وهو  الحزبية،  منظماتها  يشمل  بما  العلني، 
حدود  بين  تميز  ثاقبة  تنظيمية  نظرة  إلــى  بحاجة 
والتحالفات  المتماسك،  الحرفي  الحزبي  العمل 
السريعة  للتغيرات  والقابلة  الــمــرنــة  الجبهوية 

واآلنية. 
ــة مع  ــاق ــع ـــي األكــثــر خـــطـــورة، ال ــة، وه ــث ــال ــث وال
شكلت  التي  البحرينية  المدني  المجتمع  منظمات 
لألحزاب  إيجابيًا  بديًا  معينة  تاريخية  مراحل  في 

السياسية، وفي مراحل أخرى رديفًا قويًا لها. 
تلغي  أو  تغفل  ال  الــثــاث  ــر  ــدوائ ال لــهــذه  ـــارة  اإلش
أطراف  مع  الجمعيات  عاقات  هما  مهمتين  دائرتين 
السلطة  مع  أيضًا  وعاقاتها  األخـــرى،  المعارضة 
تلك  فيها  بما  المختلفة،  ومؤسساتها  التنفيذية 

مشروعها. تنفذ  التي  »المجتمعية« 
بها  تمر  التي  المعقدة  التنظيمية  المرحلة  هــذه 
حالة  اعتبارها  الخطأ  من  اليوم  الثاث  الجمعيات 
على  معها  التعاطي  يجب  بل  منها،  ميؤوس  مرضية 
مختلف،  مستوى  ــن  وم جــديــد،  نمط  مــن  تحد  أنــهــا 
هؤالء  كل  مقدمة  وفي  له،  التصدي  الجميع  مطالب 

الثاث.  الجمعيات 
ــاالت  ــد ح ــرص ومـــن الـــضـــرورة بــمــكــان، والــمــرء ي
ــواء  س ــوم،  ــي ال المحتدمة  السياسية  ــات  ــراع ــص ال
في  أو  المعارضة،  قــوى  بين  التنافسي  إطارها  في 
يرى،  أن  السلطة،  مؤسسات  مع  التصادمي،  نطاقها 
االتساع  في  اآلخذة  المساحات  تلك  خبيرة،  وبعين 
تشكل  الـــذي  الديمقراطي  الوطني  التيار  لصالح 

الجمعيات الثاث رأس الحربة فيه.
وهو  عقيل  األخ  ــع  م فيها  أختلف  مسألة  تبقى 
الناس  ــأن  ب الــقــائــل  ــازم  ــج ال المتشائم  أستنتاجه 
شيء  ذلك  ففي  الجمعيات،  تلك  في  ثقتها  فقدت  قد 
فسير  اســتــثــنــاء،  دون  جميعًا  عليها  التجني  ــن  م
جماهيريًا  »مزاجًا«  عكس   ،6002 مجلس  انتخابات 
أو  بشكل  يؤكد  مما  االنتخابات،  تلك  مع  متعاطفًا 
بآخر الحيوية التي التزال تتمتع بها تلك الجمعيات 
وعاقاتها الحسنة التي التزال تحتفظ بها مع نسبة 
ال يستهان بها من الجماهير، وهي نسبة قابلة للنمو 
المعادي  التنفيذية  السلطة  موقف  أن  كما  أيــضــًا. 
يحمل  القيادية،  الجمعيات  تلك  عناصر  من  للكثير 
أبعادها  ويدرك  يدركها  أن  المرء  على  كبيرة  مدلوالت 

والتنظيمي.  السياسي  الصعيدين  على 
بقيت كلمة شكر أخيرة أوجهها لألخ عقيل، وأرفقها 
باعتراف بأن هواجسه قد دفعتني إيجابيًا كي أعود 
في  مضيئة  مساحات  وتحتل  بها،  أعتز  لصفحات 
وأرفق  المعاصر،  السياسي  البحرين  تاريخ  كتاب 
ــن الــحــوارات  ــة لــمــزيــد م ــادق ــوة ص ــدع هـــذا الــشــكــر ب
بعضنا  فهم  على  تعيننا  التي  البناءة  »السوارية« 
الجمعيات  تحتاجه  الذي  بالصبر  وتزودنا  البعض، 
طالما  الجميع،  ماحظات  من  تستفيد  كي  الثاث 
االنفعال  عن  وبعيدة  هادئة  الماحظات  تلك  كانت 

غير المبرر، أو التخندق غير المفيد.

توقف  والتي  الثانية،  الفئة  إلى  أنتقل  األولى  الفئة  من   [
إل��ى  إش��ارت��ي  م��س��أل��ة  ت��ن��اول  ع��ن��دم��ا  »ع��ق��ي��ل«،  األخ  ع��ن��ده��ا 
خطوة  التقدم  أج��ل  م��ن  ل��ل��وراء  خطوتين  ال��ع��ودة  ض���رورة 
بمثابة  »ه��واج��س��ه«،  في  ج��اء  كما  اعتبرها،  والتي  ل��ألم��ام، 
شخصيته  من  بسبب  لكنه  هذا،  في  خلل  وال  الثانية،  »العلة 
قصر  منه(  نستحي  الذي  الكالم  )لتأخير  الميالة  )عبيدلي( 
ضرورة  وتبيان  للخلف،  العودة  هذه  محتوى  توضيح  عن 
النفس  مع  بمواجهة  مقترنة  للخلف  العودة  ه��ذه  تكون  أن 
هذه  بعض  راكمتها  التي  باألخطاء  واالع��ت��راف  صحيحة، 
الديمقراطي  أوالمزاج  الديمقراطي  التيار  بحق  الجمعيات 
البحريني، كما أحب أن أسميه، فثمة جبل من األخطاء تراكم 

وأفقد الناس الثقة في هذه الجمعيات...«.
في  الشخصي  الجانب  في  الخوض  عن  عوضًا  أرى،  هنا 
هامشية،  فردية  ذاتية  قضايا  عن  وال��دف��اع  المسألة،  ه��ذه 
لمفهوم  والنظري  التنظيمي  البعد  عند  التوقف  ض��رورة 
تسطيحهما  للبعض  يحلو  التي  والخطوتين«،  »ال��خ��ط��وة 
إلى  يدعو  محض  سياسي  تكتيكي  إط��ار  ف��ي  وحصرهما 
للتمكن  النفس  استرجاع  أجل  من  ال��وراء  إلى  قلياًل  »العودة 
المفهوم  أص��ب��ح  لقد  ل��ألم��ام«.  واح���دة  خ��ط��وة  ال��ت��ق��دم  م��ن 
الدارج، لهذا الطرح اللينيني المعقد عبارة عن حصر القضية 

في نطاق سياسي محض وضيق. 

محمد فاضل

يومًا ما: بحرينيون في قطاع اإلنشاءات
تكمن المشكلة في مفارقة. ففي الوقت الذي يفترض أن تذهب الرسوم 
)تمكين(،  العمل  صندوق  يطلقها  التي  والتأهيل  التدريب  برامج  لصالح 
برامج  من  يستفيد  ال  الذي  الوحيد  القطاع  يكون  قد  اإلنشاءات  قطاع  فإن 
قطاعًا  ليس  اإلنشاءات  قطاع  أن  هو  السبب  واضح.  لسبب  النوع  هذا  من 
األولى  بالدرجة  اقتصادية  ألسباب  البحرينيين،  قبل  من  للعمل  مرغوبًا 
هنا  المشكلة  يضاعف  ما  القاسية.  العمل  وظروف  المتدنية  الرواتب  هي 
هذا  في  تتركز  الماهرة(  )غير  األجنبية  العمالة  غالبية  بسيطة:  حقيقة 
بالمقارنة  األجنبية  العمالة  من  األعظم  الشطر  يستقطب  ال��ذي  القطاع 
جميعها:  المعنية  األط��راف  بها  تقر  حقيقة  هذه  األخ��رى.  القطاعات  مع 
وأصحاب  العمل  وص��ن��دوق  العمل  س��وق  تنظيم  هيئة  على  القائمون 

األعمال المحتجون أنفسهم.
العمالة  على  ال��رس��وم  فكرة  منه  انطلقت  ال��ذي  األول  التصور  ك��ان 
يدفع  بما  األجنبي  العامل  كلفة  رفع  على  الرسوم  تعمل  أن  هي  األجنبية 
أصحاب األعمال إلى تفضيل البحريني عندما تتساوى كلفة االثنين. لكن 
الرسوم تم تخفيضها من 100 دينار كما كان مطروحًا في البداية إلى 10 
دنانير شهريًا. مثل هذا المبلغ مازال رغم تواضعه )الظاهري( يمثل عبئًا 
من نوع ما على أصحاب الشركات الصغيرة في هذا القطاع؛ ألنه مرتبط 
عشرة  الرقم.  مضاعفات  زادت  كلما  العمال  عدد  زاد  فكلما  العمال.  بعدد 
 100 تعني  مقاوالت  شركة  ألي  األدنى  من  األقل  الحد  وهو  أجانب  عمال 

دينار شهريًا، للكثير من أصحاب الشركات، هذا يمثل عبئًا.
المالية  األزم���ة  تبعات  م��ن  الناتج  العقار  س��وق  رك���ود  يسهم  لربما 
وعودة  السوق  تعافي  لكن  بالعبء،  اإلحساس  وطأة  زيادة  في  العالمية، 
النشاط إليه لن يحل المشكلة على المدى الطويل. فجاذبية القطاع وقدرته 
على  بقدرته  مرهونًا  سيبقى  البحرينية  العاملة  األي��دي  استقطاب  على 
جانب  في  المشكلة  أن  أضف  أفضل.  عمل  وشروط  مجزية  رواتب  توفير 

منها هنا، ثقافية.

)تمكين(  مسئولو  يرى  الصغار،  األعمال  أصحاب  شكوى  مقابل  في 
أن أصحاب األعمال بإمكانهم االستفادة من برنامج دعم الشركات الذي 
بضمان  دينار  ألف   250 إلى  تصل  البنوك  من  ميسرة  قروضًا  لهم  يوفر 
صندوق  فيها  يساهم  المعدات  لشراء  تسهيالت  إلى  إضافة  الصندوق، 
الشركات  دعم  برنامج  أن  ي��رون  فإنهم  ه��ذا،  على  الثمن.  بنصف  العمل 
يعوض الثغرة المتمثلة في عدم استفادة القطاع من برامج تأهيل األيدي 

العاملة البحرينية.
المقاولين  وال  العمل  لصندوق  فيها  دخل  ال  المشكلة  أن  الواضح  ومن 
اإلنشاءات  قطاع  جاذبية  انعدام  وهي  واقعة  حقيقة  تحكمها  بل  أنفسهم، 
دعم  ص��ن��دوق  يعطي  ه��ذا  لعل  األول����ى.  ب��ال��درج��ة  اق��ت��ص��ادي��ة  ألس��ب��اب 
الشركات المتوسطة والصغيرة الذي أعلن )تمكين( عن إطالقه برأسمال 
التي  المشكالت  وط��أة  من  التخفيف  في  ج��دواه  دينار  ماليين   10 ق��دره 

يعاني منها هذا القطاع.
لكن تأملوا بضع حقائق تتعلق بهذا القطاع: أكبر قطاع يجتذب األيدي 
عديدة...  أسواق  به  ترتبط  الوطني  االقتصاد  في  رئيسي  قطاع  العاملة، 
هذا  تجعل  معادالت  جديد؟  نوع  من  معادالت  لصنع  مغريًا  هذا  يبدو  أال 

القطاع يجتذب األيدي العاملة والعقول ويعطي قيمة مضافة أعلى؟
إن تصور مشهد الشبان البحرينيين وهم يعملون في قطاع اإلنشاءات 
العمل  عن  المتأصل  العزوف  كان  وإذا  الخالق.  الخيال  من  لقليل  يحتاج 
تعود  جاذبيته  عدم  فإن  واآلن،  سنوات  منذ  مفهومًا  أمرًا  القطاع  هذا  في 
الوقت  حتى  السائدة  التفكير  ألنماط  باألصح  أو  أيضًا،  ثقافية  ألسباب 

الحاضر.
كلمة:  أحدهم  نطق  ما  إذا  صور  من  أذهانكم  إلى  يتبادر  أن  يمكن  ماذا 
من  قبعة  يعتمر  الغالب،  في  هزيل  اليدين،  عاري  شخص  بناء؟  عامل 
شمس  ت��ح��ت  يعمل  ب��ال��ع��رق  ط��اف��ح  وج��س��م  وج���ه  ال،  ول��رب��م��ا  ق��م��اش 
بأنماط  أيضًا  مرتبطة  الرثة  الصورة  هذه  إن  ضئيل.  ومرتب  حارقة... 

إنها  اإلنشاءات؟  شركات  تقدم  ماذا  القطاع.  هذا  في  السائدة  التفكير 
الصحي  ال��ص��رف  وأن��اب��ي��ب  األح��ج��ار  تضع  فحسب،  المباني  تشيد 
هي  األعمال  هذه  ستبقى  فهل  والشبابيك،  واألبواب  الكهرباء  وشبكة 

إنشاءات؟ شركة  لمعنى  والحصري  الوحيد  التعريف 
العمل،  سوق  من  قطاع  أي  في  التطور  أن  جيدًا  ندرك  أن  علينا  هكذا، 
آف��اق  وفتح  والتجديد  االبتكار  على  بالقدرة  دوم��ًا  مرتبطًا  سيبقى 
من  لالنتقال  معنى  أي  هناك  ليس  اإلنشاءات،  قطاع  خص  فيما  جديدة. 
إنشاء  من  أكثر  وظيفة  أو  مهمة  من  اإلنشاءات  شركة  يعطي  ال  مفهوم 
أيضًا،  اقتصادية  وج��دوى  وشمولية  ابتكارًا  أكثر  مفهوم  إلى  مبان، 
اإلنتاجية  وتطوير  والمفهوم  المقاربات  تغيير  »االب��ت��ك��ار«.  س��وى: 

أيضًا. االقتصادية  والجدوى 
عن  تعوض  الت��زال  راه��ن��ًا،  القطاع  ه��ذا  ف��ي  العاملة  اليد  كثافة  إن 
العلمية.  األساليب  على  أكثر  المعتمدة  العمل  أنماط  في  الفادح  النقص 
باعتماد  أسبوعين  في  إنشاؤه  يتم  منزاًل  نتخيل  أن  باإلمكان  كان  وإذا 
وبتنسيق  للطاقة،  وموفرة  للبيئة  صديقة  جديد  ن��وع  من  بناء  م��واد 
نتحدث  فإننا  جمال،  لمسات  يضفي   )Landscaping( مساحات 
من  أكثر  المبتكرة  والحلول  األفكار  على  سيعتمد  قطاع  عن  بالضبط 
األولى  بالدرجة  المبتكرين  وسيجتذب  المتوارثة،  الجاهزة  األنماط 
البيئة،  وال  الكمبيوتر  آخرها  وال  الهندسة  أولها  ليس  عدة  ميادين  في 
الكلف  تخفض  أن  يمكن  اقتصادية  ج��دوى  ذات  حلواًل  يقدم  واأله��م 

مجزية. أجور  لصالح 
لتطور  حصرية  سحرية  وصفة  ليست  فهذه  الحكم،  تستعجلوا  ال 
ما  نوع  من  ذهني  لعصف  متناثرة  أفكار  لربما  بل  اإلنشاءات،  قطاع 
مدى.  أبعد  ولربما  نفسه  النحو  على  يفكرون  آخرين  أن  المؤكد  ومن 
يمكن  ال  اآلفاق  وتوسيع  االقتصادي  التطور  أن  هنا،  الثابتة  الحقيقة 

المفاهيم. في  أحيانًا  الثورة  حد  إلى  يصل  تغيير  دون  يتم  أن 

اإلنشاءات؟  قطاع  في  البحرينيون  يعمل  أن  يمكن  هل   [
الحاضر  الوقت  حتى  لكن  االحتمال،  هذا  تصور  يصعب 
ما  ي��وم��ًا  ال��ك��ث��ي��ر،  بتغيير  كفيل  فالمستقبل  األق����ل.  ع��ل��ى 
في  بالرضا  وطيد  بإحساس  يعملون  شبانًا  ستشاهدون 

شركات اإلنشاءات.
تدفع  التي  األسباب  لفهم  ننطلق  أن  يتعين  هنا  من  لكن 
وخ��ص��وص��ًا  وال��ص��غ��ي��رة  المتوسطة  األع��م��ال  أص��ح��اب 
ال��م��ق��اول��ي��ن ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى ال���رس���وم ال��م��ف��روض��ة على 

استخدام العمال األجانب.

صحافي وكاتب بحريني

عباس المغني

abbas.almughanni@alwasatnews.com

هل تخفض البحرين الرواتب الحكومية؟
ستكون  وهل  المئة؟،  في  العام 10  القطاع  رواتب  وخفض  الموظفين،  مئات  بتسريح  الحكومة  ستقوم  هل   [

الحكومة مجبرة على ذلك؟ وما هي الدالئل؟
تواجه البحرين في الوقت الحاضر مشكلة تزايد الديون الحكومية، وتزايد العجز في الموازنة، بما يفوق نسب 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي. وهو ما يعني فعليًا أن استمرار األمور كما هي عليه، سيؤدي إلى أزمة ديون حكومية 
تقشف  برامج  تتخذ  بدأت  الدول  وهذه  وإيطاليا.  وإسبانيا  اليونان  في  األوروبية  الدول  بعض  في  حاصل  هو  كما 

وخفض رواتب في القطاع العام.
 65 بسعر  واحدة  سنة  في  النفط  إي��رادات  إجمالي  يعادل  ما  وهو  دينار،  مليار   1.9 يبلغ  للبحرين  العام  ين  الدَّ
دوالرًا للبرميل. ومن المعلوم أن إيرادات النفط تشكل أكثر من 75 في المئة من الموازنة العامة. وهو مؤشر مهم 

يتعلق بمدى قدرة البحرين على تسديد ديونها.
ويغذي  الثابتة.  باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إجمالي  من  المئة  في   38 للبحرين  العام  الدين  يعادل  كما 
الدين  خدمة  ومدفوعات   ،2009 في  دينار  مليون   720 بلغت  والتي  للبحرين  العامة  الموازنة  عجز  العام  الدين 
دينار  مليون   100 تبلغ  للبنوك  فوائد  تدفع  الحكومة  أن  أي  دينار،  مليون   100 حاليًا  تبلغ  والتي  )الفائدة(،  العام 

سنويًا، وهي تزداد بنحو مليون دينار شهريًا.
إلى  الدين  نسبة  هو  ذلك  من  األهم  وإنما  األهم،  ليس  المطلقة  الناحية  من  الدين  حجم  االقتصادية  الناحية  من 
الناتج المحلي اإلجمالي. فإذا كان معدل نمو الدين العام أكبر من معدل نمو الناتج فإن نسبة الدين العام إلى الناتج 
الناتج  نمو  نسبة  من  أقل  العام  الدين  في  النمو  نسبة  كانت  إذا  أما  حاليًا،  الحال  هو  مثلما  تتزايد،  اإلجمالي  المحلي 
المحلي، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي تتراجع، ومن ثم تتراجع مدفوعات الفائدة كنسبة من 

الناتج.
 ،2009 في  المئة  في   3.11 الثابتة  باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نما  إذ  صعب،  الوضع  البحرين  وفي 
بينما نما الدين العام بنسبة 91 في المئة، وهو مؤشر خطير جدًا بسبب فارق النمو الكبير بين حجم الناتج المحلي 

وحجم الدين العام.
وخالل الثالثة شهور األولى من العام 2010 نما الدين العام بنسبة 39 في المئة، ما يدل على بوادر أزمة تغلي 

في الباطن، يمكن أن تنفجر وتظهر للسطح خالل السنوات القليلة المقبلة.
عسكرية  ونفقات  استهالكية  ألغ��راض  تصرف  الموازنة  عجز  تمويل  قروض  أن  المخيفة  المؤشرات  ومن 
على  تصرف  القروض  كانت  لو  أنه  غير  مستقباًل،  المديونية  تفاقم  على  ومؤشرًا  معلقًا  يعتبر  وه��ذا  وإداري���ة، 
قدرة  ناحية  من  مطمئنًا  سيكون  الوضع  فإن  المنافسة،  على  االقتصاد  قدرة  ومن  اإلنتاجية  من  ترفع  مشاريع 

الدولة على خدمة ديونها وإعادة تمويلها عند االستحقاق.
في   91 يبلغ  العام  الدين  في  ونمو  المئة،  في   33 من  أكثر  يبلغ  الموازنة  في  كبير  عجز  هي  الحقيقية  فالمشكلة 
المئة. وينفق 80 في المئة من الموازنة على الرواتب، بينما تصرف 20 في المئة على المشروعات. وهو ما يعني 

أن سياسة البحرين غير متحفظة وخالية من الفكر االقتصادي وتسير في االتجاه الخاطئ.
وقل  فائضًا  حققت  ارتفعت  إذا  العالمية،  األس��واق  في  النفط  أسعار  على  تعتمد  البحرين  أن  األم��ر  وحقيقة 
العجز ومن ثم الدين العام، وإْن انخفضت أسعار النفط حققت عجزًا ومن ثم تزايد الدين الحكومي. وبمعنى أدق 
اإلنتاجية  ترفع  حقيقية  تنموية  اقتصادية  سياسات  وجود  لعدم  العالمية،  النفط  أسواق  رحمة  تحت  البحرين  أن 

وتنوع مصادر الدخل وتقلل من االعتماد على النفط.
وإذا استمرت أسعار النفط فوق 85 دوالرًا للبرميل خالل السنوات المقبلة، فإن البحرين سيكون حالها جيدًا. 

أما إذا استمرت أسعار النفط أقل من مستوى 75 دوالرًا للبرميل، فإن وضع البحرين سيكون سيئًا.
البحرين  فإن  متتالية،  أع��وام   4 لمدة  واستمراره  للبرميل  دوالرًا   70 من  ألقل  النفط  أسعار  انخفاض  وعند 
بالتأكيد ستقوم بتسريح مئات الموظفين وخفض الرواتب الحكومية أو القطاع العام بنسبة تتراوح بين 5 و20 

في المئة في 2015، كما فعلت بعض الدول األوروبية. 
كل هذه األمور تعتمد على أسعار النفط في األسواق العالمية. وسنرى ما سيخبئه لنا المستقبل في السنوات 

القليلة المقبلة.
وهناك عالمات من المحتمل أن تحدث في العام 2011، وهي قيام الحكومة بقطع عالوة الغالء )50 دينارًا لكل 
تفوق  التي  المصروفات  لتقليل  وذلك  إسكانية،  مشروعات  لبناء  األراضي  استمالك  فعليًا  ستوقف  كما  أسرة(، 

اإليرادات بنسبة كبيرة تصل إلى 20 في المئة.
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] ستوثق روابط الصداقة الجديدة التي ستثبت الحقا أنها مفيدة 
جدًا لك و لعملك و لكل من حولك. 

في  تترّدد  لن  ذلك،  لعمل  عائلتك؛  محيط  لتقّوي  بمحاولة  ستقوم   [
إثارة مناقشات حميمة وفي إعطاء الكلمة إلى كّل شخص لحل مشكلته.

للتأّمل  أكبر  وقتًا  تحتاج  زلت  فما  اليوم.  القرارات  اتخاذ  إنس   [
والتفكير. إرادتك القوية عادة تجعلك ال تحتمل أن تكون حياديًا.

] سيكون لديك صداقات ناجحة تفيدك في المصالح المشتركة . 
لقاءاتك وتجاربك الغير عادية سيسحرانك. 

لست  ما  بمتابعة  تستمر  ال  وأه��داف��ك؛  للقيم  مقياسك  راج��ع   [
تحترمه احتراما كبيرًا حقًا. ألنك ستتعب كثير دونما جدوى .

أن  تحاول  الجدية, ال  العائلية  المشكالت  بعض  تواجهك  ربما   [
تكون صاحب الكلمة األخير في كل شئ. 

] أسئلة حول المال ستشغل، في هذا الوقت, كل تفكيرك, على أية 
حال، حتى ذلك الوقت من الممكن أن تكسب الكثير. 

] ستجد متعة في تجاوز العقبات الذي تعرقل تقدمك. مما يمنحك 
ثقة عالية بالنفس عليك باستغاللها.

] اليوم مالئم إلجراء بعض التغييرات في بيتك. فبدأ ما كنت تنتظر 
تنفيذه منذ زمن بعيد.

نتيجة  ب��دون  ستتعب  ألن��ك  مريبة،  مواضيع  بمعالجة  تنغمس  ال   [
وحاول أن تكون ايجابيا، وقبل كل شيء، ال تأتمن أسرارك إلى أي شخص.

أفضل  ه��ذا  ل��ك.  محببة  ستكون  ال��زي��ارات  و  اإلت��ص��االت  جميع   [
وقت لصنع عالقاِت الحّب الرائعة والرومانسية والغير عادية.

من  اس���أل  ع��ق��دا،  تناقش  أوق���د  ح��س��اس  علىعمل  َت��ت��ف��اوض  ق��د   [
تجدهم مؤهلين لنصيحتك و احذر من أفكارك الخافتة الحالية.

٨ يونيو ٢٠١٠
* 1291 - تحرير مدينة عكا من االحتالل الصليبي على يد السلطان 

األشرف خليل.
ُعرف  الذي  العربي،  العلمي  المجمع  بإنشاء  قرار  صدور   -  1919  *
في  اللغة  بأمور  المجمع  نهض  وقد  العربية«،  اللغة  ب�«مجمع  بعد  فيما 
وقام  العربية،  الثقافة  ونشر  الحكومة،  دواوي��ن  في  وأحياها  سورية، 
اللغة  أعيان  صفوفه  بين  المجمع  ضم  وقد  والمخطوطات،  الكتب  بجمع 

والفكر في العالم العربي.
* 1921 - مولد سوهارتو رئيس جمهورية إندونيسيا.

لمنع  السورية  األراض��ي  وفرنسا  بريطانيا  قوات  غزت   -  1941  *
إنشاء قواعد بها لدول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية.

في  باستراليا  سيدني  اليابانية  البحرية  ق��وات  قصفت   -  1942  *
الحرب العالمية الثانية.

على  الثانية  العالمية  الحرب  وانتهاء  ألمانيا  استسالم   -  1945  *
الجبهة الغربية.

* 1949 - وفاة الممثل نجيب الريحاني عن 62 عاما.
* 1954 - سقوط دين بين فو بايجي بأيدي الفيتناميين بعد 55 يوًما 

من الحصار: انتهاء الوجود الفرنسي في فيتنام.
التجسس  سفينة  تهاجم  اإلسرائيلية  الحربية  الطائرات   -  1967  *
آخرين،   171 وتصيب  بحارا،   34 وتقتل  وتغرقها،  »ليبرتي«  األميركية 

وتدعي أنها ظنتها السفينة المصرية »القصير«.
مسلم  أول  وه��و  للهند،  رئيًسا  حسين«  »ذاك��ر  انتخاب   -  1967  *

يتولى هذا المنصب.
الجلدية  االم��راض  أساتذة  أبرز  الحفناوى  حسين  وف��اة    -  1986  *

والتناسلية.
و«فالدهايم«  النمسا،  برئاسة  فالدهايم«  »ك��ورت  ف��وز   -  1986  *
لمدة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  منصب  وتولى   ،1918 مواليد  من 
للقضية  مؤيدة  مواقف  له  وكانت   ،1982 حتى   1972 من  سنوات   10
بعد  النمسا  من  سفيره  سحب  إل��ى  إسرائيل  دف��ع  ما  وه��و  الفلسطينية؛ 

فوزه بالرئاسة.
برنامجها  عن  تكشف  )سابقا(  السوفيتية  الدفاع  وزارة   -  1989  *
ريجان«  »رونالد  رئاسة  مع  بدأت  الحرب  وهذه  النجوم،  بحرب  الخاص 
أي  وص��ول  ومنع  الفضاء،  لعسكرة  وت��ه��دف  المتحدة،  ال��والي��ات  ف��ي 
صواريخ بعيدة المدى إلى األراضي األميركية، وتدمير هذه الصواريخ 
في الفضاء الخارجي، وتسبب هذا السباق في برامج التسلح إلى إرهاق 

بانهيار  عجل  ما  وهو  السوفيتية؛  الميزانية 
االتحاد السوفيتي.

* 1992 - اغتيال عاطف بسيسو مساعد 
الرئيس ياسر عرفات في باريس.

ال���س���وي���س���ري  ان���ت���خ���ب   -  1998  *
لكرة  الدولي  لالتحاد  رئيسًا  بالتر  جوزيف 

القدم)فيفا(، خلفًا للبرازيلي جوهافالنج.
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فرنسا ترسل سفينة حربية إلى ميناء البصرة

مقتل 3 عراقيين وجرح 37 آخرين في سلسلة انفجارات
§ بغداد - أ ف ب، د ب أ

على  أشخاص  ثالثة  إن  عراقية  أمنية  مصادر  قالت   [
سلسلة  في  بجروح  آخرين   37 نحو  وأصيب  قتلوا  األقل 

هجمات في بغداد وغربها أمس )اإلثنين(.
ستة  وأصيب  قتل  »شخصًا  أن  المصادر  وأوضحت 
منطقة  في  مفخخة  سيارة  انفجار  في  بجروح  آخــرون 
كانت  »الــســيــارة  أن  وتابعت  ــداد«.  ــغ ب ــرب  غ المنصور، 
المنصور  حي  مدخل  رمــضــان«،   14 ــارع  ش في  متوقفة 

الراقي من جهة الغرب.
وفي هجوم آخر، »قتل شخص وأصيب سبعة آخرون 
منطقة  في  ركاب  بحافلة  الصقة  عبوة  بانفجار  بجروح 
كسرة وعطش«، المحاذية لمدينة الصدر في شرق بغداد، 

وفقًا للمصدر.

انس  النقيب  أعلن  بــغــداد(،  غــرب   60( الفلوجة  وفــي 
محمد من الشرطة إصابة 18 شخصًا بجروح جراء قيام 
لعناصر  تعود  منازل  أربعة  بتفجير  مجهولين  مسلحين 

في الشرطة.
أمس  العراقية  الشرطة  اعتقلت  ــر،  آخ صعيد  على     
مخبأ  وضبطت  القضائية،  للسلطات  مطلوبين  تسعة 
 57( بعقوبة  شرقي  أمنية  عملية  في  واألسلحة  لألعتدة 

كم شمال شرقي بغداد(. 
عبدالحسين  الركن  اللواء  بعقوبة  شرطة  قائد  وقال 
ــوات  »ق إن  )د.ب.أ(  األلمانية  األنــبــاء  لوكالة  الشمري 
بحيرة  في  »القاعدة«  تنظيم  معاقل  أحد  داهمت  الشرطة 
خانقين  لقضاء  التابعة  السعدية  ناحية  فــي  حمرين 
عناصر  تسعة  اعــتــقــال  ــن  م وتمكنت  بعقوبة،  شــرقــي 
قانون  وفق  القضائية  للسلطات  مطلوبين  التنظيم  من 

في  وتهجير  قتل  عمليات  تنفيذ  في  تورطهم  بعد  اإلرهاب 
تمكنت  »كما  ــاف:  وأض المحافظة«.  من  متفرقة  مناطق 
قوات الشرطة من ضبط مخبأ لألعتدة واألسلحة الخفيفة 
كالنشكوف  بندقية  و15  قاذفات  عشر  ضم  والمتوسطة 
عتاد  صناديق  وخمسة  هاونات،  وثالثة  صاروخًا  و25 

كالنشكوف«. 
  إلى ذلك، أعلن سفير فرنسا في العراق بوريس بوالون 
أن المجتمع الدولي بحاجة إلى عراق قوي يحقق استقرار 
تدعم  بالده  وأن  اإلقليمي،  التوازن  إليها  ويعيد  المنطقة 
التجربة الديمقراطية في العراق ومساعدته في الخروج 
من العقوبات الدولية التي فرضت عليه في أعقاب حرب 

الخليج الثانية العام 1991. 
وقال بوالون لصحيفة )الصباح( العراقية في عددها 
إلى  ستصل  فرنسية  حربية  إن«سفينة  ــس  أم الــصــادر 

الثقة  تعزيز  إلى  تهدف  خطوة  في  اليوم  البصرة  موانئ 
الفرنسي  الدعم  عن  وتعبر  وباريس  بغداد  بين  المتبادلة 

للعراق في شتى المجاالت ومساعدته في بناء البلد«.
  وأضاف أن« إرسال هذه السفينة يعد من الممارسات 
على  وإننا  المتحالفة،  ــدول  ال بين  المتداولة  واألعـــراف 
استعادة  لحين  الــعــراق  جانب  ــى  إل للوقوف  استعداد 

مكانته اإلقليمية والدولية«. 
مزدوجة  عقوبات  العراقي  الشعب  »يــواجــه  وذكــر:   
أولها مخلفات النظام الدكتاتوري السابق، واألخرى هي 
حرب  أعقاب  في  عليه  فرضت  التي  الدولية  العقوبات 
أخطاء  ثمن  يدفع  أن  للعراق  يمكن  وال  الثانية  الخليج 

نظام صدام إلى ما ال نهاية«. 
في  واضحة  رؤية  باريس  »لدى  إن  فرنسا  سفير  وقال   
العراق،  على  المفروضة  الدولية  العقوبات  مع  التعامل 

وعلى  المنطقة،  ألمن  تهديداً  يشكل  يعد  لم  العراق  وإن 
وتحقيق  المنطقة  استقرار  في  حاسم  دور  لعب  العراق 

التوازن اإلقليمي«. 
باريس  سياسة  فــي  ـــاس  األس المحور  أن«  ـــاف  وأض  
ومحيطه  العراق  بين  الثقة  إعادة  على  يتركز  الشأن  بهذا 
السيما دول مجلس التعاون الخليجي«. وأوضح بوالون 
مع  التجاري  التبادل  حجم  رفــع  ــى  »إل تسعى  ــالده  ب أن 
تم  طريق  خريطة  لتنفيذ  مهيًأ  بات  المناخ  وأن  العراق 
من  جديدة  صفحة  لبدء  الماضي  العام  خالل  تحديدها 

العالقات بين العراق وفرنسا«.
فازت  التي  الفرنسية  توتال  »شركة  أن  إلــى  وأشــار    
ثالثة  نحو  تستثمر  سوف  النفطية  التراخيص  دورة  في 
العمارة  مدينة  في  حلفاية  حقل  لتطوير  دوالر  مليارات 

خالل السنوات القليلة المقبلة«.
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§ مدريد - د ب أ

أن��خ��ي��ل  م��ي��ج��ي��ل  اإلس���ب���ان���ي  ال���خ���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وص����ف   [
على  إسرائيل  شنتها  التي  الغارة  )اإلثنين(  أمس  موراتينوس 
الماضي  األسبوع  غ��زة  إل��ى  متجهًا  ك��ان  ال��ذي  الحرية  أسطول 
في  ال��س��ام  عملية  ت��ح��رك  أن  ش��أن��ه��ا  م��ن  ت��ح��ول«  »ن��ق��ط��ة  ب��أن��ه��ا 

األوسط. الشرق 
ل��ات��ح��اد  م��ب��ع��وث��ًا  وع��م��ل  س��ب��ق  ال���ذي  م��ورات��ي��ن��وس،  ورأى 
الرئاسة  ب��اده  تتولى  وال��ذي  األوس��ط،  الشرق  إلى  األوروب��ي 
ستتحرك  السام  عملية  أن  حاليًا  األوروب��ي  لاتحاد  الدورية 
الجمود«.  من  الحالة  هذه  »سئمت  المعنية  األط��راف  جميع  ألن 
»ينبغي  الوطني:  )ت��ي.ف��ي.إي(  لتلفزيون  موراتينوس  وق��ال 
قرارًا  يتخذ  أن  عليه  الفرصة،  يضيع  أال  الدولي  المجتمع  على 
حل  القرار  يعتمد  بحيث  حاسمة«  بصورة  الصراع  هذا  إلنهاء 

. لتين و لد ا
المتحدة  الواليات  تضم  )التي  الدولية  الرباعية  اللجنة  ودعا 
واالت���ح���اد األوروب����ي وروس��ي��ا واألم���م ال��م��ت��ح��دة( إل���ى ات��خ��اذ 

السام.  مفاوضات  إلحياء  الازمة  الخطوات 

موراتينوس: الغارة 
اإلسرائيلية »نقطة تحول«

مبارك يلتقي بايدن لدى 
زيارة األخير للقاهرة )أ. ف. ب(

أطفال لبنانيون يتظاهرون في صيدا ضد الحصار 
المفروض على قطاع غزة )رويترز(

غزاويون يشيعون الضحايا الذين سقطوا بعد مهاجمة 
البحرية اإلسرائيلية لهم في بحر غزة )أ. ف. ب( غزةلبنانمصر

بايدن: نناقش »وسائل جديدة« 
للتعامل مع أوضاع غزة

بايدن  جو  األميركي  الرئيس  نائب  أكد   [
مع  الشيخ  شــرم  في  اإلثنين  محادثات  بعد 
واشنطن  أن  مبارك  حسني  المصري  الرئيس 
ــا  ــه ــائ ــرك ــر وش ــص ــب مـــع م ــث »تــتــشــاور عـــن ك
للتعامل  ــدة  ــدي ج ــل  ــائ وس بــشــأن  اآلخــريــن، 
واألمني  واالقتصادي  اإلنساني  الوضع  مع 

غزة«. في  والسياسي 
عقب  الصحافيين  عــلــى  وزع  بــيــان  وفــي 
إلى  ـــارة  إش أي  تــمــامــًا  وتــجــاهــل  الــمــحــادثــات 
أسطول  على  ــي  ــدام ال اإلســرائــيــلــي  الــهــجــوم 
المصري  والرئيس  إنه  بايدن  قال  الحرية، 
ــى  ــل إل ــوص ــت ــال ــا ب ــم ــه ــزام ــت ـــدداً ال ـــج ـــــدا م »أك
ــى  ــة«، داعـــيـــًا إل ــق ــط ــن ــم ـــي ال ــــام شـــامـــل ف س
إلى  واإلســرائــيــلــيــيــن  الفلسطينيين  انــتــقــال 
ممكن«.  وقت  أسرع  في  مباشرة  »مفاوضات 
يستمر  أن  يمكن  ال  القائم  »الوضع  أن  واعتبر 

األطراف«. لكل  بالنسبة 
تحقيق  يتم  أن  حــيــوي  »ألمـــر  ــه  أن ــع  ــاب وت

تقدم في محادثات التقارب بين اإلسرائيليين 
االنتقال  من  الطرفين  لتمكين  والفلسطينيين 
مباشرة  مفاوضات  إلى  ممكن  وقت  أسرع  في 
بــدأ  ـــذي  ال االحــتــال  ــاء  ــه إن نتيجتها  ــون  ــك ت
للنزاع  حل  إلــى  والتوصل   1967 العام  في 
إلسرائيل  وتتيح  دولتين  إقامة  أساس  على 

وأمن«. سام  في  العيش  فلسطينية  ولدولة 
ضرورة  المصري  الرئيس  أكد  جانبه،  من 
ــزة  ـــاء غ ـــن ـــن أب ــــــراع بـــرفـــع الـــحـــصـــار ع اإلس
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــيــن. وشــدد  ــان ــع وتــخــفــيــف م
ضــرورة  على  بايدن  استقباله  خــال  مبارك 
ــادل  ــل ســلــمــي ع ـــى ح اإلســـــراع بــالــتــوصــل إل
إقامة  يكفل  الفلسطينية  للقضية  ــل  ــام وش

المستقلة. الفلسطينية  الدولة 
منطقة  إخاء  أهمية  مبارك  الرئيس  وجدد 
وإلزام  النووية،  األسلحة  من  األوسط  الشرق 
بالمقررات  إســرائــيــل  فيها  بما  ـــدول  ال كــافــة 

الشأن. هذا  في  الدولية 

تجريد نائبة عربية في الكنيست من امتيازاتها
الــكــنــيــســت  ـــي  ف ــة  ــن ــج ل ـــــررت  ق  [
توصية  )االثنين(  أمس  اإلسرائيلي 
ــل هــيــئــتــه تــجــريــد  ــام ــك ــت ب ــس ــي ــن ــك ال
كتلة  من  زعبي  حنان  العربية  النائب 
من  الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي  التجمع 
امتيازاتها  بين  مــن  امــتــيــازات  ثاثة 
على  ــي  ــاب ــق ع ـــراء  ـــإج ك الــبــرلــمــانــيــة 
الحرية  أسطول  رحلة  في  مشاركتها 

لكسر حصار غزة قبل أسبوع.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن هذه 
جواز  سحب  هي،  الثاثة  االمتيازات 
تغطية  ــدم  وع الدبلوماسي  سفرها 
أي  على  المترتبة  النفقات  الكنيست 
ومنع  بحقها  تجرى  قضائية  عملية 
زعبي من مغادرة الباد بصورة سلسة 
بل إلزامها من اآلن فصاعداً بالحصول 
دول  إلى  خروج  تصريح  على  مسبقًا 

هناك إشكاالت بالنسبة إليها.
يسري  لن  أنه  إلى  اإلذاعة  وأشارت 
إال  البرلمانية  العقوبات  هذه  مفعول 
هيئته  بكامل  الكنيست  موافقة  حال 

المستشار  أكـــد  جــانــبــه،  ــن  م عليها. 
فايشتاين  يهودا  للحكومة  القانوني 
السفن  رحلة  فــي  زعبي  مشاركة  أن 
ــوع لم  ــب ــة نــحــو غـــزة قــبــل أس ــي ــدول ال
نيابة  األقوال  بهذه  وأدلى  الئقة.  تكن 
نيزري  ران  المحامي  مساعده  عنه 
الكنيست  لجنة  جلسة  ــاق  ــي س ــي  ف
تجريد  في  للنظر  أمــس  التأمت  التي 
علمًا  البرلمانية،  حقوقها  من  زعبي 
زعبي  فيهم  بمن  العرب  النواب  بــأن 

ــة. وأضــــاف  ــس ــل ــج قــاطــعــوا هــــذه ال
الــمــســتــشــار  أن  ـــزري  ـــي ن ــي  ــام ــح ــم ال
ـــراراً  ق سيتخذ  للحكومة  الــقــانــونــي 
ــي عن  ــب ــد زع ــري ــج ــال ت ــم ــت ــأن اح ــش ب
وتقديمها  الــبــرلــمــانــيــة  حــصــانــتــهــا 
الذي  التحقيق  انتهاء  بعد  للمحاكمة 
وتقديم  قضيتها  في  الشرطة  تجريه 
زعبي  أن  مــوضــحــًا  استنتاجاتها، 
خضعت - بعد رسو سفينة »مرمرة« 
بشأن  الستجواب   - أشدود  ميناء  في 
منطقة  دخول  بمحاولة  قيامها  شبهة 
ضلوعها  وشبهة  مغلقة  عسكرية 
السفينة  ظهر  على  العنف  أعمال  في 
ــش  ــي ــج ــــن ال ــــد جـــنـــود م ــــرة ض ــــرم م

اإلسرائيلي.
ــار  ــش ــت ــس ــم ـــد ال ـــاع ـــس ــــرق م ــــط وت
أعضاء  رحلة  قضية  ــى  إل القانوني 
إن  قائًا  ليبيا  إلــى  العرب  الكنيست 
وليست  َعــُدوة  ــة  دول تعتبر  ال  »ليبيا 
المحظور  الــدول  قائمة  على  مدرجة 

الدخول إليها«.

موسى يزور قطاع
غزة األسبوع المقبل

] أعلن رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية 
هشام يوسف أمس )اإلثنين( أن األمين العام عمرو موسى 
في  ي��وس��ف،  وق��ال  المقبل.  األس��ب��وع  غ��زة  قطاع  س��ي��زور 
الشعب  م��ع  للتضامن  ال��زي��ارة  إن  للصحافيين،  تصريح 
اإلس���راع  وض����رورة  ال��ح��ص��ار  م��واج��ه��ة  ف��ي  الفلسطيني 

بتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ال��زي��ارة  خ��ال  سيبحث  م��وس��ى  أن  ي��وس��ف  وأض���اف 
االنقسام  أن  مؤكدًا  الفلسطينية،  المصالحة  تحقيق  كيفية 
المصالحة  تحقيق  ف��ي  الكبيرة  العقبة  يمثل  الفلسطيني 
ويؤثر سلبًا على صورة القضية الفلسطينية وكيفية تعامل 
المصالحة  قضية  أن  إل��ى  وأش��ار  معها.  ال��دول��ي  المجتمع 
ستكون على رأس القضايا التي سيبحثها موسى مع حركة 
خال  ستتم  الزيارة  أن  إلى  الفتًا  الزيارة،  خال  »حماس« 
إلى   9 من  الفترة  في  تركيا  زي��ارة  إتمام  بعد  المقبلة  األي��ام 
التركي.  العربي  االجتماع  لحضور  الجاري  الشهر  من   11
وقالت مصادر في الجامعة إن الزيارة ستتم يوم 14 أو 15 
من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الجامعة بدأت االتصاالت 
العام  األمين  أج��رى  حيث  ال��زي��ارة،  لترتيب  والمشاورات 
اتصاالت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومع رئيس 
وترتيبات  مشعل  خالد  »حماس«  لحركة  السياسي  المكتب 
رئيس  صرح  جانبه،  ومن  رف��ح.  لمعبر  بالنسبة  مصر  مع 
موسى  بأن  عيسى  أحمد  العام  لألمين  الصحافي  المكتب 
عددًا  الزيارة  خال  وسيتفقد  المقبل  األسبوع  غزة  سيزور 
الحرب  خ��ال  تدميرها  تم  التي  الفلسطينية  المنشآت  من 
اإلسرائيلية على غزة، كما سيزور مقر وكالة غوث وتشغيل 
االجتماع  إلى  باإلضافة  »االونروا«  الفلسطينيين  الاجئين 

مع قيادات فلسطينية من حركة »حماس«.

استشهاد 4 مقاومين قبالة سواحل غزة
غزة.  قطاع  سواحل  قبالة  فلسطينيين  مقاومين   4 اإلسرائيلية  البحرية  قتلت   [
مستشفى  إلى  »وصل  حسنين  معاوية  غزة،  قطاع  في  والطوارئ  اإلسعاف  مدير  وقال 
اإلثنين  فجر  قتلوا  فلسطينيين  شهداء  أربعة  )وســط(  البلح  دير  في  األقصى  شهداء 
قطاع  وسط  النصيرات  مخيم  شواطئ  قبالة  اإلسرائيلية  الحربية  الزوارق  برصاص 

غزة«.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن »فايز الفيري )21 عامًا( من مخيم جباليا ومحمد 
وحامد  غزة  من  عامًا(   25( الوحيدي  وإبراهيم  الصحابة  منطقة  من  عامًا(   34( قويدر 
هامدة«.  جثثًا  األقصى  شهداء  مستشفى  إلى  وصلوا  النصيرات  من  عامًا(   20( ثابت 
ودوي  كثيفًا  نار  إطاق  سمعوا  أنهم  المنطقة  سكان  من  عيان  شهود  أفاد  ناحيتهم،  من 
زوارق  نفذته  اإلسرائيلي  الهجوم  أن  إلى  مشيرين  فجراً،  الرابعة  الساعة  في  انفجارات 

حربية وطوافات.

عباس يعلن إرسال وفد إلى القطاع
إلى  وفداً  سيرسل  انه  )االثنين(  أمس  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أعلن   [
بعد  )حماس(  اإلسامية  المقاومة  حركة  مع  للمصالحة  مفاوضات  إلجراء  غزة  قطاع 
ينقل  كان  الــذي  الحرية  أسطول  على  الماضي  األسبوع  الدامي  اإلسرائيلي  الهجوم 

مساعدات إنسانية إلى القطاع.
منتدى  في  يشارك  إذ  اسطنبول  في  التركي  فــي«  تي  »إن  لتلفزيون  عباس  ــال  وق
بين  مصالحة  ــراء  إج هو  الهجوم(  )على  للرد  سبيل  أفضل  »إن  اآلســيــوي  للتعاون 
الفصائل الفلسطينية ومقاومة إسرائيل يداً بيد«. وأضاف »شكلنا وفداً يضم مسئولين 

فلسطينيين سيزور غزة إلقناع حماس )بضرورة( المصالحة«.
وتابع رئيس السلطة الفلسطينية أن الشرط الوحيد للمصالحة هو قبول »حماس« 
خطة اقترحتها مصر العام الماضي تدعو حركتي »حماس« و«فتح« إلى التوصل إلى 
المرة«.  هذه  ذلك  نحقق  بأن  وآمل  »اعتقد  أيضًا  عباس  وقال  انتخابات.  وإجراء  تفاهم 
في  غزة  قطاع  على  بالقوة  األخيرة  سيطرة  منذ  و«حماس«  »فتح«  بين  انقسام  وثمة 
ومطلع   2008 العام  نهاية  في  غزة  على  اإلسرائيلي  الهجوم  وساهم   .2006 العام 

2009 في تصاعد االنقسام.

لجنة تحقيق أممية تصل القاهرة... وإيران ترسل 3 سفن وطائرة مساعدات للقطاع 

فرنسا وبريطانيا تعرضان مراقبة غزة وتصران على تحقيق »دولي«

الجدل  خضم  في  التصريحات  بهذه  كوشنير  وأدلــى 
المساعدات  قافلة  على  اإلسرائيلي  الهجوم  بعد  الدائر 
وأبلغ  الماضي.  األسبوع  القطاع  إلى  متجهة  كانت  التي 
البريطاني  نظيره  مع  اجتماع  بعد  الصحافيين  كوشنير 
يتولى  أن  جــديــد  مــن  نقترح  أن  »بإمكاننا  هيغ  ولــيــام 
المرور  هذا  مراقبة  األوروبية،  الدول  ــي،  األوروب االتحاد 
جيدجداً  بشكل  نراقب  أن  نستطيع  جداً.  دقيق  بأسلوب 
شحنات السفن المتجهة إلى غزة. بوسعنا أن نفعل ذلك 
ونريد أن نفعل ذلك وسنكون سعداء جداً بالقيام بذلك«. 

وأضاف أن الوضع في غزة »ال يمكن تبريره«.
حربية  سفن  إرســـال  وبريطانيا  فرنسا  ــت  ــرض وع
الهجوم  بعد  غــزة  إلــى  األسلحة  تهريب  ومنع  لمراقبة 

الــذي  القطاع  على  يــومــًا   22 استمر  الــذي  اإلسرائيلي 
في  وانتهى  )حماس(  اإلسامية  المقاومة  حركة  تحكمه 

يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.
الوقت  فــي  فعالة  غير  العملية  ــذه  ه أن  ــم  رغ وعــلــى 
تفويضها  ــــي  األوروب ــاد  ــح االت ــاء  ــم زع مــدد  فقد  الــحــالــي 
في  جولة  بدأ  الذي  هيغ  وقال  الماضي.  الشهر  آخر  عامًا 
إنه  ووارسو  وبرلين  روما  خالها  يزور  أوروبية  عواصم 
ضمان  كيفية  بشأن  شركائه  مع  مكثفة  محادثات  عقد 
االقتصادية  والــمــســاعــدات  الــمــعــونــات  تــدفــق  ــان  ــك »إم
للساح  أكــبــر  تــدفــق  حــتــى  دون  ــن  م غـــزة  إلـــى  ــة  ــادي ــع ال
األوروبـــي  االتــحــاد  بإمكان  أن  »أعتقد  ــال  وق بالطبع«. 

المساعدة في ذلك مثلما فعل في الماضي«.

دولي  تحقيق  قبول  إلى  إسرائيل  الوزيرين  كا  ودعا 
ــاول نقل  ــح ـــذي كـــان ي ــول الــســفــن ال ــط ــي اعــتــراض أس ف

المساعدات إلى غزة.
وقال هيغ »نعتقد أنه من المهم جداً أن يجري تحقيق 
مضيفًا  اإلسرائيلي،  الهجوم  في  وشفاف«  صدقية  ذو 
الوجود  من  أدنى  حد  هناك  يكون  أن  ينبغي  أنه  »نعتقد 
الدولي في هذا التحقيق«. وقال إنه بحث المسألة هاتفيًا 
كوشنير  وقال  باراك.  إيهود  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  مع 
دول  عدة  ألن  دولي  حكم  هو  التحقيق  »هذا  إن  جهته  من 
يعود  أنه  األساس...  في  ردنا  »كان  وتابع  فيه«.  ضالعة 
يختار  أن  مــون(  كي  )بــان  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
األحمر  الصليب  عن  كامًا  سمعنا  التحقيق.  هــذا  شكل 
الدولي، عن تحقيق تقوده األمم المتحدة ولكن بمشاركة 

عدة فرقاء، أطراف دوليين، وهذا ما نحن عليه اآلن«.
أن  أعتقد  لكن  ــــردوا،  ي أن  اآلن  لهم  ــود  ــع »ي وأضـــاف 
اقتراحًا  قدموا  المتحدة  واألمم  والفرنسيين  األميركيين 
التوضيحات.  من  المزيد  يكشف  أن  دون  من  مفصًا« 
مايكل  المتحدة  الواليات  في  اإلسرائيلي  السفير  وأعلن 
ــراء  إلج محاولة  أي  ترفض  بــاده  أن  األول  ــس  أم اورن 

تحقيق دولي في شأن هجومها على أسطول الحرية.
أحمد  التركي  الخارجية  وزيــر  أعلن  األثناء،  هذه  في 
داود أوغلو أمس أن باده لن تطبع العاقات مع إسرائيل 
من  مستقلة  تحقيق  لجنة  تشكيل  األخــيــرة  رفضت  إذا 
إلى  التركي  الوزير  ودعا  الهجوم.  بشأن  المتحدة  األمم 
عليها  ينص  لجنة  لتشكيل  ــر  ــض األخ ــوء  ــض ال ــاء  ــط »إع
وأوضــح  المتحدة«.  األمــم  واقترحتها  الدولي  القانون 
تشكيل  على  إســرائــيــل  وافــقــت  إذا  ــه  أن صحافيين  أمـــام 
بالطبع  ستأخذ  )الثنائية(  العاقات  »فإن  اللجنة  هذه 

منحى آخر«.
وأضاف »وإذا واصلوا مماطلتهم فإن تطبيع العاقات 

التركية - اإلسرائيلية غير وارد«. 
إلى ذلك وصلت إلى القاهرة أمس لجنة األمم المتحدة 
التي  اإلسرائيلية  الممارسات  في  بالتحقيق  الخاصة 
قادمة  الفلسطينية  األراضــي  في  اإلنسان  حقوق  تنتهك 
أيام  ستة  تستغرق  لمصر  زيارة  في  وفرنسا  ألمانيا  من 

في بداية جولة تشمل مصر واألردن وسورية.
وتضم اللجنة 15 عضواً برئاسة باليتا كوهينا ممثل 
األمين العام لألمم المتحدة. ومن المقرر أن تلتقي اللجنة 

والقادمين  مصر  في  المقيمين  الفلسطينيين  من  بعدد 
والوكاالت  اإلنسانية  المنظمات  وممثلي  غزة  قطاع  من 
الدولية العاملة هناك للتحقق من أوضاع حقوق اإلنسان 
اإلسرائيلية  الممارسات  بشأن  معلومات  على  للحصول 

التي تنتهك حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة. 
ـــال األحــمــر  ـــه ــة ال ــي ــع ــم ــا أعــلــنــت ج ــم ــي ــــك ف ــــاء ذل ج
ــرة  ــائ ــن وط ــف ـــــال ثـــاث س ــى إرس ــل ــا ع ــه ــزم اإليـــرانـــيـــة ع
نهاية  ــي  »ف ــزة  غ ــى  إل اإلنسانية  بالمساعدات  محملة 
تقدم  ستمنع  أنها  من  إسرائيل  حذرت  بينما  األسبوع«، 
القطاع  على  المفروض  الحصار  كسر  تحاول  سفينة  أي 

الفلسطيني.
ـــي  ـــران ـــر اإلي ـــم ــال األح ــه ــل وقـــــال الــمــديــر الـــدولـــي ل
استئجار  ـــور  ط فــي  ــن  ــح »ن زاده:  أديــــب  عـــبـــدالـــرؤوف 
من  ــًا  ــي ــان ــس إن عــامــًا   70 ــا  ــم ــداه إح ستنقل  سفينتين 
ممرضين وأطباء، والثانية األدوية واألغذية« إلى سكان 
في  ستبحران  »السفينتين  أن  زاده  أديب  وأوضــح  غزة. 
مع  »بالتنسيق  ستجري  العملية  وأن  األسبوع«  نهاية 
إلى  مستشفى  سفينة  سنرسل  كما  التركية.  الحكومة 

سواحل غزة في المستقبل القريب«.

§ باريس، القاهرة - رويترز، د ب أ

األوروبي  االتحاد  إن  )األحد(  أمس  أول  كوشنير  برنار  الفرنسي  الخارجية  وزير  قال   [
إلى  اإلنسانية  اإلمدادات  وصول  لضمان  غزة  إلى  المرور  حركة  مراقبة  في  يساعد  أن  يمكن 

القطاع المحاصر من دون السماح بدخول أسلحة.

حنان زعبي
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ال��ق��رآن  ب��ي��ت  م��ؤس��س  رع���اي���ة  ت��ح��ت  ي��ون��ي��و:   10  - م��اي��و   26  @
التشكيلية  للفنون  البحرين  جمعية  تقيم  كانو،  جاسم  عبداللطيف 
وذلك  زم��ان«،  »أي��ام  الدمستاني  موسى  للفنان  التشكيلي  المعرض 

الدانة. بمجمع  مساء   7:00 الساعة  تمام  في 
اإليطالية  الجمهورية  سفير  قرينة  رعاية  تحت  يونيو:   15  -  6  @
للفنون  البحرين  جمعية  تقيم  ب���ادوال  ميلينا  البحرين  مملكة  ل��دى 
 7:00 الساعة  في  وذل��ك  ال��زج��اج«،  »ف��ن  الفني  المعرض  التشكيلية 

الجمعية. صالة  في  مساًء 
لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  لجائزة  العامة  األم��ان��ة  تقيم  يونيو:   8  @
مملكة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفارة  مع  بالتعاون  التمر 
لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  »ج��ائ��زة  ح��ول  التعريفية  ال��ن��دوة  ال��ب��ح��ري��ن، 

الخليج. بفندق   3 أوال  قاعة  في  صباحًا   9 الساعة  في  وذلك  التمر«، 
مدرسة  تقيم  الحمر،  فيصل  الصحة  وزير  رعاية  تحت  يونيو:   8  @
في  وذل��ك  ال��س��ادس(،  )الفوج  طالبها  تخرج  حفل  الخاصة  السنابل 
ك��راون  بفندق  ال��دول��ي��ة  ال��م��ؤت��م��رات  ق��اع��ة  ف��ي  م��س��اًء   8:00 ال��س��اع��ة 

بالزا.
المجلس  من  وفد  بها  يقوم  التي  الزيارة  هامش  على  يونيو:   8  @
يلقي  البحرين،  لمملكة  السعودية  العربية  بالمملكة  للقضاء  األعلى 
حميد،  بن  صالح  الشيخ  المكي  الحرم  وخطيب  وإمام  المجلس  رئيس 
بأنفسهم  ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغير  ال  اهلل  »إن  بعنوان:  محاضرة 
صالة  بعد  وذلك  المعاصر«،  المسلم  الشباب  مسيرة  في  مراجعات   -

اإلسالمي. الفاتح  أحمد  مركز  بجامع  مباشرة،  المغرب 
الوطني  العمل  بجمعية  السياسي  وعد  منتدى  ينظم  يونيو:   9  @
يتحدث  غزة«  الحصارعن  كسر  »محاوالت  حول  ندوة  الديمقراطي 
الجمعية  وعضو  الموسوي  رض��ي  الصحافي  الكاتب  م��ن  ك��ٌل  فيها 
عبدالملك،  عبداهلل  الصهيوني  العدو  مع  التطبيع  لمقاومة  البحرينية 
»وعد«  جمعية  بمقر  فلسطين  قاعة  في  مساًء   8:30 الساعة  في  وذلك 

الحصم.  بأم 
ندوة  التطبيقية  العلوم  جامعة  في  الحقوق  كلية  تنظم  يونيو:   9  @
كل  فيها  يتحدث  لإلجهاض«،  والطبية  القانونية  »الجوانب  بعنوان 
وعميد  السعدني  ك��م��ال  ال��ع��ام��ة  النيابة  ف��ي  أول  ش��رع��ي  طبيب  م��ن: 
قسم  ورئيس  الجنائي  القانون  وأستاذ  الطوالبة  علي  الحقوق  كلية 
في  وذل��ك  عطاهلل،  أحمد  والشيخ  عيسى  بني  حسين  العام  القانون 

صباحًا.  10:00 الساعة 
بالعدلية،  البارح  دار  في  مساًء   6:00 الساعة  في  يقام  يونيو:   9  @
بتاريخ  المعارض  أرض  في  سيتم  الذي  »العباة«  معرض  تدشين  حفل 

2010م. آب  أغسطس/   28 و  27 و  26
حول  ندوة  والبحوث  للدراسات  البحرين  مركز  ينظم  يونيو:   9  @
بنغالديش  معهد  رئيس  يقدمها  البنغالديشية،  الخليجية  العالقات 
في  ظهرًا   12:30 الساعة  في  وذلك  الزمان،  منير  األمنية  للدراسات 

بعوالي. المركز  مقر 
البحرين  بجامعة  ال��م��ع��ل��وم��ات  تقنية  كلية  تنظم  ي��ون��ي��و:   10  @
في  وذلك  الحاسوب«،  هندسة  قسم  لطلبة  التخرج  مشاريع  »معرض 

الحاسوب. هندسة  قسم  في  ظهرًا   12:00 الساعة 
»مهرجان  الثقافي  التعليمي  المركز  ينظم  يونيو:   12  -  10  @
ال���زه���راء اإلن���ش���ادي ال��ث��ام��ن« ت��ح��ت ش��ع��ار »م��ت��م��س��ك��ون ب��أخ��الق 
األشبال،  فرق  األولى:  الليلة  اآلتي:  النحو  على  وسيكون  الزهراء«، 
وذلك  فقط.  للنساء  الثالثة:  والليلة  اإلنشادية،  الفرق  الثانية:  الليلة 
خاص  مكان  وي��وج��د  العالي،  منصور  أحمد  ال��ح��اج  مأتم  صالة  ف��ي 

العالي. حسن  الحاج  بمأتم  للنساء 
براون،  مارك  الخطابة  في  السابق  العالم  بطل  يلقي  يونيو:   11  @
التقديم  »قوة  بعنوان  عمل  ورشة  وسيقدم  البحرين،  في  محاضرة 
 Power Presentations: From Penpoint( وال��ع��روض« 

الشيراتون. فندق  في  وذلك   .)to Platform
ندوة  العائلية  للشركات  البحرينية  الجمعية  تنظم  يونيو:   12  @
هي  ب��ح��ري��ن��ي��ة...  عائلية  ش��رك��ة  ون��ج��اح  »م��س��ي��رة  فيها  تستعرض 
 7:00 ال��س��اع��ة  ف��ي  وذل���ك  ن���اس«،  أح��م��د  ع��ب��داهلل  ش��رك��ات  م��ج��م��وع��ة 

. ًء مسا
الملكي  السمو  صاحب  ال��وزراء  رئيس  رعاية  تحت  يونيو:   12  @
الدولية  خلدون  ابن  مدرسة  تنظم  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
مساء   7:00 الساعة  تمام  في  وذلك  عشر،  التاسع  طالبها  تخرج  حفل 

الخليج. بفندق  المؤتمرات  قاعة  في 
وذلك  لألطفال،  الدولي  باليوم  فيوز«  »الرفاع  تحتفل  يونيو:   12  @
بمدرسة  الرياضية  القاعة  في  ظهرًا   1 حتى  صباحًا   11 الساعة  من 

الدولية. فيوز  الرفاع 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��م��اء  ال��ك��ه��رب��اء  هيئة  تنظم  ي��ون��ي��و:   16  -  14  @
للنفط  الوطنية  الهيئة  م��ن  وب��دع��م  البحرينية  المهندسين  جمعية 
في  وذل��ك   ،»2010 والمياه  الطاقة  ترشيد  ون��دوة  »معرض  وال��غ��از 

والمؤتمرات. للمعارض  الدولي  البحرين  مركز 
الديمقراطي  ال��وط��ن��ي  العمل  جمعية  تنظم  ي��ون��ي��و:   19  -  18  @
بقاعة  وذلك  السادسة،  نسخته  في  األكاديمي  اإلرشاد  ملتقى  )وعد( 

المهندسين. جمعية  في  الشهابي  هشام  المهندس 
اإلس��الم��ي  المجلس  ف��ي  ال��ن��س��وّي��ة  اإلدارة  تنظم  ي��ون��ي��و:   26  @
تحت  المسلمة  المرأة  مؤتمر   - التوالي  على  الرابع  وللعام   - العلمائي 
وعٌي  األخالقي...  غير  الغزو  مواجهة  في  المسلمة  »المرأة  عنوان: 

ومسئولّية«. والتزاٌم 
النعيمي،  ماجد  والتعليم  التربية  وزي��ر  رعاية  تحت  يوليو:   5  @
المرحلة  طلبة  من  الخامسة  الدفعة  تخريج  حفل  الفالح  مدارس  تقيم 
بفندق  السفراء  قاعة  في  مساء   7:00 الساعة  تمام  في  وذلك  الثانوية، 

بالزا. كراون 
مؤتمر  العالمية  ش��ب��اب«  »ف��ور  منظمة  تعقد  يوليو:   14  -  10  @
فندق  في  الوعي«  »صناعة  عنوان:  تحت  الثاني«  العالمي  شباب  »فور 

. لخليج ا
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مغبر وتزداد كثافته أحيانًا

من قدمين إلى ثالثة أقدام قرب السواحل، 
ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر

عقدة   18 ـــى  إل  13 غــربــيــة  شــمــالــيــة 
وتصل من 20 إلى 25 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

02:10 pm
07:34 am

01:53 am
02:37 pm

04:45 am
06:29 pm

عروض المكالمات المجانية من »VIVA« تتجدد
ـــالق  إط  VIVA شـــركـــة  ــت  ــن ــل أع  [
من  تــواصــل  والــتــي  ــدة  ــدي ــج ال حملتها 
والتي  المسبوقة  غير  العروض  خاللها 
مملكة  فــي  ــاالت  ــص االت ــوق  س بها  ألهمت 
إلبقاء  الفرصة  الشركة  تقدم  إذ  البحرين؛ 
تحرص  إذ  ــــم؛  دائ ــال  ــص ات ــي  ف زبــائــنــهــا 
الجديدة  حملتها  ــالل  خ مــن   »VIVA«
مع  التحدث  فرصة  زبائنها  إعطاء  على 
يوميًا  مجانية  مكالمات  خالل  من  بعض 
الثامنة  وحتى  مساء  الثامنة  الساعة  من 
صباحًا، وطوال يومي الجمعة والسبت.

الــحــدود  أيــضــًا   »VIVA« وستفتح 
العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين 
سعر  ــاب  ــس ــت اح ـــالل  خ مــن  ــة  ــودي ــع ــس ال
من  ألي  اإلتـــصـــال  ــد  ــن ع محلية  ــة  ــرف ــع ت
الــســعــوديــة،  ــي  ف  »STC« مستخدمي 
بالمملكة  االتـــصـــال  أن  ــــك  ذل ــي  ــن ــع وي
ما   »VIVA« زبــائــن  سيكلف  الشقيقة 

سيكلفهم اإلتصال ألي رقم محلي.
فسيستطيع  هنا،  العروض  تنتهي  وال 

بمكالمات  االستمتاع  مواصلة  الجميع 
 »VIVA« ــن  م الـــجـــودة  عــالــيــة  ــة  ــي دول
مع  المئة  في   90 إلى  تصل  بتخفيضات 
إضافة دول جديدة إلى القائمة مثل مصر 

وسورية واليمن.
ــذي لــشــركــة  ــي ــف ــن ــت ــس ال ــي ــرئ وقــــال ال
العمر،  ــم  ــي ــراه إب الــبــحــريــن،   VIVA

»تلبيًة  الــجــديــدة:  ــروض  ــع ال بمناسبة 
في  إقبال  من  رأيناه  ولما  زبائننا،  لرغبة 
بعروضنا  نتقدم  فإننا  الماضية،  الفترة 
ــة تــقــديــر  ــاب ــث ــم ـــي ب ـــي ه ـــت الـــجـــديـــدة وال
استطعنا  الــلــذيــن  ــن  ــائ ــزب ال لــكــل  وشــكــر 
في  عليه  نــحــن  لــمــا  الـــوصـــول  بــدعــمــهــم 
 »VIVA« ــل  ــواص وت قــيــاســيــة«.   فــتــرة 

اإلبتكارات  أحدث  لعرض  الطريق  تمهيد 
االتــصــاالت  عالم  فــي  الخدمات  وأفــضــل 
خــدمــات  ـــرض  ع ــع  م الــبــحــريــن  بمملكة 
إذ  الــــدوام،  على  مسبوقة  وغير  جــديــدة 
بيري  بالك  خدمة  أول  إطــالق  مؤخراً  تم 
األســـرع  تعتبر  ــي  ــت وال ــدودة  ــح ــم ال غــيــر 
 VIVA الـــ  وخدمة  البحرين  مملكة  في 

بمشاهدة  لزبائنها  تسمح  التي   TV
عاٍل.  بوضوح  أجهزتهم  على  التلفزيون 
األسرع،  برودباند  خدمة  على  عالوة  هذا 
مع  البحرين  في  المحدودة  وغير  المتنقل 
لمن  إضافية  خدمات  لتقديم  استعدادها 
ــي الــحــصــول على  ــن الــزبــائــن ف يــرغــب م
خدمات اتصاالت بطريقة أسرع وأسهل.

ملصق حملة »فيفا«إبراهيم العمر 

»بتلكو« تعلن زيادة مجانية في سرعة خدمات برودباند المنزلي
السرعة  في  تلقائية  ــادة  زي »بتلكو«  أعلنت   [
المنزلي  للقطاع  برودباند  خدمات  في  لزبائنها 
الزيادة  هذه  وتعني  ديناراً.  و16  دنانير   10 بقيمة 
سيستمتعون  الــزبــائــن  ــن  م اآلالف  أن  التلقائية 

إضافية. رسوم  دون  من  أكبر  برودباند  بسرعات 
ـــد، ســتــتــم  ـــدي ـــج ــــذا الــتــحــديــث ال وبـــمـــوجـــب ه
لغاية  الحالية   256kbps خــدمــة  ســرعــة  ـــادة  زي
بسرعة  الخدمة  ــذه  ه زبــائــن  ليتمتع   640kbps
الوقت  وفــي  الحالية  السرعة  ــرات  م بثالث  تفوق 
دنانير   10 أي  نفسها؛  التنافسية  بالقيمة  نفسه 
بــرودبــانــد  خــدمــة  ســرعــة  زيـــادة  ستتم  كــمــا  فــقــط. 
استمرار  مع   1Mbps لغاية  الحالية   640kbps

من  ــاراً  ــن دي  16 الحالية  الــرســوم  ــع  دف فــي  الزبائن 
دون أية زيادة.

ــذا  ــن الـــجـــدد االســـتـــفـــادة مـــن ه ــائ ــزب ــل ــن ل ــك ــم وي
بتلكو  خدمتي  من  أي  في  االشتراك  بمجرد  العرض 
ديناراً   16 و  دنانير   10 بقيمة  المطورتين  برودباند 
المملكة  في  اعتمادية  الشبكات  أكثر  من  واالستفادة 

للغاية. تنافسية  بأسعار 
كجزء  بتلكو  قبل  من  العروض  هذه  تقديم  يأتي 
جودة  أفضل  لتقديم  المستمرة  الشركة  جهود  من 
أن  كما  البحريني.  للمجتمع  مضافة  قيمة  أفضل  و 
تواكب  كي  ضرورة  السرعة  تعزيز  في  ترى  بتلكو 
نجمت  والذي  اإلنترنت  شبكة  تشهده  الذي  التطور 

استخدام  اتــجــاهــات  فــي  جوهرية  تغييرات  عنه 
الحيوية. الخدمة  لهذه  الزبائن 

ــة  ــي ــاف ــح ــص ـــــام الــــعــــالقــــات ال وقــــــال مــــديــــر ع
الجناحي:  أحــمــد  بتلكو،  لمجموعة  والحكومية 
التشغيل  مثل  االنترنت  استخدامات  أصبحت  »لقد 
السابق  في  كانت  التي  والصوت،  للفيديو  الفوري 
لالنترنت،  المحترفين  المستخدمين  في  محصورة 
ـــن مــبــتــدئــيــن  ــن م ــي ــدم ــخ ــت ــس ــم ــع ال ــي ــم ــج ــة ل ــاح ــت م

ومحترفين«.
السرعة  بــزيــادة  قمنا  »لــهــذا،  جناحي  ــاف  وأض
متطلبات  لتلبية  ــت  ــرن ــت االن لــبــاقــات  ــة  ــي ــدائ ــت االب

للغاية«. تنافسية  بأسعار  المتطورة  زبائننا  أحمد الجناحي

»التكافل الدولية« 
تنظم الحملة الثالثة للتبرع بالدم

مع  وبالتعاون  الدولية  التكافل  شركة  نظمت   [
للتبرع  الثالثة  التكافل  حملة  المركزي،  ــدم  ال بنك 

بالدم والتي القت قبواًل من جميع منسوبي الشركة.
وقالت مديرة العالقات العامة واإلعالم بالشركة، 
الثالثة  للسنة  تقام  التي  الحملة  »إن  الناصر:  نــور 
على التوالي تنبع من مبادئ التكافل والتعاون وهي 

إنسانية  وخدمة  التطوعي  للعمل  ترسيخ  عن  عبارة 
نبيلة وواجب وطني وإنساني وصحي«.

اإلنسانية  المبادرة  هــذه  على  الناصر  اثنت  وقــد 
استجابتهم  على  والموظفين  اإلداريــيــن  وشــكــرت 
لها  والتي  بالدم  التبرع  في  ومساهمتهم  السريعة 

األثر البالغ في إنقاذ حياة اآلخرين.

الموظفون المشاركون في حملة التبرع بالدم 

وصول سيارة نيسان ألتيما 2010 الجديدة إلى البحرين
الكائن  نيسان  س��ي��ارات  معرض  أعلن   [
نيسان  س��ي��ارات  وص���ول  س��ت��رة  منطقة  ف��ي 
م��ح��رك  وي�����وزع  ال���ج���دي���دة،   2010 أل��ت��ي��م��ا 
الذي  الجديدة   2010 ألتيما  نيسان  سيارة 
عزمًا  اسطوانات،  و4  علويتين  بكامتين  يأتي 
بقوة 270 حصانًا، بينما يعطي ناقل الحركة 
المتغير  الحركة  نقل  بنظام  يعمل  الذي  الذكي 

المستمر، أداًء سلسًا واستجابة فورية. 
تصميمها  إع���ادة  ت��م  فقد  ال��خ��ارج،  م��ن  أم��ا 
بشكل رياضي جديد إذ أضيف لها نظام عادم 
والجناح  السقف  فتحة  تضفي  كما  م��زدوج، 
الخلفي جمااًل وتألقًا عليها. كما زودت المرايا 
الجانبية للسيارة، التي تعمل كهربائيًا وتأتي 
بلون الهيكل الخارجي للسيارة، بمصباحين 

جانبيين يعززان من جمال السيارة.
ال��ج��دي��دة   2010 ألتيما  ن��ي��س��ان  وت��م��ت��از 
مثل  ال��م��ت��ط��ورة  التجهيزات  م��ن  بمجموعة 
ونظام  التشغيل،  زر  مع  الذكي  نيسان  مفتاح 
»ب��وز«  ونظام  بلوتوث،  بتقنية  مدمج  هاتف 
مكبرات  بتسعة  مجهز  ال��ص��وت��ي  للترفيه 
أوتوماتيكي  ونظام   ،iPod ووصلة  صوت، 
ال��س��ي��ارة،  ب��ح��رارة  للتحكم  المناطق  ثنائي 
للتحكم  ال��ق��ي��ادة  عجلة  ع��ل��ى  مثبتة  وأزرار 
ب��ال��ص��وت ون���ظ���ام ت��ث��ب��ي��ت ال��س��رع��ة ون��ظ��ام 

الهاتف بتقنية بلوتوث.
وي��ت��ج��س��د ت��رك��ي��ز ن��ي��س��ان االس��ت��ث��ن��ائ��ي 
ع��ل��ى ال��س��الم��ة ف��ي س��ي��ارة أل��ت��ي��م��ا ال��ج��دي��دة 
ونظام  هوائيين  بكيسين  تجهيزها  تم  التي 

والتوزيع   ،)ABS( لإلنغالق  مانع  ف��رام��ل 
ون��ظ��ام   ،)EBD( ل��ل��ف��رام��ل  اإلل���ك���ت���رون���ي 
التحكم  ون��ظ��ام   ،)BA( للفرامل  المساعدة 
دينامية  في  التحكم  ونظام   ،)TCS( الجر  في 

.)VDC( السيارة
العام  المدير  نائب  صرح  المناسبة  وبهذه 
سينغ  ج��وردي��ب  وري��ن��و،  نيسان  ل��س��ي��ارات 
 2010 ألتيما  سيارة  »تقود  قائاًل:  مولتاني، 
توفير  خالل  من  السيارات  من  فئتها  الجديدة 
تشغيل  زر  مثل  المريحة  المزايا  من  العديد 
المحرك الذكي ونظام البلوتووث ونظام بوز 
الكبير  اإلقبال  لرؤية  سعداء  ونحن  الصوتي، 
من قبل زبائننا الذي ثمنوا السيارة عاليًا فيما 

يتعلق باألداء واالسلوب«.

»تسهيالت البحرين« تقوم
 بحملة ترويجية بمجمع »جيان«

البحرين(  )تسهيالت  التجارية  للتسهيالت  البحرين  شركة  أقامت   [
واحد  أسبوع  لمدة  وذلــك  )جيان(  البحرين  مجمع  في  ترويجية  حملة 
االئتمانية  بطاقتها  بترويج  تقوم  إذ  الماضي  الثلثاء  يــوم  من  ابــتــداء 

»امتياز«.
سداد  بفترة  و  سنوية  رسوم  أية  بدون  بأنها  البطاقة  هذه  وتتميز  ذلك 
التي  العديدة  المزايا  من  و  يوما   50 إلى  تصل  لمدة  فوائد  احتساب  بدون 
توفرها »امتياز« هي دفع الفواتير الشهرية للبطاقة االئتمانية عن طريق 
بنك  أي  من  الصادرة  )بنفت(  اآللي  الصراف  بطاقة  باستخدام  االنترنت 

في البحرين.
البحرين«  »تسهيالت  التجارية  للتسهيالت  البحرين  شركة  أن  يذكر 
تقدم  حيث  المملكة  في  االستهالكي  التمويل  مؤسسات  وأكبر  أقدم  إحدى 

قاعدة عريضة من المنتجات التمويلية.

»فيرست موتورز« تلتقي السفير األميركي
] ضمن إطار حملتها الترويجية بمناسبة اقتراب 
شركة  إدارة  قامت   ،2010 للعام  العالم  كأس  حلول 
بمملكة  هيونداي  سيارات  وكالء  موتورز«  »فيرست 
المشاركة  الدول  لسفارات  زيارات  بتنظيم  البحرين 

بكأس العالم 2010. 
لسفارة  ــــارة  زي الـــزيـــارات،  هـــذه  بــيــن  ــن  م وكـــان   
إداريـــو  التقى  حيث  األمــيــركــيــة  المتحدة  ــات  ــوالي ال
عن  ــروا  ــب وع ايــرلــي  آدام  األمــيــركــي  السفير  الشركة 
دورة  خــالل  التوفيق  األميركي  للمنتخب  تمنياتهم 
بجنوب  ســتــقــام  الــتــي   2010 لــلــعــام  الــعــالــم  كـــأس 

إفريقيا في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.
اللقاء  هذا  خالل  موتورز«  »فيرست  شركة  ومثل   
زايد  مــوتــورز«  »فيرست  لـ  التنفيذي  المدير  من  كل 
والمدير  المعطي،  رائد  العام  والمدير  الزياني،  راشد 

المساعد لقسم التسويق علي الخزاعي. 
التحاد  الرسمي  الشريك  هي  »هيونداي«  أن  يذكر 
األساسيين  الممولين  أحد  وباتت  القدم  لكرة  الفيفا 
رياضة  تدعم  والتزال   2000 العام  منذ  الفيفا  التحاد 
حول  شعبية  األكــثــر  الرياضة  هــي  التي  الــقــدم  ــرة  ك

العالم.

ممثلو شركة »فيرست موتورز« والسفير األميركي 
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مشاركات واسعة وإقبال الفت على »معرض العروس األول« 

البحرينيات يشاركن العرائس فرحتهن في »معرض العروس« األول
§ البديع - فرح العوض 

صاحبات  بحرينية،  امــرأة   40 نحو  شاركت   [
أهلية  بجمعيات  ــوات  ــض وع ومــحــات  ــرة  ح أعــمــال 
صالة  نظمته  الــذي  األول«  ــروس  ــع ال فــي»مــعــرض 

شهرزاد للمناسبات يوم السبت الماضي.
واحد  ليوم  استمر  الــذي  المعرض  أعمال  ــدأت  وب
حتى  واستمرت  صباحا  العاشرة  الساعة  منذ  فقط 

الثامنة مساء.
مرة  ألول  أقــيــم  ـــذي  ال الــمــعــرض  فــكــرة  وانطلقت 
بتنظيم من الناشطة النسائية ُهما بوشهري، لتوفير 
ــك  وذل الـــــزواج،  عــلــى  المقبلين  احــتــيــاجــات  جميع 

بحسب ما قالته بوشهري.
من  الــهــدف  أن  ــط«  ــوس ـــ«ال ل تصريح  فــي  وبينت 
المقبلين  والشابات  الشباب  خدمة  هو  الفكرة  تنفيذ 
على الزواج، مشيرة إلى أن اإلعداد للمشروع بدأ قبل 

شهر من اآلن.
وأكدت خال حديثها أن المعرض استهدف جميع 
خال  مــن  ــك  ذل ــى  إل اإلشـــارة  ــم  وت العمرية،  الفئات 

اإلعانات التي نشرت بشأن المعرض.
المعروضات  نصف  مــن  »أكــثــر  أن  ــى  إل ـــارت  وأش
بدء  الــعــروس،  مستلزمات  في  تتمثل  المعرض  في 

ــوارات،  ــس ــس مــن أعــمــال الــديــكــور، والــمــابــس، واإلك
»المعرض  أن  مضيفة  الزواج«،  فساتين  إلى  وصوال 
وبيع  والمكياج،  والعطور،  الــمــأكــوالت،  بيع  يضم 
صنع  ما  وبيع  عــرض  تم  التي  العرائس،  ألبومات 
التقليدية  ــس  ــاب ــم وال ــة،  ــدوي ــي ال ــال  ــغ ــاألش ب منها 

ــس  ــاب كــالــجــابــيــات، والـــمـــابـــس الــعــربــيــة، وم
المنزلية،  الديكور  أعــمــال  ــى  إل باإلضافة  ــال،  ــف األط
وفساتين  ــروس،  ــع ــال ب الــخــاصــة  واإلكــســســوارات 
تصوير  ــي  ف متخصص  مــحــل  ــة  ــارك ــش وم ـــــزواج،  ال

العرائس«.

من  ــدد  ع ــر  وف كولكشن  ـــال  روي »محل  أن  ـــرت  وذك
عمل  تم  والتي  للبيع،  عرضت  التي  الزواج،  فساتين 
خصم على بعضها وصل إلى 75 في المئة، باإلضافة 
إلى توفير فساتين السهرات«، في الوقت الذي نوهت 
فيه إلى أنه »تم اختيار هذا الوقت لتنظيم المعرض، 
عدد  ــاع  ــف ارت بسبب  ـــزواج  ال على  المقبلين  لخدمة 
الجاري،  حزيران  يونيو/  شهر  خال  الزواج  حفات 
حلول  اقتراب  مع  خصوصا  المقبل،  تموز  ويوليو/ 
شهر رمضان المبارك، لذلك وجدت أن الوقت مناسب 
سيتم  ــه  أن ــت  ــاف وأض اآلن«.  المعرض  لتنظيم  ــدا  ج

تنظيم مهرجان آخر خال شهر رمضان المقبل.
 95 ــن  م ــر  ــث »أك أن  بالتأكيد  حديثها  واختتمت 
نساء  مــن  الــمــعــرض،  فــي  المشاركين  مــن  المئة  فــي 
محاتهن،  ــم  ــاس ب ـــا  إم شــاركــن  الــاتــي  ــن،  ــري ــح ــب ال
الــمــنــزل،  ــي  ف تصنيعه  يــتــم  ــا  م ــع  ــي وب بــاســمــهــن  أو 
األطعمة  بعض  أو  ديــكــور،  مستلزمات  كانت  ــواء  س
الخاصة  اإلكسسوارات  أو  والمخلات،  والحلويات 
وداعية  المشاركة  بتلك  مشيدة  والمنزل«،  بالزينة 
البحرينيات إلى المشاركة في جميع المعارض التي 

من شأنها أن تسوق لهن وإلبداعاتهن.
الجائزة  على  السحب  تــم  المهرجان  خــتــام  فــي 

الكبرى للزائرين وفاز بها علي أحمد عيسى.

فعاليات معرض العروس األول )تصوير:عقيل الفردان(

انتخابات المجلس الطالبي 
بابتدائية البسيتين

حفل الترابط االجتماعي 
بمدرسة الحد

البسيتين  مدرسة  نظمت  صويلح،  محمد  المدرسة  مدير  من  بإيعاز   [
أعضاء  سيمثلون  الذين  التاميذ  الختيار  انتخابات  للبنين  االبتدائية 
في  كبير  دور  لهم  سيكون  العام،والذين  لهذا  األول  الطابي  المجلس 
طالبًا   18 االنتخابات  هذه  في  تنافس  وقد  للمدرسة،  الداخلية  القرارات 
الحلقة  من  وطالبين  باالنتخابات،  الثانية  الحلقة  من  طاب   6 اختيار  تم 
األولى تم اختيارهما مباشرة من قبل اللجنة المنظمة، التي كانت بقيادة 
شهدت  وقــد  عبدالرحمن،  المساعد  المدير  وبــإشــراف  شمسان،  محمد 
الصف  من  المرشحين  بين  وخصوصًا  شديدة،  منافسات  االنتخابات 

السادس. 

مدير  ــراف  إش تحت  للبنين،  اإلعــداديــة  الحد  مدرسة  إدارة  نظمت   [
االجتماعي  الترابط  حفل  زيمان،  بن  خليفة  دعيج  عبدالرحمن  المدرسة 
بالمدرسة،  والتعليمية  اإلدارية  الهيئتين  ألعضاء  التربوي  النمو  ودفع 
والمودة.  المحبة  من  جو  الحفل  ساد  حيث  االبتسامة،  عشاء  لتناول 

صرح بذلك رئيس لجنة التواصل أحمد حسن علي.

عائلتا الشعلة وأبوإدريس
 تحتفالن بعيد ميالد والء

ابنتهم  ميالد  بعيد  أبوإدريس  ومنصور  الشعلة  عائلتا  احتفلت   [
األمورة والء عبدالرضا الشعلة، وكل عام وأنت بخير وصحة وعافية 

وعقبال الـ 100 سنة.

»إنشادي االستقالل« يحرز المركز 
الثاني في المسابقة اإلنشادية الثالثة

في  الــثــانــي  الــمــركــز  للبنات  الثانوية  االســتــقــال  ــة  ــدرس م حـــازت   [
على  الجنوبية  المحافظة  نظمتها  التي  الثالثة  اإلنشادية  المسابقة 
وزارة  بصالة   2010 آذار  مارس/   18 في  أجريت  التي  المملكة،  مستوى 
منيرة  إشــراف  تحت  بالمدرسة  اإلنــشــادي  الفريق  والتعليم.  التربية 

الناصر.
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حسن دي تيرو
حركة  مؤسس  ت��ي��رو،  دي  حسن  توفي   [
على  حربًا  شنت  التي  المتمردة  الحرة  آتشيه 
الماضي  الخميس  يوم  اإلندونيسية،  الحكومة 

عن عمر ناهز ال� 85 عامًا.
دي  إن  اإلن��دون��ي��س��ي��ة،  الصحة  وزارة  وق��ال��ت 
مشكالت  عن  ناتجة  مضاعفات  جراء  توفي  تيرو 
زين  مستشفى  في  والقلب،  التنفسي  الجهاز  في 

العابدين في آتشيه.
األسرة  ساللة  من  أعمال  رجل  تيرو  دي  وكان 
الواقع  اإلقليم  استقالل  وأعلن  آتشيه،  في  المالكة 

في أقصى غرب إندونيسيا في العام 1976.
في   ،1925 العام  آب  أغسطس/  مواليد  من   -

إقليم آتشيه اإلندونيسي.
- درس في الواليات المتحدة األميركية، وعمل 
المتحدة  األم��م  في  ب��الده  بعثة  ل��دى  دراسته  أثناء 

العام 1953.
الماضي  القرن  خمسينيات  نهاية  في  انضم   -
إلى حركة التمرد إلقليم آتشيه والمطالب بانفصال 
اإلقليم عن إندونيسيا، لغاية توقيع اتفاقية السالم 

العام 1962.
العام  الحرة«  آتشيه  »حركة  تيرو  دي  أسس   -
ال��م��رك��زي��ة،  ال��ح��ك��وم��ة  م��ع  خ��الف��ات  ب��ع��د   ،1976
في  الواقع  اإلقليم  استقالل  نفسه  العام  في  وأعلن 

أقصى غرب إندونيسيا. 
ذهب  ثم  ماليزيا،  إلى  هرب   ،1977 العام  في   -
وحصل  هناك  واستقر  السويد  إلى   1979 العام 

على جنسيتها.
آتشيه  في  اإلندونيسي  الحكم  ضد  تمردًا  قاد   -

وهو في المنفى بالسويد طوال 25 عامًا.
صراع  في  شخص  ألف   15 إلى  يصل  ما  ُقتل   -
المتمردين  ب��ي��ن  اإلق��ل��ي��م  اس��ت��ق��الل  إع���الن  أع��ق��ب 
معنية  منظمات  وسجلت  اإلندونيسي،  والجيش 

بحقوق اإلنسان عددًا كبيرًا من االنتهاكات فيه.
الزلزال  سوى  آتشيه  في  الصراع  يحسم  لم   -

)تسونامي(  عاتية  مد  موجات  أحدث  الذي  القوي 
في 26 ديسمبر/ كانون األول العام 2004، ودمر 

اإلقليم وخلف ما يقدر بنحو 170 ألف قتيل.
- تم التوصل إلى اتفاق سالم بين حركة آتشيه 
أغسطس/  ف��ي  اإلندونيسية  والحكومة  ال��ح��رة 

 .2005
الحركة  تتخلى  أن  على  السالم  اتفاق  ونص   -
في  ب��ال��م��وارد  الغني  اإلقليم  استقالل  مطلب  ع��ن 
ال��ط��رف ال��ش��م��ال��ي م��ن ج��زي��رة س��وم��ط��رة، وأن 

تتحول إلى حزب سياسي معترف به. 
منفى  ف��ي  يعيش  ك���ان  ال���ذي  ت��ي��رو  دي  ع���اد   -
أكتوبر/  في  إندونيسيا  إل��ى  بالسويد  اختياري 
ع��ودت��ه  ل���دى  وب���دا   ،2009 ال��ع��ام  األول  ت��ش��ري��ن 

هزياًل ومسنًا.
)األربعاء(  بيوم  وفاته  قبل  الحكومة  أعطته   -
وهو  كإندونيسي  المواطنة  حق  إليه  يعيد  خطابًا 

في سرير المرض بالمستشفى.
يودويونو  بامبانج  اإلندونيسي  الرئيس  قال   -
ك��م��واط��ن  ت���ي���رو(  )دي  س��ي��دف��ن  إن���ه  وف���ات���ه،  ب��ع��د 
إندونيسي. وهذا يدلل على انتهاء الصراع بطريقة 

كريمة وسلمية.

على  ال��ن��ار  أطلقت  اإلسرائيلية  ال��ك��وم��ن��دوس  مجموعات   [
يمكن  ال  جبان  عمل  في  ظهورهم  على  وحتى  قرب  من  الناشطين 
الصفح عنه. وإن سلوكًا كهذا أصبح ممكنًا ألن رجال العصابات 

العالميين، إسرائيل، يعرفون أنهم محميون من قبل قوة عالمية.
رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق

] لماذا لم تصدر أي جهة حكومية محلية بيانًا بشأن محاكمة البحارة البحرينيين 
متابعة  عن  الحكوميين  المسئولين  بين  الوصل  حلقة  غياب  ظل  في  وذلك  قطر؟  في 
ملف الصيادين المتهمين بدخول المياه اإلقليمية القطرية ووسائل اإلعالم المحلية، 
أسر  وخوف  قلق  وزي��ادة  والتصريحات،  األخبار  في  تضارب  عنه  نتج  الذي  األمر 

الصيادين على ذويهم؟

أجندة أوباما في »الحوار« و»العمليات السرية«
الحوار  دائ��رة  مدير  مع  األول  أم��س  أجرتها  مقابلة  تنشر»الوسط«   [
االستراتيجية  عن  فيها  تحدث  األميركي،  القومي  األمن  مجلس  في  العالمي 

األمنية الجديدة لإلدارة األميركية، والتي تعتمد أجندة الحوار والتواصل مع 
الدول والمجتمعات في كل مكان، مع توجه خاص نحو المجتمعات 
هذا  ومثل  والهند...  الصين  في  المتمثلة  الصاعدة  والقوى  المسلمة 
أوباما  ب��اراك  الرئيس  قاله  لما  تأكيدًا  ربما  ويأتي  جميل،  الحديث 

مع  يتناغم  كما   ،2009 حزيران  يونيو/   4 في  القاهرة  جامعة  في 
في  وضعتها  قد  االب��ن  ب��وش  ج��ورج  إدارة  كانت  عبارات  من  شطب  ما 

االستراتيجية السابقة، مثل العبارة التي كانت تقول إن كفاح الواليات المتحدة 
»ضد التطرف اإلسالمي هو صراع ايديولوجي كبير في السنوات األولى من القرن الواحد والعشرين«.

لقد خلت االستراتيجية الجديدة من مصطلح »األصولية اإلسالمية«، ولكن هناك أسئلة كثيرة تطرح على 
يتعلق  فيما  والسيما  األميركية،  الخاصة  للقوات  السرية  العمليات  ت��زداد  بينما  الحالي،  الطرح  جدية  مدى 
مواقع  ضد  هجمات  لتنفيذ  بعد  عن  موجهة  طيار  بدون  طائرات  وهي  »درون«،  لطائرات  المكثف  باالستخدام 

محتملة لمتشددين أو إرهابيين.
دواعي  بمعالجة  المتحدة  الواليات  بالتزام  فيه  تعهد  الذي  الوقت  في  حتى  إنه  قال  قد  أوباما  الرئيس  وكان 
أن  إال  األوسط،  والشرق  وأفغانستان  وباكستان  العراق  في  الدائرة  النزاعات  مثل  والسياسية،  األمنية  القلق 
هناك حاجة لشيء آخر، وهو »بذل مجهود متواصل من أجل االستماع إلى بعضنا البعض والتعلم من بعضنا 
البعض، واحترام بعضنا البعض«، وتعهد »بإقامة شراكة جديدة، ليس فقط بين الحكومات، ولكن أيضًا بين 

الشعوب حول القضايا األكثر أهمية في حياتهم اليومية«.
صحيفة  فإن  التواصلية،  والحوارات  العامة  الدبلوماسية  لتنشيط  الداعي  العلني  الخطاب  هذا  وراء  ولكن 
أنحاء  في  دولة   75 في  األميركية  الخاصة  القوات  لنشر  ترخيصًا  أعطى  أوباما  إن  تقول  بوست«  »واشنطن 
وجماعات  القاعدة  تنظيم  ضد  سرية  حرب  من  كجزء  الماضي(  العام  مطلع  في   60 نحو  مع  )مقارنة  العالم 

متشددة أخرى. 
وعليه،  في الوقت الذي أعلن فيه أوباما دورًا أكبر للدبلوماسية المتعددة األطراف )على عكس إدارة الرئيس 
الجماعات  عن  للبحث  الخاصة  القوات  عدد  في  كبيرة  لزيادة  أيضًا  موافقته  أص��در  قد  فهو  السابقة(  بوش 
المتطرفة، والسيما تنظيم القاعدة، بهدف ضربها، وتدميرها، وفي األشهر الثمانية عشر الماضية أمر أوباما 
بتوسيع نطاق النشاط السري - بحسب  الصحافة األميركية - لتشمل اليمن والقرن اإلفريقي وأماكن أخرى 
العمليات  موازنة  في  المئة  في   5.7 زي��ادة  طلب  أوباما  وإن  وإفريقيا،  الوسطى  وآسيا  األوس��ط  الشرق  في 
دوالر  مليارات   3.5 إلى  باإلضافة  دوالر،  مليارات   6.3 مجموعه  ما  أي   ،2011 المالية  السنة  عن  الخاصة 

إضافية لتمويل الطوارئ في العام 2010.
ووقائية  انتقامية  بعمليات  االضطالع  من  تمانع  ال  الجديدة  والتواصل  الحوار  استراتيجية  أن  ويبدو 
كل  في  محتملة...  إرهابية  مؤامرات  إلحباط  وذلك  بوش(؛  نظرية  كانت  الوقائي«  )»الضرب  الخاصة  للقوات 
على  يجري  ما  بحسب  وأيضًا  الرسمية،  التصريحات  بحسب  الجديدة  االستراتيجية  نقرأ  أن  علينا  األحوال 

أرض الواقع.
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محكمة »تمييز دبي«
تؤيد اإلعدام لقاتل »طفل العيد«

حكم  )اإلثــنــيــن(،  أمـــس  ـــي،  دب ــــارة  إم ــي  ف التمييز  محكمة  ـــدت  أي  [
ربّيع،  راشد  المتهم  بحق  اإلعدام  عقوبة  بتوقيع  قضى  الذي  االستئناف 
باالعتداء  المقترنة  العمد  »القتل  جريمة  الرتكابه  العيد«؛  »طفل  قاتل 
األضحى  عيد  يوم  في  سنوات(   4( مختيار  موسى  الطفل  بحق  الجنسي« 

الماضي. 
بصدور  أنــه  )اإلثنين(  أمــس  اليوم«  »اإلمـــارات  صحيفة  موقع  ــر  وذك
محاكم  من  قاضيًا   11 درجــة  أول  منذ  القضية  في  حكم  قد  يكون  الحكم 
كسبت  دبــي  في  العامة  النيابة  تكون  أمــس  حكم  على  بناًء  ــه  وأن ــي.  دب
حق  في  اإلعدام  عقوبة  بتوقيع  طالبت  كونها  مراحلها،  جميع  في  القضية 
تجد  لم  درجة  أول  محكمة  وكانت  للقضية.  األولــى  المراحل  منذ  المتهم 
بالمتهم  الرحمة  من  متسعًا  أو  عامًا(،   30( المتهم  بحق  للرأفة  سبياًل 
ضعفه  يرحم  ولم  عليه  المجني  بحياة  وأودى  عليه  بالمجني  غدر  الذي 

وعداًل. حقًا  منه  القصاص  يتعين  ثم  ومن  سنه،  وصغر 
في  عادل  »الحكم  إن  فوالذ،  يوسف  المستشار  ديرة،  نيابة  رئيس  وقال 
حق شخص مثل جريمة بشعة في المجني عليه، وظلم بذلك أسرته وهز 

يستحقه«. الذي  عقابه  فنال  المسلمين  عيد  يوم  المجتمع 
ــدام  اإلع ستكون  عليه  المحكوم  بحق  العقوبة  تنفيذ  أن  إلــى  يشار   
العامة  النيابة  أعــضــاء  ــد  أح بحضور  وسيكون  ــاص،  ــرص ال بواسطة 
العقابية  المنشآت  إدارة  على  والــقــائــم  الداخلية  وزارة  مــن  ــدوب  ــن وم
التنفيذ،  إجراءات  حضور  حق  قصاصًا  القتل  في  الدم  وألولياء  وطبيب، 
العام،  النائب  مــن  ــاص  خ ــإذن  ب إال  الحضور  ذكـــروا  مــن  لغير  يجوز  وال 

الجزائية. اإلجراءات  قانون  بحسب 

شبان سعوديون في ورطة بسبب ظهورهم في برنامج أميركي
أميركي  واقع  برنامج  في  سعوديين  شباب  ظهور  أثار   [
جداًل بين عدد من اإلعالميين والمثقفين حول جدوى مشاركة 
مجموعة من  الفتيات والشبان السعوديات في برنامج عن 
ذكرت  ما  بحسب  عالقاتهم  وطبيعة  يقضونه  وكيف  يومهم 
وفسره  )اإلثــنــيــن(،  ــس  أم السعودية  »الــحــيــاة«  صحيفة 
للسعودية  ــــاءات  اإلس مــن  الكثير  حمل  ــه  أن على  البعض 
اآلخر  البعض  تحفظ  فيما  عمومًا،  السعودي  وللمجتمع 
نقلت  الذي  البرنامج  مسئول  بخاصة  »إساءة«  مفردة  على 
بعض الصحف طوال األيام الماضية تأكيده على أنه حصل 
القيام  قبل  البرنامج  لبدء  كافة  الالزمة  التصريحات  على 
بأي خطوة تنفيذية فيه، وتأكيده أيضًا على أنه لم يتضمن 

شاشة  على  الماضي  الشهر  عرضه  تم  البرنامج  إساءة.  أي 
العربية  »المملكة  عنوان  تحت  األميركية  »ام.تي.في«  قناة 
تلفزيون  بــأســلــوب  ونــقــل  حقيقية«  حــيــاة  ــة...  ــودي ــع ــس ال
فرقة  كونوا  سعوديين  شبان  ثالثة  يتعايش  كيف  الواقع، 
بهم.  المحيط  المجتمع  مع  ميتال«  »هيفي  موسيقى  لغناء 
في  ظهروا  الذين  الثالثة  الشبان  أحد  وهو  عزيز  أوضح  وقد 
لنا  يحلو  كما  نعيش  أن  في  ــراراً  أح »لسنا  قائاًل:  البرنامج 
حرصه  سبب  وحول  فتاة«،  اآلخر  الطرف  كان  إذا  بخاصة 
أشعر  معلاًل  قال  له  لصديق  وليس  لفتاة،  يتحدث  أن  على 

بـ»راحة كبيرة حينما أتحدث إليها«.
شابة  وهــي  فاطمة،  قصة  البرنامج  عــرض  المقابل  في 

تأسيس  في  وطموحها  حلمها  فقرتها  في  نقلت  سعودية 
بألوان  لكن  التقليدية،  العبايات  بيع  مجال  فــي  تــجــارة 
معاناة  البرنامج  ينقل  أيضًا  الشائع.  األســود  عن  مختلفة 
والمستمر  الدائم  وبحثه  ميتال«  »الهيفي  موسيقى  فريق 
فيه  ويــعــزفــون  بــروفــاتــهــم،  فيه  يـــؤدون  مــكــان  ــاد  ــج إي ــن  ع
موسيقاهم، مؤكدين أنهم يستبدلون ثيابهم أو يقلبونها إذا 
ما حان وقت الصالة، حتى ال  تظهر النقوش المرسومة عليها 

أثناء الصالة ، بحسب قولهم.
من  بشدة  القضية  يتابعون  الذين  المحامون  ويخشى 
)غــرب  ــدة  ج مدينة  فــي  األولـــى  الــدرجــة  محكمة  تتولى  أن 

السعودية( النظر في القضية.

السيطرة على حريق اندلع في فيال بعراد
§ عراد - محمد الجدحفصي

] تمكن أفراد الدفاع المدني من 
السيطرة على حريق اندلع صباح 
في  فيال  داخل  )اإلثنين(  أمس  يوم 
فيما  المحرق،  بجزيرة  عراد  قرية 
في  بشرية  إصــابــة  أي  تسجل  لــم 
قد  المدني  الدفاع  وكــان  الحادث. 
العاشرة  الساعة  عند  بالغًا  تلقى 
ـــن صـــبـــاح يــــوم أمــــس بـــانـــدالع  م
الفور  وعلى  الفيال  ــل  داخ الحريق 
حيث  الموقع  إلى  وحــدة  توجهت 
على  السيطرة  مــن  ــا  ــراده أف تمكن 
بعد  ــه  ــي ــل ع ـــاء  ـــض ـــق وال الـــحـــريـــق 
ــه.  ــدالع ــع ان ــوق ــي م مــحــاصــرتــه ف
األمنية  الجهات  فتحت  وقــد  ــذا،  ه
ومــالبــســات  ـــروف  ظ ــي  ف تحقيقًا 
أضراراً  خّلف  الذي  الحريق  اندالع 

رجال الدفاع المدني في موقع الحادث بعد السيطرة  على الحريقمتفرقة في إحدى غرف الفيال.

شرطة »الشمالية« تقبض على شخصين بتهمة سرقة مصوغات
§ المنامة - وزارة الداخلية

شخصين  على  القبض  من  تمكنت  المديرية  بأن  أمس  الشمالية  المحافظة  شرطة  مديرية  عام  مدير  صرح   [
بتهمة سرقة مصوغات وأجهزة إلكترونية بمنطقة مدينة حمد.

بإجراء  المديرية  قامت  الفور  وعلى  للسرقة،  حمد  بمدينة  المنازل  أحد  بتعرض  علمت  المديرية  أن  وأوضح 
سرقها  »ديجيتال«  كاميرا  بيع  يحاول  وهو  المتهمين  أحد  على  القبض  إلى  أدت  والتي  والتحري  البحث  عمليات 
من المنزل، وبعد تسجيل أقواله أرشد المتهم  رجال الشرطة إلى المتهم الثاني في الواقعة، مفيداً بأن المتهمين 
تم  وقد  المصوغات،  من  وعــدد  وكامرتين  جوالين  عن  عبارة  وهي  المسروقات  وجــود  بمكان  ذلك  بعد  اعترفا 
من  تمكنت  المديرية  أن  إلى  الشمالية  المحافظة  شرطة  مديرية  عام  مدير  وأشار  المنزل.  أصحاب  إلى  إرجاعها 
القبض على هذين المتهمين قبل علم أصحاب المنزل بهذه السرقة، مضيفًا أنه تم تحويل القضيتين إلى النيابة 

المضبوطات التي تم العثور عليها مع المتهمينالعامة التخاذ اإلجراءات القانونية.



هدية من »{«

جدول مونديال جنوب إفريقيا و3 مسابقات يومية
م��ل��ة  ل��ش��ا ا م��ي��ة  ع��ا ال ا ل��ت��غ��ط��ي��ة  ا ر  ط����ا ا ف���ي   [
 » ض����ي ي����ا ل����ر ا س�����ط  ل�����و ا « ب���ه���ا  م  س���ي���ق���و ل����ت����ي  ا
ك��ب��ر  ك��أ  2 0 1 0 ي��ق��ي��ا  ف��ر إ ب  ج���ن���و ل  ي���ا ن���د ل���م���و
ع���د  أ  ، ق ط��������ا ال ا ع���ل���ى  ض����ي  ي����ا ر ث  ح�����د ه������م  ا و

ت  ج��ا ل��م��ف��ا ا م���ن  ي��د  ل��ع��د ا  » ض���ي ي���ا ل���ر ا س���ط  ل���و ا «
د  عد م��ن  ء  ا ب��ت��د ا م  ا ل��ك��ر ا ء  ا ل��ل��ق��ر مها  سيقد ل��ت��ي  ا
ي  يحتو ء  ا ه��د ك��إ  » ستر بو « م  سيقد حيث   ، ل��غ��د ا
كما   . مل متكا بشكل  ل��م  ل��ع��ا ا س  ك��ا ل  و ج��د على 

ية  و كر ت  بقا مسا ث  ثا لة  لبطو ا ل  خا ح  سيطر
بضة  لقا ا ني  لطشا ا و تا  يو تو ت  كا شر ها  عا تر
لغد  ا د  ع��د في  م  سنقد و  . يق للتسو   twindiو

. صيل لتفا ا من  يد  لمز ا

لجنة المنتخبات ترفع أسماء المرشحين األسبوع الجاري إلدارة االتحاد

هل يكون »عزيز أمين« مساعدًا لسبيرغر؟... ودراسة المدير الجديد
§ الوسط - عبدالرسول حسين

] أكد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم رئيس 
آل  خليفة  بن  علي  الشيخ  الكروية  المنتخبات  لجنة 
اإلعالن  المقبلين  األسبوعين  خالل  سيتم  بأنه  خليفة 
وكذلك  األول  الوطني  للمنتخب  الجديد  المدير  عن 
مساعد المدرب الوطني الذي سيعمل ضمن الجهاز 

الفني الجديد بقيادة المدرب النمسوي سبيرغر.
لجنة  ف��ي  »إن��ن��ا  خليفة  ب��ن  علي  الشيخ  وق��ال 

اإلداري��ة  الكوادر  من  أسماء  عدة  حاليًا  نتدارس  المنتخبات 
اختيار  أجل  من  الموضوعة  المعايير  وفق  الوطنية  والفنية 
االتحاد  إدارة  مجلس  إلى  رفعهما  ليتم  للمنصبين  المناسبين 
من  األول  في  الفني  النمسوي  الطاقم  وصول  قبل  العتمادهما 

يوليو/ تموز المقبل«.
وألمح الشيخ علي إلى أن هناك عددا من األسماء التدريبية 
المدرب  بينها  من  بخدماتها  لالستعانة  مرشحة  الوطنية 
مساعداً  العمل  ل��ه  سبق  ال���ذي  أم��ي��ن  عبدالعزيز  ال��وط��ن��ي 
العام  ال��وط��ن��ي  المنتخب  ت��دري��ب  ت��ول��ى  عندما  لسبيرغر 

عمله  وأس��ل��وب  ب��ال��م��درب  معرفة  على  أن��ه  وخ��ص��وص��ًا   96
يكون  أن  هاتفية  مداخلة  في  أمين  نفى  فيما  وشخصيته، 
المساعد  الفني  الجهاز  ضمن  العمل  عليه  عرض  الكرة  اتحاد 
بحسن  نفسه  الوقت  في  مشيداً  أم��س،  ي��وم  حتى  لسبيرغر 

اختيار سبيرغر وكفاءته التدريبية.
المنتخب  لقيادة  سبيرغر  اختيار  قرار  »يعتبر  أمين:  وقال 
بالخبرة  ويتمتع  ال��م��درب��ي��ن  خ��ي��رة  م��ن  فهو  ص��ائ��ب��ًا  األول 
ويجيد  البحرينية،  بالكرة  معرفة  ولديه  التدريبية  والكفاءة 
االح��ت��رام  على  ال��ق��ائ��م  الجيد  والتعامل  ال��م��ب��اري��ات  ق���راءة 

المتبادل مع مساعديه في الجهاز الفني والالعبين«. 
حاليًا  ت��درس  المنتخبات  لجنة  ف��إن  ثانية،  جهة  م��ن 
ال��ذي  الجديد  المنتخب  م��دي��ر  الختيار  األس��م��اء  م��ن  ع��ددا 
عمله  بمهمات  القيام  له  ليتسنى  متفرغًا  يكون  أن  يفضل 
الموضوعة  المواصفات  وفق  وذل��ك  المطلوبة،  بالصورة 
وإج��ادة  اإلداري���ة  وال��خ��ب��رة  ال��ك��ف��اءة  ومنها  المنصب  لهذا 
رفع  سيتم  وأنه  مواصفات،  من  وغيرها  اإلنجليزية  اللغة 
في  العتماده  االتحاد  إدارة  مجلس  إلى  المرشح  المدير  اسم 

المقبل. االجتماع 
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»النسر« 
يحلق بالذهب
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بخر أحالم المنامة في الفاصلة وتوج بلقب دوري زين للسلة

الذهب ال يق على »النسر« ... أكد الريادة واستعاد »الزعامة«
الموسم  يحمله  الذي  بلقبه  احتفظ  األصفر  النسر 
ــودة  ــع ــة فـــي ال ــام ــن ــم ــــام ال ــر كـــل أح ــخ ــي وب ــاض ــم ال
للمنافسة، كما أكد الزعامة لكرة السلة البحرينية في 
للدوري  بطوالت  بثاث  فاز  أن  بعد  األخيرة  السنوات 

في آخر أربعة مواسم.
ومن  مبكرا  األمــور  حسم  من  تمكن  األصفر  الفريق 
أعد  فهو  خامسة،  أو  رابعة  مباراة  إلى  الحاجة  دون 
لمنافسه  فرصة  أي  يترك  ــم  ول الــبــدايــة  منذ  الــعــدة 
تمكن  عندما  الثانية  الــمــبــاراة  فــي  وحتى  للعودة، 
المنامة من العودة بقوة والتقدم بفارق 22 نقطة عاد 

األهلي من بعيد وقلب الطاولة.
الكرات  وتبادل  القوي،  والدفاع  والقتالية  التركيز 
عبدالحميد  الخبير  ومدربه  المنامة  أرهــق  السريع 
األهلي  تحركات  أمـــام  عــاجــزا  ــف  وق الـــذي  ابــراهــيــم 
النهائيات  وملك  البطوالت  صاحب  مدربه  بقيادة 
األهلي،  مــع  نهائي  أي  يخسر  لــم  ــذي  ال مياد  عقيل 
وبتكامل  الــرائــع  الجماعي  بأسلوبه  األهلي  فظهر 
جميع  وحـــرص  المنطقة،  ـــارج  وخ داخـــل  مــن  األداء 
دون  ومــن  أنــانــيــة  دون  ــن  م كــرة  ــل  ك على  الاعبين 
لهذا  مستحقا  الفريق  فكان  بها،  للتفريط  مجال  أي 
العودة  ليؤكد  التوالي  على  الثاني  للموسم  التتويج 
القوية للسلة األهاوية في ظل هذا الجيل الجديد من 

الاعبين الشباب.
المنامة تبخرت كل أحامه التي رسمها منذ نهاية 
الموسم الماضي ألجل استعادة لقب الدوري، وخسر 
الرهان أمام قوة الفريق األصفر على رغم كل ما قدمه 

الفريق من مستويات متطورة.
في مباراة األمس كانت الغلبة للفريق األصفر الذي 
كان  الــذي  المنامة  عكس  على  الحلول  جميع  امتلك 
ظل  في  التصويب  من  خوفا  الكرة  يتبادلون  العبوه 
وخصوصا  الاعبين  على  الكبير  العصبي  الضغط 
الفريق  محترف  فيه  أخفق  ــذي  ال األخير  الربع  في 

األميركي كالفين وارنر من ترجمة جهود الاعبين.
األميركي  ــاراة  ــب ــم ال ــي  ف ــي  ــل األه جــانــب  ــن  م تــألــق 
ايقافه  من  المنامة  يتمكن  لم  ــذي  ال جوني  أنتوني 
 12 حبيب  سيدهاشم  وســجــل  نقطة،   29 فسجل 
نقطة، وجاسم محمد 12 نقطة، وميثم جميل 9 نقاط، 
محمد قربان 7 نقاط، حسين شاكر 6، هشام سرحان 

5، ومحمود أكبر 2.
ــاراة  ــب ــم ــي ال ــب الــمــنــامــة ف ــان ــن ج ــي حــيــن بـــرز م ف
 22 بتسجيله  ـــر  وارن كالفين  األمــيــركــي  المحترف 
 ،12 عزيز  أحمد  نقطة،   18 غلوم  ومحمود  نقطة، 
7، حسن نوروز 7،  10، بدر عبداهلل  عمران عبدالرضا 

حسن عبدالنبي 2 ومحمد نجف 2.

الربع األول
من  مكونة  بتشكيلة  المباراة  المنامة  فريق  بــدأ 
محمد  عبداهلل،  بدر  غلوم،  محمود  عبدالعزيز،  أحمد 

نجف والمحترف األميركي كالفين وارنر.
مكونة  بتشكيلة  البداية  في  األهلي  لعب  حين  في 
حبيب،  سيدهاشم  جميل،  ميثم  شاكر،  حسين  من 

محمد قربان والمحترف األميركي أنتوني جوني.
رد  سيدهاشم  طريق  عن  بنقطتين  البداية  وكانت 
في  الفريقين  ليستمر  بثاثية،  عبدالعزيز  أحمد  عليه 
تبادل التسجيل والتقدم حتى تمكن األهلي من التقدم 

.13/9

أن  قبل  التقدم  من  وتمكن  ذلك  بعد  المنامة  وعــاد 
بعيدة  مسافة  ومن  رائعة  بثاثية  األول  الربع  ينهي 
بنهاية  التقدم  من  خالها  من  تمكن  عبداهلل  بــدر  من 

الربع األول 15/20.

الربع الثاني
من  سريعا  وتمكن  بقوة  الثاني  الربع  بدأ  األهلي 
ليضيف  بنقطتين  جوني  طريق  عن  الفارق  تقليص 
بعدها جاسم محمد ثاثية مع دخوله إلى الملعب ما 

مكن األهلي من معادلة األهلي 25/25.
التقدم  من  تمكن  الذي  المنامة  أداء  تحسن  بعدها 
ظل  في  كثيرا  الفريق  أداء  تحسن  أن  بعد   32/27

§ أم الحصم – محمد عباس، محمد طوق

ودرعها  السلة  لكرة  البحرين  زين  بدوري  مجددا  توج  الناصع  الذهبي  بلونه  األهلي   [
بنتيجة  بفوزه  أمس  يوم  آخرها  كان  متتالية  مباريات  ثالث  في  المنامة  عبر  أن  بعد  الذهبي 
82/80 بعد مباراة عصيبة ومتقلبة كان فيها األصفر الطرف األفضل دون أن يترك مجاال 

لمنافسه للعودة من جديد.

كانو يبارك الفوز السالوي ويتمناها ثالثية

عقيل ميالد ملك المباريات النهائية

تهيئة الكرات سر فوز األهلي في المباراة
لم  أمس  يوم  األهلي  فريق  حققه  الــذي  التفوق   [
يأت من فراغ وإنما من خال أداء جماعي مميز للفريق 
والحماس  والقتالية  فالروح  الجوانب،  مختلف  من 
العوامل  كانت  األنانية  ــدم  وع التفاني  جانب  ــى  إل
متوجا  جاء  األهلي  ألن  االنتصار،  تحقيق  في  األبــرز 

جهوده من خال طريقة لعب جماعية متكاملة. 

األفضل  الوضع  في  كان  إذا  إال  يصوب  ال  فالاعب 
المباراة  في  الواضحة  التفوق  ونقطة  للتصويب، 
األهلي  العبو  هيأ  أن  بعد  ــرات  ــك ال تهيئة  فــي  كانت 
 4 منها  جميل  ميثم  نصيب  كــان  للتسجيل  كــرة   14
لفريق  حاسمة  كــرات   9 مقابل  حاسمة،  تــمــريــرات 

المنامة.

في  األهلي  مع  تتويجه  خال  من  النهائية  المباريات  ملك  أنه  مياد  عقيل  القدير  الوطني  المدرب  أثبت   [
الموسم الماضي على حساب المحرق في مباراتين متتاليتين ومن دون الحاجة إلى مباراة فاصلة ومن دون أن 
في  الدوري  ببطولة  أمس  يوم  وفوزه  الجاري،  الموسم  بداية  في  السوبر  ببطولة  فوزه  وكذلك  مباراة،  أي  يخسر 

ثاث مباريات متتالية ومن دون أن يخسر أي مباراة نهائية حتى اآلن.
مياد فاز أيضا ببطولة مجلس التعاون على مستوى الناشئين وأكد تفوقه التدريبي وقدرته على قيادة فرقه 

للبطوالت مهما كانت الظروف.

فريق  كانو  فؤاد  الوجيه  األهلي  النادي  رئيس  هنأ   [
بعد  العام  الدوري  لبطولة  المستحق  بالفوز  السلة  كرة 
المتتالية،  مبارياته  ثالث  في  المنامة  على  أمس  فــوزه 
وهو الفوز الذي تحقق بفضل عطاء الاعبين وإخاصهم 
الجهود  شــاكــرا  مــيــاد،  عقيل  الــوطــنــي  ــدرب  ــم ال بــقــيــادة 
خالد  برئاسة  والفني  اإلداري  الجهاز  بدأها  التي  الكبيرة 

كانو.
كما أشاد رئيس األهاوية بالحضور الكبير للجماهير 
الصفراء،  للقلعة  ــا  ووالءه حبها  أثبتت  التي  األهاوية 
وتمنى  األهاوية،  الفرق  تحققه  انتصار  كل  وراء  وأنها 
جماهيرها  وراء  اليوم  حاضرة  تكون  أن  الجماهير  من 
الـــدوري  بطولة  على  النهائية  الــمــبــاراة  فــي  لــمــؤازرتــه 
األلعاب  بثاثية  بالفوز  جدارته  ليؤكد  اليد  لكرة  العام 
اهلل  بإذن  واليد  والسلة  القدم  كرة  بطولة  وهي  الجماعية 

فؤاد كانوتعالى.

] أعطت الجماهير الكثيرة الحاضرة نكهة خاصة للمباراة 
 ،2009/2010 لموسم  السالوي  زين  دوري  لنهائي  الثالثة 
فشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب الفريقين 
وقفا مع فريقهما طوال المباراة بتشجيعهم وترديد أهازيجهم 

المتنوعة طوال المباراة.
اليمنى  ال��ج��ه��ت��ي��ن  ع��ل��ى  ت���وزع���ت  األه���الوي���ة  ال��ج��م��اه��ي��ر 
في  الف��ت��ا  ح��ض��وره��ا  ف��ك��ان  الرئيسية،  للمنصة  وال��ي��س��رى 
واحد  مكان  يكن  فلم  الكامل،  األصفر  اللباس  وارتدت  المباراة 

فقط لترديد األهازيج من جانب الجماهير األهالوية، إذ كانت 
الرابطة موزعة على الجهتين فكانت الجماهير التي على يسار 
جانب  إل��ى  الرابطة  من  ع��دد  بقيادة  وتشجع  ت��ؤازر  المنصة 
يمين  على  ال��ت��ي  الجماهير  ل��دى  المتنوعة  األه��ازي��ج  ت��ردي��د 

المنصة الرئيسية.
جالسة  المنامية  الجماهير  كانت  اآلخ��ر،  الجانب  في  أم��ا 
مباراة  في  الفتا  حضورها  وك��ان  الرئيسية  للمنصة  مقابلة 
في  خاليا  كرسي  يوجد  وال  ممتلئة  المدرجات  فكانت  األمس، 

المكان المخصص لجماهير المنامة باإلضافة إلى وقوف عدد 
وجود  لعدم  المدرجات  خلف  المنامية  الجماهير  من  جدًا  كبير 
جماهير  جانب  م��ن  المميز  الحضور  فيه.  للجلوس  المكان 
أهازيجهم  وتنوعت  خاصا  رونقا  المباراة  أعطى  الفريقين 
طوال المباراة وآزروا فريقهم حتى النهاية، ووضعت جماهير 
أن  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  فريقهما،  بهما  ت���ؤازر  الف��ت��ات  الفريقين 
تتضمن  بدقائق  المباراة  بدأ  قبل  الفتة  رفعت  المنامة  جماهير 
وهم  السابقة  المباراة  حضرت  التي  القليلة  للجماهير  صورة 

من كبار السن كتب عليها “نقدر وقفتكم الجادة”.
للصالة  زحفت  والمنامية  األه��الوي��ة  الجماهير  وك��ان��ت 
قبل  فريقهما  وآزرت  بكثير  المباراة  انطالق  قبل  الرياضية 

انطالق المباراة حتى النهاية.
أن  إال  المباراة  في  الكبير  الجماهيري  الحضور  رغم  وعلى 
الجماهير المنامية خرجت عن النص للمرة الثانية على التوالي 
إلى  الصالة  تجاه  المباراة  بعد  بأيديها  ما  كل  برمي  وقامت 

جانب التخريب الكبير من قبل )بعض( الجماهير المنامية.

حشود كبيرة من الجماهير األهالوية والمنامية
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بخر أحالم المنامة في الفاصلة وتوج بلقب دوري زين للسلة

الذهب ال يق على »النسر« ... أكد الريادة واستعاد »الزعامة«
ليحتفظ  هجوميا،  التسجيل  ــي  ف ـــاوي  أه ــاق  ــف إخ
سجل  الذي  عبداهلل  بدر  تألق  ظل  في  بتقدمه  المنامة 
أن  إال  الحلق،  تحت  كالفين  وبـــروز  أمــاكــن  ــدة  ع مــن 
ثاثية  ــال  خ مــن  ــارق  ــف ال تقليص  مــن  تمكن  جــونــي 
44/41 قبل أن يعود مع نهاية الربع الثاني بثاثية 
 44/44 النتيجة  معادلة  مــن  فريقه  مكنت  ــرى  أخ

وهي النتيجة التي انتهى عليها الربع الثاني.
الربع الثالث

بدأ األهلي الربع الثالث بتشكيلة مكونة من هشام 
سرحان، ميثم جميل، جاسم محمد، قربان وجوني.

في حين بدأ المنامة الربع الثالث بتشكيلة مكونة 
نجف  محمد  بـــدر،  ــوم،  ــل غ محمود  ــز،  ــزي ع أحــمــد  ــن  م

البداية  في  التقدم  من  المنامة  وتمكن  وارنر.  وكالفين 
األهلي  أن  إال  السريع  المرتد  الهجوم  بفضل   48/44

قلص الفارق بعد ثاثية من هشام سرحان.
وتمكن األهلي من التقدم ألول مرة في الربع الثالث 
أن  بعد   54/52 محمد  جاسم  جانب  من  ثاثية  بعد 

كانت بداية الربع الثالث منامية.
مدرب  فطلب   56/54 تقدمه  على  حافظ  األهلي 
المنامة الوقت المستقطع قبل ثاث دقائق من نهاية 
الربع الثالث من أجل تحفيز فريقه على تغيير مجرى 
على  نجف  محمد  حصل  أن  بعد  وخصوصا  المباراة 
المدرب  من  استدعى  مما  الــرابــع  الشخصي  الخطأ 
علم  ــي  ــان وه عــبــدالــرضــا  ــران  ــم ع بالاعبين  ــع  ــدف ال

واخرج نجف ومحمود غلوم.
من  الكثير  أن  إال   56/56 النتيجة  عــادل  المنامة 
متتالي،  بشكل  الفريقين  من  ضاعت  السهلة  الكرات 
من  ــى  األول بثاثيتين  الثالث  الربع  ينتهي  أن  قبل 
الربع  هذا  لينتهي  كالفين  من  والثانية  شاكر  حسين 

بالتعادل 61/61.

الربع األخير
األهلي لعب الربع األخير بتشكيلة مكونة من ميثم 

جميل، جاسم، سيدهاشم، حسين شاكر وجوني.
أحمد  من  مكونة  بتشكيلة  المنامة  بــدأ  حين  في 
عمران  غــلــوم،  محمود  نـــوروز،  حسن  عبدالعزيز، 

وكالفين.
الذي  األهلي  جانب  من  سريعة  البداية  وكانت 
إال  وجوني  جميل  ميثم  تألق  ظل  في   65/61 تقدم 
النتيجة  عادلت  نقاط  بأربع  رد  عبدالرضا  عمران  أن 

.65/65
ــدال مــن جاسم  األهــلــي ســرعــان مــا أدخــل قــربــان ب
محمد لمراقبة كالفين بعد حصول جوني على الخطأ 
من  هاشم  سيد  يتمكن  أن  قبل  الثالث،  الشخصي 
 ،70/65 إلى  لألهلي  الفارق  رفعت  ثاثية  تسجيل 
إال أن المنامة قلص الفارق سريعا إلى 70/69 فطلب 
المنامة،  زحف  لمنع  المستقطع  الوقت  األهلي  مدرب 

وأدخل جاسم محمد بدال من ميثم.
بثاثية  النتيجة  معادلة  من  غلوم  محمود  وتمكن 

رائعة 72/72 قبل ثاث دقائق من النهاية.
ــي حين  ـــل مــمــيــز ف ــي اعــتــمــد عــلــى دفــــاع رج ــل األه
النتيجة  لتبقى  المنطقة،  دفــاع  على  المنامة  اعتمد 

محمد  جــاســم  يسجل  أن  قــبــل   ،74/74 مــتــعــادلــة 
كالفين  أن  إال  التقدم 77/74  من  األهلي  مكنت  ثاثية 
مكنت  بثاثية  شاكر  حسين  عليه  فرد  بنقطتين،  رد 
المنامة  مـــدرب  فطلب   80/76 الــتــقــدم  ــن  م ــي  ــل األه
من  ثانية   35 قبل  الموقف  لتدارك  المستقطع  الوقت 
في  خاطئة  تمريرة  بعد  الكرة  فقد  المنامة  النهاية. 
األهلي  وتمكن  الاعبين  على  العصبي  الضغط  ظل 
جوني  يحصل  أن  قبل  بالكرة  االحتفاظ  من  بعدها 
 ،81/76 التقدم  من  األهلي  مكن  برميتين  خطأ  على 
فطلب المنامة الوقت المستقطع مجددا قبل 27 ثانية 
قبل   82/80 إلى  الفارق  المنامة  وقلص  النهاية،  من 
الوقت  األهلي  ــدرب  م فطلب  النهاية،  من  ثانية   14

المستقطع.
 12 قبل  شاكر  حسين  لاعب  رميتان  وأتيحت 
فارتدت  الرميتين،  ــاع  أض أنــه  إال  النهاية  من  ثانية 
األمور  حسم  ثاثية  برمية  حاول  الذي  للمنامة  الكرة 
محمود  فتابعها  فشل  أنه  إال  نوروز  حسن  طريق  عن 
غلوم بثنائية ففشل كذلك ليستولي شاكر على الكرة 
الذي  األصفر  الفريق  لمصلحة  الوقت  وينتهي  مجددا 
المباراة  بنهاية  جنوني  بشكل  جماهيره  فــرحــت 
على  الثاني  للموسم  الــســاوي  باللقب  واالحتفاظ 

التوالي وهو اللقب الثالث في آخر أربع مواسم.

تحكيم مميز
من  مكون  تحكيم  طاقم  مميز  بشكل  المباراة  أدار 
جميعها  الثاث  المباريات  أداروا  أتراك  حكام  ثاثة 
دون  ـــن  م األمـــــس  ـــاراة  ـــب م ـــت  ـــرج وخ جـــيـــد،  ــل  ــك ــش ب

احتجاجات حقيقية من الجانبين.

األهلي استعاد الزعامة بـ 17 بطولة دوري

لقطات وأولويات من النهائي

] استعاد األهلي زعامة كرة السلة البحرينية بعد أن تمكن من تحقيق بطولة الدوري الـ17 له طوال تاريخه 
متفوقا على المنامة بفارق بطولة واحدة والذي يملك 16 بطولة دوري.

غريمه  على  والتفوق  الـــ17  الــدوري  ببطولة  الفوز  خال  من  أمس  يوم  واحد  عصفور  من  أكثر  ضرب  األهلي 
التقليدي المنامة المنافس التاريخي له، لتؤكد كرة السلة األهاوية عودتها القوية لمنصات التتويج.

حــضــورا  ــاراة  ــب ــم ال شــهــدت   [
ــب  ــان ــا كــبــيــرا مـــن ج ــري ــي ــاه ــم ج
ــــؤازرة  ــــم ــــت ب ــــام الــفــريــقــيــن وق
األخيرة،  الثواني  حتى  فريقهما 
ولكن ما عكر صفو المباراة خروج 
النص  ــن  ع المنامية  الجماهير 

بعد انتهاء المباراة.
الحكم  أطلقها  صــافــرة  أول   -
ــت خــطــأ عــلــى العــب  ــان الــتــركــي ك

المنامة محمد نجف.
سجلها  الــمــبــاراة  نقاط  أول   -

سيدهاشم حبيب.
الــمــبــاراة  ـــي  ف تــغــيــيــر  أول   -
عبدالحميد  المنامة  مدرب  أجراه 
نجف  محمد  بإخراجه  إبراهيم 

وإدخاله عمران عبدالرضا.
المنامية  الجماهير  تفاعلت   -
وارنر  كالفين  محترفها  دانــك  مع 

وهو أول دانك في المباراة.
مـــدرب  أجـــــراه  تــغــيــيــر  أول   -
األهلي عقيل مياد بإخراجه ميثم 

جميل وإدخاله محمود كانو.
أي  األول  الــربــع  يــشــهــد  لــم   -
مدربي  جانب  من  مستقطع  وقت 
وقـــت  أول  ــــــان  وك الـــفـــريـــقـــيـــن، 
ــي  ــل األه مــــدرب  طــلــبــه  مستقطع 

عقيل مياد في الربع الثاني.
المنامية  الجماهير  قــفــزت   -
عمران  لعب  عندما  أماكنها  مــن 
عبدالرضا لعبه جميلة للمحترف 
كالفين وسجل األخير نقطتين من 

دانك خلفي رائع.
األهاوية  الجماهير  توزعت   -
يمين  على  وكــانــت  جهتين  على 
ــة  ــي ــس ــي ــرئ ــــار الــمــنــصــة ال ــــس وي
وقاد  رابطتين،  تواجد  وشهدت 
المنصة  يمين  على  التي  الرابطة 
ــواد  ج عــلــي  األهــــاوي  المشجع 
على  التي  الرابطة  ــاد  ق حين  فــي 

األهاوي  المشجع  المنصة  يسار 
حسين السماهيجي.

- لم ينجح المنامة من استثمار 
ثاثية  بتسجيل  األخيرة  الهجمة 
فرصتين  ـــاع  وأض للفوز  ــوده  ــق ت

ثمينتين.
األهاوية  الجماهير  قامت   -
بعد  ــا  ــه ــق ــري ف حــــول  ــاف  ــف ــت ــاالل ب
فرحتها  عــن  وعــبــرت  الــمــبــاراة 
وقامت  الخاصة  طريقتها  على 
عندما  رائــعــة  بحلقة  ــة  ــط ــراب ال
طريقة  عــلــى  ــال  ــف ــت ــاالح ب ــت  ــام ق

الليوة التي أمتعت الحضور.

] أعطت الجماهير الكثيرة الحاضرة نكهة خاصة للمباراة 
 ،2009/2010 لموسم  السالوي  زين  دوري  لنهائي  الثالثة 
فشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب الفريقين 
وقفا مع فريقهما طوال المباراة بتشجيعهم وترديد أهازيجهم 

المتنوعة طوال المباراة.
اليمنى  ال��ج��ه��ت��ي��ن  ع��ل��ى  ت���وزع���ت  األه���الوي���ة  ال��ج��م��اه��ي��ر 
في  الف��ت��ا  ح��ض��وره��ا  ف��ك��ان  الرئيسية،  للمنصة  وال��ي��س��رى 
واحد  مكان  يكن  فلم  الكامل،  األصفر  اللباس  وارتدت  المباراة 

فقط لترديد األهازيج من جانب الجماهير األهالوية، إذ كانت 
الرابطة موزعة على الجهتين فكانت الجماهير التي على يسار 
جانب  إل��ى  الرابطة  من  ع��دد  بقيادة  وتشجع  ت��ؤازر  المنصة 
يمين  على  ال��ت��ي  الجماهير  ل��دى  المتنوعة  األه��ازي��ج  ت��ردي��د 

المنصة الرئيسية.
جالسة  المنامية  الجماهير  كانت  اآلخ��ر،  الجانب  في  أم��ا 
مباراة  في  الفتا  حضورها  وك��ان  الرئيسية  للمنصة  مقابلة 
في  خاليا  كرسي  يوجد  وال  ممتلئة  المدرجات  فكانت  األمس، 

المكان المخصص لجماهير المنامة باإلضافة إلى وقوف عدد 
وجود  لعدم  المدرجات  خلف  المنامية  الجماهير  من  جدًا  كبير 
جماهير  جانب  م��ن  المميز  الحضور  فيه.  للجلوس  المكان 
أهازيجهم  وتنوعت  خاصا  رونقا  المباراة  أعطى  الفريقين 
طوال المباراة وآزروا فريقهم حتى النهاية، ووضعت جماهير 
أن  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  فريقهما،  بهما  ت���ؤازر  الف��ت��ات  الفريقين 
تتضمن  بدقائق  المباراة  بدأ  قبل  الفتة  رفعت  المنامة  جماهير 
وهم  السابقة  المباراة  حضرت  التي  القليلة  للجماهير  صورة 

من كبار السن كتب عليها “نقدر وقفتكم الجادة”.
للصالة  زحفت  والمنامية  األه��الوي��ة  الجماهير  وك��ان��ت 
قبل  فريقهما  وآزرت  بكثير  المباراة  انطالق  قبل  الرياضية 

انطالق المباراة حتى النهاية.
أن  إال  المباراة  في  الكبير  الجماهيري  الحضور  رغم  وعلى 
الجماهير المنامية خرجت عن النص للمرة الثانية على التوالي 
إلى  الصالة  تجاه  المباراة  بعد  بأيديها  ما  كل  برمي  وقامت 

جانب التخريب الكبير من قبل )بعض( الجماهير المنامية.

حشود كبيرة من الجماهير األهالوية والمنامية
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حديثه  فــي  خليفة  بــن  علي  الشيخ  وقـــال 
التلفزيوني عبر برنامج »الرأي اآلخر« وتناول 

التعاقد  حيثيات  فيه 
النمسوي  المدرب  مع 
والمتغيرات  سبيرغر 
المقبلة  المرحلة  فــي 
المنتخب  مسيرة  فــي 
التعاقد  أن  الــوطــنــي، 
ـــاء  ـــر ج ـــرغ ـــي ـــب مـــــع س
بــعــدمــا حــصــل اتــحــاد 
ـــًا  ـــم ـــى دع ـــل الـــــكـــــرة ع
القيادة  من  استثنائيًا 
ـــة  ــع خــطــة ورؤي ــوض ل
ــي  ــن ــوط لــلــمــنــتــخــب ال
المقبلة  السنوات  في 
أن  ـــــــًا  ـــــــوص ـــــــص وخ
الموازنة كانت العامل 
في  يتحدد  الذي  األول 
مدرب  اختيار  ــوءه  ض

المنتخب.
ـــا عـــــدة مــعــايــيــر فــي  ـــن ـــع ـــــــاف »وض وأض
الموازنة  ومنها  الجديد  ــدرب  ــم ال عــن  بحثنا 
ــي ارتــأيــنــا  ــت ــات الــمــدرب ال ــف ــواص ــي م ــان ــث وال
التدريبات  على  ويــشــرف  ميدانيًا  يــكــون  أن 
القراءة  وإجـــادة  الـــدوري  لمباريات  ومتابعًا 
مع  للتعامل  ـــه  ـــادت وأج لــلــمــبــاريــات  الــفــنــيــة 
مع  العمل  بخبرة  وتمتعه  الخليجي  الالعب 
المنتخبات وسجل اإلنجازات، وكانت بالفعل 
ــدرب  ــم ــي ال ـــدت ف ــات وج ــف ــواص ــم ـــرز هـــذه ال أب
في  البحرين  في  العمل  له  سبق  الذي  سبيرغر 
بعد  بدأت  معه  المفاوضات  وأن  التسعينات 

فسخ عقده مع نادي الوحدة اإلماراتي«.

عقد سبيرغر مقارب لماتشاال
سبيرغر  مــع  المبرم  العقد  تفاصيل  ــن  وع
ــرار  ــق ــت االس ننشد  ــا  ــن »ألن ــي:  ــل ع الــشــيــخ  ـــال  ق
أن  ارتــأيــنــا  المنتخب  ـــدرب  م عمل  ــي  ف الفني 
في  للتجديد  قابل  سنتين  العقد  ــدة  م تكون 
شروطًا  ووضعنا  ــك  ذل الطرفين  ارتـــأى  ــال  ح
التفاصيل  إلى  بالنسبة  أما  معقولة،  جزائية 
أعالنها  يصعب  ــه  أن فأعتقد  للعقد  المالية 

مع  سبيرغر  عقد  أن  وخــصــوصــًا 
ينتهي  ــي  ــارات اإلم الــوحــدة 

نفضل  لــم  وبالتالي  ــاري  ــج ال الشهر  بنهاية 
فارق  يوجد  ال  عمومًا  لكن  العقد  عن  الكشف 
عقد  قيمة  بين  كــبــيــراً 
الــمــدرب  ــع  م سبيرغر 
ـــق الــتــشــيــكــي  ـــاب ـــس ال
ـــــذي كــان  مـــاتـــشـــاال ال
ــــب  ــل عـــلـــى رات ــص ــح ي
ألف   15 قــدره  شهري 
سوق  أن  علمًا  ــار،  ــن دي
الـــمـــدربـــيـــن مــرتــفــعــة 
الــــيــــوم، وخــصــوصــًا 
ــدرب  م ــن  ع بحثنا  إذا 
ـــب  ـــاح ــــروف وص ــــع م
ــــــازات وخـــبـــرة  ــــــج إن
بالنسبة  ــا  أم ــة،  ــروي ك
لـــالجـــازات الــخــاصــة 
ــدرب  ــم ــل ــة ل ــوح ــن ــم ــم ال
خـــــالل الـــعـــقـــد فــنــحــن 
ــا بــالــتــوافــق  ــه ــع ــض ن
سبق  إذ  الـــمـــدرب،  ــع  م
يوما   45 ماتشاال  السابق  ــدرب  ــم ال منح  لنا 
على  مقطعة  ــازة  إج وهــي  الــواحــدة  السنة  في 
بعض  أن  أثيرت  التي  المشكلة  ولكن  فترات، 
فترات  فــي  كانت  للمدرب  الطارئة  السفرات 

حرجة من الموسم أو المباريات«.
بعض  »هناك  خليفة:  بن  علي  الشيخ  وقال 
المدرب  وضعها  التي  والمتطلبات  الــشــروط 

أن  ــا  ــه ــن وم ــر،  ــرغ ــي ــب س
الفني  الــجــهــاز  يشكل 
جانبه  ــن  م الــمــســاعــد 
ــد مــدرب  ــاع ــس ــم م ــض ب
ــن  م حــــــــراس  ودرب 
وبجانبهما  الــنــمــســا 
مساعد مدرب بحريني 
اختياره  على  نعكف 
إلى  باإلضافة  حاليًا، 
المنتخب  على  اشرافه 
ــالل  ـــن خ ـــي م ـــب ـــم األول
وأن  فني  كمدير  عمله 
مدرب  مساعد  يتولى 

األولــمــبــي  المنتخب  ــادة  ــي ق األول  المنتخب 
بمساعدة الوطني محمد الشمالن الذي يشرف 

حاليًا على تدريبات األولمبي«.

تعثر التعاقد مع شتيلكه
ــخ  ــي ــش وأوضـــــــح ال
أن  ــة  ــف ــي ــل خ بـــن  عــلــي 
تــعــثــر الـــتـــعـــاقـــد مــع 
ـــي  ـــان ـــم ـــــدرب األل ـــــم ال
اللحظات  في  شتليكه 
األخــــيــــرة وتــفــضــيــلــه 
لــــعــــرض الــســيــلــيــة 
الــــــقــــــطــــــري يــــرجــــع 
ـــاوض  ـــف ـــت ال أن  إلــــــى 
يكن  ـــم  ل ـــدرب  ـــم ال ـــع  م
ـــرة  ـــاش ـــب ـــــورة م ـــــص ب
ــرف  ــق ط ــري بـــل عـــن ط
ثــــالــــث »الـــوســـيـــط« 
رفع  على  عمل  والــذي 
يفترض  وكــان  السعر 
تــفــاوضــنــا  يـــكـــون  أن 
ـــع الـــمـــدرب  ــر م ــاش ــب م
بالتوقيع  نــقــوم  وأن 
ــاق  ــف ــى ات ــل ــًا ع ــي ــدئ ــب م

شتليكه  ـــع  م ــا  ــن ــات ــاوض ــف م أن  وخـــصـــوصـــًا 
وسارت   2010 آذار  ــارس/  م منذ  سريًا  بــدأت 
التي  النهائية  اللحظات  حتى  جيدة  بصورة 
الختيار  المدرب  على  بالضغط  الوسيط  قام 
عرض السيلية، وكان ذلك الخطأ أحد الدروس 
مع  مفاوضاتنا  في  تفاديها  على  عملنا  التي 
ــاه مــبــاشــرة  ــن ــاوض الـــمـــدرب ســبــرغــر الــــذي ف
من  عــدد  ملفات  أمامه  كانت  االتــحــاد  أن  علمًا 
هوياتهم  كشف  إلــى  الحاجة  دون  المدربين 

وبينهم مدربين من فرنسا وإنجلترا وهولندا. 
التجديد 20 في المئة فقط وبرنامج اإلعداد

عملية  عن  تــردد  ما  إلى  علي  الشيخ  ــار  وأش
في  للمنتخب  جــديــد  فــريــق  ــاء  ــن وب الــتــجــديــد 
سبيرغر،  مع  التعاقد  بعد  المقبلة  المرحلة 
الصعب  من  أنه  مؤكداً 
تغيير  عملية  ــــراء  إج
ــوف  ــف ـــي ص ــة ف ــل ــام ش
ــل  الـــمـــنـــتـــخـــب فـــــي ظ
وجود مشاركات مهمة 
فقط،  أشــهــر  ــدة  ع بعد 
المدرب  فان  وبالتالي 
 80 نحو  على  سيعتمد 
عناصر  مــن  المئة  فــي 
مع  الحالية  المنتخب 
الزج بعناصر شابة أو 
من االحتياط، علمًا بأن 
أشرطة  طلب  الــمــدرب 
آسيا  كأس  تصفيات  في  المنتخب  لمباريات 
ــاه  وزودن  2010 مونديال  وتصفيات   2011
الالعبين  جميع  عن  ومعلومات  باحصاءات 

المحليين  ســواء  فيها  يلعبون  التي  واألندية 
وعلى  الحالية  ــم  ــه ــاع وأوض المحترفين  أو 
رؤيته  سيحدد  ضوئها 
الفريق  تشكيل  لعملية 
عملية  نحو  التوجه  أو 
مراحل  على  التجديد 
مع  عمله  مــن  مختلفة 
السنتين  في  المنتخب 
أن  ــا  ــم ك ــن،  ــي ــت ــل ــب ــق ــم ال
الــمــعــســكــر الــخــارجــي 
ـــــذي ســيــقــام خــالل  ال
المقبل  تموز  يوليو/ 
ــــــــدى الـــــــدول  ـــــي إح ف
ـــــة ســيــمــثــل  ـــــي األوروب
فــرصــة ألمـــام الــمــدرب 
على  قرب  عن  للتعرف 
وإمكاناتهم  الالعبين 
وكذلك فرصة لالعبين 
المدرب  على  للتعرف 
وذلــك  عمله  ــوب  ــل وأس
الخارجي  للمعسكر  األساسية  ـــداف  األه مــن 

المقبل«.
بنقل  سنقوم  أنــنــا  واجــبــنــا  »مــن  وأضـــاف 
في  ــواء  س البارزين  الالعبين  عن  معلوماتنا 

ودوري  المحلي  الــــدوري 
ــن  ــة وم ــي ــان ــث الــــدرجــــة ال

ــدرب  ــم ــل ــون ل ــك ــت ـــم س ث
ـــــــــراره  رؤيــــــتــــــه وق

مستويات  بشأن 
الالعبين«.

مالمح  ـــن  وع
المنتخب  إعــداد 

ـــة  ـــل ـــرح ـــم فــــــي ال
الشيخ  قال  المقبلة 

علي بن خليفة: »وفق 
فان  ــام  ــع ال الــبــرنــامــج 

سيصل  الــفــنــي  الــجــهــاز 
الثاني  في  البحرين  إلــى 

وسيكون  المقبل  يوليو  من 
لمدة  محلي  تجمع  هــنــاك 
أســبــوع قــبــل الــســفــر إلــى 

الخارجي  المعسكر 
ــف  ــك ــع ـــــــذي ن ال

اإلعداد  على 
ـــــــه  ـــــــي إل

حــالــيــًا 
ـــــــــــــي  ف
ــــدى  إح
ـــــدول  ال

وأن  المعسكرات  في  المتخصصة  األوروبية 
وسيلعب  المعسكر  بــعــد  سيستمر  ــــداد  اإلع

المنتخب عدة مباريات 
كأس  موعد  حتى  ودية 
اليمن  في   20 خليجي 
خالل نوفمبر/ تشرين 
ــن  وم  2010 الــثــانــي 
ــداد  اإلع سيتواصل  ثم 
آسيا  ـــم  أم ـــأس  ك حــتــى 
يناير  فــي  ــة  ــدوح ال فــي 
أن  ــع  ــوق ــت ي إذ   2011
 7 نحو  المنتخب  يلعب 
دولية  ــة  ودي مباريات 
ـــي بــرنــامــج اإلعـــــداد  ف

للبطولتين«.

استراتيجية المنتخبات
لجنة  بــأن  خليفة  بن  علي  الشيخ  وكشف 
سبيرغر  ــدرب  ــم ال مــع  ستجتمع  المنتخبات 
اجتماعات  ــدة  ع البحرين  ــى  إل وصــولــه  بعد 
المعدة  واالستراتيجية  الخطة  على  الطالعه 
أهــدافــًا  تتضمن  والــتــي  الكروية  للمنتخبات 
لكي  ــدى  ــم ال بعيدة  وأهـــدافـــًا  ــدى  ــم ال قصيرة 
الجهاز  ــع  م عليه  نسير  ــام  ع بتصور  نــخــرج 
المقبلة  األشــهــر  أن  وخــصــوصــًا  الفني، 
ــة  ــي ــوال ــت ـــات م ـــارك ـــش ــد م ــه ــش ــت س
واألولمبي  األول  للمنتخبين 
نفس  عليهما  يشرف  اللذين 

الجهاز الفني.
ــب  ــخ ــت ــن ــم ال أن  وأكــــــــد 
كأس  سيدخل  البحريني 

وآسيا  الخليج 
ــــــــل  مــــــــــــن أج
على  المنافسة 

لتين  لبطو ا
بـــــعـــــد 

السنوات  في  المنتخب  سجلها  التي  القفزات 
خريطة  على  مكانة  ــه  ل وأصــبــحــت  ــرة  ــي األخ
ــة  ــي ــج ــي ــل ــخ ــــرة ال ــــك ال
ــــة، فــيــمــا  ــــوي ــــي واآلس
ســــيــــكــــون الــــهــــدف 
في  ـــدى  ـــم ال الــطــويــل 
ــــال  ــــدي ــــون ـــــوغ م ـــــل ب

.2014
ــخ  ــي ــش ورفـــــــض ال
مقولة  خليفة  بن  علي 
أن المدرب هو من يدير 
مثلما  ـــرة  ـــك ال ـــاد  ـــح ات
ــاال  ــش ــات حـــــدث مــــع م
ــدرب  م ــل  ك أن  مـــؤكـــداً 
سلطة  ضمن  سيعمل 
ـــــــــراف االتــــحــــاد  وأش

ولكل طرف له صالحياته واختصاصاته.

غموض الموسم المقبل
ــة في  ــي ــل ــح ــم ــات ال ــق ــاب ــس ــم ــــع ال ــــن وض وع
بن  علي  الشيخ  ــال  ق المنتخب  برنامج  ظــل 
في  المسابقات  برنامج  أن  في  »الشك  خليفة: 
برامج  مع  لتزامنه  يتضح  لم  المقبل  الموسم 
األولمبي  أو  األول  سواء  المنتخبات  مشاركات 
بانطالق  مبدئي  تصور  هناك  لكن  الشباب  أو 
ونحن   ،2010 أيلول  سبتمبر/  في  الموسم 
التصورات  عليه  لنستعرض  المدرب  بانتظار 
المقبل  للموسم  االتحاد  قبل  من  الموضوعة 
على  أيضًا  سنعرضها  التي  الخيارات  وبعض 
لبرنامج  الحلول  أفضل  إلى  للتوصل  األندية 
مــــــســــــابــــــقــــــات 
ـــــــم  ـــــــوس ـــــــم ال

الجديد«.

من لقاء سابق لمنتخبنا مع اليابان

علي بن خليفة يكشف تفاصيل التعاقد مع المدرب الجديد والمرحلة المقبلة لمنتخبنا:

عقد سبيرغر مقارب لـ »ماتشاال«... و»الوسيط« سبب تعثر تعاقدنا مع »شتيلكه«
الجهاز الفني المساعد »نمسوي« وسبيرغر اشترط اإلشراف على األولمبي

§ الوسط - عبدالرسول حسين

المنتخبات  لجنة  رئيس  ال��ق��دم  لكرة  البحريني  االت��ح��اد  رئيس  نائب  أك��د   [
المناسب  ال��م��درب  اختار  االت��ح��اد  أن  خليفة  آل  خليفة  بن  علي  الشيخ  الكروية 
سبيرغر،  جوزيف  النمسوي  المدرب  مع  بتعاقده  المقبلة  المرحلة  في  للمنتخب 
وذلك وفق متطلبات المرحلة والمواصفات التي وضعها االتحاد للمدرب الجديد 

للمنتخب.

التجديد 
في المنتخب لن 
يتعدى الـ 20 ٪ 
وسنعرض على 

المدرب الالعبين 
البارزين محليًا

معسكر أوروبي 
و7 مباريات 

إعدادية لكأسي 
الخليج وآسيا

نرفض مقولة 
»المدرب يدير 

االتحاد«... وراعينا 
إجازات سبيرغر!

ننتظر المدرب 
لعرض 

استراتيجية 
المنتخبات 
وبرنامج 

المسابقات

بتحركات اتحاد الكرة مع »المؤسسة« و»األولمبية«

نعمل على وضع الخطوات لدوري المحترفين الموسم بعد المقبل
إعادة تشكيل لجنة المنتخبات الكروية 

وتعيين مدير متفرغ للمنتخبات
البحريني  االت��ح��اد  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  أوض���ح   [
الجاد  التوجه  خليفة   بن  علي  الشيخ  القدم  لكرة 
الذي  البحرين  في  المحترفين  دوري  لتطبيق 
االتحاد  قانون  وف��ق  للتطبيق  إجباريًا  سيكون 
المقبل  ب��ع��د  ال��م��وس��م  م���ن  اع���ت���ب���ارًا  اآلس���ي���وي 

.2012/2011
وقال الشيخ علي »إننا سنجد أنفسنا مجبرين 
على التماشي مع الوضع الجديد لتطبيق دوري 
من  إمكاناتنا  مع  يتناسب  بما  وذلك  المحترفين 
خالل تنفيذ بعض المعايير الممكنة والتي نعكف 
الجهات  م��ع  دراس��ت��ه��ا  على  حاليًا  االت��ح��اد  ف��ي 
المعنية في المؤسسة العامة للشباب والرياضة 
دعم  ض��رورة  في  البحرينية  األولمبية  واللجنة 
في  األن��دي��ة  م��ع  التنسيق  وك��ذل��ك  ال��ت��وج��ه  ه���ذا 
الخاص  القطاع  إش��راك  وض��رورة  الجانب  هذا 
المختلفة  بأشكاله  االحترافي  التوجه  دعم  في 
التي  العوامل  أب��رز  يعتبر  المال  أن  وخصوصًا 
وأشار  المحترفين«.  دوري  تطبيق  عليها  يقوم 

تتضح  أن  يتوقع  أنه  إلى  خليفة  بن  علي  الشيخ 
بشأن  ال��ص��ورة  المقبلة  القليلة  األش��ه��ر  خ��الل 

والجهات  االت��ح��اد  قبل  م��ن  المتخذة  الخطوات 
المعنية للتوصل إلى تطبيق دوري المحترفين.

عمل  وتفعيل  تشكيل  إعادة  نحو  الجاد  التوجه  عن  خليفة  بن  علي  الشيخ  كشف   [
الكفاءات  من  عدد  ضم  سيتم  إذ  المقبلة،  المرحلة  في  الكروية  المنتخبات  لجنة 
المنتخبات  مع  الفني  العمل  في  دورها  له  وسيكون  الوطنية  الفنية 
اللجنة،  عليه  س���ارت  ال���ذي  السابق  ال��وض��ع  م��ن  ب���داًل  والمتابعة 
باالتحاد  يعمل  للمنتخبات  مدير  لتعيين  قويًا  توجهًا  هناك  وأن 
المنتخبات  ألمور  والمتابعة  التنسيق  وسيتولى  األولى  للمرة 

اليومية وبالتالي تغيير آلية العمل بالنسبة إلى المنتخبات.
غ��ال��ب��ًا  تعتمد  ك��ان��ت  ال��ل��ج��ن��ة  ان  ع��ل��ي  ال��ش��ي��خ  وق����ال 
االت��ح��اد  إدارة  م��ن  متفرغين  غ��ي��ر  أع��ض��اء  ع��ل��ى 
محمد  ع��ب��دال��رزاق  السابقين  ال��الع��ب��ي��ن  وه���م 
وع���ل���ي ال��ب��وع��ي��ن��ي��ن وح���اف���ظ ال���دوس���ري 
بينهم  االش������راف  م��ه��م��ات  وت�����وزع 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  المنتخبات  على 
محمد  ب��اإلع��الم��ي  االس��ت��ع��ان��ة 

لوري.
من منافسات الدوري الكروي



الخبرة موجودة عند الفريقين والفرق في دكة االحتياط

الدفاع سيعطي األفضلية لألكثر ثباتًا... والحراسة طريقهما لتحقيق الفوز
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طريقة  الهجومطريقة الدفاع

أما من جهة النجمة فيبدو مدربه الجزائري بوسفيان 
من  ــادة  ــف ــت االس إلــى  تميل  الــتــي  تعقيداً  أكــثــر  ــــي  دراوس
من  ويستطيع  الفريق  في  تبرز  التي  الفردية  اإلمكانات 
يمتلكها أن يستخدمها ساعة يشاء، وهذا ما يؤكد نظرية 
األحيان  معظم  فــي  بطلها  ــان  ك التي  ــردي«  ــف ال ــاذ  ــق »اإلن

مهدي مدن.
ــف  ــع ــض ـــوة وال ـــق ـــاط ال ـــق ـــل ذلــــك ون ــى ك ــل لــلــوقــوف ع
الوطني  سماهيج  مدرب  من  اآلراء  هذه  كانت  والحراسة، 

علي العنزور.

نقاط القوة األهالوية

المراكز  ــي  ف تتمثل  األوصــــاف  كــامــل  الــفــريــق  يعتبر 
على  القادر  الناجح  البديل  وجود  بسبب  لديه  المتكاملة 

تغيير المعطيات.
التشكيلة  فـــي  ــــواء  س ــرة  ــي ــب ــك ال ــن  ــي ــب ــاع ال ــرة  ــب خ  -
الصف  وجـــود  ــى  إل إضــافــة  االحتياطية،  أو  األســاســيــة 

الثاني الجاهز تماما وهو أحد أسباب قوة األهلي.
- يتواجد لديه في الخط الخلفي أكثر من ضارب قادر 

على التسديد من الخارج بسهولة كبيرة.
وعباس  الونة  محمود  في  المتمثلة  الفريق  أطراف   -
كل  مـــن  الــتــســجــيــل  مـــن  متمكنة  ــم  ــري ك ومـــالـــك  حــبــيــب 

األوضاع.
مزعجة  تحركات  يمتلك  طــرادة  أحمد  الدائرة  العب   -

ومدروسة ألي فريق إضافة إلى تخليصه الجيد للكرة. 
- مدرب قادر على قراءة المباراة وتعديل األوضاع في 

حال تخلف الفريق.

 نقاط القوة النجماوية

يعد الفريق جيدا وقادر على خلق المشاكل ألي فريق، 
البديل  وغياب  اليمنى  الجهة  في  الحاصل  النقص  أن  إال 

الجيد تحد من نقاط قوته.
لكن  األساسيين،  الاعبين  عن  كبيرة  خبرة  يمتلك   -

الوضع مختلف في الاعب البديل وهنا تبرز المشكلة.
مدن  مهدي  هو  ومتميز  جيد  ــارب  ض لديه  يتواجد   -
ويبقى  عبدالنبي  مــحــمــود  ــو  ه خبير  ــاب  ــع أل ــع  ــان وص
المشكلة في الباك اآلخر، إذ يفتقد النجمة الاعب األشول، 
أن  عرفنا  ما  إذا  الثانية،  الجهة  على  كبيرا  عبئا  يشكل  ما 
يده  عكس  السابقة  المباراة  لعب  الموسوي  سيدمجيد 
مشاركة  في  الحل  يكمن  وهنا  حينها،  المطلوب  حقق  وقد 
جاسم محمد الذي يجيد االختراق كحل جيد للتعامل مع 

الدفاع المتقدم الذي يطبقه األهلي.
جيدة  إمكانات  لديه  عباس  جعفر  ــرة  ــدائ ال ــب  الع  -
متمثلة في الطول والبنية الجسمانية، ويبقى توجيهات 
الخلفي،  الخط  لمساعدة  المواقع  تحديد  في  الــمــدرب 
الدور  للمدرب  سيكون  ولكن  اللعب،  خط  في  مهم  دوره 

األكبر في حجز المواقع.
- لديه جهاز فني متكامل يدرس الفرق المنافسة جيدا 
من خال برنامج »الدارت فش« الذي يسهل المهمة كثيرا 

على حراسة المرمى.

نقاط الضعف األهالوية
في  وتتمثل  جــدا،  محدودة  الضعف  نقاط  تكون  قد   -
المباريات،  هــذه  لمثل  الفني  للجهاز  النفسية  التهيئة 
الدقائق  في  كثيرة  أخطاء  يرتكب  الفريق  أن  عرفنا  ما  إذا 
ما  وهذا  النتيجة،  يستعجل  وفيها  المباريات،  من  األولى 

سيشكل مشكلة للفريق أمام فريق متمكن كالنجمة.
الدقيقة  وحتى  المباراة  أول  في  الهدوء  عليه  يجب   -
اللقاء  يخسره  قــد  النتيجة  واستعجال  فالتوتر   ،15
الطاقة  مجال  على  اللعب  عليه  يجب  وبالتالي  بالكامل، 

والجهد عند الفريق اآلخر.

نقاط الضعف النجماوية
االحتياط  دكة  في  الفريق  في  الظاهر  الضعف  يتمثل   -
الاعب  يخلفه  قــد  الــذي  النقص  ســد  على  ــادرة  ــق ال غير 

األساسي.
تعمل  فهي  تقريبا،  مشلولة  تعد  اليمنى  الجهة   -
على  عبئا  يشكل  مــا  فقط  المئة  فــي   40 ــى  إل  30 بمعدل 

الجهة الثانية التي يلعب بها مهدي مدن.
الفريق  مستوى  على  تؤثر  قد  الكثيرة  التغييرات   -
بطئه  بسبب  عباس  جعفر  خــروج  حال  في  وخصوصا 

الكبير في عملية التغيير. 

الحراسة
 6 آخــر  في  عبدالجليل  صــاح  األهلي  ــارس  ح ظهر   -
الدفاع  ذلك  في  ويساعده  الفتة،  بصورة  لفريقه  لقاءات 
تغطية  فقط  يعيبه  ما  فإن  المقابل  في  لزمائه،  الجيد 
أن  بمعنى  كبير،  بشكل  ضعيفا  فيها  يعد  التي  األجناب 
في  يفشل  الصد  حوائط  غياب  مع  الخارجية  التسديدات 

التصدي لها بشكل كبير.
كبيرة  مباراة  عبداألمير  هشام  النجمة  حارس  قدم   -
ذلك  ــود  ــع وي الــشــبــاب،  ـــام  أم النهائي  نصف  ـــدور  ال ــي  ف
نتيجة لتحليل الخصم التي يجيدها الفريق عبر برنامج 
التصدي  في  قوة  يمتلك  أنه  وخصوصا  فش«،  ــدارت  »ال

للتسديدات الخلفية التي تأتي في وسط المرمى.

بشكل  التأثير  التركيز  مع  النجمة  حــارس  بإمكان   -
كبير على الفريق األهاوي، من خال زيادة الضغط على 
األهلي،  عند  تسجيل  قوة  يشكلون  الذين  األطراف  العبي 
أجــواء  على  بالسيطرة  لفريقه  مجال  إعطاء  وبالتالي 

اللقاء.

  التوقع العام
مع  الفنية،  الناحية  من  متساويتين  الكفتان  ستكون 
حل  من  أكثر  لوجود  األهلي  عند  نسبية  أفضلية  وجود 
مباراة  في  كبيرة،  خبرة  ذوي  فريقين  وسنشاهد  لديه، 
بين  ــى  األول الــدرجــة  من  تكتيكية  تكون  أن  لها  يتوقع 
باللجوء  الجهد  توزيع  على  يعمان  قد  اللذين  المدربين 
ستكون  ــي  ــت ال الــنــاجــح  الــمــدرب  اســتــراتــيــجــيــات  إلـــى 

الفارق.

علي العنزور

من لقائهما األخير في الدوري

الدور األول
- سجل هجوم األهلي في مباريات الدور األول الـ 11 التي لعبها 354 

هدفا، بمعدل 32.1 في كل مباراة.
- استقبلت شباك األهلي 234 هدفا في المباريات الـ 11 بمعدل 21.1 

هدفا في كل مباراة.
- حقق الفريق الفوز في 10 مباريات وتلقى الخسارة في مباراة واحدة 
فقط كانت على يد النجمة )25/26(، وجمع في رصيده 31 نقطة محتا 

المركز األول في الدور األول بفارق األهداف عن النجمة والشباب.

الدور الثاني
لعبها  التي   11 الـ  الثاني  ــدور  ال مباريات  في  األهلي  هجوم  سجل   -
عن   3.7 في  تمثلت  بزيادة  مباراة،  كل  في  هدفا   35.8 بمعدل  هدفا،   394

نسبة التسجيل في الدور األول.

 25 بمعدل   11 الـ  المباريات  في  هدفا   276 األهلي  شباك  استقبلت   -
المستقبلة  األهداف  نسبة  عن   3.9 في  تمثلت  بزيادة  مباراة،  كل  في  هدفا 

في الدور األول.
مباراة  في  الخسارة  وتلقى  مباريات   10 في  الفوز  الفريق  حقق   -
نقطة   31 رصيده  في  وجمع   ،)35/36( الدير  يد  على  كانت  فقط  واحدة 

محتا المركز األول في الدور الثاني.
الدور نصف النهائي

مع  لعبها  التي  النهائي  نصف  الدور  مباراة  في  األهلي  هجوم  سجل   -
في  آخر  و17  األول  الشوط  في  هدفا   13 فسجل  فقط،  هدفا   30 االتفاق 

الشوط الثاني.
- استقبلت شباكه 28 هدفا بمعدل 12 هدفا في الشوط األول و16 في 

الثاني.
- بصورة بيانية عامة سجل الفريق في لقاءاته جميعها 778، وتلقت 

شباكه 537 هدفا.

الدور األول

الدور  مباريات  في  النجمة  هجوم  سجل   -
بمعدل  هدفا،   324 لعبها  التي   11 الـــ  األول 

29.4 في كل مباراة.
في  هدفا   258 النجمة  شباك  استقبلت   -
كل  في  هدفا   23.4 بمعدل   11 الـ  المباريات 

مباراة.
- حقق الفريق الفوز في 10 مباريات وتلقى 
يد  على  كانت  فقط  واحدة  مباراة  في  الخسارة 
 31 رصيده  في  وجمع   ،)25/31( الشباب 
األول  الــدور  فــي  الثالث  المركز  محتا  نقطة 

والشباب. األهلي  عن  األهداف  بفارق 

الثاني الدور 
الدور  مباريات  في  النجمة  هجوم  سجل   -
بمعدل  هدفا،   329 لعبها  التي   11 الـ  الثاني 
29.9 هدفا في كل مباراة، بزيادة بسيطة جدا 
الدور  في  التسجيل  نسبة  عن   0.5 في  تمثلت 

األول.
هدفا   253 الــنــجــمــة  ــاك  ــب ش اســتــقــبــلــت   -
في  هــدفــا   23 بمعدل   11 ـــ  ال الــمــبــاريــات  ــي  ف
في  تمثلت  أيضا  طفيف  بتحسن  مباراة،  كل 
الدور  في  المستقبلة  األهــداف  نسبة  عن   0.4

األول.
وتلقى  مباريات   9 في  الفوز  الفريق  حقق   -
يد  على  كــانــت  فقط  مباراتين  فــي  الــخــســارة 

وجمع   )19/34  ( واألهلي   ،)28/32( الدير 
في  الثاني  المركز  محتا  نقطة   29 رصيده  في 

الثاني. الدور 
النهائي نصف  الدور 

ــدور  ال مــبــاراة  فــي  النجمة  هجوم  سجل   -
 30 الشباب  مع  لعبها  التي  النهائي  نصف 
األول  الشوط  في  هدفا   14 فسجل  فقط،  هدفا 

الثاني. الشوط  في  آخر  و16 
 9 بــمــعــدل  هــدفــا   23 شــبــاكــه  استقبلت   -

أهداف في الشوط األول و14 في الثاني.
في  الفريق  سجل  عامة  بيانية  بصورة   -
 512 شباكه  وتلقت   ،653 جميعها  لقاءاته 

هدفا.

إحصاءات النجمة إحصاءات األهلي

§ الوسط - محمد مهدي، محمد أمان

أسلوب  منهما  لكل  أن  اليد  لكرة  األولى  الدرجة  دوري  في  الفريقين  لمسيرة  متابع  أي  يدرك   [
كروي مختلف، فمدرب األهلي يؤمن بالعمل الجماعي المتكامل فينتقل فريقه في الملعب كوحدة 
واحدة ويلعب بانضباطية وقتالية عاليتين وبتكتيك الهجوم الخاطف وعدم فتح المساحات نهائيًا 

أمام منافسيه.



طرادة: ال عذر لنا إن
 لم نحقق البطولة

السيدالموسوي: الخسارة 
العريضة دافع لنا لتقديم األفضل

إن  طرادة  أحمد  األهالوي  الدائرة  العب  قال   [
قوي  فريق  مع  بتاتا  سهال  يكون  لن  النهائي  اللقاء 
في  يمتلكهم  الذين  الخبرة  العبي  بسبب  كالنجمة، 
صفوفهم كما هو الحال في األهلي، مبينا أن هؤالء 
األوق��ات  في  التصرف  كيفية  يعرفون  الالعبين 
اللقاء  يجعل  ما  وهو  اللقاءات  هذه  مثل  في  الحرجة 

صعبا حتى النهاية.
وأضاف »نعم، هناك ضغوط علينا كفريق ألننا 
نريد تحقيق رباعية تاريخية في موسم واحد، ألن 
هذا الحال قد ال يتكرر مرة ثانية، وبالتالي الكل من 

العبين وجهاز فني يتمنى تحقيق البطولة«.
وال  الفوز  بغير  ترضى  لن  »الجماهير  وتابع 
الذين  النجوم  نظير  البطولة  نحقق  لم  إن  لنا  عذر 

يلعبون في الفريق«.
م��ت��ع��ودان  ال��ف��ري��ق��ي��ن  أن  إل���ى  ط����رادة  وأش����ار 
وأن  الجماهيرية،  الختامية  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  على 
مختلفة  خصوصية  لها  والنجمة  األهلي  مباريات 
قوية،  المباراة  تكون  أن  متوقعا  آخر،  لقاء  أي  عن 
عادة  هي  كما  األخيرة  الدقائق  في  إال  تنتهي  ولن 

المباريات السابقة.
وجماهيرنا  أنفسنا  نرضي  أن  »نتمنى  وختم 
هذا  ب��ه  قمنا  ال���ذي  العمل  ألن  ال��ب��ط��ول��ة،  بتحقيق 
الختام  يكون  أن  إلى  ونسعى  كبيرا  كان  الموسم 

كبيرا على قدر الجهد«.

ال��س��اب��ق  ال����دول����ي  ال��ن��ج��م��ة  الع����ب  أش�����ار   [
ال��خ��س��ارة  أن  إل����ى  ال���م���وس���وي  ال��س��ي��دم��ج��ي��د 
في  األهلي  أمام  فريقه  لها  تعرض  التي  العريضة 
لتقديم  الالعبين  لزمالئه  دافع  الماضية  المباراة 
أال  مؤكدا  يمتلكونه،  ال��ذي  الحقيقي  المستوى 
وق��ال  ال��خ��س��ارة،  تلك  على  مترتبة  سلبية  آث���ار 
بالدوري  والتتويج  الفوز  عن  نبحث  »نحن  أيضا: 
من  التتويج  ه��ذا  جديد،  من  للبطوالت  وال��ع��ودة 
بالنادي  األل��ع��اب  بقية  إخفاقات  تعويض  شأنه 
خير  فاتحة  يكون  وأن  ال��ج��اري  الموسم  خ��الل 

الجديد«. للنادي 
النهائية  »ال��م��ب��اري��ات  ق���ال:  ال��م��ب��اراة،  وع���ن 
للفريقين  مسرح  وه��ي  واأله��ل��ي  النجمة  مكان 
صعبة  »المباراة  أيضا:  وقال  وباألمس«،  اليوم 
متكافئة  وس��ت��ك��ون  ل��ل��ف��ري��ق��ي��ن  م��ت��اح  وال���ف���وز 
يعرفون  الفريقان  أيضا،  والنتيجة  المستوى 
على  ال��ب��اق��ي  ج��دي��د،  ي��وج��د  وال  ج��ي��دا  بعضهم 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  اللعب  ف��ي  وتركيزهم  الالعبين 
القوة  مكامن  إي��ق��اف  على  فريق  ك��ل  ق��درة  م��دى 
نوفق  أن  وآم��ل  جاهز  فريقنا  اآلخ��ر،  الفريق  في 
جمهورنا  من  »أتمنى  قائال:  وختم  المباراة«،  في 
بين  م��ا  ال��م��ب��اراة  تكون  حتى  المكثف  الحضور 

أيضا«. وجمهور  العبين 

عاشور: نريد المشاركة
 في البطولة اآلسيوية

محمد عبدالنبي: الدفاع 
والحراسة طريق الدرع

عاشور  م��اه��ر  األه��ل��ي  ال��ن��ادي  الع��ب  أش���ار   [
طابعا  تأخذ  ما  دائما  والنجمة  فريقه  لقاءات  أن  الى 
قديم  دي��رب��ي  باعتبارها  المواجهة،  ف��ي  مختلفا 
اس��ت��ع��دادات  أن  مبينا  العريقين،  ال��ن��ادي��ي��ن  بين 
اللقاءات  من  كأي  عادية  كانت  المباراة  لهذه  فريقه 

السابقة التي لعبها األهلي.
المتطورة  الفرق  أحد  النجمة  فريق  »يعد  وقال: 
هذا الموسم قياسا بمستواه في الموسم الماضي، 
وه����و ف���ي ه����ذه ال���م���ب���اراة ي��س��ع��ى إل����ى ت��ع��وي��ض 
الموسم  ط���وال  لحقته  ال��ت��ي  الكبيرة  اإلخ��ف��اق��ات 
الوحيد  المتنفس  البطولة  فهي  والحالي،  الماضي 
علينا  ض��غ��وط  »ال  وأض����اف  ل��ل��ن��ج��م��ة«.  المتبقي 
ونحن  النجمة،  على  تتركز  وإنما  األهلي،  كفريق 
في  حققنا  مما  أكثر  بتحقيق  كفريق  مطالبين  لسنا 
لهذه  قدمنا  فإننا  كالعبين  لكن  األخيرة،  البطوالت 
عن  النظر  بغض  البطولة  تحقيق  أجل  من  المباراة 
تحقيق  ن��ري��د  فنحن  تاريخية،  رب��اع��ي��ة  تحقيقنا 

البطولة للمشاركة في البطولة اآلسيوية المقبلة«.
الفني  ال��م��س��ت��وى  ي��غ��ي��ب  أن  ع��اش��ور  وت��وق��ع 
وجماهيرية  للضغوط  يعود  ذلك  وأن  اللقاء،  عن 
في  فائزا  يخرج  أن  يريد  الفريقين  فكال  الديربي، 
ال��م��وس��م«،  ب��ط��والت  آخ��ر  وتحقيق  ال��ل��ق��اء  نهاية 
متمنيا أن يقدم فريقه مستواه المعهود ووقتها من 

الممكن الحديث عن البطولة.

أن  ع��ب��دال��ن��ب��ي  م��ح��م��د  ال��ن��ج��م��ة  ك��اب��ت��ن  أك���د   [
من  ألي  ال��ح��راس��ة  وت��أل��ق  ال��دف��اع��ي  ال��ت��م��اس��ك 
ال��ف��ري��ق��ي��ن س��ي��ك��ون ال���ط���ري���ق ال���ف���وز ب��ب��ط��ول��ة 
جهدا  بذلنا  »ب��ص��راح��ة،  أي��ض��ا:  وق��ال  ال���دوري، 
خسارة  تعويض  من  والب��د  ال���دوري،  في  كبيرا 
بلقب  ب��ال��ف��وز  ال��ج��ه��د  ت��ل��ك  ك��ل  ب��ت��رج��م��ة  ال��ك��أس 
من  كالعبين  جهدنا  قصارى  سنبذل  ال���دوري، 

ذلك«. أجل 
طابع  ل��ه��ا  األه��ل��ي  م��ع  »م��ب��اري��ات��ن��ا  وأض����اف 
فإن  وب��ال��ت��ال��ي  مختلفة،  ومعطيات  ج��دا  خ��اص 
مع  لنا  مباراة  وآخر  اليوم  مباراة  بين  ما  المقارنة 
منطقة  غير  كبير  بفارق  خسرناها  التي  األهلي 
موقع  ب��ي��ن  م��ا  ج���دا  يختلف  ال��وض��ع  وواق��ع��ي��ة، 
المباراة  لتلك  جيدا  نحضر  لم  أننا  ثم  المباراتين، 
صفرا،  يساوي  التحضير  بأن  قلت  أن  أبالغ  ولن 
بعد  خصوصا  أف��ض��ل  وضعية  ف��ي  نحن  واآلن 
ككابتن  وأن��ا  القوي  الفريق  الشباب  على  الفوز 
وجاهزية  الفنية  الجوانب  على  مطمئن  للفريق 

الالعبين«.
تصريحه  نهاية  ف��ي  عبدالنبي  محمد  ودع���ا 
ج��م��اه��ي��ر ال����ن����ادي ل��ل��ح��ض��ور ال��م��ك��ث��ف وم���لء 
ال��م��درج��ي��ن ال��م��خ��ص��ص��ي��ن ل��ه��م ع��ل��ى ج��ان��ب��ي 
سيقدمون  ال��الع��ب��ي��ن  أن  إل��ى  م��ش��ي��را  ال��م��ن��ص��ة، 

وإسعادهم. الفوز  أجل  من  جهدهم  قصارى 

مال اهلل: األكثر
 تماسكًا سيكون البطل

مهدي مدن: المباراة 
صعبة والبد من التعويض

أن  اهلل  مال  عباس  األهلي  فريق  جناح  توقع   [
ع��ادة  ه��ي  كما  حماسية  النهائية  ال��م��ب��اراة  تكون 
يريد  ال��ك��ل  أن  مبينا  وال��ن��ج��م��ة،  األه��ل��ي  ل���ق���اءات 
األخير  وأن  للموسم،  األخيرة  البطولة  لقب  خطف 
اآلن،  حتى  لقب  أي  يحرز  لم  كونه  لذلك  متعطش 
الماضي،  الموسم  من  بل  الموسم  هذا  فقط  ليس 
عكس األهلي الذي فاز بثالث بطوالت من مجموع 

3 نهائيات وصل إليها الموسم الجاري.
الفريقين  بين  قديم  دي��رب��ي  »ال��م��ب��اراة  وق���ال: 
استعداداتنا  أن  إال  الموسم،  نهاية  مصير  ويحدد 
الدوري  في  السابقة  اللقاءات  عن  كثيرا  تختلف  لم 
الصعب  بالفريق  ليس  النجمة  وفريق  الكأس،  أو 
أيضا  ق��وي  ف��ري��ق  لكنه  هزيمته،  يمكن  ال  ال���ذي 

سيكون من الخطأ االستهانة به«.
عند  تتواجد  الضغوط  أن  »باعتقادي  وأض��اف 
بطولة  أول  لتحقيق  يسعى  فالنجمة  الفريقين، 
لتحقيق  نحن  نسعى  المقابل  في  الموسم،  في  له 
ستأخذ  الضغوط  فإن  وبالتالي  تاريخية،  رباعية 
يدفع  قد  ما  وهو  الفريقين،  من  بالتأكيد  نصيبها 
في  وت��ق��ل  ال��ح��م��اس  عليها  يطغى  ألن  ال��م��ب��اراة 

الفنيات والتكتيك«.
في  كبير  بشكل  خبرة  الع��ب��ون  »ه��ن��اك  وت��اب��ع 
اللقاء  في  تماسكا  األكثر  فإن  وبالتالي  فريق،  كل 

سيكون هو البطل«.

بأن  م��دن  مهدي  الدولي  النجمة  الع��ب  ق��ال   [
قبل  ال��ف��ري��ق  ت��دري��ب��ات  س���اد  وال��ج��دي��ة  ال��ت��رك��ي��ز 
م��ب��اراة ال��ي��وم م��ش��ددا ع��ل��ى رغ��ب��ة ال��الع��ب��ي��ن في 
الغير  الموسم  بعد  جديد  من  للبطوالت  ال��ع��ودة 
الموسم  في  الكأس  وخ��س��ارة  الماضي  الموفق 
هو  ما  لألهلي  »استعداداتنا  أيضا:  وقال  الحالي، 
الشباب  لمباراة  المثالي  الستعدادنا  تواصل  إال 
والحماس  م��ت��واج��دي��ن  الالعبين  ك��ل  ال��م��اض��ي��ة، 
المستويات  أف��ض��ل  ت��ق��دي��م  ف��ي  ال��ج��م��ي��ع  ي��س��ود 

الدوري«. بلقب  والظفر 
مباريات  »في  مدن:  مهدي  قال  المباراة،  وعن 
العصبي  الشد  يكون  م��ا  دائ��م��ا  والنجمة  األه��ل��ي 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال���م���ب���اراة  ف���ي  ن��ل��ت��ق��ي  واآلن  ح���اض���را 
النتيجة  ع��ل��ى  وال���خ���وف  أك��ب��ر  ال��ش��د  وس��ي��ك��ون 
أن  أت��وق��ع  وب��ال��ت��ال��ي  ال��ف��ري��ق��ي��ن  ع��ل��ى  سيسيطر 
كل  تركيز  سينصب  بحيث  مغلقة  المواجهة  تكون 
فريق على إيقاف قوة الفريق اآلخر، وبالتأكيد لن 
تكون المباراة شبيهة بالمباراة الماضية ألسباب 
في  كثيرا  عبدالنبي  محمد  بغياب  تأثرنا  أننا  أهمها 
بذلك  يكن  لم  اإلع��داد  أن  جانب  إل��ى  المباراة  تلك 
الذهبي«،  للمربع  الوصول  ضمنا  أن  بعد  التركيز 
تمتع  الئقة  مباراة  نقدم  أن  »أتمنى  قائال:  وختم 
ستتابعها  أو  المباراة  ستحضر  التي  الجماهير 

التلفاز«. عبر 

صادق: لقاءات الديربي دائمًا 
ما تنتهي في الدقائق األخيرة

هشام عبداألمير: البد من 
إيقاف )فاستات( األهلي

] أكد هداف الفريق األهالوي والعبه األشول 
والكالسيكو  ال��دي��رب��ي  ل��ق��اءات  أن  ع��ل��ي  ص���ادق 
الدقائق  في  تنتهي  ما  دائما  والنجمة  األهلي  بين 
لحظات  م��ع  إال  ال��ف��ائ��ز  ي��ع��رف  ال  وفيها  األخ��ي��رة 
أن  مبينا  بسيطا،  الفرق  يكون  ما  وغالبا  النهاية، 
عن  تختلف  لم  النهائية  للمباراة  فريقه  استعدادات 

سابقاتها من المباريات.
من  القوية  ال��ف��رق  أح��د  النجمة  »ف��ري��ق  وق���ال: 
أج��واء  مع  التعامل  كيفية  يعرف  وه��و  ش��ك،  دون 
النهائيات نظير تواجد عدد كبير من العبي الخبرة، 

وهذا ما يجعل المباراة صعبة وقوية«.
غائب  ال���دوري  لقب  أن  يعرف  »الكل  وأض��اف 
نتعود  لم  ما  وه��ذا   ،2007 العام  منذ  األهلي  عن 
متعود  الفريق  أن  إلى  إضافة  حقيقة،  كفريق  عليه 
آخر  بتحقيقه  موسم  كل  ينهي  أن  طويلة  لسنوات 
جاء  ال��م��وس��م  ه��ذا  لكن  ال��ك��أس،  وه��ي  ال��ب��ط��والت 

الدوري آخرها«.
لألهلي،  سهلة  تكون  لن  »المباراة  واستطرد 
جدا،  صعبا  سيكون  اللقاء  ف��إن  العكس،  على  بل 
من  وحينها  ال��ح��م��اس��ي،  ال��ط��اب��ع  عليه  وسيغلب 

تكون أخطاؤه قليلة سيكون المتوج بالبطولة«. 
والهجوم  ال��دف��اع  ف��ي  ستكون  »قوتنا  وق���ال: 
البطولة  فإن  جيدا  ذلك  طبقنا  حال  وفي  الخاطف، 

لن تخرج من يدنا«.

] ذكر حارس النجمة الدولي هشام عبداألمير 
بعد  األه��ل��ي  م��ن  االع��ت��ب��ار  ل��رد  يسعى  فريقه  ب��أن 
بلقب  وال��ت��ت��وي��ج  األخ���ي���رة  ال��ق��اس��ي��ة  ال��خ��س��ارة 
يعتمد  قوي،  فريق  »األهلي  أيضا:  وقال  الدوري، 
ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر ع��ل��ى ال��ل��ع��ب ال��س��ري��ع وال��ه��ج��وم 
إيقاف  ف��ي  نجحنا  ل��و  أن��ن��ا  ب��اع��ت��ق��ادي  ال��خ��اط��ف، 
بزمام  سنمسك  الخاطف  الهجوم  في  األهلي  قوة 
على  يعتمد  المنظم  الهجوم  في  فاألهلي  األم��ور، 

ضارب واحد هو صادق علي«.
خسرناها  التي  الماضية  »ال��م��ب��اراة  وأض���اف 
ب���ف���ارق ك��ب��ي��ر ج����اءت ال��خ��س��ارة ب��س��ب��ب إض��اع��ة 
أه��داف   7 سجل  فاألهلي  ال��ع��ودة،  وب��طء  الفرص 
متتالية من الهجوم الخاطف وأمن النتيجة، والكل 
فقد  األول،  ال��دور  في  مباراتنا  في  حدث  ما  يتذكر 
وخسرنا  أهداف   6 إلى  وصل  بفارق  متفوقين  كنا 
الفارق بسبب النقص ولكننا فزنا في النهاية وهذا 

يؤكد قدرتنا على الفوز«.
وعن التحضيرات للمباراة، قال: »الفريق دخل 
حدث  كما  المباراة  قبل  أيام   3 لمدة  داخلي  معسكر 
قبل مباراة الشباب بهدف تجمع الالعبين ال زيادة 
في  يتدرب  الفريق  أن  بدليل  التدريبية  األح��م��ال 
المساء فقط وال توجد تدريبات صباحية والبعض 
في  الالعبين  يكون  أن  أتمنى  أيضا،  للعمل  يذهب 

وضعهم الطبيعي حتى نفوز«.

فخر: أتوقع أن تكون
 مسك الختام

السيدالفالحي: ستكون 
مباراة الموسم

] أكد مايسترو الفريق األهالوي حسين فخر 
بجدارة  جاء  النهائي  إلى  النجمة  فريق  وصول  أن 
واستحقاق، نظير مستواه الثابت هذا الموسم لوال 
لقاءات  أن  مبينا  كثيرا،  لها  تعرض  التي  اإلصابات 
األهلي والنجمة دائما ما تصاحبها اإلثارة والندية 
مع  المباريات  عن  ج��دا  مختلفة  خصوصية  ولها 

الفرق األخرى.
بمستوى  تليق  مباراة  نقدم  أن  »نتمنى  وق��ال: 
قطبا  يعدان  اللذين  والفريقين  البحرينية  اليد  كرة 

الكرة في البحرين«.
نحو  موجهة  ال��ض��غ��وط  ت��ك��ون  أن  فخر  ون��ف��ى 
فريقه فقط بسبب رغبة الفريق في تحقيق رباعية 
على  تنصب  الضغوط  أن  إل��ى  مشيرا  تاريخية، 
بتحقيق  مطالب  »فريقنا  ق��ائ��ال:  م��ع��ا،  الفريقين 
والكأس  التنشيطية  بطوالت  بعد  الرابعة  البطولة 
الفريق  يضمه  ما  بسبب  لألندية  الخليج  وبطولة 
يعد  وه��ذا  متميز،  فني  وج��ه��از  كبار  العبين  م��ن 
يريد  كذلك  النجمة  فإن  المقابل  في  الضغط،  وجه 
تحقيق البطولة، سيما أنه لم يحقق شيئا هذا العام، 
وبالتالي ال يمكن القول بأن النجمة خارج الضغط 

ألن المباراة مهمة له أيضا«.
وأضاف »أتصور أن تكون المباراة أفضل لقاء 
في موسم كرة اليد بأكمله، وأتمنى أن تكون مسك 

ختام لموسم رائع خاضه الفريق«.

السابق  ال��دول��ي  النجمة  الع��ب  وص��ف   [
ضد  النهائية  المباراة  أن  الفالحي  السيدعلي 
مؤكدا  ال��م��وس��م،  م��ب��اراة  بأنها  الليلة  األه��ل��ي 
وفيها  ال��ف��ري��ق��ي��ن  ع��ل��ى  ص��ع��ب��ة  س��ت��ك��ون  أن��ه��ا 
م��ن ال��ق��وة ال��ش��يء ال��ك��ث��ي��ر وق���د ي��ت��ح��ول ذل��ك 
التتويج  على  الفريقين  كال  لحرص  للخشونة 
باللقب  التتويج  »هدفنا  أيضا:  وق��ال  باللقب، 
كبير  بفارق  أمامه  خسرنا  ال��ذي  األهلي  عبر 
رد  باللقب  تتويجنا  الماضية،  ال��م��ب��اراة  ف��ي 
القاسية  النتيجة  تلك  على  إلينا  بالنسبة  اعتبار 
مستوانا  خ���ارج  فيها  ك��ن��ا  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة  ف��ي 
وأنا  اليوم  مغاير  سيكون  الفريق  الحقيقي، 

حليفنا«. سيكون  الفوز  بأن  جدا  متفائل 
وع���ن ال���م���ب���اراة، ق���ال ال��ف��الح��ي: »ال��دف��اع 
فريق  وأي  للفوز،  الوحيد  الطريق  والحراسة 
ي���داف���ع ب��ط��ري��ق��ة ص��ح��ي��ح��ة وح���ارس���ه ي��ك��ون 
أن  وآم���ل  نصيبه،  م��ن  ال��ف��وز  سيكون  متألقا 
خوف  ال  ذاك  عند  الطبيعي  وضعنا  في  نكون 
نهاية  في  الفالحي  السيدعلي  وطالب  علينا«، 
لمؤازرة  بالحضور  فريقه  جماهير  تصريحه 
األول  ال���داع���م  ب��أن��ه��م  إي��اه��م  واص��ف��ا  ال��ف��ري��ق 
الئقا  ال��ن��ه��ائ��ي  ي��ك��ون  أن  تمنى  ك��م��ا  ل��ل��ف��ري��ق، 

البحرينية. اليد  كرة  لسمعة 
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في )كالسيكو( كرة اليد البحرينية... النجمة يبحث عن بطـولة واألهلـي عن الـرباعية

)الليلة( قمة كرة اليد التاريخية... بين »نسور« الماحوز ونجوم القضيبية

§ الوسط - محمد مهدي، محمد أمان

من   7:00 الساعة  في  البحرينية  اليد  كــرة  عشاق  أنظار  تتجه   [
لمتابعة  الحصم  بأم  اليد  اتحاد  صالة  صوب  )الثلثاء(  اليوم  مساء 
ضمن  والنجمة،  األهلي  القطبين  تجمع  التي  البحرينية  اليد  كرة  قمة 

األولى. للدرجة  البحريني  االتحاد  لدوري  النهائي  الدور 
تخطيا  إنهما  إذ  للغاية،  مثالية  وضعية  في  المباراة  الفريقان  ويدخل 
على  والشباب  االتفاق  من  المرور  عبر  الدوري  من  النهائي  نصف  الدور 
في  التوالي  على  والثاني  األول  المركز  في  جاء  اللذان  وهما  التوالي، 

التمهيدي. الدور 
جماهيري  بحضور  األهلي  مع  النجمة  مباريات  تحظى  ما  ــادة  وع
الهامة  المباريات  في  تميزا  أكثر  الحضور  ويكون  الفريقين  أنصار  من 
إلى  تشير  التوقعات  فإن  وبالتالي  الكأس،  أو  الدوري  منافسات  ضمن 
ومحبي  الناديين  بجماهير  تمتلئ  قد  الحصم  بأم  اليد  اتحاد  صالة  أن 
تقديم  في  الالعبين  عاتق  على  واألمنيات  األمل  يكون  بحيث  اليد،  كرة 
الجديد  النظام  ولعل  البحرينية،  اليد  كرة  بسمعة  تليق  راقية  مباراة 
نظام  إلغاء  بعد  الموسم  هذا  ــدوري  ال بطل  تحديد  طريقة  في  المتبع 
البطل  تحديد  مــن  عليه  المتعارف  خــالف  وعلى  السداسية،  الـــدورة 
للدور  أندية   4 بتأهل  المرة  هذه  الطريقة  تغير  فقد  النقاط،  تجميع  عبر 
اللذين  والثاني  األول  المركزين  لصاحبي  أفضلية  مع  النهائي،  نصف 
عكس  على  الختامية،  الــمــبــاراة  ــى  إل للتأهل  مباشرة  الــفــوز  يكفيهما 
لفوزين  يحتاجان  الــلــذان  ــع  ــراب وال الثالث  المركزين  فريقي  حاجة 
والنجمة  األهلي  اكتفى  إذ  بالضبط،  حدث  ما  وهــذا  للتأهل،  متتالين 
النظام  فرضها  التي  الحاسمة  الموقعة  لهذه  ليتأهال  األولى  بالمباراة 

 . يد لجد ا
يسعى  الـــذي  ــو  وه جـــدا،  خــرافــيــا  مــوســمــا  يــقــدم  جــانــبــه  ــن  م ــي  ــل األه
التاريخية  بالثالثيات  العام  سجله  إلى  تضم  تاريخية  رباعية  لتحقيق 
الوقت،  ذلك  من  الغائب  الدوري  فيها  حقق  التي   2007 العام  وآخرها 
باإلنجاز  ــاز  وف بعيد  من  عــاد  التنشيطية،  الــدورة  لقب  تحقيقه  فبعد 
أيام  قبل  بالفوز  مشواره  ليكمل  العمانية،  بمسقط  لألندية  الخليجي 
الشباب،  على  النهائية  المباراة  في  الفوز  بعد  االتحاد  بكأس  فقط  قليلة 

نهائية. مباريات   4 أصل  من  الرابعة  النهائية  مباراته  يلعب  وهو 

السابقة  إخفاقاته  تعويض  إلــى  يسعى  النجمة  فــإن  المقابل،  في 
سقط  الــذي  الماضي  الموسم  عن  الكبير  مستواه  تحسن  مع  والسيما 
تحقيق  يأمل  وهو  الهابطة،  الثانية  المجموعة  لمصاف  الفريق  فيه 
من  سنوات   6 بعد   2008 الماضي  قبل  العام  إليها  عاد  التي  البطولة 

القسري. الغياب 
ماجيك،  يورك  لألهلي  السلوفيني  المدرب  فإن  التدريبي،  الجانب  في 

فريق األهلي لكرة اليد

)الـــنـــســـر( ـــــن  ـــــزائ خ أم  ـــــب(  ـــــي ـــــره )ال ــــن  ــــزائ ـــــ خ ـــــي  ف ــــر...  ــــق ــــت ــــس ي ــــــن  أي ـــــد(  ـــــي ال )درع 
أفضلية األهلي ال تقلل من قيمة وقوة فريقه النجمة

دراوسي: لو لعبنا بتركيز مباراة
الشباب سنقدم أفضل المستويات

دراوس��ي  بوسفيان  الجنسية  الجزائري  النجمة  م��درب  أش��ار   [
نصف  ال���دور  م��ب��اراة  بين  يفصل  ك��ان  ال���ذي  الضيق  ال��وق��ت  أن  إل��ى 
يدع  لم  كبير،  بفارق  الفوز  الفريق  فيها  حقق  التي  الشباب  مع  النهائي 
حدث  بما  شبيه  داخلي  معسكر  في  الدخول  أج��ل  من  لفريقه  مجاال 
واحد  يوم  لمدة  سيكون  المعسكر  هذا  أن  مبينا  السابقة،  المباراة  قبل 
استعداد  فيه  وستكون  المباراة،  وقت  ولحين  )االثنين(  أمس  هو  فقط 

الفريق عادية جدا لهذا الختام.
الطويل،  ال��م��وس��م  م��ش��وار  آخ��ر  تعد  نهائية  م��ب��اراة  »ه��ي  وق���ال: 
وأي  النهاية،  هذه  إلى  بجدارة  التأهل  استحقا  الفريقين  فإن  وبالتالي 

فإنه  فيها،  ال��ف��وز  سيحقق  منهما 
سيكون بالتأكيد األجدر بحقيق 

الدوري«.
ال��ج��ه��از  ك���ان  إذا  وف��ي��م��ا 

ال���ف���ن���ي ج���ه���ز ل��ل��ض��غ��وط 
ال��ن��ف��س��ي��ة ال���ت���ي ي��ع��ش��ي��ه��ا 

ال��ف��ري��ق ق��ب��ل ه���ذه ال��م��ب��اراة 
حتى  ف��وزه  ع��دم  بسبب 

ب���أي���ة  اآلن 

ال  »بالتأكيد  قائال:  العبيه،  على  ضغوط  وجود  دراوسي  نفى  بطولة، 
وهما  الموسم،  هذا  فقط  بطولتين  في  شاركنا  فنحن  علينا،  ضغوط 
كأس االتحاد الذي وقعنا فيها بجملة من األخطاء وعدم التوازن الذي 
أفقدنا فرصة المنافسة على البطولة والخروج بالتالي من الدور ربع 
مسيرة  في  إيجابيا  تأثيرا  الخروج  لهذا  بأن  القول  ويمكن  النهائي، 
الفريق المتبقية في الدوري، ألننا وصلنا للمباراة النهائية، أما الدورة 
التنشيطية فلم يشارك الفريق فيها إال بصف ثان من الالعبين تقريبا، 
وفي النهاية وصلنا للمباراة النهائية للدوري التي نتمنى الفوز بلقبها، 

وهنا أكد أال ضغوط على الفريق في هذه المباراة النهائية«.
اليد  بكرة  يليق  متميز  مستوى  كفريق  نقدم  أن  »نتمنى  وأض��اف 
رياضية  روح  هناك  تكون  وأن  األهلي،  فريق  إلى  إضافة  البحرينية 
البحرينية  الكرة  ع��رس  يخرج  لكي  والجمهور  الالعبين  بين  رائعة 

بشكل رائع، بشرط أن يكون التحكيم أيضا في مستواه وفي يومه«.
وتابع »لو لعبنا بالتركيز ذاته الذي كان عليه الفريق في مباراته مع 
النهائية،  المباراة  هذه  في  المستويات  أفضل  سنقدم  فإننا  الشباب، 
فالعزيمة موجودة لدى الالعبين من دون شك، ويبقى أن يقدم هؤالء 
لتحقيق  يطمحون  والعبين  فني  جهاز  من  والفريق  لديهم،  ما  أفضل 
حتى  العبينا  على  ضغوطا  نصنع  أن  يجب  »ال  واستطرد  الفوز«. 
يتمكنوا من تقديم المطلوب بالشكل المأمول، وبالنسبة لي 
وعلى  بذلك  متفائل  فإني 
الالعبين أن يكونوا على 

قدر المسئولية«.
ول���������������م ي����ف����ض����ل 
دراوس������������������ي وض������ع 
النادي  لجماهير  ال��وع��ود 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ال��ب��ط��ول��ة، واع����دا 
جميلة  م��ب��اراة  بتقديم  إي��اه��ا 
الفريق  وجماهير  بها  يتمتعون 
األه����ل����ي ب���ي���ن ف��ري��ق��ي��ن ي���ع���دان 
»نقول  قائال:  البحرين،  في  األفضل 
خلف  وق��ف��وا  ت��ع��ال��وا  النجمة  لجماهير 

بأفضل ف���ري���ق���ك���م  وتمتعوا  الالعبين  لتشجيع  ب��ق��وة 
مباريات الموسم«.

فريقه  من  أفضل  نظيرا  يعد  األهلي  فريق  أن  دراوسي  وأكد 
العبيه  معظم  جهوزية  ونظير  يمتلكها  التي  باإلمكانات  قياسا 
تصفيات  في  وشاركوا  الوطني  المنتخب  في  يلعبون  الذين 
الخليج  ب��ط��ول��ة  ف��ي  ش���ارك  وب��ع��ده��ا  ال��ع��ال��م،  ل��ك��أس  ال��ق��ارة 
بأفضل  ب��ع��ده  وج����اؤوا  خ��ارج��ي��ا  معسكرا  خ��وض��ه��م  ب��ع��د 
مبينا  الموسم،  طوال  جيد  بشكل  عملوا  وهم  المستويات، 
أن  مشيرا  النجمة،  فريق  وقوة  قيمة  من  يقلل  ال  هذا  كل  أن 

لكل مباراة نهائية ظروفها الخاصة.
بداية  النادي  معه  تعاقد  الذي  النجمة  مدرب  وأعطى 
توجه  الذي  السابق  مواطنه  من  بدال  الجاري  الموسم 
لتدريب منتخب بالده، الوصفة التي ستعطي أي فريق 
أخطاء  واألقل  تركيزا  األكثر  أن  مبينا  بالبطولة،  الفوز 

في مثل هذه اللقاءات النهائية سيكون هو الفائز.

من لقاء سابق للفريقين في الدوري



طرادة: ال عذر لنا إن
 لم نحقق البطولة

السيدالموسوي: الخسارة 
العريضة دافع لنا لتقديم األفضل

إن  طرادة  أحمد  األهالوي  الدائرة  العب  قال   [
قوي  فريق  مع  بتاتا  سهال  يكون  لن  النهائي  اللقاء 
في  يمتلكهم  الذين  الخبرة  العبي  بسبب  كالنجمة، 
صفوفهم كما هو الحال في األهلي، مبينا أن هؤالء 
األوق��ات  في  التصرف  كيفية  يعرفون  الالعبين 
اللقاء  يجعل  ما  وهو  اللقاءات  هذه  مثل  في  الحرجة 

صعبا حتى النهاية.
وأضاف »نعم، هناك ضغوط علينا كفريق ألننا 
نريد تحقيق رباعية تاريخية في موسم واحد، ألن 
هذا الحال قد ال يتكرر مرة ثانية، وبالتالي الكل من 

العبين وجهاز فني يتمنى تحقيق البطولة«.
وال  الفوز  بغير  ترضى  لن  »الجماهير  وتابع 
الذين  النجوم  نظير  البطولة  نحقق  لم  إن  لنا  عذر 

يلعبون في الفريق«.
م��ت��ع��ودان  ال��ف��ري��ق��ي��ن  أن  إل���ى  ط����رادة  وأش����ار 
وأن  الجماهيرية،  الختامية  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  على 
مختلفة  خصوصية  لها  والنجمة  األهلي  مباريات 
قوية،  المباراة  تكون  أن  متوقعا  آخر،  لقاء  أي  عن 
عادة  هي  كما  األخيرة  الدقائق  في  إال  تنتهي  ولن 

المباريات السابقة.
وجماهيرنا  أنفسنا  نرضي  أن  »نتمنى  وختم 
هذا  ب��ه  قمنا  ال���ذي  العمل  ألن  ال��ب��ط��ول��ة،  بتحقيق 
الختام  يكون  أن  إلى  ونسعى  كبيرا  كان  الموسم 

كبيرا على قدر الجهد«.

ال��س��اب��ق  ال����دول����ي  ال��ن��ج��م��ة  الع����ب  أش�����ار   [
ال��خ��س��ارة  أن  إل����ى  ال���م���وس���وي  ال��س��ي��دم��ج��ي��د 
في  األهلي  أمام  فريقه  لها  تعرض  التي  العريضة 
لتقديم  الالعبين  لزمالئه  دافع  الماضية  المباراة 
أال  مؤكدا  يمتلكونه،  ال��ذي  الحقيقي  المستوى 
وق��ال  ال��خ��س��ارة،  تلك  على  مترتبة  سلبية  آث���ار 
بالدوري  والتتويج  الفوز  عن  نبحث  »نحن  أيضا: 
من  التتويج  ه��ذا  جديد،  من  للبطوالت  وال��ع��ودة 
بالنادي  األل��ع��اب  بقية  إخفاقات  تعويض  شأنه 
خير  فاتحة  يكون  وأن  ال��ج��اري  الموسم  خ��الل 

الجديد«. للنادي 
النهائية  »ال��م��ب��اري��ات  ق���ال:  ال��م��ب��اراة،  وع���ن 
للفريقين  مسرح  وه��ي  واأله��ل��ي  النجمة  مكان 
صعبة  »المباراة  أيضا:  وقال  وباألمس«،  اليوم 
متكافئة  وس��ت��ك��ون  ل��ل��ف��ري��ق��ي��ن  م��ت��اح  وال���ف���وز 
يعرفون  الفريقان  أيضا،  والنتيجة  المستوى 
على  ال��ب��اق��ي  ج��دي��د،  ي��وج��د  وال  ج��ي��دا  بعضهم 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  اللعب  ف��ي  وتركيزهم  الالعبين 
القوة  مكامن  إي��ق��اف  على  فريق  ك��ل  ق��درة  م��دى 
نوفق  أن  وآم��ل  جاهز  فريقنا  اآلخ��ر،  الفريق  في 
جمهورنا  من  »أتمنى  قائال:  وختم  المباراة«،  في 
بين  م��ا  ال��م��ب��اراة  تكون  حتى  المكثف  الحضور 

أيضا«. وجمهور  العبين 

عاشور: نريد المشاركة
 في البطولة اآلسيوية

محمد عبدالنبي: الدفاع 
والحراسة طريق الدرع

عاشور  م��اه��ر  األه��ل��ي  ال��ن��ادي  الع��ب  أش���ار   [
طابعا  تأخذ  ما  دائما  والنجمة  فريقه  لقاءات  أن  الى 
قديم  دي��رب��ي  باعتبارها  المواجهة،  ف��ي  مختلفا 
اس��ت��ع��دادات  أن  مبينا  العريقين،  ال��ن��ادي��ي��ن  بين 
اللقاءات  من  كأي  عادية  كانت  المباراة  لهذه  فريقه 

السابقة التي لعبها األهلي.
المتطورة  الفرق  أحد  النجمة  فريق  »يعد  وقال: 
هذا الموسم قياسا بمستواه في الموسم الماضي، 
وه����و ف���ي ه����ذه ال���م���ب���اراة ي��س��ع��ى إل����ى ت��ع��وي��ض 
الموسم  ط���وال  لحقته  ال��ت��ي  الكبيرة  اإلخ��ف��اق��ات 
الوحيد  المتنفس  البطولة  فهي  والحالي،  الماضي 
علينا  ض��غ��وط  »ال  وأض����اف  ل��ل��ن��ج��م��ة«.  المتبقي 
ونحن  النجمة،  على  تتركز  وإنما  األهلي،  كفريق 
في  حققنا  مما  أكثر  بتحقيق  كفريق  مطالبين  لسنا 
لهذه  قدمنا  فإننا  كالعبين  لكن  األخيرة،  البطوالت 
عن  النظر  بغض  البطولة  تحقيق  أجل  من  المباراة 
تحقيق  ن��ري��د  فنحن  تاريخية،  رب��اع��ي��ة  تحقيقنا 

البطولة للمشاركة في البطولة اآلسيوية المقبلة«.
الفني  ال��م��س��ت��وى  ي��غ��ي��ب  أن  ع��اش��ور  وت��وق��ع 
وجماهيرية  للضغوط  يعود  ذلك  وأن  اللقاء،  عن 
في  فائزا  يخرج  أن  يريد  الفريقين  فكال  الديربي، 
ال��م��وس��م«،  ب��ط��والت  آخ��ر  وتحقيق  ال��ل��ق��اء  نهاية 
متمنيا أن يقدم فريقه مستواه المعهود ووقتها من 

الممكن الحديث عن البطولة.

أن  ع��ب��دال��ن��ب��ي  م��ح��م��د  ال��ن��ج��م��ة  ك��اب��ت��ن  أك���د   [
من  ألي  ال��ح��راس��ة  وت��أل��ق  ال��دف��اع��ي  ال��ت��م��اس��ك 
ال��ف��ري��ق��ي��ن س��ي��ك��ون ال���ط���ري���ق ال���ف���وز ب��ب��ط��ول��ة 
جهدا  بذلنا  »ب��ص��راح��ة،  أي��ض��ا:  وق��ال  ال���دوري، 
خسارة  تعويض  من  والب��د  ال���دوري،  في  كبيرا 
بلقب  ب��ال��ف��وز  ال��ج��ه��د  ت��ل��ك  ك��ل  ب��ت��رج��م��ة  ال��ك��أس 
من  كالعبين  جهدنا  قصارى  سنبذل  ال���دوري، 

ذلك«. أجل 
طابع  ل��ه��ا  األه��ل��ي  م��ع  »م��ب��اري��ات��ن��ا  وأض����اف 
فإن  وب��ال��ت��ال��ي  مختلفة،  ومعطيات  ج��دا  خ��اص 
مع  لنا  مباراة  وآخر  اليوم  مباراة  بين  ما  المقارنة 
منطقة  غير  كبير  بفارق  خسرناها  التي  األهلي 
موقع  ب��ي��ن  م��ا  ج���دا  يختلف  ال��وض��ع  وواق��ع��ي��ة، 
المباراة  لتلك  جيدا  نحضر  لم  أننا  ثم  المباراتين، 
صفرا،  يساوي  التحضير  بأن  قلت  أن  أبالغ  ولن 
بعد  خصوصا  أف��ض��ل  وضعية  ف��ي  نحن  واآلن 
ككابتن  وأن��ا  القوي  الفريق  الشباب  على  الفوز 
وجاهزية  الفنية  الجوانب  على  مطمئن  للفريق 

الالعبين«.
تصريحه  نهاية  ف��ي  عبدالنبي  محمد  ودع���ا 
ج��م��اه��ي��ر ال����ن����ادي ل��ل��ح��ض��ور ال��م��ك��ث��ف وم���لء 
ال��م��درج��ي��ن ال��م��خ��ص��ص��ي��ن ل��ه��م ع��ل��ى ج��ان��ب��ي 
سيقدمون  ال��الع��ب��ي��ن  أن  إل��ى  م��ش��ي��را  ال��م��ن��ص��ة، 

وإسعادهم. الفوز  أجل  من  جهدهم  قصارى 

مال اهلل: األكثر
 تماسكًا سيكون البطل

مهدي مدن: المباراة 
صعبة والبد من التعويض

أن  اهلل  مال  عباس  األهلي  فريق  جناح  توقع   [
ع��ادة  ه��ي  كما  حماسية  النهائية  ال��م��ب��اراة  تكون 
يريد  ال��ك��ل  أن  مبينا  وال��ن��ج��م��ة،  األه��ل��ي  ل���ق���اءات 
األخير  وأن  للموسم،  األخيرة  البطولة  لقب  خطف 
اآلن،  حتى  لقب  أي  يحرز  لم  كونه  لذلك  متعطش 
الماضي،  الموسم  من  بل  الموسم  هذا  فقط  ليس 
عكس األهلي الذي فاز بثالث بطوالت من مجموع 

3 نهائيات وصل إليها الموسم الجاري.
الفريقين  بين  قديم  دي��رب��ي  »ال��م��ب��اراة  وق���ال: 
استعداداتنا  أن  إال  الموسم،  نهاية  مصير  ويحدد 
الدوري  في  السابقة  اللقاءات  عن  كثيرا  تختلف  لم 
الصعب  بالفريق  ليس  النجمة  وفريق  الكأس،  أو 
أيضا  ق��وي  ف��ري��ق  لكنه  هزيمته،  يمكن  ال  ال���ذي 

سيكون من الخطأ االستهانة به«.
عند  تتواجد  الضغوط  أن  »باعتقادي  وأض��اف 
بطولة  أول  لتحقيق  يسعى  فالنجمة  الفريقين، 
لتحقيق  نحن  نسعى  المقابل  في  الموسم،  في  له 
ستأخذ  الضغوط  فإن  وبالتالي  تاريخية،  رباعية 
يدفع  قد  ما  وهو  الفريقين،  من  بالتأكيد  نصيبها 
في  وت��ق��ل  ال��ح��م��اس  عليها  يطغى  ألن  ال��م��ب��اراة 

الفنيات والتكتيك«.
في  كبير  بشكل  خبرة  الع��ب��ون  »ه��ن��اك  وت��اب��ع 
اللقاء  في  تماسكا  األكثر  فإن  وبالتالي  فريق،  كل 

سيكون هو البطل«.

بأن  م��دن  مهدي  الدولي  النجمة  الع��ب  ق��ال   [
قبل  ال��ف��ري��ق  ت��دري��ب��ات  س���اد  وال��ج��دي��ة  ال��ت��رك��ي��ز 
م��ب��اراة ال��ي��وم م��ش��ددا ع��ل��ى رغ��ب��ة ال��الع��ب��ي��ن في 
الغير  الموسم  بعد  جديد  من  للبطوالت  ال��ع��ودة 
الموسم  في  الكأس  وخ��س��ارة  الماضي  الموفق 
هو  ما  لألهلي  »استعداداتنا  أيضا:  وقال  الحالي، 
الشباب  لمباراة  المثالي  الستعدادنا  تواصل  إال 
والحماس  م��ت��واج��دي��ن  الالعبين  ك��ل  ال��م��اض��ي��ة، 
المستويات  أف��ض��ل  ت��ق��دي��م  ف��ي  ال��ج��م��ي��ع  ي��س��ود 

الدوري«. بلقب  والظفر 
مباريات  »في  مدن:  مهدي  قال  المباراة،  وعن 
العصبي  الشد  يكون  م��ا  دائ��م��ا  والنجمة  األه��ل��ي 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال���م���ب���اراة  ف���ي  ن��ل��ت��ق��ي  واآلن  ح���اض���را 
النتيجة  ع��ل��ى  وال���خ���وف  أك��ب��ر  ال��ش��د  وس��ي��ك��ون 
أن  أت��وق��ع  وب��ال��ت��ال��ي  ال��ف��ري��ق��ي��ن  ع��ل��ى  سيسيطر 
كل  تركيز  سينصب  بحيث  مغلقة  المواجهة  تكون 
فريق على إيقاف قوة الفريق اآلخر، وبالتأكيد لن 
تكون المباراة شبيهة بالمباراة الماضية ألسباب 
في  كثيرا  عبدالنبي  محمد  بغياب  تأثرنا  أننا  أهمها 
بذلك  يكن  لم  اإلع��داد  أن  جانب  إل��ى  المباراة  تلك 
الذهبي«،  للمربع  الوصول  ضمنا  أن  بعد  التركيز 
تمتع  الئقة  مباراة  نقدم  أن  »أتمنى  قائال:  وختم 
ستتابعها  أو  المباراة  ستحضر  التي  الجماهير 

التلفاز«. عبر 

صادق: لقاءات الديربي دائمًا 
ما تنتهي في الدقائق األخيرة

هشام عبداألمير: البد من 
إيقاف )فاستات( األهلي

] أكد هداف الفريق األهالوي والعبه األشول 
والكالسيكو  ال��دي��رب��ي  ل��ق��اءات  أن  ع��ل��ي  ص���ادق 
الدقائق  في  تنتهي  ما  دائما  والنجمة  األهلي  بين 
لحظات  م��ع  إال  ال��ف��ائ��ز  ي��ع��رف  ال  وفيها  األخ��ي��رة 
أن  مبينا  بسيطا،  الفرق  يكون  ما  وغالبا  النهاية، 
عن  تختلف  لم  النهائية  للمباراة  فريقه  استعدادات 

سابقاتها من المباريات.
من  القوية  ال��ف��رق  أح��د  النجمة  »ف��ري��ق  وق���ال: 
أج��واء  مع  التعامل  كيفية  يعرف  وه��و  ش��ك،  دون 
النهائيات نظير تواجد عدد كبير من العبي الخبرة، 

وهذا ما يجعل المباراة صعبة وقوية«.
غائب  ال���دوري  لقب  أن  يعرف  »الكل  وأض��اف 
نتعود  لم  ما  وه��ذا   ،2007 العام  منذ  األهلي  عن 
متعود  الفريق  أن  إلى  إضافة  حقيقة،  كفريق  عليه 
آخر  بتحقيقه  موسم  كل  ينهي  أن  طويلة  لسنوات 
جاء  ال��م��وس��م  ه��ذا  لكن  ال��ك��أس،  وه��ي  ال��ب��ط��والت 

الدوري آخرها«.
لألهلي،  سهلة  تكون  لن  »المباراة  واستطرد 
جدا،  صعبا  سيكون  اللقاء  ف��إن  العكس،  على  بل 
من  وحينها  ال��ح��م��اس��ي،  ال��ط��اب��ع  عليه  وسيغلب 

تكون أخطاؤه قليلة سيكون المتوج بالبطولة«. 
والهجوم  ال��دف��اع  ف��ي  ستكون  »قوتنا  وق���ال: 
البطولة  فإن  جيدا  ذلك  طبقنا  حال  وفي  الخاطف، 

لن تخرج من يدنا«.

] ذكر حارس النجمة الدولي هشام عبداألمير 
بعد  األه��ل��ي  م��ن  االع��ت��ب��ار  ل��رد  يسعى  فريقه  ب��أن 
بلقب  وال��ت��ت��وي��ج  األخ���ي���رة  ال��ق��اس��ي��ة  ال��خ��س��ارة 
يعتمد  قوي،  فريق  »األهلي  أيضا:  وقال  الدوري، 
ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر ع��ل��ى ال��ل��ع��ب ال��س��ري��ع وال��ه��ج��وم 
إيقاف  ف��ي  نجحنا  ل��و  أن��ن��ا  ب��اع��ت��ق��ادي  ال��خ��اط��ف، 
بزمام  سنمسك  الخاطف  الهجوم  في  األهلي  قوة 
على  يعتمد  المنظم  الهجوم  في  فاألهلي  األم��ور، 

ضارب واحد هو صادق علي«.
خسرناها  التي  الماضية  »ال��م��ب��اراة  وأض���اف 
ب���ف���ارق ك��ب��ي��ر ج����اءت ال��خ��س��ارة ب��س��ب��ب إض��اع��ة 
أه��داف   7 سجل  فاألهلي  ال��ع��ودة،  وب��طء  الفرص 
متتالية من الهجوم الخاطف وأمن النتيجة، والكل 
فقد  األول،  ال��دور  في  مباراتنا  في  حدث  ما  يتذكر 
وخسرنا  أهداف   6 إلى  وصل  بفارق  متفوقين  كنا 
الفارق بسبب النقص ولكننا فزنا في النهاية وهذا 

يؤكد قدرتنا على الفوز«.
وعن التحضيرات للمباراة، قال: »الفريق دخل 
حدث  كما  المباراة  قبل  أيام   3 لمدة  داخلي  معسكر 
قبل مباراة الشباب بهدف تجمع الالعبين ال زيادة 
في  يتدرب  الفريق  أن  بدليل  التدريبية  األح��م��ال 
المساء فقط وال توجد تدريبات صباحية والبعض 
في  الالعبين  يكون  أن  أتمنى  أيضا،  للعمل  يذهب 

وضعهم الطبيعي حتى نفوز«.

فخر: أتوقع أن تكون
 مسك الختام

السيدالفالحي: ستكون 
مباراة الموسم

] أكد مايسترو الفريق األهالوي حسين فخر 
بجدارة  جاء  النهائي  إلى  النجمة  فريق  وصول  أن 
واستحقاق، نظير مستواه الثابت هذا الموسم لوال 
لقاءات  أن  مبينا  كثيرا،  لها  تعرض  التي  اإلصابات 
األهلي والنجمة دائما ما تصاحبها اإلثارة والندية 
مع  المباريات  عن  ج��دا  مختلفة  خصوصية  ولها 

الفرق األخرى.
بمستوى  تليق  مباراة  نقدم  أن  »نتمنى  وق��ال: 
قطبا  يعدان  اللذين  والفريقين  البحرينية  اليد  كرة 

الكرة في البحرين«.
نحو  موجهة  ال��ض��غ��وط  ت��ك��ون  أن  فخر  ون��ف��ى 
فريقه فقط بسبب رغبة الفريق في تحقيق رباعية 
على  تنصب  الضغوط  أن  إل��ى  مشيرا  تاريخية، 
بتحقيق  مطالب  »فريقنا  ق��ائ��ال:  م��ع��ا،  الفريقين 
والكأس  التنشيطية  بطوالت  بعد  الرابعة  البطولة 
الفريق  يضمه  ما  بسبب  لألندية  الخليج  وبطولة 
يعد  وه��ذا  متميز،  فني  وج��ه��از  كبار  العبين  م��ن 
يريد  كذلك  النجمة  فإن  المقابل  في  الضغط،  وجه 
تحقيق البطولة، سيما أنه لم يحقق شيئا هذا العام، 
وبالتالي ال يمكن القول بأن النجمة خارج الضغط 

ألن المباراة مهمة له أيضا«.
وأضاف »أتصور أن تكون المباراة أفضل لقاء 
في موسم كرة اليد بأكمله، وأتمنى أن تكون مسك 

ختام لموسم رائع خاضه الفريق«.

السابق  ال��دول��ي  النجمة  الع��ب  وص��ف   [
ضد  النهائية  المباراة  أن  الفالحي  السيدعلي 
مؤكدا  ال��م��وس��م،  م��ب��اراة  بأنها  الليلة  األه��ل��ي 
وفيها  ال��ف��ري��ق��ي��ن  ع��ل��ى  ص��ع��ب��ة  س��ت��ك��ون  أن��ه��ا 
م��ن ال��ق��وة ال��ش��يء ال��ك��ث��ي��ر وق���د ي��ت��ح��ول ذل��ك 
التتويج  على  الفريقين  كال  لحرص  للخشونة 
باللقب  التتويج  »هدفنا  أيضا:  وق��ال  باللقب، 
كبير  بفارق  أمامه  خسرنا  ال��ذي  األهلي  عبر 
رد  باللقب  تتويجنا  الماضية،  ال��م��ب��اراة  ف��ي 
القاسية  النتيجة  تلك  على  إلينا  بالنسبة  اعتبار 
مستوانا  خ���ارج  فيها  ك��ن��ا  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة  ف��ي 
وأنا  اليوم  مغاير  سيكون  الفريق  الحقيقي، 

حليفنا«. سيكون  الفوز  بأن  جدا  متفائل 
وع���ن ال���م���ب���اراة، ق���ال ال��ف��الح��ي: »ال��دف��اع 
فريق  وأي  للفوز،  الوحيد  الطريق  والحراسة 
ي���داف���ع ب��ط��ري��ق��ة ص��ح��ي��ح��ة وح���ارس���ه ي��ك��ون 
أن  وآم���ل  نصيبه،  م��ن  ال��ف��وز  سيكون  متألقا 
خوف  ال  ذاك  عند  الطبيعي  وضعنا  في  نكون 
نهاية  في  الفالحي  السيدعلي  وطالب  علينا«، 
لمؤازرة  بالحضور  فريقه  جماهير  تصريحه 
األول  ال���داع���م  ب��أن��ه��م  إي��اه��م  واص��ف��ا  ال��ف��ري��ق 
الئقا  ال��ن��ه��ائ��ي  ي��ك��ون  أن  تمنى  ك��م��ا  ل��ل��ف��ري��ق، 

البحرينية. اليد  كرة  لسمعة 
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في )كالسيكو( كرة اليد البحرينية... النجمة يبحث عن بطـولة واألهلـي عن الـرباعية

)الليلة( قمة كرة اليد التاريخية... بين »نسور« الماحوز ونجوم القضيبية

فريق النجمة لكرة اليد

)الـــنـــســـر( ـــــن  ـــــزائ خ أم  ـــــب(  ـــــي ـــــره )ال ــــن  ــــزائ ـــــ خ ـــــي  ف ــــر...  ــــق ــــت ــــس ي ــــــن  أي ـــــد(  ـــــي ال )درع 

منذ  الــفــريــق  مــع  الــخــامــس  ــازه  ــج إن تحقيق  بــأمــل  الــمــبــاراة  ــذه  ه يلعب 
ببطولته  الفوز  تحقيق  وبالتالي  الماضي،  الموسم  نهاية  معه  التعاقد 
الجزائري  النجمة  مدرب  يسعى  فيما  نهايتها،  إلى  يصل  التي  الخامسة 
الحالي  الموسم  بداية  النجمة  معه  تعاقد  ــذي  ال ــي  دراوس بوسفيان 
في  بالمشاركة  بالتالي  والفوز  الفريق  مع  األولى  بطولته  تحقيق  إلى 

القادمة.  اآلسيوية  البطولة 

ألنهما  الفريقين  بين  فيما  متشابهة  والمعنويات  النفسية  الظروف 
الدور  في  بينهما  فيما  الفوز  تبادال  اللذان  وهما  المحلية  الفرق  مقدمة  في 
وحيد  هدف  بفارق  األول  الدور  في  صعبا  فوزا  النجمة  فحقق  التمهيدي، 
الثاني  الدور  في  وكبير  سهل  بفوز  التحية  األهلي  رد  فيما   ،)25 /26 (

.)19 /34 (
في  يلعب  النجمة  ــإن  ف للفريقين،  الفنية  الــجــوانــب  ــى  إل وبالنظر 
يعول  إذ  المعتادة  الطريقة  وهــي  6/صفر  بطريقة  الدفاعي  الجانب 
من  عنصرا  يعتبر  الذي  عبداألمير  هشام  الدولي  الحارس  كفاءة  على 
الدفاعية  الطرق  بمختلف  اللعب  فيجيد  األهلي  ــا  وأم الــقــوة،  عناصر 
بأسلوب  يلعب  أن  المتوقع  ومن  المتقدمة،  الطرق  أو  6/صفر  ســواء 
الــحــراســة  مــســتــوى  عــلــى  ــادا  ــم ــت اع ــار  ــت أم التسعة  حـــدود  ــي  ف  1 /2 /3
الخلفي  الخط  في  المتمثل  الهجومية  النجمة  لقوة  ومقاومة  المتذبذب 
والمتطور  الثابت  األداء  صاحب  مع  الفالحي  السيدعلي  سيقوده  الذي 

مدن. مهدي  القوي  الضارب  جانب  إلى  محمد  جاسم 
كفاءة  جانب  إلى  الخلفي  الخط  في  النجماوي  الفريق  قوة  وتكمن 
المراكز  كــل  فــي  تكمن  األهــلــي  ــوة  ق فيما  عــبــاس،  جعفر  ــرة  ــدائ ال ــب  الع
في  الخلفي  الــخــط  مــن  التصويب  قــدرة  يمتلك  إذ  تقريبا،  الهجومية 
من  االختراق  وكذلك  جوهر  وسعيد  علي  صادق  القوي  الضارب  وجود 
جناحين  يمتلك  الفريق  أن  جانب  إلــى  عاشور  ماهر  وجــود  في  العمق 
فريق  ومع  كهذه  مباراة  وفي  الونة،  ومحمود  اهلل  مال  عباس  هما  مميزين 

صعبا. الدائرة  على  طرادة  أحمد  دور  سيكون  كالنجمة 
حظا  األوفــر  هو  أخطاء  األقل  الفريق  فإن  الحساسة  المباريات  وفي 
للمباراة  النفسي  التحضير  على  مباشر  بشكل  يعتمد  ذلــك  الفوز،  في 
أي  من  ستحدث  التي  األخطاء  الطبيعي،  وضعه  في  الالعب  يجعل  الذي 
الهجوم  عبر  التسجيل  ميزة  يمتلكان  فهما  كثيرا،  ستكلف  الفريقين  من 

أيضا. المثالي  والتنفيذ  السريع  التحول  خالل  من  الخاطف 
ــدان الــتــطــبــيــق الــســلــيــم لــلــهــجــوم الــخــاطــف  ــي ــج ــان عــمــومــا ي ــق ــري ــف ال
األهلي،  في  حبيب  وعباس  الونة  محمود  في  متمثلة  بريك(  )الفاست 
أن  ويتوقع  النجمة،  في  فقير  وبدر  مدن  ومهدي  الموسوي  وسيدمجيد 
المهارات  على  الدفاعي  التماسك  يتفوق  بحيث  مغلقة  المباراة  تكون 
األبرز  الطريق  الخاطف  الهجوم  خيار  وسيكون  الهجومية،  واإلمكانات 

المباراة. في  والتفوق  للتسجيل 

تمنى أن تظهر مسك ختام للموسم الطويل 

حسين: الفريق عازم على تقديم 
البطولة والرباعية هدية للجوهرة

عزم  حسين  رضا  الوطني  األهالوي  الفريق  مدرب  مساعد  أكد   [
الثالث  البطوالت  إلى  وضمه  العام  الدوري  بطولة  تحقيق  على  فريقه 
التنشيطية  ال��دورة  وهي  الموسم،  هذا  الفريق  حققها  التي  الماضية 
وكأس االتحاد وبطولة األندية الخليجية ألبطال الكؤوس التي أقيمت 

في مسقط العمانية شهر مارس/ آذار الماضي.
إن  األرب��ع  البطوالت  تقديم  على  عازمون  الفريق  »العبو  وق��ال: 
اليد،  كرة  لعب  اعتزاله  بمناسبة  جوهر  سعيد  الفريق  قائد  إلى  تحققت 

والتي ربما تكون هذه آخر مبارياته مع الفريق«.
حسين  أوض��ح  الليلة،  المرتقب  للقاء  الفريق  اس��ت��ع��دادات  وع��ن 
نسق  واصل  الفريق  أن  مبينا  سابقة،  مباراة  كأي  عادية  جاءت  أنها 
نظير  تغييرها،  الفني  الجهاز  يحاول  ولم  هو  كما  السابقة  تدريباته 
جيد،  بشكل  منه  والمطلوب  عمله  وم��درب  وإداري  العب  كل  معرفة 
الموسم،  طوال  الفريق  به  يعيش  الذي  والتفاهم  للتجانس  يعود  وهذا 
تحقيق  من  ق��ادم  ولتوه  ومتوازنا  جيدا  مستوى  يقدم  الفريق  إن  إذ 

بطولة الكأس قبل أيام فقط.
أن  إال  ال��م��وس��م،  خ��ت��ام  مسك  أن��ه��ا  ف��ي  ال��م��ب��اراة  »أهمية  وأض���اف 
االستعدادات عادية، سيما وأن الفريق ال يعاني من أية إصابات، وكل 

استرجاع  بآمال  سنخوضه  الذي  اللقاء  لهذا  جاهزون  الالعبين 
البطولة الغائبة عن النادي منذ العام 2007«.

في  قدمه  ال��ذي  المعتاد  أداءه  الفريق  ق��دم  »إذا  وتابع 
كأس  نهائي  مباراة  في  حدث  وكما  األخيرة  المباريات 

جدا  قريبة  ستكون  البطولة  فإن  الشباب،  مع  االتحاد 
يمتلكها  التي  ال��ق��درات  يلغي  ال  ه��ذا  لكن  األه��ل��ي،  من 

الفنية،  وقدراته  الكبيرة  العبيه  بخبرة  النجمة  نادي 
وسنحاول  القبعة،  سنرفع  أننا  يعني  ال  هذا  أن  كما 

تقديم أفضل العروض التي نمتلكها، إذا ما عرفنا أن 
جميال  كان  طويل  موسم  مشوار  نهاية  سيكون  اللقاء 

على الفريق«.
سيكون  اللقاء  في  أعصابا  األه��دأ  أن  حسين  وبين 

ضرورة  جانب  إلى  البطولة،  بتحقيق  حظا  األوف��ر  هو 
بشكل  الفني  الجهاز  تعليمات  ال��الع��ب��ون  يطبق  أن 

اللقاء،  في  سهل  فوز  تحقيق  من  يتمكنوا  حتى  جيد 
كبير  بشكل  متوفرة  ستكون  الخبرة  أن  إلى  مشيرا 

الكبار  الالعبين  من  الكبير  الوجود  نظير  الفريقين  عند 
الفالحي  وسيدعلي  األه��ل��ي  ف��ي  والبقية  ج��وه��ر  كسعيد 

ومحمد عبدالنبي ومهدي مدن في النجمة«.
وقال:« فريقنا شارك في العديد من البطوالت الخارجية 
عن  انطباعا  يعطينا  وهذا  الخليج،  بطولة  وآخرها  والداخلية 
النهائيات،  هذه  مثل  في  الالعبين  لدى  كافية  خبرة  وج��ود 
أو  بشكل  م��ت��واج��دة  س��ت��ك��ون  ال��ض��غ��وط��ات  أن  رغ���م  ع��ل��ى 

بآخر«.
وبين مساعد مدرب األهلي الذي كان أحد عناصر الجهاز 
له  سيكون  الحماس  أن  سابقا،  الناشئين  لمنتخب  الفني 

بالشكل  اللقاء  يظهر  ول��ن  اليوم،  مباراة  في  الكبير  دوره 

سيأتي  النجمة  ق��ائ��ال:«  للحماس،  المحتمل  للطغيان  فنيا  األم��ث��ل 
الموسم  هذا  له  المتبقية  الوحيدة  البطولة  تحقيق  أجل  من  بقوة  للقاء 
صعبا  اللقاء  سيجعل  ما  وه��ذا  الباقية،  األل��ع��اب  جميع  خسائر  بعد 

بالتأكيد«.
بمستوى  تليق  جميلة  م��ب��اراة  الفريقان  يقدم  أن  حسين  وتمنى 
الجماهير  على  أن  مبينا  العالمية،  إلى  وصلت  التي  البحرينية  اليد  كرة 
قائال:«  خسر،  أو  فريقها  فاز  سواء  العالية،  الرياضية  بالروح  التحلي 
والجماهير  اليد  كرة  فريقي  نحن  حضارية  ص��ورة  نقدم  أن  نتمنى 
أي  للفائز  مبروك  وسنقول  البحرين،  في  الموسم  مسابقات  آخر  عن 
لكي  األهلي  لصالح  ذلك  يكون  أن  أتمنى  لكن  للخاسر،  وهاردلك  كان 

نحقق البطولة الرابعة«.
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)ذكريات الكالسيكو( يرويها عصام عبداهلل وبدر ميرزا:

إعداد نفسي جماهيري خاص... حوادث ال تنسى... طرائف للذكرى

في  رسمي  بشكل  البحرين  في  اليد  ك��رة  لعبة  وب��دأت 
منتصف السبعينات ويومها كانت حرب السيادة والريادة 
في  والوحدة  السلمانية  منطقة  في  القادسية  الجارين  بين 
منطقة القضيبية، وفي بداية الثمانينات ظهر منافس جديد 
من قلب العاصمة أيضا وهو أقرب ألن يكون جارا لالثنين 
)ال��ق��ادس��ي��ة وال��وح��دة( وه��و ال��ن��ادي األه��ل��ي، ث��م تحولت 
وال��ري��ادة  ال��س��ي��ادة  ح��رب  أط���راف  أح��د  وتغير  البوصلة 
ذلك  ومنذ  الوحدة،  ون��ادي  األهلي  النادي  بين  يكون  ألن 
المحلية،  األلقاب  على  يتنافسان  وهما  اآلن  حتى  الوقت 
والفوز  المنافسة  خ��ط  على  ب��ارب��ار  دخ��ول  م��ن  وبالرغم 
والنجمة  األهلي  لمباريات  يبقى  أنه  إال  المحلية  باأللقاب 
مدرسة  وخرجت  خاص.  وطعم  حالوة  سابقا(  )الوحدة 
على  العبين  للناس  التاريخيتين  األهلي  ومدرسة  الوحدة 
مستوى عال من المهارة والذكاء بعضهم تحول اليوم ألن 

طه  كنبيل  المحليين  المواطنين  المدربين  أب��رز  من  يكون 
سابقا(،  )الوحدة  النجمة  لنادي  بالنسبة  عبداهلل  وعصام 
األهلي  ل��ل��ن��ادي  بالنسبة  ع��ب��اس  وإب��راه��ي��م  م��ي��رزا  وب���در 
اللذين  الناديين  على  المحسوبين  المدربين  بقية  بخالف 
كمحمد  الوطنية  األندية  في  الزمان  هذا  في  مكانهما  أخذا 
الذي  السباع  وعادل  عباس  وفؤاد  العنزور  وعلي  المراغي 

يعد اآلن من أفضل المدربين الوطنيين.
وال أدنى شك في أن لتاريخ الفريقين التنافسي ذكريات 
تلك  عاش  من  ذاك��رة  في  باقية  مازالت  وظ��روف  تنسى  ال 
األهالوي  القائد  مع  تحدث  الرياضي«  »الوسط  اللحظات. 
الوحداوي  والالعب  ميرزا  بدر  الوطني  والمدرب  السابق 
عبداهلل  عصام  الوطني  وال��م��درب  السابق  )ال��ن��ج��م��اوي( 
حول ذكريات تلك األيام والمباريات التي ال تزال عالقة في 

فريق الوحدة )النجمة( بطل موسم 1983ذكرياتهم والطرائف التي يحتفظون بها إلى حد اآلن.

§ الوسط - محمد أمان

يتعلق  الحدث  فإن  حاليا(،  )النجمة  الوحدة  ون��ادي  األهلي  النادي  عن  الحديث  كان  إذا   [
تاريخ  القادسية  نادي  جانب  إلى  أسسا  اللذين  الكبيرين  وقطبيها  البحرينية  اليد  كرة  بتاريخ 
الوجود  وأثبتت  االحترام  كسبت  أن  بعد  اإلنجازات  لعبة  بأنها  اآلن  توصف  صارت  التي  اللعبة 

على المستوى اإلقليمي والقاري وكانت من المفترض أن تكون من أوائل الواصلين للعالمية.

عصام عبداهلل ال ينسى موقف عبداهلل يوسف في 87:

مبارياتنا مع األهلي الطريق للمنتخب وكانت عالقتنا كالعبين قوية
بدر ميرزا يقول إن النادي بكامله يتفاعل مع مباريات الوحدة:

أتفوق على نفسي أمام الوحدة ألنني أعتبرها مباراة خاصة جدًا
عبداهلل  ع��ص��ام  ال��وط��ن��ي  ال��م��درب  يتذكر   [
ال����ذي ك���ان الع��ب��ا ف���ي ص��ف��وف ال���وح���دة حتى 
ناديه  مباريات  كانت  كيف  التسعينات  منتصف 
البحرينية،  اليد  كرة  قمة  في  األهلي  النادي  مع 
وي��ق��ول: »ف���ي ذل���ك ال��وق��ت ك��ان��ت م��ب��ارات��ن��ا مع 
األهلي هي البطولة، وهي الطريقة ألي العب في 
ففي  الوطني،  المنتخب  إلى  للوصول  الفريقين 
وبقية  جانب  في  واأله��ل��ي  ال��وح��دة  الوقت  ذل��ك 
لألهلي،  أو  إلينا  بالنسبة  آخر،  جانب  في  الفرق 
الذي يخسر في الدور األول عليه التعويض في 

الدور الثاني لتتحول األمور إلى فاصلة«.
وق���ال أي��ض��ا: »ف��ي ذل��ك ال��وق��ت أي��ض��ا كانت 
مختلفين  لفريقين  منتمين  كالعبين  عالقتنا 
يتكون  المنتخب  أن  والسبب  ج��دا  قوية  عالقة 
من العبي الوحدة واألهلي فقط«، وأضاف »من 
التي  الوحيدة  مبارياتنا  كانت  اإلعالمية  الناحية 

الصحافة  بحضور  وال��ن��ق��ل تحظى 
العكس  على  التلفزيوني، 

ت����م����ام����ا م�����ن ال����وق����ت 
ال��ح��ال��ي، ل��ذل��ك ك��ان 
يحرصون  الالعبين 

ع���ل���ى ال����ت����واج����د ف��ي 
ه���ذه ال��م��ب��اراة م��ن أج��ل 

والظهور  الوجود  اثبات 
إعالميا«.

تأسست  أن  »م��ن��ذ  وت��اب��ع 
الثمانينات  منتصف  حتى  اللعبة 

جماهير  م��ن  أك��ث��ر  ال��وح��دة  جماهير  ك��ان��ت 
األه��ل��ي وذل���ك ألن��ن��ا ب��دأن��ا ون��اف��س��ن��ا قبل 

القادسية،  م��ع  نتنافس  كنا  لما  األه��ل��ي 
ال��ج��م��ه��ور ف��ي ذل���ك ال��وق��ت ح��ري��ص كل 

الحرص على التواجد في مبارياتنا، 
ف���ق���د ك����ان����وا ي��س��ت��ع��دون 

بالشيالت الجديدة والالفتات وما شابه«.
وت���ح���دث ع���ص���ام ع���ب���داهلل ع���ن ال���ذك���ري���ات 
اليد  كرة  قمة  من  يتذكرها  م��ازال  التي  الجميلة 
أول  أنسى  »ال  قائال:  األي��ام  تلك  في  البحرينية 
م��ب��اراة ل��ي ض��د األه��ل��ي وك���ان ذل��ك ف��ي موسم 
ال��ث��ان��وي��ة  ف���ي  ك��ن��ت  ي��وم��ه��ا   ،1983/1982
المركزي،  الملعب  على  تلعب  والمباراة  العامة، 
عامر  بن  نورالدين  التونسي  المدرب  أعطاني 
وعادة  دقيقة   15 آخر  في  بالمشاركة  الفرصة 
ما تكون مبارياتنا مع األهلي متقاربة المستوى 
بفارق  متخلفين  كنا  دخولي  ولحظة  والنتيجة، 
تسجيل  في  الدقائق  هذه  خالل  ونجحت  هدف، 

وساهمت  أمتار   7 رميات   4 وكسب  هدفا 
تلك  ف��ي  ال��ف��وز  ف��ي  م��ش��ارك��ة  أول  م��ن 

المباراة على األهلي«.
ينساها،  ال  التي  ذكرياته  وتابع 

ق�����ائ�����ال: »وف�����ي 
م����وس����م 

وم��ن  ال��وح��دة  الع��ب��ي  معظم   1991/1990
ض��م��ن��ه��م ال���م���درب ال��وط��ن��ي ن��ب��ي��ل ط���ه ت��رك��وا 
األهلي  أم��ام  األول  ال��دور  مباراة  وف��ي  الفريق، 
ف��ي ذل��ك ال��م��وس��م ق��دم أف��ض��ل م��ب��اراة ل��ي على 
 11 بتسجيلي   16/19 خسارتنا  م��ن  ال��رغ��م 
الالعبين  عاد  الثاني  الدور  وفي  لوحدي،  هدفا 
وذهب  بالكأس  الفوز  في  ونجحنا  المبتعدين 

الدوري لألهلي«.
أيام  من  طريفا  موقفا  عبداهلل  عصام  وذك��ر 
موقفا   1988/1987 موسم  في  »أتذكر  زمان 
األهلي  م��ع  مباراتنا  ت��أخ��رت  فقد  ج���دا،  طريفا 
مع  ال��ك��رة  على  خالفنا  بسبب 
أن  ن���ري���د  ن��ح��ن  األه����ل����ي، 
واأله��ل��ي  بكرتنا  نلعب 
بكرته،  يلعب  أن  يريد 
وق���رر ط��اق��م ال��م��ب��اراة 
ال���ل���ع���ب ب���ك���رة األه���ل���ي 
 15 االن��ط��الق��ة  ت��أخ��ر  بعد 
دق��ي��ق��ة، وخ����الل ال��دق��ائ��ق 
نسجل  ل���م  األول�����ى  ال��خ��م��س 
بنتيجة  م��ت��خ��ل��ف��ي��ن  وك���ن���ا  ه���دف���ا 
ما  األه��ل��ي،  لصالح  -3ص��ف��ر 
ع��ب��داهلل  زم��ي��ل��ي  أن  ح���دث 
بحارس  انفرد  يوسف 
يصل  أن  وقبل  األهلي 
أمتار  التسعة  لمنطقة 
أخ�����ذ ال����ك����رة ورك��ل��ه��ا 
أم  م�����درس�����ة  ب����ات����ج����اه 
الحصم وذلك حتى تتغير 
الكرة، وفعاًل تغيرت الكرة 
بكرتنا  المباراة  واستأنفت 

رغم احتجاجات األهلي«.

الذي  ميرزا  بدر  الوطني  المدرب  تحدث   [
التسعينات  نهاية  حتى  األهلي  للنادي  قائدا  كان 
ع��ن ذك��ري��ات��ه ف��ي م��ب��اري��ات ال��ن��ج��م��ة، وي��ق��ول: 
»لكوننا ناديين من منطقة واحدة كانت ومازالت 
خاص  طابع  لها  بعضًا  بعضنا  م��ع  مبارياتنا 
وك��رة  المنطقة  س��ي��ادة  ع��ن  يبحث  منا  ك��ل  ج��دا، 
اليد البحرينية، لذلك فإن الجهاز الفني ال يتدخل 
ال��م��ب��اراة  ل��ه��ذه  التحضير  ف��ي  م��ب��اش��ر  بشكل 
أنفسنا  نحضر  كالعبين  نحن  كنا  إلينا،  بالنسبة 
بأنفسنا، فما أن يأتي موعد مباراتنا مع الوحدة 
معا  نأكل  بعضًا،  بعضنا  إلى  أقرب  نكون  حتى 
برنامج  ألنفسنا  ونضع  معا،  الفيديو  ونتابع 

النوم ونتقيد به أيضا«.
بشكل  النادي  في  من  كل  »يتفاعل  وأض��اف 
خاص مع هذه المباراة، فكان الجمهور حريصا 
أش���د ال��ح��رص ع��ل��ى ال��ت��واج��د ف��ي ال��ت��دري��ب��ات 
كما  الفوز،  على  وحثهم  الالعبين  إلى  والتحدث 
للشيالت  بالتحضير  تقوم  الجماهير  ه��ذه  أن 
بتجهيز  وتبدأ  المباراة  خ��الل  ستنشدها  التي 
رائعة  األجواء  كانت  بالفعل  والالفتات،  األعالم 
ذكريات  وهي  الوحدة  مباريات  وأثناء  قبل  جدا 

ال تنسى أبدا«.
وم��ازال��ت  يتذكرها  التي  المباريات  وع��ن 

عالقة في ذاكرته وقد تألق فيها بشكل الفت، 
الوحدة  مع  مبارياتنا  »غالبية  البدر:  قال 

المباراة  ولكن  ذكرى،  ولها  مميزة  كانت 
التي ال أنساها مباراتنا معهم في موسم 
1988/1987، فقبل تلك المباراة كنا 
غالبية  اأن  إذ  عليه،  نحسد  ال  وضع  في 

في  يشاركوا  لن  األساسيين  الالعبين 
البعض  وظروف  اإليقاف  بسبب  المباراة 

الالعبين  من  سيلعب  يكن  ول��م  منهم، 
األس���اس���ي���ي���ن س������واي وإس��م��اع��ي��ل 

ب���اق���ر«، وأض����اف »ف���ي ال��ت��دري��ب األخ��ي��ر قبل 
بن  سعيد  التونسي  ال��م��درب  وجهنا  ال��م��ب��اراة 
ووقوف  )ال��ف��اوالت(  كسب  على  للتركيز  عمار 
3 العبين على أن أصوب )أنا( الكرة من فوقهم، 

وكانت هذه خطة المباراة«.
غير  كنت  ال��ت��دري��ب  ذل��ك  »ف��ي  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
صوبتها  التي  الكرات  وكل  التصويب  في  موفق 
إما في حوائط الصد أو خارج الخشبات الثالث، 

نفسيات  على  يسيطر  ال��خ��وف  فبدا 
أن  خ���ص���وص���ا  ال���الع���ب���ي���ن 

لتحديد  حاسمة  ال��م��ب��اراة 
البد  وك��ان  ال���دوري  بطل 

م���ن ال����ف����وز«، وأض����اف 
»ف���ع���ال، ف���ي ال���م���ب���اراة 
ص�����رن�����ا ن����ب����ح����ث ع��ن 
في  ووفقت  )الفاوالت( 

عكس  ع��ل��ى  ال��ت��ص��وي��ب 
األخير،  التدريب 

ف������ك������ل 

مباشر  بشكل  ال��م��رم��ى  ت��دخ��ل  أص��وب��ه��ا  ك���رة 
اتجاهها  تتغير  الصد  حائط  في  اصطدمت  وإذا 
تلك  ف���ي  وف���زن���ا  أي���ض���ا،  ل��ل��م��رم��ى  وت���ت���ح���ول 

المباراة«. 
وع����ن ال���ذك���ري���ات ال���ط���ري���ف���ة، ق����ال ال���ب���در: 
معنا  الوحدة  مباريات  في  الطريفة  »الذكريات 
أنني أتفوق على نفسي في هذه المباراة، تعودت 
من سعيد بن عمارة في هذه المباراة أن يعطيني 
يقود  هو  ألعب،  وأنا  أتمتع  أن  في  الحرية  مطلق 
أص��ارع  فكنت  نفسي،  أق���ود  وأن���ا  ال��ف��ري��ق 
مستمتع  وأن���ا  وأل��ع��ب  بنفسي  ال��وح��دة 

لذلك كنت أتألق أمامه«.
حياتي  في  الجميل  »األم��ر  وأض��اف 
ليس  والعبيه  ال��وح��دة  م��ع  التنافسية 
الجديد  ال��ع��ق��د  ف��ي  ب��ل  األي����ام  ت��ل��ك  ف��ي 
كمدرب  وال��ك��أس  ال���دوري  كسبت  لما 
كان  لما  طه  نبيل  الوطني  المدرب  أم��ام 
حققت  ف��ق��د  ال��ن��ج��م��ة،  ي�����درب 
ال�������دوري وال���ك���أس 
ض����ده ك��الع��ب 
وكمدرب«.

فواز بن محمد يطلع 
على خطط وبرامج اتحاد المبارزة

§ أم الحصم - المؤسسة العامة

للشباب  ــة  ــام ــع ال ــة  ــس ــؤس ــم ال رئــيــس  اطــلــع   [
والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة على خطط 
المستقبلية،  للمبارزة  البحريني  االتــحــاد  وبــرامــج 
مكتبه  فــي  )االثــنــيــن(  ــس  أم ــوم  ي لقائه  ــال  خ وذلـــك 
رئيس االتحاد البحريني للمبارزة الشيخ إبراهيم بن 

سلمان آل خليفة وأعضاء مجلس إدارة االتحاد.
االتــحــاد  بــجــهــود  محمد  ــن  ب ـــواز  ف الــشــيــخ  وأشــــاد 
البحريني للمبارزة في نشر رياضة المبارزة وتوسيع 
الهادفة  المحلية  البطوالت  وإقامة  الممارسين  قاعدة 
دعم  مؤكدا  لاعبين،  الفنية  بالمستويات  لارتقاء 
المختلفة  االتحاد  وخطط  لبرامج  الكامل  المؤسسة 
أعلى  إلى  بها  والوصول  اللعبة  تطوير  في  يسهم  بما 

المستويات. 
أهمية  على  مــؤكــدا  محمد  بــن  فـــواز  الشيخ  وركـــز 
القادرين  الاعبين  من  الصاعدة  األجيال  بناء  العمل 
المستقبل  في  األنيقة  الرياضة  هذه  لــواء  حمل  على 
بين  البناء  التعاون  قنوات  فتح  ــرورة  ض إلى  داعيا 

بما  واألهلية  الرسمية  الجهات  ومختلف  االتــحــاد 
على  األمام  إلى  الرياضة  هذه  مسيرة  دفع  في  يسهم 

مختلف األصعدة.
الشكر  سلمان  بن  إبراهيم  الشيخ  قدم  جانبه،  من 
المؤسسة  دعم  على  محمد  بن  فواز  للشيخ  والتقدير 
الرياضية  ــادات  ــح االت لمسيرة  المتواصل  العامة 
عمومًا واتحاد المبارزة خصوصًا، مؤكد أن هذا الدعم 
على  المحافظة  أجل  من  إضافيا  حافزا  االتحاد  يمنح 
التطوير  ــاق  آف مــن  المزيد  وفتح  اللعبة  مكتسبات 
مختلف  في  الطيب  الظهور  فرصة  يمنحها  بما  أمامه 

البطوالت الرياضية.
ــن ســلــمــان خـــال أن  ــم ب ــي ــراه وأوضــــح الــشــيــخ إب
على  تتركز  القادمة  للمرحلة  االتحاد  إستراتيجية 
من  الــمــبــارزة  ريــاضــة  منظومة  ـــان  أرك كــافــة  تطوير 
والعمل  وتحكيمية  وتدريبية  إداريــة  وكــوادر  العبين 
على توسيع قاعدة اللعبة ودعم المنتخبات الوطنية 
تمثيل  على  ــن  ــادري ق مــبــارزيــن  خلق  ــي  ف يسهم  بما 

المملكة بصورة مشرفة في المحافل الخارجية.

فواز بن محمد يتوسط رئيس وأعضاء اتحاد المبارزة

في افتتاح األسبوع الرابع لدوري الشركات الكروي

أسري يتخطى بابكو ويتصدر... والبلديات يقسو على ألبا
§ الوسط - المحرر الرياضي

الشركات  دوري  بصدارة  أسري  انفرد   [
بعد  ــدم  ــق ال لــكــرة  الثاثين  والــمــؤســســات 
الفوز الثمين على بابكو بنتيجة هدفين من 
الفريقين  جمعت  التي  المباراة  في  رد  دون 
افتتاح  في  بالرفاع  ألبا  نــادي  ملعب  على 
إلى  رصيده  أسري  ورفع  الرابع.  األسبوع 
تجمد  فيما  ــدارة،  ــص ــال ب مــنــفــرداً  نقطة   12

رصيد بابكو عند 7 نقاط.
ــا شــهــدت  ــه ــرات ــت ــب ف ــال الـــمـــبـــاراة فـــي غ
انتهى  األول  الشوط  الفريقين،  بين  تكافؤا 
يستثمر  لم  إذ  بينهما،  السلبي  بالتعادل 
التي  الخطيرة  الــفــرص  بعض  الــاعــبــون 

أتيحت لهم وتفننوا في اضاعتها. 
البداية  تختلف  لم  الثاني  الشوط  وفي 
الــشــوط  عليه  كـــان  ـــذي  ال الــســيــنــاريــو  ــن  ع
فيها  افتتح  التي   )69( الدقيقة  حتى  األول 
طريق  ــن  ع التسجيل  بــاب  قمبر  مسعود 

ركلة جزاء.

على  واضحًا  الحماس  بدأ  الهدف  وبعد 
الذين  بابكو  العبي  بخاف  أســري،  العبي 
في  الــتــركــيــز  وتــشــتــت  الــتــأثــر  عليهم  بـــان 

اللقاء.
كرة  سلمان  محمد  المهاجم  واستغل 
في  سهولة  بكل  ووضعها  العمق  من  بينية 
في  لفريق  الثاني  الــهــدف  مــحــرزاً  المرمى 
أسري  بفوز  اللقاء  لينتهي   .)85  ( الدقيقة 

بهدفين من دون رد.
على  أقيمت  التي  الثانية  المباراة  وفي 
مرمى  البلديات  شئون  أمطر  نفسه  الملعب 
ورفع  هــدف.  مقابل  ــداف  أه  7 بنتيجة  ألبا 
رصيد  فيما  نقاط.   6 إلى  الفوز  بهذا  رصيده 

ألبا بـ 5 نقاط. 
مــجــريــات  ــى  ــل ع هيمنته  ــا  ــب أل ــــرض  وف
إحراز  في  تأخر  أنه  رغم  على  المباراة  هذه 
 )40( الدقيقة  في  جاء  الــذي  األول  الهدف 
عن  األول  الــمــبــاراة  األول  الــشــوط  ــن  زم مــن 
طريق سيدكاظم حميد بعد كرة عكسية من 
محمد الهدار وصلت له في المكان المناسب 

ووضعها في المرمى.
علي  يستغل  ــم  ل الــثــانــي  ــوط  ــش ال وفـــي 
انفراده  بعد  النتيجة  معادلة  فرصة  سعيد 
الدقيقة  عند  لها  تصدى  ــذي  ال بالحارس 

.)57(
النتيجة  ــدار  ــه ال محمد  المهاجم  وعــزز 
للبلديات عن طريق كرة رأسية في الدقيقة 
دقيقتين  بعد  نفسه  الاعب  ــاد  وع  .)65(
من  بينية  ــرة  ك مــن  الثالث  الــهــدف  ليضع 
العمق لم يتوان في إيداعها في المرمى عند 

الدقيقة.
خليفة  فضل  المخضرم  البديل  وقلص 
في  وورد(  بــاك   ( جميلة  كــرة  ــن  م ــارق  ــف ال
استغل  درويش  محمد  أن  إال   .)71( الدقيقة 
عندما  العمق  في  الدفاعية  التغطية  سوء 
يراوغ  أن  استطاع  بينية  تمريرة  له  وصلت 
المرمى  في  بسهولة  الكرة  ويضع  الحارس 

في الدقيقة )77(.
حتى  دقـــائـــق  ـــاث  ث ـــوى  س ــض  ــم ت ـــم  ول
ــس عن  ــام ــخ ــات الــهــدف ال ــدي ــل ــب أضــــاف ال

طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح هشام عمر. 
على  الواضح  واالنهيار  االستسام  ووسط 
الهدف  ـــش  دروي محمد  أضـــاف  ألــبــا  العــبــو 

السادس في الدقيقة )82(.
مهرجان  الجزاف  حسن  البديل  واختتم 
استطاع  عكسية  كرة  عبر  لفريقه  األهــداف 
 .)85( الدقيقة  ــي  ف الــمــرمــى  ــي  ف وضعها 
ــر لــشــئــون  ــي ــب ـــاراة بـــفـــوز ك ـــب ـــم لــتــنــتــهــي ال
هدف  مقابل  أهـــداف   7 بنتيجة  البلديات 

وحيد أللبا.

لقاءان لتضميد الجراح 
ــوع  ــب ــات األس ــاري ــب ــوم م ــي ــل ال ــواص ــت وت
الرابع بإقامة لقاءين. يجمع األول بين أوال 
مساًء.   5.30 الساعة  في  والمؤيد  الخليج 
عند  وجيبك  بناغاز  بين  الثاني  ويجمع 
الساعة 7.30 مساًء. وتقام المباراتان على 
الفرق  وتسعى  بالهملة.  بتلكو  نادي  ملعب 
بعد  للتعويض  اليوم  مباريات  في  األربعة 

خسارة كل فريق في األسبوع الماضي.

من لقاء أسري وبابكومن لقاء البلديات وألبا
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»المؤسسة« تعلن عن مبادرة نوعية تتيح للشباب متابعة كأس العالم بأجواء مثالية

توفير شاشة عرض ضخمة وإقامة مسابقات يومية ومعرض للصور المونديالية

والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  رئيس  ــام  وق
اتفاقية  على  بالتوقيع  خليفة  آل  محمد  بن  فواز  الشيخ 
البحرين  زين  وشركة  المؤسسة  بين  المشترك  التعاون 
وقــع  كــمــا  الــفــعــالــيــات،  هـــذه  لتنظيم  الــســيــف  ومــجــمــع 
مجلس  ــس  ــي رئ الــســيــف  مــجــمــع  ــب  ــان ج مــن  ــة  ــي ــاق ــف االت
خليفة  بن  عبداهلل  الشيخ  السيف  عقارات  شركة  إدارة 
مديرة  البحرين(  ــن  )زي شركة  جانب  ومــن  خليفة،  آل 
في  وذلك  حسين،  سامية  العامة  والعالقات  االتصاالت 
)االثنين(  أمس  ظهر  السيف  مجمع  شهده  معبر  احتفال 
العامة  المؤسسة  ــي  ف المسئولين  ــن  م ــدد  ع بحضور 
ومجمع  الــبــحــريــن  زيــن  ــة  ــرك وش ــة  ــاض ــري وال للشباب 

السيف. 

الجودر: حريصون 

على توفير األجواء المثالية للشباب
في  الشباب  شئون  ــام  ع مدير  بإعمال  القائم  وأكــد 
محمد  هــشــام  والــريــاضــة  للشباب  الــعــامــة  المؤسسة 
معالي  لتوجيهات  تنفيذا  تأتي  المبادرة  هذه  أن  الجودر 
األجواء  توفير  بضرورة  خليفة  آل  محمد  بن  فواز  الشيخ 
العالم  كأس  نهائيات  لمتابعة  الشباب  أمــام  المثالية 
وخصوصا  ومتعة  إثــارة  من  تحمله  ما  بكل  القدم  لكرة 
الشاغل  الشغل  تشكل  باتت  الكبرى  البطولة  هــذه  أن 
حدث  من  تمثله  لما  األيــام  هذه  في  الشباب  الهتمامات 

رياضي هام ينتظره العالم بأسره كل 4 سنوات.
المشترك  الــتــعــاون  اتفاقية  أن  ــى  إل ــودر  ــج ال وأشـــار 
السيف  ومــجــمــع  الــبــحــريــن  ـــن  وزي الــمــؤســســة  بــيــن  ــع  م
السيف  مجمع  فــي  كبيرة  ــرض  ع شاشة  توفير  تشمل 
متابعة  فــي  الراغبين  المجمع  لـــرواد  مريحة  ومقاعد 
معرض  إقــامــة  ــى  إل باإلضافة  العالم،  ــأس  ك مباريات 
على  العالم  كأس  قصة  تحكي  التي  التاريخية  للصور 
الحالي  المونديال  صور  عرض  سيتم  كما  السنين،  مر 

بصورة يومية عبر المعرض.
الفعاليات  ــن  م الكثير  ـــود  وج ــن  ع ــودر  ــج ال وكــشــف 
إلى  »باإلضافة  قائال:  المباريات  لعرض  المصاحبة 
ستيشن،  للبالي  بطولة  تنظيم  سيتم  الصور،  معرض 
ــام  أي طيلة  يــومــيــة  مــســابــقــات  تنظيم  إلـــى  ــة  ــاف ــاإلض ب
واألســئــلــة  لــلــمــبــاريــات  الــتــوقــعــات  تشمل  ــال  ــدي ــون ــم ال
تم  وقد  تفاصيله  بمختلف  العالم  كأس  حول  المتنوعة 
كما  المسابقات،  هذه  في  للفائزين  متعددة  جوائز  رصد 
بعد  العالم  كأس  مباريات  برنامج  توزيع  أيضا  سيتم 
طباعته بصورة أنيقة من قبل قسم العالقات العامة في 

والرياضة. للشباب  العامة  المؤسسة 
والرياضة  الشباب  عام  مدير  بأعمال  القائم  وأشــار 
الشباب  شئون  إدارة  من  عمل  فريق  تشكيل  تم  أنه  إلى 
على  لإلشراف  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  في 
جميع  توفير  بهدف  المتعددة  الفعاليات  هــذه  تنظيم 
الظروف المناسبة إلنجاح هذه البرامج المقدمة لجميع 

البحريني. المجتمع  أفراد 
ــة زيــن  ــرك ـــى ش ــر إل ــدي ــق ــت ووجـــه الـــجـــودر الــشــكــر وال
المتميز  تجاوبهما  على  السيف  مجمع  وإدارة  البحرين 
بإقامة  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  مبادرة  مع 
هذه البرامج المتنوعة على هامش فعاليات كأس العالم 
هذه  متابعة  إلى  والمقيمين  المواطنين  داعيا  القدم  لكرة 
الغاية  لهذه  المخصص  المعرض  في  الكبيرة  التظاهرة 
المتنوعة  المسابقات  في  والمشاركة  السيف  مجمع  في 

واإلطالع على معرض الصور الخاص بالبطولة.

عبداهلل بن خليفة يرحب 

بإقامة الفعاليات في مجمع السيف
من جانبه، رحب الشيخ عبداهلل بن خليفة باستضافة 
ــي أعــدتــهــا  ــت ــات الــمــتــمــيــزة ال ــي ــال ــع ــف ــف ال ــي ــس مــجــمــع ال
الفرصة  إلتاحة  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة 

لمعايشة  البحريني  المجتمع  شــرائــح  مختلف  أمــام 
أجواء بطولة كأس العالم لكرة القدم في أجواء مريحة.

المثمر  التعاون  هذا  أن  خليفة  بن  عبداهلل  الشيخ  وأكد 
ومجمع  والــريــاضــة  للشباب  الــعــامــة  المؤسسة  بين 
الثنائية  المشاريع  من  للمزيد  بداية  سيكون  السيف 
التي تطمح من خاللها إدارة المجمع الستضافة مختلف 
مظلة  تحت  المقامة  والرياضية  الشبابية  الفعاليات 
المؤسسة بما يسهم في وصولها إلى أكبر شريحة ممكن 

من فئات المجتمع.
الشيخ  إلى  وتقديره  شكره  عن  عبداهلل  الشيخ  وأعرب 
الرياضية  للحركة  الكبير  دعمه  على  محمد  بــن  فــواز 
والشبابية في مملكة البحرين وعلى إطالقه لهذه الفكرة 
لمشاهدة  الشباب  ــام  أم المجال  تفسح  التي  المتميزة 
شركة  بدعم  منوها  العالمية  الكروية  البطوالت  أقوى 

المتميزة. الفعاليات  لهذه  البحرين  زين 
العاشق  الشباب  شغف  تلبية  على  حرصنا  حسين: 

للمونديال
ــات الــعــامــة في  ــالق ــع ــرة االتــصــاالت وال ــدي ـــدت م وأك

شركة  ــاوب  ــج ت أن  حسين  ســامــيــة  الــبــحــريــن(  )زيـــن 
للشباب  العامة  المؤسسة  مبادرة  مع  البحرين(  )زين 
مع  ينسجم  الحيوي  البرنامج  هذا  بتدشين  والرياضة 
مع  البناء  التفاعل  إلــى  الرامية  الشركة  استراتيجية 
الشباب  تستهوي  التي  والفعاليات  األنشطة  مختلف 
الشباب  باعتبار  اهتماماته  وتستقطب  البحريني 

البحريني. المجتمع  في  األكبر  الشريحة 
استمرارا  يمثل  البرنامج  هذا  أن  إلى  حسين  وأشارت 
للشباب  الــعــامــة  المؤسسة  بين  المتميزة  للشراكة 
ــي مــجــال دعم  ـــن الــبــحــريــن( ف ــة )زي ــرك ــة وش ــاض ــري وال
أن  للشركة  سبق  إذ  والشبابية،  الرياضية  الفعاليات 
الرياضية  المواهب  اكتشاف  لبرنامج  الــدعــم  قدمت 
واللذين  الشبابي  لإلبداع  شباب(  آي  )زيــن  وبرنامج 
كما  والرياضة،  للشباب  العامة  المؤسسة  تتبناهما 
لكرة  البحريني  ــاد  ــح االت دعــم  على  الــشــركــة  حــرصــت 

السلة.
على  حريصة  البحرين(  )زين  »إن  حسين  وأضافت 
القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  إقامة  فرصة  استثمار 

منقطع  الحماس  تواكب  التي  النوعية  المبادرات  لطرح 
الرياضية  التظاهرة  لهذه  الشباب  يبديه  الذي  النظير 
للمونديال،  العاشق  الشباب  شغف  وتلبية  الضخمة 
لهذه  االستجابة  فــي  تــتــردد  لــم  الشركة  ــان  ف هنا  ــن  وم
كبرى  عـــرض  شــاشــة  تــوفــيــر  دعـــم  خـــالل  ــن  م ــادرة  ــب ــم ال
بالبطولة  الــخــاص  المعرض  وإقــامــة  السيف  بمجمع 
التي  المتنوعة  والمسابقات  ستيشن  البالي  وبطولة 

ستقام على هامش هذه الفعالية«.
في  العامة  والــعــالقــات  ــاالت  ــص االت مــديــرة  وكشفت 
الفعالية  هذه  في  الشركة  مساهمة  أن   ) البحرين  )زين 
الشركة  تنفذها  طموحة  برامج  سلسلة  من  جــزءا  تعد 
تشمل  إذ  الــقــدم،  لكرة  العالم  كــأس  بطولة  إقامة  أثناء 
السيتي  مجمع  في  متنوعة  فعاليات  إقامة  البرامج  هذه 
الخدمات  إلــى  باإلضافة  اإلعالمي  ــام  األي ومركز  سنتر 
بث  عبر  الكرام  لزبائنها  الشركة  تقدمها  التي  المتعددة 
عبر  بالمونديال  المتعلقة  واألخبار  المباريات،  برامج 
الوسائط  ورســائــل   ،sms القصيرة  الرسائل  خدمات 

.mms المتعددة 

فواز بن محمد يطلع على التجهيزات

§ أم الحصم - المؤسسة العامة

] أعلنت المؤسسة العامة للشباب والرياضة عن طرح مبادرة نوعية بالتعاون مع شركة )زين 
القدم  كرة  لعبة  عشاق  والمقيمين  للمواطنين  الفرصة  خاللها  من  تتيح  السيف  ومجمع  البحرين( 
الفعاليات  من  متنوعة  باقة  تقديم  إلى  باإلضافة  عمالقة  شاشة  عبر  المونديال  مباريات  متابعة 
األهم  الكروي  الحدث  فعاليات  لمتابعة  الشديد  وحماسهم  الشباب  ميول  تلبي  التي  المصاحبة 

على الساحة العالمية.

في ثاني أيام البطولة الشاطئية الكروية

الغاوي وسوكر سين يعلنان نواياهما البطولية
§ الرفاع - اتحاد الكرة

على  والغاوي  الجزائر  على  سين  سوكر  فريق  تغلب   [
فكتوري بينما لم يحضر فريق النجوم مباراته المقررة أمام 
اآلخر  الفريق  لصالح  النتيجة  فحسمت   )7-5-3( فريق 
اليوم  منافسات  إطــار  في  وذلــك  الشــيء،  مقابل  أهــداف   3 بـ 
ينظمها  التي  األولى  الشاطئية  التنشيطية  للبطولة  الثاني 
سين  سوكر  شركة  برعاية  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد 

العالمية للمالبس الرياضية.
فريق  مرمى  سين  سوكر  فريق  فجر  األولــى  المباراة  في 
الشيخ  تمكن  فــقــد   3 مــقــابــل  أهــــداف   6 بنتيجة  ــر  ــزائ ــج ال
المقدمة  في  فريقه  وضــع  من  خليفة  آل  خليفة  بن  عبداهلل 
محمد  الفريق  في  زميله  عزز  ثم  األول  الهدف  تسجيله  عبر 
بهذه  األول  الشوط  وانتهى  ثاني  بهدف  الفريق  تقدم  جوهر 

النتيجة.
تقليص  ــر  ــزائ ــج ال ــق  ــري ف حــــاول  ــي  ــان ــث ال الــشــوط  ـــي  وف
زمان  خليفة  الالعب  عبر  ذالــك  تحقق  من  وتمكن  النتيجة 
الالعب  عبر  للتسجيل  السوكر  فريق  عاد  ما  سرعان  ولكن 
ثالثة  أضـــاف  ـــذي  وال خليفة  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  المتألق 
راشد  الالعب  فأكمل  لفريقه  هاترك(  )سوبر  متتالية  أهداف 
الــســادس،  الــهــدف  بتسجيله  ـــداف  األه سلسلة  العبيدلي 
النتيجة  تقليص  أجل  من  جاهدا  فحاول  الجزائر  فريق  أما 
والالعب  عبدالرحمن  محمود  الالعب  عبر  هدفين  فسجل 
أول  جمع  من  سين  سوكر  فريق  تمكن  وبذلك  زمان،  خليفة 
قاسم  عبداهلل  اللقاء  أدار  بالمجموعة.  مشواره  في  نقاط   3

والحكم عبداهلل صالح وسجلها الحكم وليد محمود. 
النجوم  فريق  تخلف  شهدت  فقد  الثانية  المباراة  وفي 
فقررت   )7-5-3( فريق  مع  له  المقررة  المباراة  حضور  عن 
الفريق  لصالح  النتيجة  حسم  للبطولة  المنظمة  اللجنة 

على  الفريق  ليحصل  مقابل  دون  من  أهداف  بثالثة  الثاني 
أول 3 نقاط من دون عناء. 

جمعت  التي  الثانية  األمسية  في  األخيرة  المباراة  أمــا 
فريق الغاوي وفريق فكتوري فقد تمكن الغاوي من اكتساح 
من  الفيكتوري  يستطع  ولم  نظفيه  أهداف  بأربعة  منافسة 
الوقوف أمام القوة الكاسحة للفريق الخصم فقد تمكن نجم 
تسجيل  من  الغاوي  محمود  للشواطئ  الوطني  منتخبنا 
الغاوي  عــادل  الالعب  أخــوه  تابع  ثم  لفريقه  األول  الهدف 
الهدف  عثمان  علي  الالعب  وأضاف  الثاني  الهدف  تسجيل 
فريقه  أهداف  الغاوي  محمود  الالعب  يختتم  أن  قبل  الثالث 
الفيكتوري  فريق  محاوالت  ورغم  الرابع،  الهدف  بتسجيله 
المباراة  لتنتهي  ذلك  من  يتمكن  لم  انه  إال  النتيجة  لتقليص 

على النتيجة نفسها. أدار اللقاء الحكم وليد محمود والحكم 
عبداهلل قاسم.

فريق  فيلتقي  مواجهات   4 الــيــوم  تقام  أن  المقرر  ــن  وم
شباب البديع مع فريق الفكتوري في الساعة 5:00 عصراً، 
سوكر  فريق  مع  العدلية  فريقا  فيلتقي  الثانية  المباراة  أما 
فريق  الثالثة  المباراة  وفي  مساء،   5.45 الساعة  في  سين 
أما  مساء،   6.30 الساعة  عند  خيتافي  فريق  مع  الحصم  أم 
وزارة  فريق  فستجمع  الرابع  اليوم  في  األخيرة  المواجهة 

األشغال وفريق المقاتلين في الساعة 7.15 مساء.
سين  سوكر  شركة  عام  مدير  اليوم  البطولة  وسيشهد 
العالمية للمالبس الرياضة فؤاد أبل فعاليات اليوم الرابع 

للبطولة وذلك لمتابعة فريقه المشارك في هذه البطولة.

من لقاءي اليوم الثاني

ليفربول يالقي الكاسح في بطولة مجالس الجنوبية
من منافسات البطولة

§ الوسط - المحرر الرياضي

] يتنافس اليوم فريق ليفربول مع منافسه فريق 
بسبع  األولى  المجموعة  تصدره  بعد  وذلك  الكاسح، 
المحافظة  مجالس  بطولة  في  مباريات  لثالث  نقاط 
األسبوع  في  انطلقت  والتي  القدم  لكرة  الجنوبية 
الماضي تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 
نادي  بصالة  الجاري  الشهر  من   10 وحتى  وتستمر 
أول  إلى  أحدهما  لوصول  تمهيدا  بالحنينية  الرفاع 

المجموعة األولى للمباراة النهائية.
على  كاسحا  انتصارا  حقق  ليفربول  فريق  وكــان 
ثالثة  بنتيجة  أمس  يوم  مباراة  في  سايد  أوف  فريق 
اليوم  مباراة  في  يتنافس  كما  الشيء.  مقابل  أهداف 
الحنينية  أسود  فريق  ضد  سافرة  شباب  مركز  فريق 
فريق  على  األحد  األول  أمس  يوم  مباراة  في  فوزه  بعد 
مقابل  ـــداف  أه ثــالثــة  بنتيجة  ـــزالق  ال شــبــاب  مــركــز 
الشيء وخسارته في مباراة يوم السبت أمام خصمه 

فريق الجنوب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

فريق  بفوز  األحد  األول  أمس  يوم  نتائج  وخرجت 
الكاسح على فريق مركز شباب الرفاع بنتيجة أربعة 
أهداف مقابل ثالثة، في حين خرجت نتائج مباريات 
ليفربول  لفريق  كاسح  بفوز  والسبت  الجمعة  يوم 
لفريق  أربعة  مقابل  أهداف  ثمانية  نتيجة  حقق  الذي 
المباراة  نتائج  خرجت  فيما  ــاع،  ــرف ال شباب  مركز 
مركز  فريق  منافسه  على  الجنوب  فريق  بفوز  الثانية 
هدف  مقابل  ـــداف  أه ــالث  ث بنتيجة  ــرة  ــاف س شــبــاب 
واحد كما حقق فريق النجمة الخليجية انتصارا على 
مقابل  أهداف  ثالث  بنتيجة  سايد  أوف  فريق  خصمه 
مقابل  أهــداف  بثالثة  األرجنتين  فريق  وفــوز  الشــيء 
الزالق  شباب  مركز  فريق  منافسه  على  أيضا  الشيء 
على  نفسه  الــيــوم  مــن  الثانية  مباراته  فــي  لينتصر 
إذ  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  الحنينية  أسود  فريق 

واصل مسلسل نجاحاته وعروضه. 
الفرق  بين  التنافس  وتيرة  تزداد  أن  المتوقع  ومن 
المشاركة مع اقتراب ختام البطولة والتي تختتم في 

يوم الخميس 10 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.

نضال والعالي يتصدران بطولة األساتذة لبولنج الصم والبكم
§ الوسط - المحرر الرياضي

 1 الــثــلــثــاء  ــــوم  ي أقــيــمــت   [
على  ـــاري  ـــج ال تـــمـــوز  يــولــيــو/ 
ـــو أولــــى  ـــك ـــاب ـــــــادي ب صــــالــــة ن
ـــذة  ـــات ــة األس ــول ــط ــات ب ــق ــاب ــس م
دوري  ــات  ــي ــال ــع ف ــن  ــم ض ــــك  وذل

والبكم.  الصم  للفئة  البولنج 
ــن  م األول  األســــــبــــــوع  ـــــي  ف
ــا  ــب الع  12 تـــنـــافـــس  الـــبـــطـــولـــة 
الــعــالــيــة  الـــمـــعـــدالت  ذوي  ـــن  م
 30 ــن  م ــر  ــث أك شـــاركـــوا  والـــذيـــن 
الــدوري  مباريات  من  المئة  في 
ويتنافس  الموسم  لهذا  الــعــام 
الــرونــد  دوري  ــي  ف الــمــشــاركــون 
ضد  مشارك  كل  يلعب  إذ  روبــن، 
أن  على  واحـــدا  شوطا  منافسه 
من  ــوط  ش ــل  ك ــي  ف ــارة  ــح ال يغير 
ويحصل  عــشــر  األحـــد  األشــــواط 
إضافية  نقاط   10 منهم  الفائز 
أما  نقاطه  مجموع  إلى  كحوافز 
فسيحصل  ــادل  ــع ــت ال حــالــة  ــي  ف

وفي  الحوافز.  نقاط  من  نقاط   5
الشوط  أي  عشر  الثاني  الشوط 
ــــي لــتــحــديــد الـــمـــراكـــز  ــــاف اإلض
ألي  تحسب  فلن  السلم  ــدوري  ل

الحوافز.  نقاط  الالعبين  من 
التصفيات  نــتــائــج  وجـــاءت 
نضال  اآلتي:  النحو  على  األولى 
ـــرق( بــمــجــمــوع  ـــح ـــم ــة )ال ــع ــم ج
الـــعـــالـــي  عــــبــــاس   ،)1093 (
 ،)1078 ( بمجموع  )المحرق( 

ـــة(  ـــم ـــج ـــن مـــصـــطـــفـــى قــــائــــد )ال
سيدعلي   ،)1042 ( بمجموع 
عــبــاس )الـــمـــحـــرق( بــمــجــمــوع 
)المنامة(  جواد  محمد   ،)985 (
علي  فاضل   ،)968  ( بمجموع 
 ،)967 ( بمجموع  )البحرين( 
بمجموع  )الرفاع(  علي  محسن 
حسين  ــى  ــوس ــدم ــي س  ،)964 (
 ،)954 ( بــمــجــمــوع  )الـــرفـــاع( 
عـــلـــي مـــنـــصـــور )الـــمـــنـــامـــة( 

ــن  ــس ح  ،)932 ( ـــوع  ـــم ـــج ـــم ب
بمجموع  )البحرين(  إبراهيم 
)النجمة(  سالم  عمار   ،)862 (
سيدعيسى   ،)831 ( بمجموع 
بمجموع  ـــي(  ـــل )األه ـــي  ـــوداع ال

.)727 (
الساعة  في  اليوم  وسيلعب 
 5 مــــشــــارك  كــــل  ـــاء  ـــس م  6:30
ــد  ــرون ال دوري  لتكملة  ــــواط  أش
لتحديد  إضافيا  وشوطا  روبــن 
السلم،  لدوري  الخمسة  المراكز 
ــذي  ال ــب  ــالع ال عــلــى  يــتــوجــب  إذ 
اللعب  الخامس  المركز  في  جاء 
المركز  في  جاء  الذي  الالعب  مع 
الثالث  مع  منهما  والفائز  الرابع 
ــي  ــان ــث ــا مــــع ال ــم ــه ــن ـــز م ـــائ ـــف وال
أن  على  األول  مع  منهما  والفائز 
المتصدر  على  بجولتين  يفوز 
ــا  ــــذة، أم ــــات ــل األس ــط لــيــصــبــح ب
يــفــوز  أن  فــعــلــيــه  ـــدر  ـــص ـــت ـــم ال
بطل  ليتوج  فقط  واحدة  بجولة 

.2010 للعام  األساتذة 

المتأهلون في بطولة األساتذة

طالبات جامعة البحرين يلعبن نهائي السلة اليوم

صدد يتخطى أحالم بتلكو في بطولة بتلكو للمحافظات

§ الصخير ـ جامعة البحرين

] يخوض فريق جامعة البحرين النهائية 
كرة  دوري  ضمن  الــمــحــرق،  ـــادي  ن فــريــق  ــع  م
االتحاد  ينظمه  الــذي  لآلنسات  األول  السلة 
الساعة  ــي  ف ـــك  وذل الــســلــة،  لــكــرة  البحريني 
السابعة من مساء اليوم )الثلثاء(، على ملعب 

صالة زين في منطقة أم الحصم.
ـــرة الــســلــة لــلــطــالــبــات في  ــق ك ــري ــل ف ــأه وت
جامعة البحرين إلى الدور النهائي بعد تغلبه 
في  األهلية  الجامعة  طالبات  من  منافسه  على 

الدور ما قبل النهائي بـ 75 مقابل 33 نقطة، أي 
بفارق 42 نقطة.

ــن الــطــالــبــات:  ويــتــألــف فــريــق الــجــامــعــة م
عبدالعزيز،  حنين  ميرزا،  مريم  الغسرة،  خلود 
الشعالن،  ريم  حيدر،  يسرى  عبداإلله،  فاطمة 
ــي، فــاطــمــة  ــال ــق ــب ــة ال ــم ــاط ـــداهلل، ف ـــب لــطــيــفــة ع
أبوالقاسم،  زينب  عبداهلل،  فاطمة  منصوري، 
السلة  فريق  وكان  كل.  وطيبة  نورين،  مصباح 
على  ــاز  ف قــد  البحرين  جامعة  فــي  للطالبات 
خاضها،  التي  المباريات  جميع  في  منافسيه 

ـــدا مـــبـــاراة واحــــدة خــســر فــيــهــا أمــــام نــادي  ع
ينظمه  الذي  األول  الدوري  هذا  ويعد  المحرق، 
لــآلنــســات،  ــة  الــســلَّ لــكــرة  البحريني  ــاد  ــح االت
في  الــمــشــاركــة  ــرق  ــف ال أداء  مستوى  ويعتبر 

البطولة تعد جيدة من حيث المنافسة.
باإلضافة  فرق،  سبع  الــدوري  في  وتشارك 
المحرق،  ـــادي  ن هــي:  البحرين  جامعة  إلــى 
الجامعة  ــورك،  ــوي ــي ن جــامــعــة  ــد،  ــح ال نــــادي 
الجامعة  األهلية،  الجامعة  للبنات،  الملكية 

االيرلندية، ومواهب زين.

§ الوسط - المحرر الرياضي
بتلكو  بــطــولــة  ــي  ف ــه  ــارات ــص ــت ان ـــى  أول صـــدد  ــاب  ــب ش ــق  ــري ف حــقــق   [
بتلكو  أحالم  فريق  على  تغلب  عندما  السابعة  نسختها  في  للمحافظات 

بنتيجة 0/2 في المباراة التي أقيمت على ملعب شركة بتلكو بالهملة.
األول  الهدف  تسجيل  في  السبق  صاحب  بتلكو  ــالم  أح فريق  ــان  وك
األول،  الشوط  زمن  من   8 الدقيقة  في  المقلة  إبراهيم  بإمضاء  جاء  الذي 
طريق  عن  الثاني  الشوط  في  هدفين  ويسجل  اعتباره  صدد  فريق  ليرد 

علي جمعة وعلي سعيد في الدقيقة 60و80.
إدريس  أسامة  الساحة  حكم  من  المكون  التحكيم  طاقم  المباراة  وأدار 
عبدالشهيد  وراقبها  الــمــدوب  وعبدعلي  حسين  جاسم  والمساعدين 

عبداألمير.
كرزكان  بلقاء  القادم  األربــعــاء  يــوم  البطولة  مباريات  وستستأنف 
إطار  في  وذلك  والنصف،  السابعة  الساعة  تمام  في  كرزكان  شباب  أمام 

منافسات المجموعة األولى.
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البرازيل تتحضر للمونديال بفوز خامس
§ نيقوسيا – أ ف ب

جنوب  مونديال  لنهائيات  تحضيراته  البرازيلي  المنتخب  أنهى   [
على  وجاء  التوالي  على  الخامس  الــودي  فوزه  بتحقيق   2010 إفريقيا 
مباراة  في  السالم  دار  في  )االثنين(  أمس   5/1 التنزاني  مضيفه  حساب 

دولية ودية.
بدأ  السادس  المونديالي  لقبه  عن  الباحث  »السامبا«  منتخب  وكان 

نظيره  على  بفوزه  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/   14 منذ  تحضيراته 
اليوم  أنهاها  ثم  الدوحة،  في  1/صفر  اإلنجليزي 

أن  بعد  التوالي،  على  الخامس  هو  كبير  بفوز 
وجمهورية  )2/صفر(  عمان  على  تغلب  كان 

أيرلندا )2/صفر( وزيمبابوي )3/صفر(.
وأنهى منتخب المدرب كارلوس دونغا 

يبدأ  وهو  التحضيرية  مبارياته  اليوم 
 15 من  اعتباراً  النهائيات  في  مشواره 

الشهر الجاري أمام كوريا الشمالية، 
الـــعـــاج  ـــل  ـــاح س ــي  ــق ــت ــل ي أن  قـــبـــل 

والبرتغال في 20 و25 منه.
ــوزه  ــف ــاو« ب ــس ــي ــل ــي ويـــديـــن »س

الثنائي  إلى  المتواضع  مضيفه  على 
سجل  منهما  كل  ألن  وراميزيز  روبينهو 

هدفين، وأضاف كاكا الخامس.
نظيفة  برباعية  البرازيليون  وتــقــدم 
بدأها روبينهو في الدقيقة 10 بعد تمريرة 

الالعب  أضـــاف  ثــم  فابيانو،  لــويــس  مــن 
ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 33 وهذه 

المرة بتمريرة من ميشال باستوس.
ــي نــجــح الــبــديــل  ــان ــث ــوط ال ــش ـــي ال وف
البرازيلي  الــتــقــدم  تعزيز  ــي  ف رامــيــريــز 

بعد  قــويــة  بتسديدة   53 الدقيقة  فــي 

عرضية  بعد   76 الدقيقة  في  الرابع  الهدف  أضاف  الذي  كاكا  من  تمريرة 
من مايكون.

تسجيل  فــي  المضيف  المنتخب  ونجح 
هدف الشرف قبل أربع دقائق على النهاية 
الحارس  شباك  هز  الذي  عزيز  جابر  عبر 
أساسيًا  لعب  األخير  بــأن  علمًا  غوميز، 
ــــذي لم  ــو ســـيـــزار ال ــي ــول ــاب ج ــس ــى ح ــل ع
للمنتخب  الثالث  الخشبات  بين  يتواجد 

للمرة األولى منذ نحو عامين.
عليه  كــان  ما  إلــى  الفارق  راميريز  ــاد  وأع
رأســيــة.  بــكــرة  الضائع  ــدل  ب الــوقــت  فــي 
مبارياتها  آخــر  ــي  ف تــفــوز  إنجلترا 

التحضيرية
ـــاق مـــتـــصـــل، حــقــق  ـــي وفـــــي س
المنتخب اإلنجليزي الفوز في آخر 
كأس  انطالق  قبل  له  ــة  ودي مباراة 
العالم وتغلب على بالتينيوم ستارز 

الجنوب إفريقي 3/صفر.
مستوى  اإلنجليزي  الفريق  يقدم  لم 
جيرمين  عبر  مبكر  بهدف  وتقدم  مقنعًا، 
الحرارة  درجات  بارتفاع  تأثر  لكنه  ديفو، 

واالرتفاع عن مستوى سطح البحر.
بين  ــرات  ــي ــي ــغ ت ــرة  ــش ــع ب ــام  ــي ــق ال ــد  ــع وب
مع  اإلنجليزي  الفريق  أداء  تحسن  المباراة،  شوطي 
وبقي  الحرارة،  درجات  وانخفاض  الشمس  غروب 
حتى  المباراة  أكمل  الــذي  الوحيد  الالعب  كول  جو 

نهايتها.
الدقيقة  في  الثاني  الهدف  كول  جو  ــاف  وأض

65 قبل أن يختتم واين روني أهداف الفريق.

سكولز: كنت سأعود لو تلقيت دعوة مبكرة
§ لندن - د ب أ

] كشف العب خط وسط مانشستر يونايتد بول سكولز أمس 
اإلنجليزي  المنتخب  صفوف  إلى  سيعود  كان  أنه  )االثنين( 

اإليطالي  عرض  في  للتفكير  أكبر  وقت  على  حصل  قد  كان  لو 
فابيو كابيللو. 

األمم  كأس  انتهاء  عقب  الدولي  اللعب  سكولز  واعتزل 
التركيز  أجل  من   )2004 )يورو  الماضية  قبل  األوروبية 

كانت  يونايتد.  مانشستر  مع  مسيرته  على  أكبر  بشكل 
منتخب  قائمة  إلى  للعودة  سكولز  أمام  مواتية  الفرصة 

إضافة  فــي  يفكر  كابيللو  الفريق  ــدرب  م ــان  ك عندما  ــالده  ب
بجنوب   2010 العالم  كأس  في  لفريقه  الخبرات  من  المزيد 

إفريقيا. 
ووافق مدافع ليفربول جيمي كاراجر على العودة إلى صفوف 

منتخب بالده ولكن سكولز قرر عدم العودة. ولكن خرج سكولز 
صفوف  ــى  إل يــعــود  أن  الممكن  ــن  م ــان  ك ــه  أن ليؤكد  ــس  أم

منتخب بالده لو حصل على مزيد من الوقت. 
ايفينينج  ــــام  ــــده »أول لــصــحــيــفــة  ــز  ــول ــك س وقـــــال 
على  حقا  أحصل  ولم  كبير  قرار  »إنه  أمس:  كرونيكال« 

الوقت الكافي للتفكير في هذا األمر، لذا قررت عدم قبول 
العرض«. وأضاف »لو سألوني عن رأيي في وقت مبكر، 

لكنت قبلت على األرجح«. 
حول  الطيران  في  عامين  نحو  قضوا  العبون  »هناك  وأكد 
 ، العالم  كــأس  إلــى  التأهل  على  إنجلترا  لمساعدة  العالم 

بعيد«.  زمن  من  الفريق  مع  فيه  اشــارك  لم  الذي  الوقت  في 
وأشار »لم يكن األمر رغبة في الذهاب في فترة عطلة، كانت 
من  قليل  وقــت  قبل  استدعاء  طلب  تلقيت  أنني  الحقيقة 

أحد  مكان  اقتناص  في  أرغــب  لم  وكذلك  البطولة،  انطالق 
ساعد في وصول انجلترا إلى جنوب إفريقيا«.

جدل حول مقر إقامة منتخب فرنسا
§ باريس – أ ف ب

الدولة  ــرة  وزي تعليقات  بعد  )االثنين(  أمس  واسعا  جدال  فرنسا  شهدت   [
الذي  الفاره  نجوم  الخمس  الفندق  فيها  انتقدت  التي  يادي  راما  بالبالد  للرياضة 
ببطولة  مشاركته  خالل  القدم  لكرة  األول  البالد  منتخب  فيه  ينزل  أن  المقرر  من 

كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.
جميع  يقف  أن  »أريــد  شاتل:  لوك  الفرنسية  الحكومة  باسم  المتحدث  وقال 

أبناء الشعب الفرنسي، بما في ذلك أعضاء الحكومة، خلف الفريق«.
القادرة  الوحيدة  الدولة  بأننا  الشعور  لدي  يكون  الوقت  بعض  »في  وأضاف 

على إثارة هذا الجدل قبل ثالثة أيام من بطولة دولية كبرى«. 
وصرحت يادي لإلذاعة الفرنسية األحد قائلة: »إنني شخصيا لم أكن سأختار 
أن  يجب  الكياسة.  ببعض  يتمتعوا  بأن  القدم  كرة  سلطات  طالبت  الفندق.  هذا 

تفكر جيدا عندما تكون في أزمة«.
مع  كنيسنا  مدينة  في  بيزوال  منتجع  على  الفرنسي  الكرة  اتحاد  اختيار  ووقع 
إفريقيا«  في  رفاهية  المنتجعات  »أكثر  نفسه  على  يطلق  الفندق  هذا  بأن  العلم 
لمجموعة  إقامة  محل  يكون  أن  على  البترول  عمالقة  ألحد  أكثر  مناسبا  ويبدو 
أول  »إنه  اإلنترنت:  على  بموقعه  المنتجع  عن  مسئولون  وكتب  الالعبين.  من 
لمدينة  الشرقي  الرأس  في  يقع  حيث  حق  عن  بالرفاهية  يتمتع  إفريقي  منتجع 
للخصوصية  مالذا  يجعله  ما  كيب  ويسترن  إلقليم  الرائع  الساحل  على  كنيسنا 

واالسترخاء في أجواء تعكس الجمال الطبيعي المحيط به«.
وليس  بنتائجه  الفرنسي  المنتخب  يسعدنا  أن  أتوقع  »كنت  يــادي:  وقالت 
العالم  كأس  في  جيدة  نتائج  فرنسا  حققت  إذا  أنه  إلى  وأشارت  فنادقه«.  ببريق 
لم  إذا  ولكن  مبررا  لإلقامة  ظروف  أفضل  يقدم  الذي  الموقع  هذا  اختيار  »سيكون 
ترق النتائج إلى التوقعات سيكون على اتحاد الكرة ومسئولي كرة القدم بالبالد 

أن يقدموا تفسيرا«.
وردت وزيرة الصحة الفرنسية روزلين باشيلو على يادي بقولها إنه قبل أيام 

قليلة من انطالق المونديال »فالوقت ليس مناسبا إلثارة الجدل«.
المنتخب  أن  التليفزيونية  آي«  سي  »إل  لقناة  تصريحاتها  في  وأضــافــت 
فهذا  اآلن،  توقفوا   .. الجماهيري  والدعم  واالستقرار  السالم  »يحتاج  الفرنسي 

يكفي«.

أبيدال يغيب عن مران المنتخب
إيريك  المدافع  أن  الفرنسي  المنتخب  باسم  متحدث  أعلن  أخــرى،  جهة  ومن 
ذكر  دون  خفيف  عضلي  إجهاد  بسبب  االثنين  يوم  الفريق  مران  عن  غاب  أبيدال 

المزيد من التفاصيل.
خط  في  المخاوف  من  العديد  دومينيك  ريمون  فرنسا  منتخب  مدرب  وتساور 
دفاعه قبل انطالق نهائيات كأس العالم إذ أصيب وليام غاالس قلب الدفاع بآالم 

في المعدة بعد تعافيه من إصابة في الساق.

المنتخب الفرنسي يواصل تدريباته في مقر إقامته بجنوب إفريقيا     )رويترز(

2000 مشجع يحيطون بأول تدريبات ألمانيا بجنوب إفريقيا
§ جوهانسبرغ - د ب أ

)االثنين(  أمس  القدم  لكرة  األلماني  المنتخب  أدى   [
وصوله  من  ساعات  بعد  إفريقيا  جنوب  في  تدريباته  أول 
 2010 العالم  ك��أس  بطولة  فعاليات  لخوض  استعدادا 
كأس  بلقب  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق،  وخ���اض  إف��ري��ق��ي��ا.  بجنوب 
العالم ثالث مرات سابقة، مرانه أمس أمام حشد هائل من 
 2000 عددهم  تجاوز  والذين  إفريقيا  جنوب  مشجعي 

مشجع على استاد »أتريدجفيل«. 
»نريد  بيرهوف:  أوليفر  األلماني  المنتخب  مدير  وقال 
سعداء  أننا  البداية  منذ  إفريقيا  جنوب  لمواطني  نظهر  أن 
بالتواجد هنا«. وحظي المنتخب األلماني باستقبال حافل 
في  إقامته  مقر  إل��ى  أم��س  سابق  وق��ت  ف��ي  وص��ول��ه  ل��دى 
موظفو  وكان  بريتوريا.  من  بالقرب  فيلمور  جراند  فندق 
الفندق في استقبال بعثة المنتخب أمس )االثنين( وقاموا 
األلمانية  باألعالم  يلوحون  وهم  راقصة  حركات  ب��أداء 
شهيرة  موسيقية  آل��ة  وه��ي  الفوفوزيال  ويستخدمون 

يستخدمها عشاق الكرة المستديرة في جنوب إفريقيا. 
لوف:  يواخيم  األلماني  للمنتخب  الفني  المدير  وقال 
الكبير  الحماس  حجم  لنا  وأوض��ح  رائعا  استقباال  »ك��ان 
أنهم  أيضا  وأظهر  إفريقيا  جنوب  مواطنو  به  يتمتع  الذي 

سيفعلون كل ما بوسعهم ليشعر ضيوفهم بالراحة«. 
 70 م��ن  المكونة  األل��م��ان��ي،  المنتخب  بعثة  ووص��ل��ت 
فردا، جنوب إفريقيا في وقت سابق أمس على متن طائرة 
إيرباص »إيه 380« عمالقة تابعة لشركة لوفتهانزا وهي 
في  رك��اب  ط��ائ��رة  أكبر  بأنها  علما  لها  رحلة  ب��أول  تقوم 

العالم. وأكد لوف أنه ال يفكر مطلقا في مستقبله الرياضي 
تحقيق  على  يتركز  تفكيره  ك��ل  وأن  الحالي  ال��وق��ت  ف��ي 
فعالياته  تنطلق  ال��ذي   2010 مونديال  في  نتائج  أفضل 
يوم الجمعة المقبل.  وعلى الرغم من أن البعض ينظر إلى 

الرحلة التي قام بها لوف مع المنتخب إلى جنوب إفريقيا 
ألن  نظرا  المنتخب  مع  له  األخيرة  تكون  ربما  أنها  على 
في  أفكر  »لم  لوف:  قال  العالم،  كأس  بعد  سينتهي  تعاقده 

هذا األمر ولو للحظة واحدة في األسابيع الماضية«. 

بالمنتخب  مساعدا  م��درب��ا  ك��ان  ال��ذي  ل��وف  وأض���اف 
األل��م��ان��ي ت��ح��ت ق��ي��ادة ال��م��دي��ر ال��ف��ن��ي ال��س��اب��ق ي��ورغ��ن 
حاليا  أهتم  »ال  بألمانيا   2006 مونديال  خالل  كلينسمان 
يتعين  مهمة  اآلن  عندي  العالم.  ك��أس  بعد  سيحدث  بما 

أهمية  يحمل  ال  آخر  شيء  وأي  المنتخب  مع  إنجازها  علي 
حاليا«. 

مطلع  مبكر  بشكل  ل��وف  عقد  تمديد  خطط  وفشلت 
لجنوب  الفريق  وص��ول  بعد  ل��وف  وق��ال  ال��ج��اري.  العام 
إفريقيا صباح أمس: »جميع أفراد المنتخب لديهم الرغبة 
إلى  األل��م��ان��ي  المنتخب  ووص���ل  ال��ن��ج��اح«.  تحقيق  ف��ي 
ساعات.  عشر  استغرقت  طيران  رحلة  بعد  جوهانسبرج 
متن  على  »التواجد  لوف:  قال  الرحلة،  عن  انطباعه  وحول 
تجربة   380 إي��ه  إي��رب��اص  الطائرة  بها  تقوم  رحلة  أول 
إفريقي  الجنوب  الجيش  م��ن  عناصر  وق��ام��ت  رائ��ع��ة«. 

بتأمين مكان وقوف الطائرة. 
وأع����رب ق��ائ��د ط��ائ��رة ال��م��ن��ت��خ��ب ي��ورغ��ن راب����س عن 
وأضاف  المونديال.  خالل  بالده  لمنتخب  أمنياته  أطيب 
هذه  متن  على  استقبلناكم  إذا  كبيرة  بسعادة  »سنشعر 
العالم.ابذلوا  أبطال  وأنتم  تموز  يوليو/   12 يوم  الطائرة 

كل ما بوسعكم يا شباب«. 
في  م��ب��اري��ات��ه  أول����ى  األل��م��ان��ي  المنتخب  وي��خ��وض 
المطربة  وكانت  أستراليا.  أمام  المقبل  األحد  يوم  البطولة 
المنتخب  ط��ائ��رة  متن  على  ش��اك��ي��را  الشهيرة  العالمية 
أطيب  عن  شاكيرا  وأعربت  إفريقيا.  جنوب  إلى  األلماني 
واستخدمت  العالم،  كأس  خالل  ألمانيا  لمنتخب  أمنياتها 
وخاطبت  الطائرة  متن  على  الصوت  مكبرات  أحد  شاكيرا 
وقالت  الطائرة  على  كانوا  الذين  والمشجعين  المنتخب 
لهم«لديكم فريق كرة قدم رائع«. يذكر أن شاكيرا هي التي 
»آن  واسمها   2010 لمونديال  الرسمية  األغنية  ستؤدي 

أوان إفريقيا«.

المنتخب األلماني يجري تدريباته وسط تشجيع الجماهير الجنوب إفريقية     )أ.ف.ب(

دروغبا يعود إلى معسكر 
منتخب ساحل العاج

§ جنيف - ا ف ب

في  بزمالئه  دروغ��ب��ا  ديدييه  القدم  لكرة  العاج  ساحل  منتخب  مهاجم  التحق   [
المعسكر التدريبي في سويسرا أمس )االثنين( بعد أن خضع لعملية جراحية ناجحة 

في يده اليمنى حسب ما أوضح االتحاد العاجي لكرة القدم.
تغلبت  التي  الودية  المباراة  في  يومين  قبل  يده  زند  في  بكسر  دروغبا  وأصيب 
الخضوع  إثرها  على  قرر  نيون،  مدينة  في  2/صفر  اليابان  على  العاج  ساحل  فيها 
في  المشاركة  من  يتمكن  لن  االنجليزي  تشلسي  مهاجم  لكن  جراحية.  عملية  إلى 
المباراة اإلعدادية األخيرة لمنتخب بالده مع احد فرق الدرجة الثانية في 

سويسرا المقررة اليوم.
للجراحة  األولى  النتائج  إن  العاجي  االتحاد  وأوضح 
يتعافى  لكي  قوية  آماال  هناك  وان  جدا«  »مشجعة 
التعافي  في  دروغبا  ويأمل  بسرعة.  الالعب 
س��ري��ع��ا ل��ك��ي ي��ت��م��ك��ن م���ن خ���وض ال��م��ب��اراة 
ضمن  الجاري   15 في  البرتغال  ضد  األولى 
نهائيات  من  السابعة  المجموعة  منافسات 
المقبل  الجمعة  تنطلق  التي  العالم  كأس 

في جنوب إفريقيا.
أيضا  المجموعة  ف��ي  وت��ل��ع��ب 

البرازيل وكوريا الشمالية.
وح��س��ب ل��وائ��ح االت��ح��اد 
يبقى  فانه  )الفيفا(  الدولي 
م��ن��ت��خ��ب  ألي  م���ت���اح���ا 
باستبدال احد العبيه 
ال��م��ص��اب��ي��ن ح��ت��ى 
قبل يوم من مباراته 

األولى.
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أدريانو ليتي ريبيرو
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] ي��ن��ت��ظ��ر ن����ادي روم����ا اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
 28( أدري��ان��و  البرازيلي  الجديد  مهاجمه  وص��ول 
من  واح��د  ي��وم  بعد  اإليطالية  العاصمة  إل��ى  ع��ام��ا( 
وكالة  ونقلت  اإليطالية.  ميالنو  مدينة  إلى  وصوله 
أدريانو  عن  )االثنين(  أمس  )أنسا(  اإليطالية  األنباء 
إنه  قوله  ميالنو  في  مالبينسا  لمطار  وصوله  بعد 

يشعر بالسعادة البالغة للعودة إلى إيطاليا.
دي  ريو  في   1982 شباط  فبراير/   17 مواليد   -

جانيرو بالبرازيل.
في  فالمنغو  ن��ادي  م��ع  الكروية  مسيرته  ب��دأ   -
م��ب��اراة   46 م��ع��ه  ول��ع��ب   ،2000/2001 م��وس��م 
إل��ى  ان��ت��ق��ل   2001 ال��ع��ام  وف���ي  ه��دف��ا،   44 وس��ج��ل 
نادي  إلى  بعدها  وأعير  اإليطالي،  ميالن  إنتر  نادي 
نادي  إلى  أعير  وبعدها   ،2002 العام  في  فيورنتينا 

بارما لمدة موسمين.
إنتر  ن���ادي  م��ع  يلعب  وه��و   2004 ال��ع��ام  منذ   -
ميالن وقد أعير في ديسمبر/ كانون الثاني 2007 
هبوط  بسبب  أشهر  ستة  لمدة  باولو  ساو  نادي  إلى 
يوليو/  في  عاد  ولكنه  االيطالي  ناديه  مع  مستواه 

تموز 2008 إلى ناديه إنتر ميالن.
إيطاليا  في  اإلح��ب��اط  مشكلة  من  عانى  أن  بعد   -
إلى  والعودة  إيطاليا  في  أخرى  مرة  اللعب  عدم  قرر 
عقده  بفسخ  م��ي��الن  إن��ت��ر  ن���ادي  ق��ام  وق��د  ال��ب��رازي��ل 
كان  أن  منذ  له  لعب  الذي  فالمنغو  نادي  إلى  وانضم 

ناشئا فيه.
في  ال��ق��دم  لكرة  ال��ب��رازي��ل  منتخب  م��ع  ش��ارك   -
وساعد  هدفا،   44 فيها  وسجل  دولية  م��ب��اراة   52
 2004 العام  في  أميركا  بكوبا  الفوز  على  المنتخب 
7 أه����داف،  وت����وج ه���داف���ا ل��ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة ب��رص��ي��د 
وت��وج  ال��ق��ارات  بكأس  ال��ف��وز  ف��ي  أيضا  وساعدهم 
كأس  في  وش��ارك  أه��داف،   7 برصيد  أيضا  الهداف 

العالم 2006.
 2005 العام  البرازيل  في  العب  أفضل  اختير   -
سيني  روج��ي��ري��و  وال���ح���ارس  ك���ان  وق���د  و2007 

يتنافسان على أفضل العب في البرازيل.
مانشستر  أن��دي��ه  ت��ق��دم��ت   2009 ال��ع��ام  ف��ي   -
أنديتهم  إل��ى  بضمه  وتوتنهام  وتشلسي  يونايتد 
يرموني  حتى  النادي  أت��رك  »لن  قائال  ذلك  ورف��ض 

خارجه«.
سجل  التي  المرات  بعدد  القياسي  الرقم  سجل   -

األهداف بيده.
- تم ترشيحه ثالث مرات متتالية لجائزة أفضل 
العب في العالم في األعوام 2004 و2005 2006 

وقد وصل إلى المركز الرابع العام 2005.
مع  االيطالي  ال��دوري  ه��داف  لقب  على  حصل   -
وهو  مباراة   35 في  هدفا   49 عن  ميالن  إنتر  فريقه 
برصيد  البرازيلي  الدوري  هدافي  صدارة  في  اآلن 

12 هدفا في 6 مباريات.

جماهير األهلي حضرت لتشجيع فريقها على طريقتها الخاصة      )تصوير: جعفر حسن(
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منتخبات عجوزة ومفاجآت
] أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 التي تقام للمرة األولى في 

بلد إفريقي من خالل استضافة جنوب إفريقيا هذا العرس العالمي الكبير.
حاليا  المنتخبات  معظم  وباتت  قمتها،  بلغت  المشاركة  المنتخبات  إلى  بالنسبة  االستعدادات 
النتظار  اشرأبت  واألعناق  االنتهاء  على  قاربت  الودية  المباريات  إفريقيا،  جنوب  في  متواجدة 

حفل االفتتاح.
المعسكرات التدريبية أصبحت محاطة بالسرية أكثر من أي وقت آخر، والنجوم العالمية تنتظر 

الظهور في المباريات األولى لكل منتخب من أجل إبراز مهاراتها وقدراتها الفذة.
وبالنظر إلى استعدادات المنتخبات فإن حامل اللقب العالمي المنتخب االيطالي يكرر األخطاء 
في  نفسها  الوجوه  على  االعتماد  خالل  من  العالم  بكأس  الفائزة  المنتخبات  ارتكبتها  التي  نفسها 

كأس العالم التالية وهو ما يؤدي إلى السقوط المؤكد.
فمن حققوا كأس العالم 2006 كانوا في أوج عطائهم في ذلك الوقت أما اليوم فإنهم في المنحدر 
في  المكسيكي  المنتخب  ضد  يلعب  االيطالي  المنتخب  شاهد  ومن  الكروية،  لمسيرتهم  النهائي 
كثيرا  أداؤه  تراجع  الذي  المنتخب  هذا  لحال  يرثى   2/1 خسرها  ايطاليا  في  أقيمت  ودية  مباراة 
اإلماراتي،  الدوري  في  اللعب  إلى  سينتقل  الذي  كانفارو  أمثال  تماما  انتهت  أسماء  على  باعتماده 

يتعرض  الذي  بوفون  والحارس  اليمنى  الجهة  من  المنافسين  لالعبين  العبور  بوابة  وزامبروتا 
وغيرهم  الهجوم  في  ويابونتا  الملعب  وسط  في  البطيء  وبيرلو  األخرى،  تلو  الواحدة  لإلصابات 

الكثير ممن أكل عليهم الدهر وشرب.
المنتخب  ألن  ترجوه،  ما  تحقيق  االيطالية  التشكيلة  على  الصعب  من  العجوزة  األسماء  بهذه 

المكسيكي الشاب تالعب بهما كيفما أراد.
أما المنتخبات األخرى المرشحة للمنتخب العالمي، فهي تتفاوت أيضا ولكن أبرزها باعتقادي 
مدرب  على  باالعتماد   2006 العالم  كأس  نهاية  منذ  تماما  صفوفه  جدد  الذي  البرازيلي  المنتخب 
شاب وقوي الشخصية هو دونغا، وتمكن هذا المنتخب من اللعب بتشكيلة وطريقة ثابتة وهو في 
أدائه  على  وقياسا  تعقيد،  دون  للهجمة  السريع  واإلنهاء  الدفاعية  بالقوة  ويمتاز  االنسجام  غاية 

ونتائجه في السنوات الثالث الماضية فهو المرشح األول للقب.
منتخب  أي  على  الصعب  من  كان  وإن  حاالته،  أفضل  في  يمر  أوروبا  بطل  االسباني  المنتخب 
جنوب  في  القوي  االسباني  المنتخب  سقوط  وشاهدنا  العالمي،  واللقب  أوروبا  بطولة  بين  الجمع 
إفريقيا تحديدا العام الماضي في بطولة القارات، والمنتخبات األوروبية عموما ال تؤدي بالشكل 

المطلوب خارج أوروبا.
شابة  تشكيلة  من  يمتلكه  لما   2006 في  باعتقادي  كبيرة  مفاجأة  سيكون  األلماني  المنتخب 

تلعب كرة قدم حديثة وسريعة، واأللمان دائما ما يكونون الرقم الصعب في البطوالت الكبرى.
على الجانب اآلخر، فإن المنتخب األرجنتيني يستعد إلظهار وجهه الحقيقي في هذا المونديال 
ميسي  الخارق  بتواجد  نجوما  األرجنتيون  تزعمها  أن  بعد  بطوالت  العالم  زعامة  على  وللتأكيد 

والهداف ميليتو والهداف اآلخر هيغواين وغيرها من األسماء الهجومية القوية.
لكن ما يعاني منه األرجنتينيون هذه المرة على غير العادة من خالل مشاكل الحراسة والدفاع 
مفتوحة  األم��ور  كل  فإن  م��ارادون��ا  قيادة  ظل  وفي  بصالبته،  أصال  المعروف  المنتخب  هذا  في 

لألرجنتينيين إما النجاح األكبر وإما السقوط المدوي تماما كمسيرة حياة مارادونا.
هذه المنتخبات الخمسة الكبرى تعتبر األبرز واألقرب للقب العالمي إال أن المفاجآت واردة من 
المنتخب الهولندي المتطور ومن منتخبات أخرى أوروبية أو أميركية وربما حتى إفريقية ستلعب 

أدوارا تنافسية في البطولة.
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محمد عباس
mohd.abbas@alwasatnews.com

الملعبالمباراةالتوقيت

نهائي دوري االتحاد لكرة اليد

ال��������ن��������ج��������م��������ة19:00  × صالة اتحاد اليداأله�������������������ل�������������������ي 

القناةالمباراةالتوقيت

مباريات دولية ودية

م������وزم������ب������ي������ق17:30  × الجزيرة الرياضية +1ال���������ب���������رت���������غ���������ال 

ب���������ول���������ن���������دا23:00  × الجزيرة الرياضية +2إس�����������ب�����������ان�����������ي�����������ا 

NBA دوري الـ

الجزيرة الرياضية6+ ب�������������وس�������������ط�������������ن × ل���������ي���������ك���������رز04:00

حدد 23 أغسطس المقبل موعدًا أخيرًا

االتحاد اآلسيوي يطالب الرفاع 
بتقديم العبيه في األدوار النهائية

§ الوسط - عبدالرسول حسين

] خاطب االتحاد اآلسيوي لكرة القدم األندية المشاركة في األدوار النهائية لبطولة كأس االتحاد 
 23 قبل  الالعبين  لتسجيل  النهائي  بالموعد  االلتزام  أهمية  على  التأكيد  أجل  من   2010 اآلسيوي 
والكويت  البحرين  من  كل  في  الوطنية  االتحادات  إلى  موجهة  رسالة  وفي   .2010 آب  أغسطس/ 
األندية  على  اآلســيــوي  االتــحــاد  أكــد   ،2010 حــزيــران  يونيو/   4 يــوم  وفيتنام  وتايلند  وســوريــة 
المشاركة أهمية استكمال إرسال الوثائق المطلوبة قبل الموعد النهائي وأنه لن يتم اعتماد تسجيل 
الموعد  قبل  المطلوبة  الوثائق  جميع  بإرسال  قيامه  عدم  حال  في  فريق  ألي  واإلداريين  الالعبين 

المحدد عبر البريد اإللكتروني والبريد السريع.
يشار إلى أنه في حال قيام أي فريق بإرسال قائمة جديدة بأسماء الالعبين قبل يوم 23 أغسطس 
وستقام  األولــيــة.  األدوار  مباريات  خاضوا  الذين  الالعبين  ــذات  ب سيشارك  اعتباره  سيتم  فإنه 
أيلول  سبتمبر/  و21   14 يومي   2010 اآلسيوي  االتحاد  كأس  في  النهائي  ربع  ــدور  ال مباريات 
والكرامة  )فيتنام(  نانغ  ودا  )البحرين(  الرفاع  هي  الدور  هذا  في  المشاركة  األندية  أن  علمًا   ،2010

من لقاء الرفاع وجنوب الصينواالتحاد )سورية( والقادسية وكاظمة )الكويت( وموانغ ثونغ يونايتد وتاي بورت )تايلند(.

فالح وغلوم يتصدران بطولة أساتذة بولنج الشركات
ــاري  ــج ال حــزيــران  يــونــيــو/   1 الــثــلــثــاء  يـــوم  أقــيــمــت   [
بطولة  مسابقات  تصفيات  أولــى  المرح  أرض  صالة  على 
فعليات  ضمن  ــك  وذل التكافؤ(،  نقاط  دون  ــن  )م ــذة  ــات األس

دوري البولنج للشركات الصناعية.
دون  من  األساتذة  بطولة  مسابقات  تصفيات  أولى  وفي 
فالح  يوسف  اآلتي:  النحو  على  النتائج  كانت  التكافؤ  نقاط 

بمعدل  ألبا  من  غلوم  حسين   ،)22405( بمعدل  بابكو  من 
بمعدل)220.2(،  الصناعة  من  البحري  محمد   ،)223.2(
من  عــبــداهلل  غسان   ،)218.5( بمعدل  ألبا  مــن  تقي  حميد 

جيبك بمعدل )214.3(.
إذ  15يونيو،  الثلثاء  يوم  النهائية  التصفيات  وستقام 
يتنافس الثمانية األوائل للتصفيات الثانية والتي سيلعب 

العبين   3 ليتأهل  نفسها  الطريقة  على  ــواط  أش  6 واحــد  كل 
المركز  في  الــذي  الالعب  يتبارى  أن  على  العبا   8 أصل  من 
منهم  والفائز  الثاني  المركز  على  الحائز  الالعب  مع  الثالث 
ليصبح  المتصدر  على  بجولتين  يفوز  أن  على  المتصدر  مع 
واحدة  بجولة  يفوز  أن  فعليه  المتصدر  أما  األساتذة،  بطل 

فقط ليتوج بطل األساتذة للعام 2010.

عوالي يتصدر دوري بناغاز للسنوكر
§ الوسط - المحرر الرياضي

دوري  عوالي  فريق  يتصدر   [
بقيادة  للسنوكر  الخامس  بناغاز 
ــذي  وال جناحي  وحــيــد  الكابتن 
بابكو  نادي  طاوالت  على  يجري 
تغلبه  ــد  ــع ب نــقــطــة   20 ــد  ــي ــرص ب
األسبوع  في  بالك  أول  فريق  على 
تغلب  إذ   ،1/3 بنتيجة  السابع 
مهند  على  العزري  خالد  الالعب 
على  جناحي  وخــالــد  ــاري  ــص األن
ــب أحــمــد الــمــاجــد والــالعــب  ــالع ال
على  أمين  محمد  السابق  الدولي 
تمكن  فيما  ســيــف،  عبدالرحمن 
ــور عــبــدالــكــريــم  ــط ــت ــم ـــب ال ـــالع ال
بوجيري من مجاراة كابتن فريق 
والتغلب  جناحي  وحيد  عوالي 

بالقوة  اتسمت  مــبــاراة  في  عليه 
بوجيري  سيطر  بعدما  والندية 
على  خصوصا  مجرياتها  على 
الكرات الملونة وذلك لسبب هدوء 
خصمه  ــار  ــك أف ــــراءة  وق أعــصــابــه 
لقب  على  ليحصل  لعبه  وطريقة 
نقطة  ــده  ــص ــح ل ـــوع  ـــب األس ــم  ــج ن
المركز  فــي  فريقه  ويضع  ثمينة 
الثاني برصيد 14 نقطة متساويًا 
في  يأتي  ــذي  ال بناغاز  فريق  مع 
ــارق األشـــواط  ــف الــمــركــز الــثــالــث ب
الصواريخ  فريق  على  تغلبه  بعد 
من  كل  تمكن  إذ  صفر،   /4 بنتيجة 
سلمان تقي، بدر إبراهيم وأسامة 
إبـــراهـــيـــم ويــعــقــوب الــشــهــابــي 
ــداهلل  ــب ــى كـــل مـــن ع ــل مـــن الـــفـــوز ع
وعلي  جناحي  ومحمد  المرباطي 

جناحي ويوسف جميل بالتوالي 
القاع  في  الصواريخ  فريق  ليقبع 
وتبقى  فــقــط.  نــقــاط   8 ــد  ــي ــرص ب
الــدوري،  هــذا  عمر  من  أسبوعان 
عوالي  فريق  فــوز  المرجح  من  إذ 
حساب  على  الــمــرة  ــذه  ه باللقب 
األلقاب  على  الحائز  بناغاز  فريق 
لوجود  وذلــك  الماضية،  األربعة 
ـــوه ضــاربــة مــن الــالعــبــيــن في  ق
نجوم  وغــيــاب  جهة  مــن  الفريق 
من  ــدوري  ال هذا  في  بناغاز  فريق 

جهة أخرى.
الثامن  األسبوع  في  وسيلتقي 
الساعة  في  وعوالي  بناغاز  فريق 
بــالك  أول  ــا  ــق ــري وف ــاء  ــس م  8:00
 8:45 الساعة  فــي  والــصــواريــخ 

مساء.

االسم: ...........................................................   سؤال المسابقة:  توقع  الفريق الفائز في  مباراة نهائي دوري اتحاد اليد؟

الرقم الشخصي:..............................................

الهاتف:.........................................................

    تقبل النسخة األصلية من كوبون المسابقة.                                      يجب احضار البطاقة الشخصية للفائز.                              ال يسمح بمشاركة موظفي }

          آخر موعد لقبول االجابات الثلثاء   الساعة 6:00 مساء  

X      النجمة       األهلي   

          يحصل الفائز على جائزة مالية  )30 دينارًا(

توقع واربح مع دليل المنامة  لإلعالن
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