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ل مشروع  مجلس الوزراء يحوِّ
»توظيف 1912« إلى »العمل«

»طيران الخليج«:
 إعادة 79 مفصواًل ألعمالهم

§ الوسط - علي الموسوي

] كشف صندوق العمل )تمكين( لـ »الوسط« عن 
أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في شهر مايو/ أيار 
العاطلين  توظيف  مسئولية  بنقل  يقضي   ،2011
الجامعيين في قائمة )1912( إلى وزارة العمل، بعد 
انطالقه في  المسئولية لدى »تمكين« منذ  أن كانت 

العام )2008(.
الصادر  للقرار  »تنفيذاً  أنه:  »تمكين«،  وأوضح 
في  الصادر   ،)2107-13( رقم  الوزراء  مجلس  من 
8 مايو، القاضي بنقل مشروع العاطلين الجامعيين 
)قائمة 1912( إلى وزارة العمل، يطيب لنا إعالمكم 
بأنه تم نقل المشروع أعاله لوزارة العمل من تاريخ 
1 سبتمبر«.         )التفاصيل ص7(

] قرر مجلس إدارة شركة طيران الخليج إعادة 79 
من العمال المفصولين بسبب تغيبهم عن العمل ليصبح 
إعادتهم  تمت  الذين  المفصولين  العمال  عدد  مجموع 

للعمل 136عاماًل.
جاء ذلك خالل اجتماع لمجلس إدارة شركة طيران 
 )2011 أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس  الخليج 

لمناقشة عودة العمال المفصولين. 
إعادتهم  تمت  الذين  المسرحون  استوفى  وقد 
لوظائفهم والبالغ عددهم 79 موظفًا المعايير الصادرة 
من اللجنة الخاصة بالنظر في حاالت المسرحين التي 

صدر بتكوينها قرار من وزير العمل.  
  )التفاصيل ص9(

وزير »البلديات« يرفض 
لقاء المفصولين والموقوفين

»الصحة«: الكوادر الطبية المفرج 
عنهم لم ُيرجعوا لوظائفهم

§ المنامة - صادق الحلواجي

شئون  ــر  وزي رفــض   [
والتخطيط  الــبــلــديــات 
الكعبي،  جمعة  العمراني 
من  بمجموعة  االلــتــقــاء 
المفصولين  الموظفين 
العمل  عن  والموقوفين 
التحقيق  لجان  خلفية  على 
شكلها  التي  والتقصي 
خلفية  على  بــالــوزارة 
البالد  شهدتها  التي  األحداث 

قبل أشهر.
ــن  ـــوات األم ــت ق ــال وح
على  الموظفين  قدرة  دون 
المقابلة  بالساحة  االعتصام 
لمبنى وزارة شئون البلديات 
 14( األربعاء  أمس  بالمنامة 
سبتمبر/ أيلول 2011(، حيث 
لم تسمح للموظفين بدخول 

بهو الوزارة والتجمع فيه.
وأفاد موظفون مفصولون 
العمل  عــن  ومــوقــوفــون 
»نية  بــأن  ــط«،  ــوس »ال لـ 
كان  بــالــوزارة  االعتصام 
بوزير  االلــتــقــاء  بــهــدف 
المسئول  البلديات باعتباره 
األول فيها، أو من ينوب عنه 
والمسئولين،  الوكالء  من 
من  جملة  لــرفــع  ـــك  وذل
عن  واالستفسارات  المطالب 
بعد  الوظيفية  أوضاعهم 

التي  التأديبية  ــراءات  اإلج
صدرت بحقهم«.

إلى  المعلومات  وتشير 
الذين  الموظفين  حصيلة  أن 
العمل  عن  وفصلوا  أوقفوا 

مظلة  تحت  ينضوون  ممن 
البلديات  شئون  وزارة 
يصل  العمراني  والتخطيط 

إلى 550 موظفاً.  
  )التفاصيل ص7(

أمس  لها  بيان  الصحة في  قالت وزارة   [
إن   )2011 أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء 
مجموعة األطباء والممرضين والعاملين في 
الصحة  بوزارة  المساندة  الطبية  الخدمات 
الذين تم اإلفراج عنهم مؤخراً إلى حين صدور 
األحكام القضائية بحقهم لم تتم إعادتهم إلى 
وظائفهم كما تناقله البعض في وسائل اإلعالم 
التواصل االجتماعي، والوزارة في  وشبكات 
النهائية  القضائية  األحكام  صدور  انتظار 
الخدمة  قانون  تنفيذ  إجراءات  لتتخذ  بحقهم، 
المخالفين  تجاه  التنفيذية  والئحته  المدنية 

أخالقيات  ومخالفات  اإلدارية  المخالفات  في 
مزاولة المهنة.

أنها  الصحة  آخر، ذكرت وزارة  من جانب 
رئيس  سمو  توجيهات  تنفيذ  فعلياً  بدأت 
بالوزارة  المتطوعين  توظيف  في  الوزراء 
بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. وأكدت 
سيوزعون  المتطوعين  هؤالء  أن  الوزارة 
على القطاعات المختلفة بالوزارة كٌل بحسب 
ومتطلبات  وقدراته  الدراسية  مؤهالته 

الوظيفة كما حددها ديوان الخدمة المدنية.
 )التفاصيل ص8(

رجال األمن منعوا دخول المفصولين والموقوفين لـ »البلديات« 

هيجي  لسما ا
ع������اد إل���ى 
ال��ب��ح��ري��ن 
بعد  أم����س 
ت���م���اث���ل���ه 
ل���ل���ش���ف���اء 
األردن ف��ي 
8

السعودية تفرج 
عن البحريني محمد جناحي

فريجي: »مشروع األمم المتحدة« يحمي 
الصحافيين و»البلوغرز« والمصورين

روسيا: »منظمات إرهابية« قد تعزز 
وجودها في سورية إذا سقط األسد

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

المتحدة  لألمم  التابع  اإلعالمي  المركز  رئيس  قال   [
األمم  مشروع  إن  »الوسط«  لـ  تصريح  في  فريجي  نجيب 
المتحدة الذي تبحثه حالياً منظمة »اليونسكو« بشأن حماية 
الصحافيين سيشمل كل من يقوم باالتصال سواء الصحافي 
رسامي  وحتى  الصحافيين،  المصورين  أو  »البلوغرز«  أو 

الكاركاتير«. 
تطوير  إطار  في  يأتي  الحراك  »هذا  أن  فريجي  وأوضح 
ومنتسبي  الصحافيين  حرية  ضمان  في  المتحدة  األمم  دور 
اإلعالم لضمان عدم تعرضهم ألي اعتداء أو مساس بحرياتهم 

الصحافية«.

وشدد على أن »الموضوع يشمل كل محترفي اإلعالم بكل 
حرية  ضمان  على  المتحدة  األمم  من  حرص  وهذا  أشكاله، 
واإلقليمية،  والوطنية  المحلية  المستويات  على  الصحافيين 

وحتى على الصعيد الدولي«.
ضرورة  »الوسط«  لـ  وطنية  فعاليات  أكدت  جهتها،  ومن 
حماية الصحافيين وعدم إفالت المعتدين عليهم من العقاب، 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  إليه  تطرق  ما  أن  إلى  مشيرين 
بان كي مون بشأن ذلك، بمثابة خريطة طريق ينبغي المضي 
قدماً بها لضمان حماية الصحافيين والتشديد على سالمتهم، 
مناص  ال  وطني  واجب  الصحافيين  »حماية  أن  معتبرين 
جميع  في  عنه  النكوص  أو  التراجع  يمكن  ال  والتزام  منه، 
الظروف«.          )التفاصيل ص6(

§ موسكو - أ ف ب

األربعاء  أمس  روسيا  حــذرت   [
أن  من    )2011 أيلول  سبتمبر/   14(
وجودها  تعزز  قد  إرهابية«  »منظمات 
الرئيس  نظام  ما سقط  إذا  في سورية 
احتجاجات  ضغوط  تحت  األسد  بشار 

الشارع المتواصلة.
عن  »إنترفاكس«  وكالة  نقلت  فقد 
والتهديدات  التحديات  »إدارة  رئيس 
الخارجية  وزارة  فــي  الــجــديــدة« 
قوله  روغاتشيوف  ايليا  الروسية 

من  السورية  الحكومة  تتمكن  لم  »إذا 
احتمال  فهناك  بالسلطة،  االحتفاظ 
متشددين  وجود  يترسخ  أن  من  كبير 

وممثلين لمنظمات إرهابية«.
التدخل  إن  روغاتشيوف  قال  كما 
بؤر  بخلق  يهدد  الغربي  العسكري 
منطقة  في  المتطرفة  لألنشطة  جديدة 
تضررت بالفعل من الحرب في العراق.
في  الروسية  التصريحات  وجاءت 
الكالمية  الحرب  في  تصعيد  أحدث 
حول  والغرب  روسيا  بين  المستعرة 

التقليدي  اإلقليمي  الحليف  سورية 
الواليات  تصنفها  والتي  لموسكو 

المتحدة كدولة راعية لإلرهاب.
متزايداً  دولياً  غضباً  روسيا  وتثير 
لسورية  المستمر  دعمها  بسبب 
النظام  يشنها  التي  القمع  حملة  رغم 
األمم  قالت  والتي  المتظاهرين  ضد 
نحو  مقتل  إلى  أدت  إنها  المتحدة 

2600 شخص.  

  )التفاصيل ص22(

5
23

10

6

البحرين في  الحريات  تراجع  من  مخاوف  »برتلسمان«:  م���ح���ادث���ات تقرير  ي���ج���ري���ان  وال���م���غ���رب  األردن 
التعاون لمجلس  انضمامهما  قبل  تنسيقية  التمييز يمنع  لقانون  تفتقر  البحرين  األميركية«:  »الخارجية 

»الصحة«: متوفى سترة
 قضى بسبب مضاعفات السكلر

§ الجفير - وزارة الصحة

الصحة  بوزارة  العامة  العالقات  مدير  صرح   [
بأن المتوفى سيد جواد أحمد )35عاماً( قد نقل إلى 
سيارة  بواسطة  السلمانية  بمجمع  الطوارئ  قسم 
اإلسعاف من منطقة سترة، وكان يعاني مرض فقر 
الدم المنجلي )السكلر( وقد فارق الحياة مساء اليوم 
حوالي   )2011 أيلول  سبتمبر/   14 األربعاء  )أمس 
اإلخطار  بحسب  الوفاة  سبب  وأن   .6:45 الساعة 
الصادر عن وزارة الصحة متالزمة حادة في الصدر 

وهي إحدى مضاعفات مرض السكلر.
)تفاصيل أخرى ص8(

كلينتون: »الدولة الفلسطينية« ليس مكانها في نيويورك
§ واشنطن - د ب أ

هيالري  األميركية  الخارجية  وزيرة  قالت   [
أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس  كلينتون 
2011( إن جهود الفلسطينيين الرامية إلى إقامة 
وليس  المفاوضات  عبر  تتم  أن  يتعين  دولتهم 
كلينتون  وصرحت  المتحدة.  األمم  باعتراف 
الروماني  نظيرها  مع  اجتماع  عقب  للصحافيين 
»السبيل  بأن  واشنطن  في  باكونسكي  تيودور 
طريق  عن  هو  نهائي  حل  إلى  للوصول  الوحيد 
المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ويقع المسار 

إلى ذلك في القدس ورام اهلل، وليس نيويورك«.
الفلسطيني  الرئيس  يسعى  أن  المتوقع  ومن 
أممي  اعتراف  على  للحصول  عباس  محمود 

بالدولة الفلسطينية األسبوع المقبل.
القضية  تلك  عن  كذلك  كلينتون  وتحدثت 
مباشرة مع الرئيس الفلسطيني والممثلة العليا 
كاثرين  األوروبي  باالتحاد  الخارجية  للسياسة 
بعملية  المعنية  الرباعية  اللجنة  وممثل  أشتون 

السالم في الشرق األوسط طوني بلير.
  )التفاصيل ص22(

ساركوزي وكاميرون في ليبيا اليوم
§ طرابلس - أ ف ب

المجلس  رئيس  ــد  أك  [
عبدالجليل  مصطفى  االنتقالي 
سبتمبر/   14( األربعاء  أمس 
الرئيس  أن   )2011 أيلول 
ساركوزي  نيكوال  الفرنسي 

سيزور ليبيا اليوم )الخميس(، 
أفادت مصادر متطابقة  بعد أن 
أمس في باريس أن ساركوزي 
البريطاني  ــوزراء  ال ورئيس 
ديفيد كاميرون يعتزمان زيارة 

ليبيا.
الشرطة  في  مصادر  وقالت 

تحدثت  التي  الزيارة  هذه  إن 
إعالم  وسائل  أيضاً  عنها 
لها  التمهيد  تم  عدة  فرنسية 
فرنسّياً  شرطّياً   160 بإرسال 
في  للمشاركة  طرابلس  إلى 

ضمان األمن.
 )التفاصيل ص23(

منتخب  العبي  فرحة 

للناشئين  البحرين 

ب���ال���ف���وز ب��ب��ط��ول��ة 

م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 

ل���ل���ك���رة ال���ط���ائ���رة
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القائد العام يناقش االهتمام 
المشترك مع السفير البريطاني الجديد
المشير  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ناقش   [
لقائه  لدى  خليفة،  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن 
 14( األربعاء  أمس  صباح  العامة  القيادة  في  بمكتبه 
لدى  المتحدة  المملكة  سفير   ،)2011 أيلول  سبتمبر/ 
البالد، لين ليندسي، وذلك بمناسبة تعيينه، عدداً من 
بحضور  وذلك  المشترك،  االهتمام  ذات  الموضوعات 
مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن يوسف أحمد 
الركن عبداهلل حسن  اللواء  العام  الجالهمة، والمفتش 

النعيمي.
بالسفير  االجتماع،  خالل  العام،  القائد  ورحب 
البريطاني, متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهماته 
الدبلوماسية، مشيداً بالعالقات التاريخية القائمة بين 
البلدين والشعبين الصديقين، التي تشهد على الدوام 
تطوراً وتقدماً في مختلف المجاالت وخصوصاً المجال 

العسكري.

القائد العام مستقباًل السفير البريطاني

وزير الداخلية يشيد 
بجهود السفير الياباني

الشيخ راشد بن عبداهلل آل  الداخلية  ] أعرب وزير 
السفير  بذلها  التي  للجهود  وتقديره  شكره  عن  خليفة 
مملكة  بين  القائمة  الثنائية  العالقات  لتطوير  الياباني 
في  البناء  المشترك  التعاون  وعلى  واليابان،  البحرين 
متمنيًا  األمني،  المجال  في  المجاالت وخصوصًا  جميع 

للسفير التوفيق والنجاح.     
جاء ذلك لدى استقبال وزير الداخلية بمكتبه بديوان 
أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس  صباح  ال��وزارة 
2011(، سفير اليابان لدى البحرين هايدو ساتو/ وذلك 
السفير  عبر  جانبه  من  عمله.     فترة  انتهاء  بمناسبة 
الياباني عن شكره وتقديره على ما لقيه من تعاون مع 
متمنيًا  عمله،  مهمات  إنجاح  في  أسهم  الداخلية  وزارة 

لمملكة البحرين وشعبها مزيداً من التقدم واالزدهار.

استفسر عن أحوال السياحة بالفجيرة ودعا لالستثمار الحكيم في الخليج

ولي العهد: مكانة دول التعاون تؤهلها لتكون كيانًا عالميًا مؤثرًا
§ المنامة - بنا

القائد  نائب  العهد  ولي  قال   [
األعلى سمو األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، إن »دول مجلس التعاون 
االقتصادية  مكانتها  لها  الخليجي 
الدولية  المميز وعالقاتها  وموقعها 
الكيانات  أحد  لتكون  تؤهلها  التي 

العالمية المرموقة والمؤثرة«.
عهد  ول��ي  استقباله  ول��دى 
الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد 
فندق  في  المرافق  والوفد  الشرقي 
الريتز كارلتون أمس )األربعاء 14 
وصف   ،)2011 أيلول  سبتمبر/ 
مملكة  بين  العالقة  العهد  ولي 
العربية  اإلمارات  ودولة  البحرين 
وأخوية  »تاريخية  بأنها  المتحدة 
نتطلع دوماً  وأننا  راسخة وثابتة، 
العالقة  هذه  تظل  أن  على  للعمل 
األخ��وة  مستويات  أفضل  على 

والتكامل كما كانت دوماً«.
وحّمل ولي العهد تحياته لعضو 
االمارات  بدولة  األعلى  المجلس 
سمو  الفجيرة  حاكم  العربية, 
الشرقي،  محمد  بن  حمد  الشيخ 

متمنيا تطوير العالقات بين مملكة 
العربية  اإلمارات  ودولة  البحرين 
استفسر  كما  باستمرار.  المتحدة 
االقتصادية  األح��وال  عن  سموه 
الفجيرة،  إمارة  في  والسياحية 
المشورة  تبادل  في  رغبته  مبديا 
والخبرات في المجاالت االقتصادية 

مجلس  أن  وأك��د  البلدين،  بين 
لتلبية  االقتصادية مستعد  التنمية 

ذلك.
االستثمار  ضرورة  إلى  ونوه 
االقتصادية  الموارد  في  الحكيم 
ووضع الخطط المستقبلية لها في 

دول مجلس التعاون الخليجي.

»التعاون  إن  سموه  وق��ال 
والتآخي هما السمتان اللتان علينا 
برامجنا  أن نحرص عليهما في كل 
دول  ألن  المشتركة،  المستقبلية 
تتسم  الخليجي  التعاون  مجلس 
أمر  وذلك  االقتصادي،  بالتكامل 
على  كبرى  ومكاسب  بفوائد  يعود 

اقتصادياتنا«.
من جهته، عبر ولي عهد الفجيرة 
عن تقديره وامتنانه لحسن ضيافة 
االهتمام  شاكرا  البحرين،  مملكة 
المرافق  والوفد  به  حظي  الذي 
ولي  من  الخاصة  زيارته  أثناء 

العهد مملكة البحرين.
و  بالتقدم  إعجابه  أب��دى  كما 
في  المملكة  شهدته  الذي  التطور 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  عهد 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

مملكة البحرين.
ولي  ديوان  رئيس  اللقاء  حضر 
دعيج  بن  خليفة  الشيخ  العهد 
العهد  ولي  ومستشار  خليفة  آل 
خليفة  آل  خليفة  بن  أحمد  الشيخ 
العهد  لولي  الخاص  والسكرتير 
آل  عيسى  بن  عبداهلل  الشيخ 
خليفة. كما ضم الوفد المرافق لولي 
هيئة  رئيس  من  كاًل  الفجيرة  عهد 
الثقافة واإلعالم سمو الشيخ راشد 
الشيخ  وسمو  الشرقي  حمد  بن 
ومدير  الشرقي  حمد  بن  مكتوم 
بن  سالم  الفجيرة  عهد  ولي  مكتب 

محمد الزحمي.

سمو ولي العهد مستقباًل ولي عهد الفجيرة 

فخرو يؤكد أهمية التعاون بين الشركات التجارية و »الصناعة«
] شدد وزير الصناعة والتجارة حسن عبداهلل 
فخرو على أهمية استمرار التعاون بين الشركات 
المواد  وتخزين  باستيراد  والمعنية  التجارية 
من  والتجارة  الصناعة  ووزارة  جهة  من  الغذائية 
الشركات  لعبته  الذي  الدور  مثمناً  أخرى،  جهة 
الغذائية  المواد  كل  توفير  في  والمستوردون 
والتموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك وبقية 
الكريم  للشهر  واالستهالكية  التموينية  المتطلبات 
تعزيز  في  األثر  كان  ما  المبارك،  الفطر  ولعيد 
وتطمين المستهلكين بعدم وجود أي نقص أو شح 
في أية مادة غذائية واستقرار أي من هذه المواد، 
ملحوظ  انخفاض  في  األسعار  معظم  تكون  قد  بل 

في ظل زيادة المعروض منها مقارنة بحجم الطلب 
عليها.

 14( األربعاء  أمس  ترؤسه  لدى  فخرو،  وأكد 
سبتمبر/ أيلول 2011(، االجتماع الدوري مع كبار 
تجار ومستوردي المواد الغذائية وأصحاب محالت 
السوبر ماركت الكبرى في البالد، أهمية تعاضد كل 
األطراف الحكومية والخاصة في سبيل تعزيز األمن 
الغذائي في البالد، واالحتفاظ دائماً بمخزون يكفي 
لمدة ال تقل عن ستة أشهر على األقل، إضافة إلى 
والتجار  المستوردين  بين  فيما  والتعاون  التكامل 
أنفسهم بحيث يكمل كل منهم اآلخر بالمخزون وقت 
الحاجة وشدة الطلب على أي من السلع المطلوبة.

بان كي مون يتسلم أوراق اعتماد السفير الرويعي
§ المنامة - بنا

] تسلم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أوراق اعتماد المندوب الدائم 
لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي، وذلك في مقر 

المنظمة الدولية في نيويورك صباح أمس.
آل  بن عيسى  الملك حمد  البالد جاللة  تحيات عاهل  الدائم  المندوب  نقل  وقد 
خليفة ورئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد سمو 
في  والنجاح  التوفيق  العام  لألمين  وتمنياتهم  خليفة  آل  حمد  بن  األمير سلمان 

فترة واليته الثانية.
 من جانبه، حّمل األمين العام المندوب الدائم تحياته إلى جاللة الملك ورئيس 
الوزراء وولي العهد تحياته وتمنياته الطيبة.  متمنياً لمندوب البحرين التوفيق 

والنجاح في مهمات عمله المقبلة.
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معهد اإلدارة العامة يفتح باب 
التسجيل لبرنامج الفاعلية الشخصية

لنا 410 مشروعات... 
ّ
»بنك األسرة«: مو

و70% من مستفيدينا نساء

] فتح معهد اإلدارة العامة باب التسجيل وتلقي الترشيحات لمختلف الوزارات والهيئات 
الحكومية لبرنامج الفاعلية الشخصية الذي تم تصميمه حديثاً، حتى منتصف الشهر المقبل.  
الوظيفية  المناصب  لجميع  مفتوح  البرنامج  أن  بالمعهد  التعليمية  الخدمات  مديرة  وأكدت 
تعزيز  في  يرغبون  الذين  الموظفين  والمشرفين وجميع  أقسام  إدارات ورؤساء  مديري  من 
تؤكده  الذي  األمر  الحكومية،  الكفاءات  بمستوى  االرتقاء  بهدف  وذلك  الشخصية،  قدراتهم 
لالرتقاء  دائم  سعٍي  في  المعهد  أن  وأضافت   .2030 البحرين  لمملكة  االقتصادية  الرؤية 
بمستوى الكفاءات الحكومية من خالل البحث المستمر لتقديم برامج تدريبية جديدة متطورة 

ومتميزة تتماشى مع احتياجات وطموحات موظفي القطاع العام.
من جانب آخر أوضحت مديرة برامج التطوير الشخصي بمعهد اإلدارة العامة غادة شناعة 
أن برنامج الفاعلية الشخصية تم تصميمه اعتماداً على مخرجات مشروع تحديد االحتياجات 
أن  وكشفت  الحكومية.  والمؤسسات  الوزارات  على  بتطبيقه  المعهد  قام  الذي  التدريبية 
البرنامج سينفذ على شكل دفعات تدريبية وستبلغ مدته شهرين تتخللهما 11 دورة تتناول 

مواضيع متنوعة تساعد الفرد على ربط التطوير الشخصي بتطوير األداء الوظيفي.

] أكد الرئيس التنفيذي لبنك األسرة عاطف 
الشبراوي أن المرأة تشكل نسبة نحو 70 في 
المئة من مستفيدي البنك. وأشار إلى أن البنك 
نّفذ الكثير من البرامج منذ افتتاحه في يناير/ 
كانون الثاني 2010، من أهمها: دعم المشاريع 
المتناهية الصغر، إذ تم تمويل أكثر من 410 

مشروعات تنموية خالل عامه األول.
البحرين  أنباء  وكالة  مع  لقاء  في  وأعلن 
)بنا( أمس )األربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2011( 
السيدات  من  العام حاالت  هذا  قبل  »البنك  أن 
المسجالت على قائمة المساعدات االجتماعية، 
ناجح  بشكل  مشروعاتهن  تدقيق  في  وبدأنا 
في بادرة فريدة في التعاون بين البنك ووزارة 
حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، وستكون 
في  النوعية  هذه  من  كثيرة  برامج  هناك 

المستقبل«.
وقال الشبراوي إن »البنك حصل مؤخرا, هذا 
على  المركزي  المصرف  موافقة  على  الشهر, 
إطالق عدد من المنتجات المالية الجديدة التي 
الدخل  محدودي  المواطنين  احتياجات  تلبي 
صغير  تمويل  وهي:  الوسطى،  الطبقة  ومن 
والتدريب،  الجامعي  التعليم  نفقات  لتغطية 
وتمويل صغير لتغطية االحتياجات الصحية 

مستوى  لتحسين  صغير  وتمويل  الطارئة، 
السكن  لتطوير  صغير  وتمويل  المعيشة، 
البيوت(«،  في  توسع  أو  تجديد  أو  )ترميم 
ستوجه  المالية  المنتوجات  هذه  أن  موضحاً 
بشكل خاص إلى من يقوم على إدارة مشروع 
األكثر  الفئات  إلى  ثم  البنك  صغير من عمالء 
احتياجاً.  كما لفت إلى وجود 4 برامج تمويلية 
بنك   - »جرامين  برنامج  هي:  البنك،  لدى 
األسرة«، وبرنامج تمويل المشاريع متناهية 
األهلية،  المنظمات  تمويل  وبرنامج  الصغر، 
من  سعيا  أنه  وبين  المالية.  غير  والخدمات 
بنك األسرة لتطوير منتجاته المالية اإلسالمية 
لتغطية مختلف متطلبات وحاجيات عمالئه، 
من  جديدة  باقة  إلطالق  اآلن  يستعد  فإنه 
في  عمالئه  خدمة  من  تمكنه  التي  المنتجات 
والصحة  والتعليم  والصيانة،  البناء  مجاالت 
االستصناع  اآلتية:  العقود  خالل  من  وغيرها 
المنتهية  اإلج��ارة  الموازي،  واالستصناع 
بالتملك، إجارة المنافع. في حين ذكر أن بنك 
من  مجموعة  اليوم  لعمالئه  يقدم  األس��رة 
المنتجات المالية المطابقة للشريعة اإلسالمية 
بالشراء  لآلمر  المرابحة  عقود  خالل  من 

والمضاربة والمرابحة التمويلية والتورق.

مركز عيسى الثقافي يشهد حفل إشهار 
شعار جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

§ المنامة - بنا

رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  أشاد   [
اإلنسانية  لخدمة  عيسى  جائزة  أمناء  مجلس 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالمناقب 
الشيخ  السمو  صاحب  الراحل  لألمير  اإلنسانية 
وبما  ثراه  اهلل  طيب  خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى 

حفل به عهده من منجزات في المجاالت كافة.
مركز  شهده  الذي  الكبير  الحفل  في  ذلك  جاء   
الثقافي مساء أمس األربعاء )14 سبتمبر  عيسى 
جائزة  شعار  إشهار  بمناسبة   )2011 أيلول   /
عيسى لخدمة اإلنسانية التي أمر بإنشائها عاهل 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد 
به  تميز  لما  ووفاء  الراحل  الفقيد  لذكرى  تخليداً 
أبناء  ومبادلة  واإلنسانية  القيادية  الصفات  من 

شعبه الحب والوفاء.
خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  وقال 
للبدء  منطلقاً  سيكون  الجائزة  شعار  إشهار  إن 
الترويجية  األعمال  من  مجموعة  تنفيذ  في 
على  لتكون  لها  التخطيط  تم  التي  للجائزة 

إطالق  مقدمتها  في  يأتي  واسع،  عالمي  نطاق 
اللقاءات  من  سلسلة  وإقامة  االلكتروني،  الموقع 
العالم،  قارات  مختلف  في  بالجائزة  التعريفية 
ومراكز  مؤسسات  مع  التواصل  الى  باإلضافة 
الستقطاب  العالم  أنحاء  في  اإلنسانية  خدمة 
اكتشاف  آفاق  وفتح  المترشحين  من  المزيد 
مشاريع ومنجزات ومبادرات وأعمال متميزة في 

مجال خدمة اإلنسانية.
الجائزة  في  العمل  أن  كلمته  في  وأض��اف 
واالستكشاف  البحث  وإن  حد،  عند  يتوقف  لن 
إلى كل صاحب عمل يستحق  سيستمر للوصول 
الجائزة ذو  ذلك شأن صاحب  في  الجائزة شأننا 
اإلنساني  عطاؤه  يتوقف  لم  الذي  الكبير  القلب 

عند حد.
أعقاب  في  الفائز  الجائزة  شعار  إشهار  ويأتي 
في  الفنانين  لكل  للجائزة  العامة  األمانة  دعوة 
في  والمنافسة  المشاركة  إلى  البحرين  مملكة 
اإلنسانية  المعاني  يجسد  الذي  الشعار  تعميم 
وتلقيها  الراحل  األمير  السمو  صاحب  لشخصية 
فناناً   )70( مجموع  من  تصميماً   )189( من  أكثر 

من  مكونة  لجنة  على  عرضها  تم  تشكيلّياً، 
وخارجها  البحرين  داخل  والخبرة  الفكر  أصحاب 
من  هو  والذي  الفائز  الشعار  اختيار  تم  حيث 

تصميم الفنان التشكيلي عبداهلل يوسف.
صاحب  تكريم  الحفل  شهد  أخرى؛  جهة  من   
الشعار  به  تميز  لما  وتهنئته  الفائز  الشعار 
يجسد  فني  وإبداع  للجائزة  صادق  تعبير  من 
شخصية صاحبها وعالقاته اإلنسانية مع الجميع.
المبتكرة  للتصاميم  معرضاً  الحفل  شهد  كما 
إضافة  المنافسة،  في  أصحابها  بها  شارك  التي 
الراحل  األمير  السمو  مختارة لصاحب  الى صور 
في  اإلنسانية  الجوانب  وتعكس  تبرز  والتي 
حقبة  هي  التي  حكمه  وفترة  وحياته  شخصيته 

متميزة في تاريخ البحرين الحديث.
 كما شهد صباح أمس أيضاً اجتماع مهم ألعضاء 
خبرات  يمثلون  الذين  للجائزة  الترشيح  لجنة 
وكفاءات عربية وعالمية رفيعة المستوى برئاسة 
عدد  الستعراض  وذلك  بولسن  يان  البروفيسور 
والدولية  العربية  والشخصيات  المؤسسات  من 

التي يمكن ترشيحها لنيل الجائزة.

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لدى إفتتاحه حفل إشهار شعار جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية
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أن الشعوب سبقت الحكومات في المناداة بتنفيذها أكدوا

مطالبات بالمزيد من اإلصالحات وتفعيل المشاركة في اليوم العالمي للديمقراطية
§ الوسط - أماني المسقطي

بتحقيق  وطنية  فعاليات  طالبت   [
في  السياسية  اإلصالحات  من  المزيد 
المشاركة  وبتفعيل  البحرين،  مملكة 
إلى  ال��وص��ول  بغرض  الشعبية 

الديمقراطية.
العالمي  ال��ي��وم  ف��ي  ذل��ك  يأتي 
الجمعية  أقرته  الذي  للديمقراطية، 
نوفمبر/   8 في  المتحدة  لألمم  العامة 
تشرين الثاني 2007، ويصادف تاريخ 

15 سبتمبر/أيلول من كل عام. 
المحامي  ق��ال  الصدد،  ه��ذا  وف��ي 
»إن  ه��الل:  عباس  القانون  وأستاذ 
الديمقراطية أفضل ما وصل إليه الفكر 
المجتمعات  وفي  الحكم  في  اإلنساني 
وفي العالقة بين الحاكم والمحكوم، وال 
وخاٍل  منزه  نظام  أنه  بالتأكيد  يعني 
وصل  ما  أفضل  ولكنه  العيوب،  من 
العالقة  في  اإلنساني  المجتمع  إليه 
والرئيس  والمحكوم،  الحاكم  بين 

والمرؤوس«.
الديمقراطية  »كانت  أن  وأض��اف 
والساسة  المفكرين  كل  ومطلب  حلم 
والفالسفة، لكنها تبلورت بشكل فكري 
ولدى  الفرنسية،  الثورة  بعد  واضح 
في  وأيضاً  الفرنسيين،  الفالسفة 
بما سمي  العربية واإلسالمية  المنطقة 
برواد النهضة مثل الكواكبي في كتابه 
محمد  واإلم��ام  االستبداد«،  »طبائع 
والكتاب  الدعاة  من  وغيرهما  عبده، 

والساسة«.

داء... ودواء
وأشار هالل إلى ارتباط الديمقراطية 
سبب  ذلك  أن  معتبراً  بالليبرالية، 
أخذت  التي  الغربية  األنظمة  أن  في 
بالديمقراطية، حققت استقراراً سياسياً 
بأن  معلقاً  واجتماعياً،  واقتصادياً 
وجناح  داء  جناح  فيها  »الديمقراطية 
دواء، وفي كثير من األحيان قد ال تفرز 
لكنها  واألكفأ،  األفضل  الديمقراطية 
تحفظ  كافياً،  استقراراً  استقرت  ما  إذا 

العالقة وتجعلها تتقدم وتستقر«.
تتطور  أن  »ن��أم��ل  وأض����اف 
العربي،  الوطن  في  الديمقراطية 
انتفاضة  شهدت  أن  بعد  وخصوصاً 
والديكتاتورية  االستبداد  شعوبها ضد 
بالديمقراطية  المطالبات  وتجلت 
وتزدهر  تتطور  أن  ونأمل  والشراكة، 
وعلى  البعض  تشاؤم  رغم  على  أكثر، 
عنواناً  طارحة  كبيرة  فئة  حيرة  رغم 
ألوانه،  وسابقاً  محله  غير  في  كبيراً 
المطلوب،  على  المصادرة  باب  ومن 
البديل،  من  والخوف  البديل  بشأن 
تشاؤم  في  الكبير  العنوان  هذا  ولكن 

البعض ما هو إال فزاعة غير حقيقية«.
الديمقراطيين  أن  هالل  اعتبر  كما 
الديمقراطية،  م��ن  ي��خ��اف��ون  ال 
عيوبها  تعالج  الديمقراطية  وأن 
بالديمقراطية، وقال: »أنظمة الحكم التي 
الوطن  في  األوسط  الشرق  في  قامت 
القضية  فزاعة  على  قامت  العربي، 
الفلسطينية، فخنقت الديمقراطية خنقاً، 

الشعوب،  فهلكت  استبداداً  واستبدت 
باسم  وأحالمها،  ثرواتها  ونهبت 
العرجاء،  والليبرالية  الثورية  األنظمة 
وال  ديمقراطية  هي  وال  ثورية  هي  فال 

هي ليبرالية«. 
ومملكة  بالخليج  يتعلق  فيما  أما 
الحراك  أن  إلى  هالل  فأشار  البحرين، 
بالديمقراطية  والمطالبات  الديمقراطي 
منذ  بدأ  الشراكة  أجل  من  والنضال 
وأنه  والخمسينيات،  الثالثينيات 
والمجلس  والدستور  االستقالل  بعد 
تجربة  بدأت  البحرين،  في  الوطني 
الوسط  تضم  تنوع  فيها  ممتازة 
إال  الدينية،  والكتلة  واليسار  الليبرالي 
حالت  واإلقليمية  الداخلية  العوامل  أن 

دون إكمال التجربة، على حد تعبيره.
وقال: »بسبب القانون السيئ الصيت 
بشأن تدابير أمن الدولة، ومحكمة أمن 
الدولة، دفع شعب البحرين ثمناً باهظاً، 
ومع بداية المشروع اإلصالحي لجاللة 
الملك، وعودة المنفيين من غير شروط 

العام  والعفو  السجون  وتبييض 
الدولة،  أمن  محكمة  وإلغاء  والخاص 
تباشير  بدأت  الحريات،  سقف  ورفع 
الديمقراطية واإلصالحات، وإن اكتنفها 
بعض التراجعات في األعوام األخيرة«.
لتوفير  ال��وق��ت  »ح��ان  وواص���ل 
من  والمزيد  الديمقراطية  من  المزيد 
صورة  نشهد  ونحن  اإلص��الح��ات، 
نطالب  فإننا  الماضي،  عن  متكررة 
سراح  وإط��الق  المحاكمات  بوقف 
التحقيق  لجان  ووق��ف  المعتقلين، 
الموقوفين  وعودة  التأديب،  ومجالس 
وتفعيل  أعمالهم،  إلى  والمفصولين 
سلمان  األمير  سمو  العهد  ولي  مبادرة 
بن حمد آل خليفة بمحاورها السبعة«.

الشعب  أن  إل��ى  ه��الل  وأش���ار 
الوحدة  رمز  على  اآلمال  معلقاً  مازال 
الذي عود شعبه  البالد  عاهل  الوطنية 
األخ��رى،  تلو  المبادرة  إط��الق  على 
وخصوصاً أن شعب البحرين يستحق 
والتنمية  والشراكة  كالحرية  الكثير، 
على  يكون،  ما  وأوسع  يكون  ما  بأكبر 

حد قوله.
ضرورة  على  تأكيده  هالل  وجدد 
بحسناتها  كاملة،  بالديمقراطية  األخذ 
ال  التي  وعيوبها  المعدودة،  غير 
أن  إلى  مشيراً  منافعها،  أمام  تصمد 
وبها  متكامل،  كل  هي  الديمقراطية 
البلدان  وتزدهر  الشعوب  شأن  يرتفع 
وتعمر األوطان، وتحفظ كرامة وحقوق 

اإلنسان، وفقاً له.

النريد ديمقراطية شكلية
الجمعية  رئيس  اعتبر  جهته،  ومن 
العكري  للشفافية عبدالنبي  البحرينية 
مازالت  البحرين  في  الديمقراطية  أن 
أن  رغم  وعلى  أنه  إلى  مشيراً  شكلية، 
الدستور والقوانين المحلية تنص على 
إال  العامة،  والحريات  السلطات  فصل 
أن ذلك يكتنفه بعض النواقص، ويفتقر 

إلى روح الديمقراطية.
تتطلب  الديمقراطية  »روح  وقال: 
الشئون  كل  في  الشعبية  المشاركة 
واالقتصادية  والسياسية  اإلداري��ة 
في  يتحقق  ال  ما  وه��ذا  والحريات، 
فمازلنا  ضيقة.  حدود  في  إال  البحرين 
بين  الفصل  مبدأ  لتفعيل  بحاجة 
الشعب  أن  مبدأ  وتنفيذ  السلطات، 

مصدر السلطات«.
الدستور  أن  رغم  »على  وأض��اف 
على  الحصول  في  المواطن  حق  يؤكد 
العمل، ولكن الواقع يؤكد أن هناك عدداً 
وأن  العمل،  عن  العاطلين  من  كبيراً 
التسريح  عمليات  في  استمراراً  هناك 
من  المواطن  وح��رم��ان  العمل  من 
عن  يعبر  ما  وهو  األساسية،  حقوقه 

انتقاص حق المواطن«.
الشعب  مبدأ  أن  العكري  واعتبر 

من  يتحقق  أن  يمكن  السلطات  مصدر 
خالل االستفتاءات الشعبية مثلما حدث 
أو من خالل  الوطني،  العمل  ميثاق  في 
عبر  حراً،  انتخاباً  المنتخبين  ممثليه 
معلقاً  والنيابية،  البلدية  االنتخابات 
محور  يكون  أن  يجب  »المواطن  بأن 

الدولة ال تحت رحمتها«.
منظمة  إل��ى  ال��ع��ك��ري  وأش���ار 
والمستعادة،  الناشئة  الديمقراطيات 
وهي منظمة دولية، تعد الدول األعضاء 
على  حققته  عما  دولية  تقارير  فيها 
أن  أكد  أنه  غير  الديمقراطية،  صعيد 
البحرين لم تقدم أي تقارير عما حققته 

في هذا الشأن.

ديمقراطية ليست منهجًا واحدًا
الوطني  الوفاق  جمعية  عضو  أما 
فاعتبر  الموسوي  هادي  اإلسالمية 
بالمنهج  الشعوب  إدارة  صيغ  أن 
أشكال  بحسب  تتعدد  الديمقراطي، 
ليست  »الديمقراطية  وق��ال:  الحكم، 
ما  مناهج  عدة  لها  وإنما  واحداً،  منهجاً 
يأخذ  أن  الحكم  أشكال  لجميع  يسمح 
واحد،  أن جوهرها  إال  منها،  يناسبه  ما 
ويكون  الشعب  رأي  يحترم  أن  وهو 
سواء  الشعب،  رأي  عن  معبراً  الحكم 
كان ملكياً جمهورياً أو كونفدرالياً، فإنه 

نابع من الشعب«.
في  »ال��م��ش��ك��ل��ة  أن  وأض����اف 
يعمل  من  أن  األيام،  هذه  الديمقراطية 
يدعيها  منها  بجزء  السلطات  من 
أن  كما  بها،  يأخذ  أنه  يدعي  أو  كلها 
الشعوب سبقت الحكومات في المناداة 
ولم  استقرارها  لضمان  بالديمقراطية، 
الديمقراطية  أن  السلطات  تستوعب 

ستؤكد استمرارها أو استقرارها«.
الديمقراطية  أن  الموسوي  وأكد 
الوطن  في  السابقة  العقود  في  أخذت 
العربي جزءاً كبيراً من التداول الفكري 
والنظري بشأنها، بينما تحول التعاطي 
من  الديمقراطية  مفاهيم  مع  الشعبي 
السعي  إلى  والنظري  الفكري  التداول 
أن  بالتضحيات نحو األخذ بها، مضيفاً 
»ال يمكن ألحد أن يقول إن الديمقراطية 
مرنة  األساس  في  ألنها  لنا،  تصلح  ال 
أنواع  جميع  مع  تتقارب  أن  ويمكن 

الحكم«.

المجلس الوطني من ثمرات اإلصالح
محمود  النائب  اعتبر  ذل��ك،  إلى 
أجواء  تنفست  البحرين  أن  المحمود 
العمل  ميثاق  مرحلة  بعد  الديمقراطية 
الوطني من خالل المشروع اإلصالحي 
ثماره  أبرز  كان  والذي  الملك،  لجاللة 
الشورى  بغرفتيه،  الوطني  المجلس 

والنواب.
الديمقراطية  أن  المحمود،  وأكد 

يتحرك  الحرية،  من  بمساحة  تسمح 
تتعلق  التي  األمور  بكل  الناس  فيها 
غير  ومتطلباتهم،  باحتياجاتهم 
ارتباط  ض��رورة  على  ش��دد  أن��ه 
الديمقراطية ارتباطاً مباشراً بالتنمية، 
خالل  من  يتحقق  أن  يمكن  ذلك  وأن 
هذه  ركيزة  أنه  على  لإلنسان  النظر 
طمأنينة  بكل  يمارسها  حتى  العملية، 
التي  القوانين  في  ليست  وشفافية، 
يضعها ويطبقها أو يعمل عليها، وإنما 
المنشود من هذه التنمية هو االستقرار 
النفسي إلنسان، واالستقرار بما يعني 
السلمية،  بالطرق  والطمأنينة  األمن 

على حد تعبيره.
أن  نعتقد  البحرين  »ف��ي  وق��ال: 
العمل  ميثاق  مع  بدأت  الديمقراطية 
مشروع  إطالق  خالل  من  الوطني، 
الذي قاده عاهل  العمل الوطني  ميثاق 
عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد 
المؤسسات  دولة  لتأسيس  خليفة  آل 

العصرية«. والقانون 
أعوام  العشرة  »خالل  أن  وتابع 
األمور  من  الكثير  تحققت  األخيرة 
واالقتصادية  السياسية  النواحي  في 
بعض  هناك  ولكن  واالجتماعية، 
القيادة  ناحية  من  ليس  القصور 
نحن،  منا  القصور  وإنما  السياسية، 
ولم  شيئاً  نعمل  أن  يدنا  في  ألننا 

به«. القيام  نستطع 
الممارسات  أن  إل��ى  وأش���ار 
وتباينت  اختلفت  وإن  الديمقراطية 
نفسه،  اإلنسان  لركيزة  تعود  ولكنها 
التعامل  على  وقادراً  واعياً  يكون  إذ 
أن  شرط  الديمقراطية  أدوات  مع 
اآلخر،  والرأي  الرأي  ويتقبل  يرقى 
»ليس  أن  مضيفاً  تعبيره،  حد  على 
صح،  ألنها  بآرائنا  التشبث  بإمكاننا 
بشكل  نتصرف  أن  علينا  واجب  ولكن 
الممارسات  تعزيز  أجل  من  صحيح، 
القواعد  وتطوير  الديمقراطية 
التشريعات  وإص��دار  الدستورية 
الالزمة بهذا الخصوص، حتى وإن دعا 
الدستور،  مواد  بعض  لتعديل  األمر 
رأي  مع  ومتفقة  متطابقة  تكون  حتى 

األغلبية«.
الديمقراطية  أن  المحمود  اعتبر  كما 
النزاهة،  مفهوم  عززت  البحرين  في 
الديمقراطية  وصلت  الباب  هذا  ومن 
وليست  متقدمة  لمراحل  البحرين  في 

المطاف. نهاية 
تكون  »قد  بالقول:  حديثه  وختم 
ببعض  الكثيرين  قبل  من  رغبة  هناك 
شرعي،  ح��ق  وه��ذا  اإلص��الح��ات، 
عبر  تداوله  يتم  أن  يجب  ذلك  وإنما 
التشريعية،  والمؤسسات  القنوات 
من  وغيره  البرلمان  ضمنها  من  التي 

الدستورية«. المؤسسات 

    محمود المحمود   هادي الموسوي  عبدالنبي العكريعباس هالل

»الشورى و النواب«: الكرامة اإلنسانية من أهم تطلعات المواطنين
القيم  تعزيز  أهمية  والنواب،  الشورى  مجلسا  أكد   [
واآلليات  األدوات  عبر  الصحيحة  بمفاهيمها  الديمقراطية 
الحالية  التطلعات  بأن  مذكرين  والرقابية،  التشريعية 
الغرفتين  ممثلي  تواصل  خالل  من  لمواطنينا  والمستقبلية 
الفرد  بمستوى حياة  االرتقاء  أهمها  نقاط عدة  في  تتمحور 
وضمان  واالقتصادية  واالجتماعية  والتعليمية  الصحية 
الحقوق  صون  على  التأكيد  خالل  من  اإلنسانية  الكرامة 
الرقابية  األدوات  وتفعيل  واألفراد،  للجماعات  السياسية 
على  القضاء  يضمن  بما  التنفيذية  السلطات  أداء  على 
القادمة  األجيال  وثروات  العام  المال  على  والحفاظ  الفساد 
وقعها  التي  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  تفعيل  على  والحرص 

بها.  بلدنا والتزمت 

وأصدر مجلسا الشورى والنواب بيانا بمناسبة االحتفال 
الخامس  اليوم  يصادف  الذي  للديمقراطية  العالمي  باليوم 
المواطنون  أن  فيه  جاء   2011 أيلول  سبتمبر/  من  عشر 
والمحافظة  األهلي  السلم  أسس  تكريس  إلى  يتطلعون 
والحفاظ  الوطنية  واللحمة  والتعايش  الصف  وحدة  على 
وإرساء  والقيادة  للوطن  والوالء  البحرين  مكتسبات  على 
للعالقات  المشتركة  الثقافة  وإيجاد  الديمقراطية  أسس 
روح  وتعزيز  الشباب  دور  وتفعيل  المجتمع،  مكونات  بين 

لديهم.  المواطنة 
وتقدم مجلسا الشورى والنواب بالتهنئة لجميع البرلمانات 
العربية والدولية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية 2011 

تحت عنوان: »ماذا يتوقع المواطنون من برلمانهم؟«.
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تقدمت في التحول الديمقراطي والسياسي وتراجعت في اإلدارة السياسية

»مؤشر برتلسمان«: اإلصالح في البحرين وصل لمرحلة حرجة وبحاجة لمعالجة
§ الوسط - أماني المسقطي

برتلسمان«  »مؤسسة  اعتبرت   [
في  اإلصللاح  عملية  أن  األلمانية، 
البحرين وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن 
المدنية  الحريات  أن  من  مخاوف  هناك 
والسياسية التي تحققت في وقت سابق 
قد تتراجع، وأن على الحكومة البحرينية 
وخصوصاً  الحالية،  التوترات  معالجة 
المتعلقة  التشريعات  صعيد  على 
وسيادة  والسياسية،  المدنية  بالحقوق 
شامل  حوار  وإجراء  والتمييز،  القانون، 

بشأن أهداف المشروع اإلصاحي. 
جاء ذلك في تقرير مؤشر برتلسمان 
واقتصاد  الديمقراطية  نحو  للتحول 
السوق، والذي يتناول أبعاد الديمقراطية 
واقتصاد السوق واإلدارة السياسية في 
بناًء على 17 معياراً  بلد على حدة،  كل 

موزعاً على 52 سؤاالً. 
مؤشر  بحسب  البحرين  وحلت 
عالمياً،   51 الترتيب  في  برتلسمان 
القدرة  )بعد قطر(، في  والثانية خليجياً 
واالقتصادي،  الديمقراطي  التحول  على 
وهو المؤشر الذي تقدمت فيه البحرين 
في  للمؤسسة  صدر  مؤشر  آخر  عن 
العام 2008، وكانت البحرين تحتل فيه 
على  حافظت  فيما  عالمياً،   57 الترتيب 

ترتيبها الثاني خليجياً )بعد قطر(.
عالمياً،   85 الترتيب  في  حلت  فيما 
واإلمارات  قطر  )بعد  خليجياً  والرابعة 
السياسية،  اإلدارة  مؤشر  في  وُعمان( 
وهو المؤشر الذي تراجعت فيه البحرين 
عن ترتيبها في العام 2008 عالمياً، الذي 
تراجعت  كما   ،78 الترتيب  فيه  احتلت 
خليجياً، إذ كانت في الترتيب الثالث )بعد 

اإلمارات وُعمان(.
بالبحرين  يتعلق  فيما  التقرير  ودعا 
القوانين،  من  عدد  في  النظر  إعادة  إلى 
خال  من  الجمعيات،  قانون  بينها  ومن 
غير  المنظمات  استقالية  تعزيز 
السلطة  صاحيات  وتقليل  الحكومية 

التنفيذية.
الجمعيات  بقانون  يتعلق  فيما  أما 
بالسماح  التقرير  فأوصى  السياسية، 
على  الحصول  الجمعيات  لمنتسبي 
التدريب من الخارج، والسماح للجمعيات 
بالتعديل  المطالبة  حمات  بتنظيم 
األهداف  ذات  الحمات  أو  الدستوري 
تعريف  أن  التقرير  اعتبر  كما  الدينية، 
من  المجتمع  حماية  قانون  في  اإلرهاب 
غامض  تعريف  هو  اإلرهابية،  األعمال 
بشكل غير مقبول وينبغي أن يكون متفقا 

مع الممارسات الدولية، وفقاً للتقرير.
المطبوعات  قانون  التقرير  ووصف 
إذ  التشدد«،  غاية  »في  بأنه  والنشر 
تضمن عقوبة السجن للصحافي، مؤكداً 
ضرورة السماح بحرية الدخول للمواقع 

اإللكترونية. 
األخيرة  التعديات  التقرير  انتقد  كما 
والتجمعات  االجتماعات  قانون  على 
العامة والمسيرات، والذي حّمل منظمي 

المدنية  المسئولية  التجمعات  هذه 
يلحق  ضرر  أي  عن  الكاملة  والجنائية 
خالها،  والعامة  الخاصة  بالممتلكات 
مشيراً التقرير إلى أن التعديات تهدف 

للحد من التظاهرات بدالً من تنظيمها. 
الحكومة  التقرير  طالب  ذلللك،  إلى 
شاملة  تحقيقات  بإجراء  البحرينية 
ومحايدة في ادعاءات التعذيب، وتوفير 
للعاملين  اإلنسان  حقوق  على  التدريب 
وقوات  والسجون  االعتقال  مراكز  في 

األمن. 
تنظر  أن  ضرورة  التقرير  أكد  كما 
القانون  إصاح  مسألة  في  الحكومة 
الدوائر  رسللم  يتم  وأن  االنتخابي، 
االنتخابية مع ضمان تساوي األصوات 

في كل الدوائر. 
في  للتحقيق  البحرين  التقرير  ودعا 
لحقوق  والحاضر  الماضي  انتهاكات 
مرسوم  تعديل  ضرورة  مع  اإلنسان، 
العفو العام، وتعويض ضحايا االنتهاكات 

والتعذيب في فترة التسعينات.
التقرير باتباع الشفافية في  وأوصى 
الممارسات  لمكافحة  القطاعات  جميع 
التعيينات  بينها  ومللن  التمييزية، 
ذلك  أن  التقرير  معتبراً  الحكومية، 
مكافحة  في  أيضاً  يسهم  أن  شأنه  من 

الممارسات التمييزية ضد المرأة.
أن  الحكومة  »على  التقرير  في  وجاء 
تمارس الشفافية في منح جوازات السفر 
البحرينية، وخصوصاً في ظل استمرار 
بوجود  البحرينية  المعارضة  ادعاءات 

التجنيس السياسي«.
حوار  إجراء  بضرورة  التقرير  ونوه 
شامل بشأن أهداف المشروع اإلصاحي، 
االضطراب  حال  إلى  للعودة  تجنباً 
والعنف التي اتسمت بها البحرين خال 
الحكومة  على  وأن  التسعينات،  فترة 
الشروع في حوار صادق يهدف لمعالجة 
إحياء  وإعادة  السياسية  الباد  مشكلة 

عملية اإلصاح على المدى الطويل.
واعتبر التقرير أن الموضوعات األكثر 
هي  للمعالجة،  بحاجة  والتي  إلحاحا 
تطوير السلطة التشريعية، وخصوصاً 
وحدهم  ليسوا  المنتخبين  النواب  أن 
التشريعات،  تمرير  عن  المسئولين 
دراسة  البحرينية  الحكومة  على  وأن 
صاحيات  تعزيز  كيفية  ومناقشة 

الممثلين المنتخبين في المدى الطويل. 
كما جاء في التقرير أن »على الحكومة 
البحرينية إلزام نفسها بحماية الحقوق 
اإلنسان،  وحقوق  والسياسية  المدنية 
الجهات  جميع  مع  حوار  في  والدخول 
وسيلة  ضمان  على  للعمل  المعنية 
حقوق  رصد  مجال  في  أما  لتقويتها. 
اإلنسان، وتوفير تدريب حقوق اإلنسان، 
خال  من  العمل  الحكومة  على  فيجب 
بين  والتنسيق  التعاون  من  المزيد 
المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع 

المدني«. 
بالديمقراطية،  المتعلق  الجانب  وفي 
وصفه  ما  وجللود  إلى  التقرير  أشللار 
يتعلق  فيما  الخطيرة«  بل«المشكات 
البحرينيين  المواطنين  بين  بالمساواة 
التي مازالت من دون حل، وهي السياسة 
التي نفتها الحكومة، الفتاً التقرير إلى أنه 
من الصعب التحقق من هذه الحقيقة أو 

دحضها لعدم توافر األدلة.
وفي الجانب المتعلق بالهوية الدينية، 
من  واحدة  البحرين  أن  التقرير  اعتبر 
لديها  ليس  التي  القليلة  العربية  الدول 
الشيعي(،  )بشقه  األسرة  ألحكام  قانون 
محاوالت  إلى  نفسه  الوقت  في  الفتاً 
الذي  األسرة  قانون  لتدوين  الحكومة 
ووجه بمعارضة شديدة من بين الطائفة 

الشيعية.
أكد  للباد،  األساسية  اإلدارة  وبشأن 
على  المحافظة  البحرين  قدرة  التقرير 
أنحاء  جميع  في  اإلداري  األداء  بنية 
الباد، إال أنه ومع ذلك فإن هناك بعض 
المسئوليات غير الواضحة بين الوزارات 
وزارية  لجان  تعيين  يتم  إذ  واإلدارات، 
تعمل مع مهمات وواجبات مماثلة إلدارات 
حكومية، وأن اللجان التي أنشئت حديثاً 
من قبل الجهات الرسمية البحرينية، هي 
في كثير من األحيان مكررة وقائمة فعًا 

في الوزارات.
كما اعتبر التقرير أن انتخاب المجالس 
تعقيد  إلى  أدى  العام 2002  البلدية في 
العمل البلدي، نتيجة عدم وجود اختاف 
بين اختصاصات البلديات والمحافظات. 

 المشاركة السياسية 
وذكر التقرير أن نتائج االنتخابات في 

تحدد  ال  البحرين 
تتم  االنتخابات  وأن  الحكومة،  تشكيل 
السلطة  مجلسي  أحد  أعضاء  الختيار 
إال  النواب،  مجلس  وهو  التشريعية 
انتقد في الوقت نفسه عدم تساوي  أنه 
المساحة أو عدد  الدوائر االنتخابية في 
أكبر  أن  إلى  التقرير  مشيرا  الناخبين، 
الدوائر االنتخابية تضم أكثر من 12 ألف 
تضم  دائرة  أصغر  أن  حين  في  ناخب، 

نحو 500 ناخب فقط.
البحرين  أن  إلى  التقرير  أشار  كما 
تبدي المزيد من التسامح مع النشاطات 
غيرها  بخاف  ُتمارس  التي  السياسية 
أن  رغم  على  وأنه  الخليج،  دول  من 
بالحق  تسمح  المحلية  التشريعات 
سلطات  أن  إال  التجمعات،  ممارسة  في 
األمن تتدخل في بعض الحاالت لتفريق 
التجمعات، وأن هذا التعاطي قد زاد بشكل 
كبير في الفترة األخيرة. وأوضح التقرير 
أيضاً أن منظمي التجمعات في البحرين، 
تصريح  على  الحصول  عليهم  يشترط 
وأن  المسيرات،  أو  التظاهرات  لتنظيم 
التسامح الذي كانت تبديه الحكومة مع 
هذه التجمعات لم يعد مستمراً في الوقت 

الحالي.
أن  إلللى  برتلسمان  تقرير  ولفت 
األحزاب السياسية مازالت غير قانونية 
يحق  فإنه  ذلللك  ومللع  البحرين،  في 
للجمعيات السياسية دعم مرشحين عنها 

لانتخابات وتشكيل الكتل البرلمانية.
الجمعيات  قانون  أن  إلى  وأشللار 
الجمعيات  إنشاء  يحظر  السياسية 
السياسية على أساس مذهبي أو عرقي 
للعسكريين  يسمح  ال  كما  جغرافي،  أو 
باالنتساب لهذه الجمعيات، وأن الحكومة 
السياسية،  الجمعيات  لجميع  تسمح 
بممارسة  المعارضة  جمعيات  فيها  بما 
توجهها  عن  النظر  بصرف  نشاطاتها، 

الخاص. 
التعبير  حرية  أن  التقرير،  واعتبر 
ملحوظ،  بشكل  تدهورت  البحرين  في 
على رغم الضمانات الدستورية لحرية 
الرأي والتعبير، ناهيك عن زيادة الرقابة 
وحجب  كبير،  بشكل  اإلنترنت  على 
تمثل  التي  اإللكترونية  المواقع  من   66
الممكن  غير  من  وأصبح  المعارضة، 
الولوج إليها من داخل البحرين، الفتاً في 

الوقت نفسه إلى أن التلفزيون الرسمي 
واإلذاعة يعكسان وجهات النظر الرسمية 

فقط.

سيادة القانون 
أن  رغم  على  أنه  إلى  التقرير  وأشار 
التزام  على  ينص  البحريني  الدستور 
مبدأ الفصل بين السلطات، فإن امتيازات 
السلطة  تفوق  التنفيذية  السلطة 
وأن  مجلسين،  من  المكونة  التشريعية 
البرلمان هو من يمرر موازنة الحكومة، 
ُيقدم  إال أن برنامج عمل الحكومة الذي 

لمجلس النواب هو تقرير عام جداً.
»الفساد  أن  كذلك  التقرير  في  وجاء 
المتفشي في البيروقراطية ليس مشكلة 
سائدة، إال أنه وعلى رغم وجود قوانين 
لمكافحة الفساد، فإن هناك مستوى عالياً 
في  والمناقصات  العقود  في  الفساد  من 
ونادراً  االقتصادية،  االستثمارات  بعض 

ما تتم مقاضاة الفاسدين«.
وصفه  ما  إلى  كذلك  التقرير  وتطرق 
معاملة  سوء  بشأن  التقارير  »بتزايد 
ارتفعت  التي  منهجي«،  بشكل  السجناء 

بشكل كبير، بحسب ما جاء في التقرير.
بعض  هناك  أن  كذلك  التقرير  وأكد 
الممارسات التمييزية في البحرين، على 
وعلى  الجنسين  بين  المساواة  أساس 

أساس مذهبي. 
تسعى  البحرين  أن  التقرير  وذكر 
الباد  المرأة، وأن عاهل  جاهدة لتمكين 
عّين نساء في مجلس الشورى كما عّين 
وزيرات وسفيرات من اإلناث، إال أنه من 
ناحية أخرى تم رفض نظام المحاصصة 
وتتعرض  التشريعية  االنتخابات  في 
المعاملة  في  المساواة  لعدم  النساء 
باألحوال  يتعلق  فيما  وخصوصا 

الشخصية. 
القوى  تمتع  عدم  التقرير  وانتقد 
البحرين، والسيما  في  األجنبية  العاملة 
ناحية  من  كافية  بحماية  المنازل،  خدم 
قانونية، ناهيك عن عدم حصولهم على 

أية حقوق مدنية أو سياسية. 

استقرار المؤسسات الديمقراطية 
القرار  صناع  أن  التقرير  ذكللر 
ديمقراطيا،  منتخبين  غير  الرئيسيين 

إلى  يفتقرون  النواب  معظم  وأن 
أن  كما  المالية،  الرقابة  في  الخبرة 
تكون  ما  عادة  للدولة  العامة  الموازنة 
تفاصيل  ذكر  وتستبعد  مفصلة  غير 
موازنات بعض الجهات الرسمية، ومن 

بينها موازنة األمن.
»المؤسسات  التقرير:  في  وجللاء 
البحرين هي جزء من  الديمقراطية في 
النتقادات  يعرضها  ما  وهو  الحكومة، 

عدد كبير من البحرينيين«.

واالجتماعي  السياسي  التكامل 
ذكر التقرير أن الجمعيات السياسية 
ولكن  كبير،  نشاط  لها  البحرين  في 
غالبيتها ليس لها دور حاسم في الحياة 
بعضها  أن  كما  البحرينية،  السياسية 
السرية  الحركات  نتيجة  تشكلت 
جمعيات  عن  عبارة  وبعضها  السابقة، 
تشكلت  وأخللرى  إسامية،  خيرية 

للتعبير عن المشروع اإلصاحي.  
الللنللوادي  تعدد  إلللى  أشللار  كما 
والجمعيات األهلية في البحرين، إال أن 
اعتبارات  وفق  إنشاؤها  يتم  غالبيتها 
المدنية  المجتمعات  وأن  طائفية، 
خال  من  صوتها  إلسماع  تسعى 
المحادثات  وإجراء  العرائض  تقديم 
الحكومة  مسئولي  مع  الرسمية  غير 
والتظاهرات، وخصوصاً أن العديد من 
المنظمات غير الحكومية هي في الواقع 

تابعة لجمعيات سياسية معينة.
عدم  رغم  »على  أنه  التقرير  وذكر 
المواقف  تبين  معلومات  قاعدة  توافر 
ومع  البحرين،  في  الديمقراطية  تجاه 
السياسية  الحركات  معظم  فإن  ذلك، 
في  الديمقراطية  المشاركة  إلى  تدعو 

إطار نظام ملكي دستوري«. 
الجمعيات  »أدرجت  التقرير  وتابع 
بمختلف  البحرينية  السياسية 
في  الديمقراطية  مفاهيم  توجهاتها 
بعضها  ونظم  الخاصة.  عملها  برامج 
للمطالبة  االحتجاجات  من  عللدداً 
ومع  الديمقراطية,  من  بالمزيد 
يمكن  ال  أنه  الواضح  من  فإنه  ذلك، 
هذه  في  المشاركين  فهم  مدى  قياس 
للمعايير  العميق  للمعنى  االحتجاجات 

الديمقراطية«.

مؤشر اإلدارة السياسية في دول الخليج
عدد النقاط )من 10(الترتيب عالميًاالدولةالترتيب

505.59قطر1
545.47االمارات2
764.58ُعمان3
854.36البحرين4
874.30الكويت 5
1013.94السعودية6

مؤشر التحول الديمقراطي واالقتصادي في دول الخليج
عدد النقاط )من 10(الترتيب عالميًاالدولةالترتيب

496.06قطر1

516.05البحرين2

565.91الكويت3

605.83االمارات4

715.53ُعمان5

904.63السعودية6

»مؤسسة حقوق اإلنسان«: تحقيق تطلعات الشعوب هو الديمقراطية
] قالت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، إنه 
العالم  في  للديمقراطية  وحيد  نموذج  هناك  ليس 
الديمقراطية،  بمفهوم  ويستأثر  يتفرد  أن  يمكن 
لكن السعي نحو تحقيق تطلعات الشعوب والعمل 
يعد  ذاته  حد  في  هو  المجال  هذا  في  الللدؤوب 
العمل  يمكن  خالها  من  التي  والغاية  ديمقراطية، 
اطر ومؤسسات  المتقدم وفق  المجتمع  بناء  على 
فاعلة تتكاتف من اجل تحقيق التنمية الشاملة في 
جميع المجاالت والتي تمثل في المحصلة النهائية 
تطلعات الشعوب من دون تمييز »بسبب العنصر 
الرأي  أو  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس  أو  اللون  أو 
أو  الوطني  األصل  أو  آخر،  رأي  أي  أو  السياسي 
االجتماعي أو الثروة أو المياد أو أي وضع آخر، 

دون أية تفرقة بين الرجال والنساء«. 
جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم في 15 سبتمبر/ 
للديمقراطية،  الدولي  باليوم  عام  كل  من  أيلول 

في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  تبنته  والذي 
 A/2007/7/62 دورتها الثانية والستين في قرارها
الصادر بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون األول 2007. 

إلى  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعان  وأشار 
الديمقراطية في المادة 21 الفقرة رقم )3( بالقول: 
الحكومة،  سلطة  مصدر  هي  الشعب  إرادة  »إن 
دورية  نزيهة  بانتخابات  اإلرادة  هذه  عن  ويعبر 
قدم  وعلى  السري  االقتراع  أساس  على  تجرى 
المساواة بين الجميع، أو بحسب أي إجراء مماثل 

يضمن حرية التصويت«. 
وقالت المؤسسة في بيان صدر أمس )األربعاء(، 
مشتركة  لتطلعات  ترجمة  تمثل  الديمقراطية  إن 
وسيلة  فهي  العالم،  أرجاء  جميع  في  للشعوب 
البشرية  التنمية  تحقيق  اجل  من  عنها  غنى  ال 
الشعوب  إرادة  إلى  تستند  عالمية  وقيمة  جمعاء، 
السياسية  المعبرة عنها بحرية في تحديد نظمها 

والى  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
مشاركة كاملة في جميع نواحي حياتها.  وأشارت 
المؤسسة في هذا اإلطار إلى الجهود المبذولة من 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جالة  الباد  عاهل  قبل 
الشاملة  اإلصاحية  بالعملية  يتعلق  فيما  خليفة 
الحادية  األلفية  بداية  مع  انطاقها  تزامن  والتي 
والعشرين عبر السعي لترسيخ دولة المؤسسات 
اجل  من  الشعبية  المشاركة  وتأكيد  والقانون 
دستور  نص  عندما  المواطنين،  طموحات  تحقيق 
مملكة البحرين في مادته األولى الفقرة )هل( على 
في  المشاركة  حق  ونساء،  رجاال  »للمواطنين  ان 
السياسية،  بالحقوق  والتمتع  العامة  الشئون 
لهذا  وفقا  والترشح، وذلك  االنتخاب  فيها حق  بما 
الدستور والشروط واألوضاع التي بينها القانون، 
حق  من  المواطنين  احد  يحرم  أن  يجوز  وال 

االنتخاب أو الترشح إال وفقا للقانون«.

الصالح: البحرين تمضي قدمًا في تلبية طموحات شعبها والظهراني يهنئ القيادة
] أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، المضي قدماً في 
ترسيخ وتعزيز النهج الديمقراطي الذي واكب مسيرة المجلس 
منذ العام 2002، بدعم من جالة الملك، ما عزز دور السلطة 
التشريعية ومنحها الصاحيات التي مكنتها من خدمة الوطن 
والمواطنين على الوجه األكمل، وذلك انطاقا من مسئولياتها 
الوطنية التي أكدها دستور مملكة البحرين، معاهداً عاهل الباد 

الديمقراطية،  أسس  لتكريس  أمانة  بكل  العمل  مواصلة  على 
البناء  أجل  من  المائمة  والتشريعات  السياسات  ووضع 
والتنمية وترسيخ االستقرار والرخاء في بلدنا الغالي؛ تلبية 
والتقدم  التطور  من  المزيد  نحو  البحرين  شعب  لطموحات 
ذلك  القادمة. جاء  أفضل لألجيال  لمستقبل  تحقيقا  الحضاري 
الباد  لعاهل  تهنئة  الشورى  مجلس  رئيس  بعثها  برقية  في 

جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمناسبة اليوم العالمي 
للديمقراطية.

إلى ذلك، بعث رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني برقية 
تهنئة لعاهل الباد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك 
بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر/ 
أيلول، جاء فيها: »اننا إذ نحتفل مع دول العالم بهذا اليوم فإننا 

نستذكر بمزيد من االعتزاز مشروع جالتكم اإلصاحي الرائد 
أن  ويقيناً  لجالتكم،  حكيمة  مستقبلية  رؤية  عن  عبر  الذي 
طيلة  البحرين  مملكة  بها  قامت  التي  الديمقراطية  الخطوات 
الطاقات  جميع  أمام  المجال  أتاحت  قد  الماضية  السنوات 
الوطنية المخلصة لإلسهام في البناء الوطني وإرساء أسس 

الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
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في تقريرها بشأن »الحريات الدينية« للعام 2010  

»الخارجية األميركية«: البحرين تفتقر لقانون يمنع التمييز أو التظلم منه

جاء ذلك في تقرير الخارجية األميركية نصف 
السنوي، عن الحريات الدينية في العالم، والذي 
يغطي الفترة ما بين يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ 
الحريات  أوضاع  ويتناول   ،2010 األول  كانون 

الدينية في كل بلد على حدة.
عن  األميركية  الخارجية  تقرير  في  وجاء 
حرية  صراحة  يحمي  ال  الدستور  أن  البحرين، 
حرية  على  ينص  ولكنه  البحرين،  في  الدين 
عموما  البحرينية  الحكومة  وتحترم  العبادة، 
حق المواطنين واألجانب المقيمين في ممارسة 

شعائرهم الدينية. 
البحرين  مملكة  دستور  أن  إلى  أشار  كما 
ينص على حرية الضمير وحرمة أماكن العبادة 
والمواكب  األدي��ان  بشعائر  القيام  وحرية 
كما  البالد،  لقوانين  طبقا  الدينية  واالجتماعات 
في  تمييز  أي  هناك  يكون  أال  على  ينص  أنه 
الحقوق والواجبات بين المواطنين على أساس 
بعض  فإن  العملية،  الممارسة  في  ولكن  الدين، 

الفئات تعاني من التمييز.
أي  هناك  يكن  »لم  أيضاً:  التقرير  في  وجاء 
من  الدينية  الحرية  احترام  مستوى  في  تغيير 
جانب الحكومة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 
من  لفئات  اعتقاالت  شهدت  ذاتها  الفترة  أن  إال 
وسياسية،  دينية  ألسباب  البحريني،  المجتمع 
المشمولة  الفترة  خالل  االعتقاالت  تضمنت  إذ 
بينهم  لناشطين من  اعتقاالت جماعية  بالتقرير 
بالتعذيب،  ادعاءات  رافقتها  والتي  دين،  رجال 
والرقابة على الخطب الدينية أو منعها، وسحب 
وعائلته،  بارز  شيعي  دين  رجل  من  الجنسية 
ومن ثم التراجع عن هذا القرار في وقت الحق«.

وذكر التقرير أن الحكومة البحرينية واصلت 
فرض نوع من السيطرة والرقابة على المسلمين 
واستندت  سواء،  حد  على  والسنة  الشيعة 
ممارسة  بشأن  دولية  تقارير  إلى  الخارجية 
البحريني،  المجتمع  فئات  إحدى  ضد  التمييز 
المؤشرات  انخفاض  أثبته  ما  بحسب  وذلك 
الفئات  من  غيرها  عن  واالقتصادية  االجتماعية 

البحرينية.
تناقش  األميركية  الحكومة  أن  التقرير  وأكد 
موضوع الحرية الدينية مع الحكومة كجزء من 

سياستها الشاملة لتعزيز حقوق اإلنسان. 

الديموغرافية الدينية
أشار التقرير إلى وجود بعض التوترات بين 
من  تنبع  والتي  البحرين،  في  المذهبية  الفئات 

عوامل اجتماعية واقتصادية.
لحقوق  الحكومة  باحترام  يتعلق  وفيما 
ال  الدستور  »ان  التقرير:  في  جاء  اإلنسان، 
يفرض قيودا على حق غير المسلمين في اختيار 
يختارونه،  الذي  الدين  ممارسة  أو  تغيير  أو 
ونشر تلك المعتقدات، كما أنه يحظر التمييز في 
الحقوق والواجبات بين المواطنين على أساس 
لقانون  تفتقر  البحرين  أن  إال  العقيدة،  أو  الدين 
يمنع التمييز، أو أية إجراءات لتقديم التظلم من 

التمييز«.
مبادئ  تدريس  أن  إلى  التقرير  لفت  كما 
اإلسالم هو جزء من المناهج الدراسية اإللزامية 
في المدارس الحكومية، والتي يتم فيها تدريس 
ال  أنها  إال  السني،  الفقه  في  المالكي  المذهب 

تدرس المذهب الجعفري في المدارس.  

القيود المفروضة على الحرية الدينية
الحكومة  أن  األميركية  الخارجية  تقرير  ذكر 
واألجانب  المواطنين  حق  عام  بشكل  احترمت 
المقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية، إال أنها 
على  الرقابة  من  مستوى  ممارسة  في  واصلت 

المسلمين.
غير  الفئات  بعض  عن  الخارجية  ونقلت 
القيود التي تفرضها وزارة حقوق  المسلمة، أن 
هذه  اتصال  على  االجتماعية  والتنمية  اإلنسان 
الفئات مع جهات خارجية، أدى لوجود صعوبات 
والمؤسسات  الكنائس  لبعض  كبيرة  تشغيلية 
الفئات  هذه  أن  وخصوصاً  األخرى،  األجنبية 

تحصل على  التمويل من منظمات خارجية.
بعض  رغ��م  »على  التقرير:  ف��ي  وج��اء 
االستثناءات، فإن بعض المواطنين البحرينيين 
الحصول  وفرص  سكنية  بمزايا  يتمتعون 
الرسمية  المؤسسات  في  إدارية  مناصب  على 
والعسكرية، أفضل من فئة أخرى من المواطنين«.
من  عدد  عن  األميركية  الخارجية  نقلت  كما 
وسائل اإلعالم الدولية والمنظمات غير الحكومية 
االعتقاالت التي طالت أكثر من 200 شخص في 
 ،2010 أيلول  وسبتمبر/  آب  أغسطس/  شهري 
والعنف  سياسية  بتظاهرات  ربطها  تم  والتي 
وتم  السكنية،  األحياء  بعض  على  أثر  الذي 
والتحريض  الحكومة  ضد  التآمر  تهم  توجيه 
كاذبة،  معلومات  ونشر  اإلرهابية  األعمال  على 
رافقتها  االعتقاالت  هذه  أن  إلى  التقرير  الفتاً 

تقارير عن سوء المعاملة أثناء االحتجاز.
سبقت  التي  الفترة  أن  إلى  التقرير  وأشار 

االنتخابات النيابية في 23 أكتوبر/ تشرين األول 
2010، شهدت فرض قيود من قبل الحكومة على 
السياسية،  للحمالت  العبادة  أماكن  استخدام 
من  منعه  تم  الشيعة  الدين  رجال  أحد  وأن 
تحت  أسبوعين،  لمدة  الجمعة  خطبة  إلقاء 
بحسب  الديني«،  الخطاب  آداب  »انتهاك  مبرر 
اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  تصريحات 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة آنذاك. 
جماعات  أية  أن  كذلك  التقرير  وأوض��ح 
مؤسسة  أو  جمعية  لتشكيل  تسعى  دينية 
على  الحصول  عليها  يستوجب  تمثلها،  أهلية 
العدل والشئون اإلسالمية،  ترخيص من وزارة 
يتوجب  المسلمة  غير  الجماعات  أن  حين  في 
االجتماعية  التنمية  وزارة  لدى  التسجيل  عليها 
لممارسة نشاطها، كما أن ذلك قد يتطلب منها في 
بعض األحيان الحصول على موافقات من وزارة 
ووهيئة  الثقافة،  ووزارة  والتعليم،  التربية 
الداخلية، تبعاً لطبيعة  شئون اإلعالم أو وزارة 

أنشطة الجمعية أو المؤسسة المراد تشكيلها. 
تابعة  مؤسسة   13 أن  التقرير  ذكر  كما 
في  تسجيلها  تم  مسلمة  غير  دينية  لجماعات 
وزارة التنمية االجتماعية، بما في ذلك الكنائس 
المسيحية والمعابد الهندوسية، وأنه في مايو/ 
أن  مسيحية  كنائس  عدة  ذكرت   2010 أيار 
دون  من  التسجيل،  إعادة  منهم  طلبت  الوزارة 

تقديم مبرر واضح لذلك.
وأكد التقرير كذلك أن عددا من الجماعات غير 
لم تسع لتسجيل نفسها  البحرين،  المسلمة في 
رسمياً في وزارة التنمية، ألن لديها يقينا من أن 
مؤسسات  أي  تسجيل  طلب  سترفض  الوزارة 

جديدة لغير المسلمين.
تقريرها  في  األميركية  الخارجية  وأوردت 
أيضاً أن المؤسسات الدينية السنية والشيعية 
قبل  من  ومراقبتها  تمويلها  يتم  البحرين،  في 
الحكومة، ناهيك عن األوقاف والمحاكم الشرعية، 

التي تمثل كال من الشيعة والسنة.

ما تتدخل الحكومة  وجاء في التقرير: »نادراً 
مع ما تعتبره الشعائر الدينية المشروعة. كما 
العامة،  الدينية  المناسبات  بعقد  تسمح  أنها 
 750 نحو  وهناك  عاشوراء.  شعائر  وأبرزها 

مسجداً للشيعة و460 مسجدا للسنة«.
التي وقعت  التقرير إلى االشتباكات  وتطرق 
إزالة  إثر  على   ،)2010( عاشوراء  موسم  في 
منطقتي  في  عاشوراء  شعارات  األمن  قوات 
ديسمبر/  شهر  منتصف  في  وكرانة  المالكية 

كانون األول 2010.
للشئون  األعلى  المجلس  أن  إلى  لفت  كما 
اإلسالمية يشرف على برامج جميع المواطنين 
الذين يدرسون الدين في الخارج، وأن الحكومة 
الدينية  علومهم  يتلقون  من  في  بعناية  تدقق 

في إيران. 

الدينية الحرية  انتهاكات 
أكدت الخارجية األميركية في تقريرها تلقيها 
في  الدينية  للحريات  االنتهاكات  عن  تقارير 

البحرين.
وأشارت في هذا السياق إلى إعادة الجنسية 
لرجل الدين الشيخ حسين نجاتي وعائلته في 
4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وذلك بعد أن 
 19 في  جنسيته  إلغاء  الداخلية  وزارة  أعلنت 
سبتمبر/ أيلول 2010، بمبرر مخالفات إجرائية 

في عملية تجنيسه.
تقارير  عن  األميركية  الخارجية  نقلت  كما 
الناشطين  من   23 تعرض  بشأن  تلقتها 
في  المعاملة  لسوء  والسياسيين  الحقوقيين 

االحتجاز خالل الفترة التي يغطيها التقرير. 

االجتماعية النشاطات 

الدينية  التمتع بالحرية  التي تحد من   
التوترات  تأثير  استمرار  إلى  التقرير  أشار 
االجتماعية  العالقات  على  المذهبية  اإلقليمية 

البحرين. في 
شهدت  التي  الفترة  خالل  أنه  إلى  ولفت 
أغسطس  شهري  في  البحرين  في  اعتقاالت 
وسبتمبر 2010، وصفت بعض وسائل اإلعالم 
عددا من السياسيين والناشطين البارزين، بما 
»اإلرهابيين«، وهو  ب�  فيهم جمعيات سياسية، 
األطراف  بين  التوتر  حدة  تصعيد  إلى  أدى  ما 

البحرين. المذهبية في 
استمرار ظهور بعض  إلى  التقرير  أشار  كما 
الرسوم  خالل  من  لليهود  المعادية  التعليقات 
بالصراع  عادة  المرتبطة  الكاريكاتورية، 
فعل  رد  أية  دون  من  الفلسطيني،  اإلسرائيلي 

رسمية تجاه ذلك. 

األميركية الحكومة  سياسة 
األميركيين  المسئولين  أن  التقرير  أكد 
ممثلي  مع  منتظمة  اجتماعات  يعقدون 
بحقوق  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات 
من  الدينية  الحرية  مسائل  لمناقشة  اإلنسان 
بحقوق  الصلة  ذات  األخرى  الموضوعات  بين 

اإلنسان. 
كما أشار إلى رعاية اإلدارة األميركية زيارة 
الى  عبدالرؤوف  فيصل  اإلم��ام  الدين  رجل 
العام  في  المبارك  رمضان  شهر  خالل  المنامة 
الماضي، والتي قام خاللها بعدد من المحادثات 
التي  الزيارة  وهي  اإلسالمية،  األطراف  مع 
الصحف  قبل  من  إيجابية  بتغطية  حظيت 

البحرينية.  المحلية 
كما أشار إلى أنه في أواخر شهر يوليو/ تموز 
2010، استضافت السفارة األميركية المحاضر 
زهير  كولومبيا  جامعة  من  المسلم  األميركي 
السينمائية  العروض  من  سلسلة  إلجراء  علي، 
والتي  البحريني،  الشباب  مع  والوثائقية 
وتوضح  األصليين  السكان  ثقافة  تتناول 
والرحمة  العدالة  في  اإلسالمية  المبادئ 

والتسامح.

§ الوسط - أماني المسقطي

] ذكرت وزارة الخارجية األميركية أن البحرين تفتقر لقانون يمنع ممارسات 
التمييز فيها، أو أية إجراءات لتقديم التظلم من التمييز، مؤكدة في الوقت نفسه 

تلقيها تقارير عن االنتهاكات للحريات الدينية في البحرين في 2010.

جانب من ممارسة إحدى الطوائف في البحرين شعائرها الدينية

فريجي: مشروع األمم المتحدة لحماية الصحافيين 
يشمل الصحافيين و»البلوغرز« والمصورين ورسامي الكاريكاتير

§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

التابع  اإلعالمي  المركز  رئيس  ق��ال   [
إن  »الوسط«  ل�  فريجي  نجيب  المتحدة  لألمم 
مشروع األمم المتحدة الذي تبحثه حالّياً منظمة 
يشمل  الصحافيين  حماية  بشأن  »اليونسكو« 
أو  الصحافي  سواء  باالتصال  يقوم  من  كل 
وحتى  الصحافيين،  المصورين  أو  »البلوغرز« 

رسامي الكاريكاتير«.
لألمم  العام  األمين  أن  فريجي  وأوض��ح 
كلمة  يقدم  أن  على  أصر  مون  بان كي  المتحدة 
األول  أمس  باريس  في  المنعقد  االجتماع  في 
وجمع   )2011 أيلول  سبتمبر/   13( الثلثاء 
المتعلقة  القضايا  لبحث  المتحدة  األمم  وكاالت 
من  إفالت  عدم  وضمان  الصحافيين  بسالمة 
ألقاها  العقاب،  من  الصحافيين  على  يعتدي 
أن  مؤكداً  المساعد،  العام  األمين  عنه  بالنيابة 
األمم  دور  تطوير  إطار  في  يأتي  االجتماع  هذا 
المتحدة في ضمان حرية الصحافيين ومنتسبي 
اإلعالم لعدم تعرضهم لهجوم واعتداءات، فهناك 

الذين ُيقتلون، وآخرون يخطفون«.
محترفي  كل  يشمل  »الموضوع  أن  وتابع 
األمم  من  حرص  وهذا  أشكاله،  بكل  اإلع��الم 
على  الصحافيين  حرية  ضمان  على  المتحدة 
واإلقليمية،  والوطنية  المحلية  المستويات 

وحتى على الصعيد الدولي«.
ضرورة  وطنية  فعاليات  أكدت  ذلك؛  إلى   
حماية الصحافيين وعدم إفالت المعتدين عليهم 
األمين  إليه  تطرق  ما  أن  معتبرين  العقاب،  من 
ذلك،  بشأن  مون  كي  بان  المتحدة  لألمم  العام 
فيها  قدماً  المضي  ينبغي  طريق  خارطة  بمثابة 
على  والتشديد  الصحافيين  حماية  لضمان 
سالمتهم، معتبرة أن »حماية الصحافيين واجب 
وطني ال مناص عنه، والتزام ال يمكن التراجع أو 

النكوص عنه في جميع الظروف«. 

وسياسية،  حقوقية،  شخصيات  وش��ددت 
»الوسط«  ل�  وإعالمية، ونيابية في تصريحاٍت 
الذي  مون  خطاب  مضامين  تحقيق  أهمية  على 
شدد على أنه يجب أن يبلور الجهد في هذا الصدد 
لوضع خطة عمل لحماية الصحافيين من خالل 
الدولية  المؤسسات  بين  واسعة  شراكة  إقامة 
واإلقليمية، والمنظمات المهنية والمنظمات غير 

الحكومية ذات الخبرة في هذا المجال.
األمين  به  تفضل  ما  أن  الفعاليات  وأوضحت 
أن تكون  أنه »ال يمكن  المتحدة من  العام لألمم 
الصحافة حرة إذا كان الصحافيون واإلعالميون 
عين  هو  واع��ت��داءات«،  لهجوم  يتعرضون 
الحقيقة وجوهر الحق الذي ال غنى ألي مجتمع 

ديمقراطي عنه. 
المنبر  لجمعية  العام  األمين  قال  جانبه،  فمن 
عند  الوقوف  »يجب  إنه  مدن  حسن  التقدمي 
هذه المناسبة من أجل لفت األنظار الى حاجتنا 
وجهات  لجميع  تتسع  حرة  لصحافة  المتزايدة 

الموجود  والتنوع  التعددية  عن  وتعبر  النظر، 
بما يساعد على إطالق  البحريني،  المجتمع  في 
إثراء  في  تسهم  وصحافية  إعالمية  ديناميكية 
الحوار الحر الرامي إلى التغلب على الصعوبات 
التي تمر بها البالد، عبر التأكيد على قيم الوحدة 

الوطنية والتسامح والعيش المشترك«.
يهيمن  نادرة؛  استثناءات  عدا  »ما  وأضاف 
الكالم نفسه،  على صحافتنا صوت واحد يقول 
المذهبية  النعرات  اثارة  في  سيئاً  دوراً  ويلعب 
والفئوية، ويحمل نَفساً تحريضياً من شأنه أن 
يزيد األمور تعقيداً، ويمنع التئام الجروح، ودفع 
المجتمع نحو التصالح مع نفسه ومع مصالحه 
والتطور  والتنمية  االستقرار  في  الحقيقية 

السياسي الصحي في آفاق ديمقراطية«.
العاملين  من  الكثير  تعرض  »لقد  وأردف 
المضايقات  من  للعديد  وُكتابها  الصحافة  في 
في  أعمالهم  من  والفصل  كاالعتقال  والتعسف؛ 
أنفسهم  آخرون  ووجد  الصحافية،  المؤسسات 
المجال  هذا  وفي  البالد،  مغادرة  إلى  مضطرين 
العام لألمم  األمين  تأكيد  أهمية خاصة  يكتسب 
المتحدة بان كي مون على انه ال يمكن أن تكون 
الصحافة حرة إذا كان الصحافيون واإلعالميون 
أو  ومضايقات  واعتداءات  لهجوم  يتعرضون 
اعتقال أو تخويف، ألن هذه االعتداءات ال تمنع 
التدفق الحر للمعلومات فقط، وإنما أيضاً تخنق 

قدرة الناس على نقل قصصهم إلى اآلخرين«. 
خالل  البحرينية  الصحافة  »شهدت  وأكمل 
وطني  صحافي  كادر  بروز  الماضية  السنوات 
قوامه  والحرفية،  الكفاءة  من  كبير  قدر  على 
الذين  الرأي  وكتاب  المحررين  من  العشرات 
الشديد؛  ولألسف  مهماً،  زخماً  صحافتنا  منحوا 
فان الكثيرين من األكفاء من هؤالء وجدوا أنفسهم 
االجراءات  بسبب  الصحافية  الممارسة  خارج 
مهّماً  يبدو  لذلك  األخيرة،  الفترة  شهدتها  التي 
العمل على تصحيح هذا الوضع الشاذ، وضمان 

والصحافيين  المتضررين،  الصحافيين  حقوق 
اإلعالمي  التنوع  مناخ  وإعادة  عامة،  والكتاب 
تشريعات  سن  في  قدماً  والمضي  والصحافي، 
تضمن عدم التعرض لحرية الصحافي في قول 

ما يمليه عليه ضميره وقناعته«. 
الشورى  مجلس  عضو  أوضحت  جانبها،  من 
تضم  التشريعية  الساحة  ان  العوضي  لولوة 
الصحافي،  بالعمل  مباشرة  صلة  لها  قانونين 
قانون الطباعة والنشر وقانون العقوبات، وهما 
المزيد  الى  قانونان صدرا منذ فترة ويحتاجان 

من التطوير لمواكبة التغيرات الحاصلة«.
ينصف  جديد  قانون  الى  »نحتاج  وأضافت 
كل حق  ألن  اآلخر،  الطرف  وينصف  الصحافي، 
له حٌقّ آخر، واذا كنا ننشد حقوق الصحافيين؛ 
حقوق  على  نشدد  أن  األخرى  الجهة  في  فالبد 

اآلخرين«.
وأردفت »قانون الطباعة والنشر صدر بحقه 
دستورية  بعد  الدستورية  المحكمة  من  حكم 
الوطني  التوافق  حوار  اشار  وقد  مواده،  إحدى 
بين  الجمع  وكيفية  االعالم،  حرية  قضايا  الى 
حرية الصحافة وحقوق الجهات األخرى، وعلى 
هذا  في  النظر  إع��ادة  من  البد  فإنه  حال  كل 

التشريع واصدار قانون أكثر تطوراً«.
وفي المنحى ذاته، اشار النائب عدنان المالكي 
أمٌر  البحرين هو  في  الصحافيين  ان حماية  الى 
السياسي  بالمنظور  ليس  أحد،  عليه  يختلف  ال 
التي  المهنية  المعطيات  وفق  حتى  بل  فقط، 
من  قريباً  يكون  أن  الصحافي  على  تفرض 
المشاكل أينما كانت وفي أكثر األوقات صعوبة.
حماية  الى  المدخل  أن  »نعتقد  وأض��اف 
ممارسي  يحمي  قانون  وجود  هو  الصحافيين 
من  بهم  تحدق  التي  األخطار  من  المهنة  هذه 
مختلف الجهات التي تنظر الى االعالم بعدائية، 
تغيرت  تكون  أن  يفترض  التي  النظرة  وهي 
بعد  البالد  التي عاشتها  االجواء االصالحية  مع 

اتساع هامش الحريات خالل العقد الحالي«.
قصور  هناك  الي��زال  اآلن  »حتى  واردف 
تهتم  ال��ت��ي  التشريعات  ف��ي  تشريعي 
األمر  من  بات  أنه  نرى  لذلك  بالصحافيين، 
المؤكد أن قانون الصحافة سيرى النور في دور 
الحاجة  التجربة  أثبتت  ان  بعد  المقبل،  االنعقاد 
األكيدة الى مثل هذا القانون ألنه سيكون ضمانة 
الى الجهتين المعنيتين، الصحافيين باعتبارهم 
الى  تحتاج  الذي  القضاء  والى  الشأن  أصحاب 
أقوى  عالقٍة  الى  ليؤسس  التشريع  هذا  مثل 

وأكثر تماسكاً في صيانة القانون والدفاع عنه.
سيقفون  النواب  غالبية  بأن  »أجزم  وأكمل 
القانون  في  الحريات  هامش  توسيع  مع 
هي  الصحافية  الحريات  اتساع  ألن  المنتظر، 
احدى الضمانات التي من شأنها أن تخلق حاجز 
استهداف  أي  من  المهنة  في  للمشتغلين  حماية 
الحسابات  تصفية  استغالل  من  محاولة  أو 
إن  والفساد  القصور  أوجه  على  والتغطية 

وجدت«.
وتابع المالكي »غالبية الجهات التي تتعاطى 
كما  عملها،  ينظم  قانون  لها  العام  الشأن  مع 
الرقابة  لملفات  مالصقة  األكثر  الجهات  أن 
ما  نوعاً  تملك  والحريات  العام  المال  وحماية 
أن  من  البد  لذلك  مثاًل،  كالنواب  الحصانة،  من 
الصحافي  العمل  بيئة تجعل  يتم خلق وتطوير 
العام،  الصالح  عن  وذوداً  وانفتاحاً  حرية  أكثر 
أو  مستهدف  انه  الصحافي  يشعر  أن  دون  من 
أن تطوله قرارات الحبس واإليقاف أو الفصل«.

واستدرك النائب المالكي »اضافة الى ذلك، ال 
ينبغي اغفال انه حتى مع وجود قانون متطور 
خالل  البحرين  عليه  ستقبل  ما  وهو  للصحافة 
يحمي  أن  الصحافي  على  يجب  المقبلة،  الفترة 
نفسه بنفسه من خالل الطرح الجاد والصحيح، 
يحكمها  األمور  وكل  ديمقراطي  بلدٍ  في  فنحن 
القانون الذي يسري على الجميع بال استثناء«.

نجيب فريجي
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الجامعيون: الجهات الحكومية والخاصة فصلتنا بال أسباب قبل 4 أشهر

»تمكين«: مجلس الوزراء حّول مشروع توظيف قائمة »1912« إلى »العمل«
§ الوسط - علي الموسوي

] أفصح صندوق العمل »تمكين«، لـ »الوسط« 
عن أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في شهر مايو/ 
مسئولية  بنقل  يقضي   ،)2011( الماضي  أيار 
 ،)1912( قائمة  في  الجامعيين  العاطلين  توظيف 
لدى  المسئولية  كانت  أن  بعد  العمل،  وزارة  إلى 

»تمكين« منذ انطالقه في العام )2008(.
وأوضحت »تمكين«، في رّدها على سؤال بشأن 
المدرجين  الجامعيين  مع  سُتتخذ  التي  اإلجراءات 
في القائمة، وتم فصلهم من وظائفهم قبل 6 أشهر، 
الوزراء  مجلس  من  الصادر  للقرار  »تنفيذاً  بأنه: 
 ،2011/05/08 في  الصادر   ،)13-2107( رقم 
القاضي بنقل مشروع العاطلين الجامعيين )قائمة 
1912( إلى وزارة العمل، فيطيب لنا إعالمكم بأنه 
تم نقل المشروع أعاله إلى وزارة العمل من تاريخ 

.»2011/09/01
في  المسئولون  »سيقوم  بأن:  »تمكين«  وأكدت 
من  فصلوا  من  أي  بهم،  باالتصال  العمل،  وزارة 
أعمالهم، في أقرب فرصة ممكنة لترتيب اإلجراءات 

الالزمة لمواصلة عملية التدريب«.
ويأتي نقل مشروع توظيف العاطلين الجامعين 
من قائمة )1912(، إلى وزارة العمل، بعد أن فصلت 
العديد من الجهات الحكومية والخاصة، العشرات 
المذكورة،  القائمة  في  المدرجين  الجامعيين  من 

وذلك قبل 6 أشهر، دون أسباب واضحة.
وقد أكد عدد ممن ُفصلوا أنهم: »كنا نعمل برواتب 
ال تتجاوز 270 ديناراً، ولمدة 7 ساعات يومياً، في 
بين  الموقعة  العقود  بحسب  متدربين  أننا  حين 

»تمكين« وجهات العمل«.
وذكروا بأنهم: »فوجئوا في األسبوع الثاني من 
باتصاالت   ،)2011( الماضي  نيسان  أبريل/  شهر 
من الجهات التي كنا نعمل فيها، ومن بينها وزارة 
العمل، وأنهم  إلى  العودة  الصحة، تطلب منا عدم 

استغنوا عن خدماتنا«.
وأشاروا إلى أنهم تسلموا رسائل إنهاء الخدمة، 
مع  تتعامل  التي  الخاصة  الشركات  إحدى  من 
التدريب  فترة  أنهوا  أنهم  فيها  »تمكين«، ومكتوب 
في )1 أبريل/ نيسان 2011(، على رغم أن بعضهم 

عملوا حتى 14 من الشهر المذكور«.
ونّوهوا إلى أن: »عندما قبلنا بالعمل في الجهات 
عامين،  لمدة  العقد  كان  »تمكين«،  حددتها  التي 
على أن تكون رواتبنا الشهرية 400 دينار، إال أننا 

عملنا برواتب أقل، وال تتجاوز 270 ديناراً«.
وبّينوا أن رسالة إنهاء الخدمة، مذكور فيها أننا 
من قائمة العاطلين الجامعيين )1912(، ولسنا في 
وزارة  لدى  الموجودة  للعاطلين  الكلية  القائمة 

العمل.
في  مثّبتين  نكون  أن  إلى  نطمح  »نحن  وقالوا: 
نقفز  أن  الجامعية، ال  تتناسب وشهاداتنا  وظائف 
تتناسب  ال  وبرواتب  أخرى،  إلى  عمل  جهة  من 
ونحن  سنوات  ومضت   .)...( الجامعية  وشهاداتنا 
على أمل أن ُنثّبت في وظائف مناسبة ولكن دون 

جدوى«.
وبذلنا  عدة،  سنوات  طوال  »درسنا  وأضافوا: 
وتخرجنا  التعلم،  أجل  من  األموال  وأنفقنا  الجهد 
إال  وخارجها،  البحرين  في  مختلفة  جامعات  في 
طول  وبعد  لنا،  وظائف  وجود  بعدم  فوجئنا  أننا 

انتظار، والوعود التي يطلقها المسئولون، خرجت 
قائمة العاطلين الجامعيين )1912(، وتم توظيفنا 
في وزارات حكومية تحت مسمى متدربين، إال أننا 
في حقيقة األمر موظفون، ونقوم بكل المهمات التي 
يتسلَّمون  الذين  المثّبتون،  الموظفون  بها  يقوم 
ضعف رواتبنا، ولهم عدة مميزات، من بينها أجر 

العمل اإلضافي«.
من  وهم  المفصولون  الجامعيون  ــف  وأِس
الجهد  هذا  كل  »بعد  بقولهم:   ،)1912( قائمة 
الحصول  لحين  المستمرة  والمتابعة  والتعب، 
قائمة  إلى  اآلن  نعود  تدريب،  أو  عمل،  جهة  على 
العاطلين الجامعيين، وال وجود لوظائف تتناسب 
وفنون  والجغرافيا،  )التاريخ  وتخصصاتنا، 
على  إسالمية(،  وتربية  عربية،  ولغة  تطبيقية، 
المفترض  من  التخصصات  »هذه  أن  من  الرغم 
َمْن يدرِّسون في وزارة التربية  أن تكون وظائف 
والتعليم، ال أن يظلون سنوات بال وظائف، أو في 

وظائف ال تتناسب وتخصصاتهم«.
بعد  »تمكين«،  راجعنا  »كلما  بأنهم:  وذكروا 
لنا إن  التي كنا فيها، قيل  العمل  فصلنا من جهات 
المشروع تحّول إلى وزارة العمل، وال ندري ما هو 
انتظرناها  التي  المدة  اآلن، هل سننتظر  مصيرنا 
سابقاً للحصول على عمل، أم أن الوزارة ستسرع 
على  الحصول  في  معاناتنا  وتنهي  توظيفنا،  في 

مصدر رزق لنا؟«.
يشار إلى أن عاهل البالد، جاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، قد وّجه في العام 2008، الجهات 
دينار،  مليون   15 مبلغ  لتخصيص  المعنية، 

لتوظيف العاطلين الجامعيين.

وزير »البلديات« يرفض لقاء 
عدد من المفصولين والموقوفين

§ المنامة - صادق الحلواجي

] رفض وزير شئون البلديات والتخطيط 
بمجموعة  االلتقاء  الكعبي،  جمعة  العمراني 
عن  والموقوفين  المفصولين  الموظفين  من 
والتقصي  التحقيق  لجان  خلفية  على  العمل 
التي شكلها بالوزارة على خلفية األحداث التي 

شهدتها البالد قبل أشهر.
وحالت قوات األمن دون قدرة الموظفين على 
االعتصام بالساحة المقابلة لمبنى وزار شئون 
البلديات بالمنامة أمس األربعاء )14 سبتمبر/ 
للموظفين  تسمح  لم  حيث   ،)2011 أيلول 

بدخول بهو الوزارة والتجمع فيه.
وموقوفون  مفصولون  موظفون  وأفــاد 
االعتصام  »نية  بأن  »الوسط«،  لـ  العمل  عن 
البلديات  بوزير  االلتقاء  بهدف  كان  بالوزارة 
ينوب  من  أو  فيها،  األول  المسئول  باعتباره 
عنه من الوكالء والمسئولين، وذلك لرفع جملة 
أوضاعهم  عن  واالستفسارات  المطالب  من 
الوظيفية بعد اإلجراءات التأديبية التي صدرت 

بحقهم«.
وأفاد الموظفون بأن »فئة كبيرة من الموظفين 
الموقوفين عن العمل انتهت فترة الثالثة شهور 
األولى التي أوقفوا عن العمل خاللها على ذمة 
التحقيق، بيد أن الوزارة بمختلف أجنحتها لم 
لفترة  بالتمديد  أم  بالعودة  سواء  تخاطبهم 
أطول، وخصوصاً أن هناك فئة تمت مخاطبتهم 
بالعودة وأخرى بالتمديد«. وأوضح الموظفون 
أن »التوجيهات الملكية ضمن الخطاب السامي 
لم  العمل  الموقوفين والمفصولين عن  بشأن 

يأت بأي نتائج فعلية على صعيد وزارة شئون 
وتشوبه  عشوائياً  مازال  فاألمر  البلديات، 
الضبابية من حيث التعامل واإلجراءات المتبعة 
مع الموظفين«، منوهين إلى أن »نسبة كبيرة 
من اإلجراءات التأديبية التي لحقت بأعداد من 
الموظفين كانت تستند إلى توجهات سياسية 

بحتة ولم ترتكز على أساس قانوني«.
من  الكثير  »هناك  أن  الموظفون  وبيَّن 
إخفاءها،  ــوزارة  ال تتعمد  التي  التفاصيل 
جراء  الرواتب  من  بالخصومات  والمتعلقة 
ومدة  باإلجازات  يتعلق  فيما  وكذلك  الغياب، 
التوقيف عن العمل والحقوق المالية، حيث لم 
منذ  الوزارة  من  تفاصيل  أو  بيان  أي  يصدر 
بالمفصولين  يتعلق  فيما  شهرين  من  أكثر 

والموقوفين عن العمل«.

»الرابطة«: المؤسسات الرسمية
 لم تتعاَل على االختالفات اإلثنية بالبالد

الرابطة اإلسالمية § جدحفص - جمعية 

الرابطة  جمعية  أصــدرت   [
 14 ــاء  ــع )األرب أمــس  اإلسالمية 
بياًنا   )2011 أيلول  سبتمبر/ 
الرابطة«، قالت فيه  بعنوان »رسالة 
شهدتها  التي  الدامية  األحداث  »إن 
إالّ  المآل  هذا  إلى  آلت  ما  البحرين 
في  والحكمة  العقل  استبعاد  بسبب 
إرهاصات  عن  فضاًل  هذا  معالجتها؛ 
الماضيين  العقدين  ـــداث  أح

والثمانينيات(«. )التسعينيات 
التي  األزمة  أن  »الرابطة«  ورأت 
بسبب  »نشأت  البحرين  عاشتها 
منذ  ُوجدتا  رئيستْين  مشكلتْين 
في  الحديثة  الدولة  تكوين  بدء 
في  تكمن  األولى  المشكلة  البحرين: 
الثقافية  المؤسسات  إنَّ  إذ  الهوية؛ 
تتعالى  أن  تستطع  لم  الرسمية 
الموجودة  اإلثنية  االختالفات  على 
جامًعا  ــاًرا  إط فتخلق  البالد  في 
ما  جميًعا،  البحرين  أبناء  يستوعب 
)نحن  الخطيرة  التصنيفات  خلق 

وهم(«.
التربية  »فمناهج  وأوضحت 
تستوعب  بحيث  ر  ُتطوَّ لم  والتعليم 
ما  واالنتماءات،  المشارب  جميع 

نفوس  في   - الصغر  منذ   - زرع 
المؤسسة  أنَّ  البحرين  أبناء  بعض 
هذه  وأنَّ  عنهم،  مختلفة  الرسمية 
نفسها  والحال  تعنيهم،  ال  المناهج 
أن  مؤكدًة  اإلعالم«،  إلى  بالنسبة 
ثقافة  ركيزتا  هما  واإلعالم  »التعليم 

وهويته«. المجتمع 
الثانية  »والمشكلة  وأضافت 
الثقافة  معدالت  ارتفاع  بعد  تولَّدت 
البحرين  أبــنــاء  ــدى  ل والــوعــي 
في  الرغبة  ــدوره  ب ُيولِّد  ــذي  ال
والسياسيَّة،  ــة  اإلداري المشاركة 
اعتماد  من  البدَّ  الحالة  هذه  ففي 
وتكافؤ  والشفافية  التنافسية  مبدأ 
نفوس  فــي  ُيــوجــد  بما  الــفــرص 
المؤسسات  في  الثقة  الطموحين 

البالد«.  في  الرسمية 
ضرورة  إلى  الجمعية  ودعــت 
التحريض  خطابات  من  »التخلُّص 
نحو  واالتجاه  والتقسيم،  والكراهية 
وتضميد  المبعثرة  األوراق  لملمة 
منزلًقا  البحرين  لنجنِّب  الجراحات، 

أكبر«. أزمة  إلى  يأخذها  جديًدا 
أمس  الجمعية  نت  دشَّ ذلك  إلى 
االنتخابية  الحملة  ــاء(  ــع )األرب
من  األولى  الدائرة  في  حها  لمرشَّ
المحافظة الشمالية علي حسن أحمد 

بإطالق  الحملة  وبدأت  العطيش، 
موقع  على  ح  للمرشَّ خاصة  صفحة 
برنامجه  تضمُّ  اإللكتروني  الجمعية 
وأخبار  الذاتية  وسيرته  االنتخابي 
والمطبوعات  االنتخابية  حملته 
مجموعة  إلى  باإلضافة  بها  الخاصة 

المتعلقة. الموضوعات  من 
ا  خاصًّ حساًبا  »الرابطة«  وأطلقت 
حها على موقع تويتر وصفحة  بمرشَّ
لتعزيز  فيسبوك  موقع  على  خاصة 
أهالي  مع  االجتماعي  التواصل 
جديًدا  مطبوًعا  وأصدرت  الدائرة، 
توزيعه،  سيتم   »2 »رؤيتنا  بعنوان 
على  منه  إلكترونية  نسخة  وتوجد 
فيه  أبدت  الذي  الوقت  وفي  موقعها. 
المقاطعة  لقرار  احترامها  »الرابطة« 
بمبدئها  »إيمانها  أكدت  وألصحابه، 
اإليجابية  المشاركة  نحو  الراسخ 
من  ــالح  اإلص نحو  الجهد  لبذل 
من  جلبه  يمكن  ما  وجلب  الداخل 
من  دفعه  يمكن  ما  ودفع  المصالح 

المفاسد«. 
الرابطة  جمعية  أنَّ  إلى  يشار 
المرحوم  فكر  تتبنَّى  اإلسالمية 
وشاركت  المدني،  سليمان  الشيخ 
االنتخابية  االستحقاقات  جميع  في 

البحرين. مملكة  عاشتها  التي 

قبول 163 طالبا وطالبة خليجيين في »طب جامعة الخليج العربي«

التعليم العالي يوجه إخطارًا إلى جامعة دلمون

§ المنامة ـ جامعة الخليج العربي

] أعلنت جامعة الخليج العربي عن قبول 163 طالبا وطالبة 
من دول مجلس التعاون الخليجي في السنة األولى طب بكلية 
بكلية  لاللتحاق  متقدم   300 أصل  من  الطبية  والعلوم  الطب 
الطب في العام الدراسي الجاري، إضافة إلى 67 طالبا وطالبة 

تم قبولهم في برنامج السنة التحضيرية. 
العربي  الخليج  بجامعة  الطلبة  شئون  عميد  وقــال 
طالبا   111 قبلت  الجامعة  إن  إسماعيل،  يوسف  عبدالرحمن 
بدول مجلس  العامة  الثانوية  من خريجي  وطالبة مستجدين 
العلوم  في  القبول  امتحان  اجتيازهم  بعد  الخليجي  التعاون 
الشخصية،  والمقابلة  االنجليزية  واللغة  والرياضيات 

باإلضافة إلى 52 طالبا وطالبة ممن أكملوا السنة التحضيرية 
بنجاح، فيما كان عدد الطلبة المقبولين في السنوات السابقة ال 
يتجاوز 150 طالبا وطالبة من أبناء الخليج، سواء المبتعثين 
أو الدارسين على حسابهم الخاص، ليرتفع العدد هذا العام إلى 
163 طالبا وطالبة جراء الزيادة المطردة في أعداد المتقدمين 
لدراسة الطب في جامعة الخليج العربي من أبناء دول المنطقة.
 14( األربعاء  أمس  عمم  للجامعة  بيان  في  العميد،  وأكد 
بجامعة  الدراسة  على  الطلب  أن   ،)2011 أيلول  سبتمبر/ 
والدراسات  الطبية  والعلوم  الطب  كليتي  في  العربي  الخليج 
العليا قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً هذه السنة قدر بـ 30 في المئة 
في كلية الطب و43 في المئة في تخصصات الدراسات العليا 

المختلفة.

والتعليم التربية  وزارة   - عيسى  مدينة   §

لمجلس  العامة  األمانة  قامت   [
الشكاوى  ضوء  في  العالي،  التعليم 
المفروضة  الرسوم  بشأن  المتصلة 
على الطلبة من جامعة دلمون والواردة 
في  المنشورة  أو  العامة  األمانة  إلى 
الجامعة  بإخطار  المحلية،  الصحف 
وفقاً  فوراً،  الوضع  تصحيح  بضرورة 
لالئحة المالية التي تمنع رفع الرسوم 
بعد  إال  جديدة  رسوم  أي  فرض  أو 

العالي.  التعليم  مجلس  موافقة 
وقال بيان صادر عن وزارة التربية 

أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس 
الجامعة  إخطار  كذلك  تم  إنه   )2011
تسجيل  عن  التوقف  بضرورة  نفسها 
الموقوفة،  البرامج  في  الجدد  الطلبة 
العالي  التعليم  مجلس  من  بقرار 
هذا  مثل  العامة  األمانة  رصدت  حيث 
من  العديد  بشأنه  وتلقت  التجاوز، 
التسجيل  هذا  ان  وحيث  الشكاوى، 
رقم  العالي  التعليم  لقانون  مخالف 
أثر  سمة  يرتب  وال   2005 لسنة   )3(
وعلى  سواء،  والعدم  هو  ألنه  قانوني 
الجامعة إخطار الطلبة المسجلين بذلك 
فورا، وإعادة ما دفعوه من رسوم لهم، 

وأنه وفي حالة عدم االلتزام بمضمون 
العامة  األمانة  تتولى  فسوف  اإلخطار 
العالي  التعليم  مجلس  إلى  األمر  رفع 
المناسبة بهذا الصدد. القرارات  التخاذ 
بهذه  العامة  األمــانــة  وشـــددت 
التزام  ضـــرورة  على  المناسبة 
التعليم  مجلس  بقرارات  الجامعات 
بعدم  االلتزام  ذلك  في  بما  العالي، 
البرامج  في  الجدد  الطلبة  تسجيل 
من  ذلك  على  يترتب  لما  الموقوفة 
الطلبة  بمصالح  مقصود  ــرار  إض
المخالفة  الجامعة  وتتحمل  وحقوقهم، 

ذلك. المترتبة على  التبعات  جميع 

»الشفافية« تعتذر عن عدم مراقبة االنتخابات لعدم تحقق المعايير الدولية
§ المنامة - الجمعية البحرينية للشفافية

االنتخابات  مراقبة  للشفافية عن عدم  البحرينية  الجمعية  اعتذرت   [
)التي ستجرى في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري(، معللة اعتذارها هذا بعدم 
تمكنها من مراقبة االنتخابات بدقة وشفافية وبحسب المعايير الدولية.  
المراقبة:  إلى  للجمعية  الرسمية  الدعوة  على  تعقيباً  الجمعية،  وقالت 
عن  نعتذر  فإننا  للمراقبة،  الرسمية  الدعوة  فيه  نقدر  الذي  الوقت  »في 
)عدم( مراقبة االنتخابات ألنه لن يكون بإمكاننا مراقبتها بدقة وشفافية 
وبحسب المعايير الدولية، لكننا سنقوم بعملية رصدها من حيث كونها 

شأناً عاماً«.
البحرينية  الجمعية  إدارة  مجلس  عقده  الذي  االجتماع  في  وذكرت 
للشفافية مساء الثلثاء )13 سبتمبر/ أيلول2011(، لمناقشة نتائج اجتماع 
القاضي خالد حسن العجاجي مع مندوبي بعض الجمعيات األهلية، ومنها 
الجمعية البحرينية للشفافية، عن معايير وشروط مشاركتها في مراقبة 
انطالقاً  للشفافية  البحرينية  الجمعية  إن  التكميلية،  النيابية  االنتخابات 
النيابية  االنتخابات  راقبت  فإنها  والمهنية؛  الوطنية  مسئوليتها  من 
االنتخابات  لمراقبة  التحضير  على  وعملت  السابقة،  الثالثة  والبلدية 
عملت  فإنها  وبالفعل  الحساسة،  الظروف  رغم  على  التكميلية  النيابية 
على تأمين المراقبين وفي الوقت ذاته طرحت رؤيتها خالل اجتماعها مع 
القاضي خالد حسن العجاجي، كما تقدمت بخطاب رسمي إلى وزير العدل 
واألوقاف رئيس اللجنة العليا لسالمة االنتخابات الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة، وذلك لتأمين مراقبة شفافة وفاعلة. لكن لألسف لم تتم االستجابة 

لمطلبنا.
 وأملت الجمعية أن يفتح حوار مجتمعي ومن قبل السلطات التشريعية 
والقضائية والتنفيذية لتطوير عملية مراقبة االنتخابات بما يجعلها أكثر 
شفافية ونزاهة، تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه 

الجمعية.

وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني

لجنة االنتخابات التنفيذية تعتبر موقف »الشفافية« من الرقابة »سياسيًا«
§ المنامة - بنا

التكميلية  لالنتخابات  التنفيذية  اللجنة  أصدرت   [
تعقيبًا على ما جاء في بيان الجمعية البحرينية للشفافية 
 )2011 أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس  الصادر 
التكميلية،  االنتخابات  على  األهلية  الرقابة  بخصوص 

حيث تضمن ما يأتي:
سالمة  على  لإلشراف  العليا  اللجنة  إن   - أواًل 
االنتخابات وفي ضوء طلب الجمعية البحرينية للشفافية 
ابتداء قد اتخذت قراراً بالموافقة على تقديم الدعم المالي 
المجتمع  مؤسسات  جمعيات  لجميع  اختياري(  )بشكل 
على  الوطنية  الرقابة  في  المشاركة  في  الراغبة  المدني 
اللجنة  أبلغته  ما  وهو  التكميلية،  النيابية  االنتخابات 
الجمعية  قامت  والتي  الجمعية  لرئيس  شفاهة  العليا 
به  أرفقت  العليا  اللجنة  إلى  بخطاب  بالتقدم  إثره  على 
عدد ٤١ اسمًا كمراقبين وكشفًا بطلب دعم مالي بمبلغ 
يوم  المنعقد  االجتماع  دينار، وخالل  قدره عشرة آالف 
العليا  اللجنة  قضاة  بين  الجاري  سبتمبر   17 الثلثاء 
ومؤسسات المجتمع المدني التي أبدت رغبتها مشكورة 
اللجنة  قامت  حيث  الوطنية،  الرقابة  في  المشاركة  في 

يتناسب  بما  الدعم  وتقدير  المقدم  الطلب  بدراسة  العليا 
األساسية  واالحتياجات  المتوافرة  اإلمكانات  وحجم 
لهذا  التطوعية  الصفة  االعتبار  في  آخذة  الرقابة  لعملية 
مع  العليا  اللجنة  تجاوب  يؤكد  ما  وهو  الوطني،  العمل 
طلب الدعم بعكس ما ذهب إليه خطاب الجمعية المرسل 

إلى اللجنة العليا.
  ثانيًا - إن اللجنة العليا وتنفيذاً لإلجراءات القانونية 
في  الناخبين  كشوف  بعرض  قامت  عليها؛  المنصوص 
اإللكتروني  الموقع  خالل  ومن  اإلشرافية  المراكز  مقار 
المحددة  أيام   7 مدة  خالل  وذلك  لالنتخابات،  الرسمي 
قانونًا للمراجعة وطلبات التصحيح من قبل الناخبين في 
أنفسهم،  الناخبين  ومراقبة  كامل  قضائي  إشراف  ظل 
ومن ثم تسليم جميع جداول الناخبين للمترشحين كافة 
عليها  النهائي  التصديق  بعد  انتخابية  دائرة  كل  بحسب 
وبعد انتهاء فترة الطعون أمام القضاء وصدور األحكام 

القضائية بشأنها.
ثالثًا - إن قوائم المترشحين وطبقًا للقانون تم عرضها 
وإعالنها ونشرها رسمّيًا من خالل لجان اإلشراف على 
االقتراع والفرز والموقع الرسمي لالنتخابات والصحافة 

المحلية، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون أمام القضاء. 
رابعًا - وبالبناء على ما تقدم؛ فإنه ال يسوغ  كمبرر 
التقدم  وبعد  األهلية  الرقابة  في  المشاركة  عن  للتخلف 
القول  الجمعية  قبل  من  رسمي  بشكل  الرقابة  بطلب 
تسليم  وعدم  المالي  الدعم  طلب  على  اللجنة  رد  )بعدم 
الناخبين  جداول  وكذلك  للجمعية  المترشحين  كشوف 
الجمعية،  خطاب  في  جاء  حسبما  بأسمائهم(  والمناداة 
ذلك أن جميع هذه المبررات قد تجاوزت األسس المهنية 
السليمة اذ جاءت المضامين في سياق )سياسي( ومن 
جوهر  أن  حين  في  القانون،  من   يساندها  ما  دون 
طبقًا  ومتحققة  قائمة  هي  ذلك  من  المنشودة  الغايات 

لنصوص القوانين السارية. 
أن  الى  االشارة  التنفيذية  اللجنة  تود  كما   - خامسًا 
الرقابة  في  شاركت  أن  لها  سبق  المذكورة  الجمعية 
جرت  التي  الماضية  الثالثة  االنتخابات  على  األهلية 
االنتخابات  تجرى  التي  ذاتها  واإلجراءات  النظم  وفق 
أي  عليها  يطرأ  ان  دون  من  ظلها  في  الحالية  التكميلية 
أن  يؤكد  ما  وهو  مغاير  موقف  اتخاذ  يستدعي  تغيير 

هذا الموقف مرتبط بخلفية سياسية بعيدة عن المهنية.
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المجلس وافق في أولى جلساته على إنشاء مضمار وحديقة بمدينة عيسى

»بلدي الوسطى« يتحفظ على رفض الكعبي اقتراحاته
§ مدينة عيسى - حسين الوسطي

ردود  على  الوسطى  بلدي  مجلس  تحفظ   [
وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة 
االقتراحات  غالبية  رفضه  بخصوص  الكعبي 
خالل  ذلك  جاء  المجلس،  أعضاء  من  المقدمة 
الجلسة األولى للمجلس البلدي أمس )األربعاء 14 
عيسى،  بمدينة  مقره  في   )2011 أيلول  سبتمبر/ 
االنعقاد  دور  في  للمجلس  األولى  الجلسة  وهي 
التي تشهد غياب 4 من أعضائه )ينتمون لجمعية 
على  عضويتهم  المجلس  أسقط  أن  بعد  الوفاق(، 

خلفية األحداث التي شهدتها البحرين.
موافقة  وأعضاؤه  المجلس  رئيس  ثمن  فيما 
وزير البلديات على عمل مضمار وحديقة باألرض 
الواقعة بمجمع 814 بمنطقة مدينة عيسى، إذ جاء 
في رد الوزير على المقترح المقدم من عضو بلدي 
الوسطى غازي الحمر أنه وبعد دراسة الموضوع 
من  الوزارة  تمانع  ال  المخصصة  اإلدارة  قبل  من 
الموقع  ضمن  األرض  كون  التخطيطية،  الناحية 
الشارع،  التعليمية خارج حرم  للمنطقة  الحكومي 
بينما  لذلك،  الالزمة  اإلج��راءات  اتخاذ  وسيتم 
من  للمزيد  الداخلية  الالئحة  إقرار  المجلس  أجل 

الدراسة والمناقشة.
موضوع  حول  الجلسة  خالل  النقاش  واحتدم 
فتح محالت تجارية على المبنى رقم 1134 طريق 
بالرفاع  السابعة  بالدائرة   815 مجمع   1532
الخاص بذوي  الوفاء  إلى مركز  التي يعود ريعها 
الوزير  رفض  بعد  وذلك  الخاصة،  االحتياجات 
واقع  العقار  أن  تبين  أنه  فيه  جاء  الذي  رده  في 
ضمن منطقة سكنية معمرة بالفلل السكنية، وإن 
خصوصية  على  سلباً  يؤثر  تجارية  محالت  فتح 

المنطقة السكنية وتتعذر الموافقة.
وأشار عضو المجلس خالد العامر إلى ضرورة 
رأى  فيما  الصحافة،  في  الموضوع  هذا  إثارة 
رئيس المجلس أن يعمل عضو الدائرة على إجراء 
من  موقفهم  لمعرفة  المنطقة  أهالي  بين  استبيان 
ثم  ومن  المذكور،  بالمبنى  تجارية  محالت  فتح 

رفعها مع رد المجلس إلى الجهات المختصة. 
غلق  بخصوص  الوزير  رد  األعضاء  وناقش 
الواقعة  والمطاعم  والمقاهي  التجارية  المحالت 
الساعة  تمام  في  الشرقي  بالرفاع   933 بمجمع 
رئيس  وسأل  الليل،  منتصف  بعد  عشرة  الثانية 
في  البلدية  دور  الحطاب عن  عبدالرزاق  المجلس 
إزعاجاً  تسبب  المحالت  أن  وخصوصاً  األمر  هذا 
إحالة  ستتم  أنه  الوزير  رد  في  جاء  إذ  لألهالي، 
المملكة  في  المختصة  الجهات  إلى  الموضوع  هذا 

للدراسة وإبداء الرأي.
مقترحاً  الوزير  رفض  على  األعضاء  واعترض 
الوسطى،  المنطقة  بتحويل 3 شوارع تجارية في 
المجلس نسخة  إلى طلب  المجلس  وأشار رئيس 
شئون  وزارة  إلى  األشغال  وزارة  ردود  من 
يخص  فيما  العمراني  والتخطيط  البلديات 
الوزير  أن  وخصوصاً  الشوارع،  على  االعتراض 
قبل  من  الموضوع  دراسة  بعد  أنه  رده  في  ذكر 
على  الموافقة  إمكان  عدم  تبين  المختصة  اإلدارة 
وذلك  تجارية  إلى  إليها  المشار  الشوارع  تحويل 
العتراض إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة 

األشغال.
والتخطيط  البلديات  شئون  وزير  ورفض 
العمراني تحويل المبنى رقم 16 الواقع على شارع 

مرجعاً  تجاري،  مبنى  إلى  أبوشاهين مجمع 921 
ذلك إلى أن الشارع المشار إليه غير معتمد تجارياً 
غير  شوارع  على  التجارية  األنشطة  إقامة  وأن 
التنظيمية  االشتراطات  يخالف  تجارياً  معتمدة 
قرار  على  المجلس  رئيس  اعترض  فيما  للتعمير، 
الوزير وطلب تحويله إلى الجهاز التنفيذي للمزيد 

من الدراسة ومن ثم الرد على الوزير.
أحمد  البلديين  العضوين  من  طلب  على  ورداً 
استمالك  بخصوص  الصباغ  ويوسف  األنصاري 
الفارسي بمنطقة  المقابلة لمجمع شيخان  األرض 
سيتم  أنه  رده  في  الوزير  أفاد  الشرقي،  الرفاع 
للتخطيط  العامة  اإلدارة  إلى  القرار  تحويل 

العمراني للبحث والدراسة.
من جانب آخر، ناقش المجلس موضوع تنظيم 
خالد  العضو  ونقل  السيارات،  مظالت  تراخيص 
المواقف  في  مظالت  بوضع  األهالي  رغبة  العامر 
مدير  بينت  فيما  السكنية،  للوحدات  المخصصة 
فاطمة  الوسطى  ببلدية  الفنية  الشئون  إدارة 
يعطي  أن  يستطيع  التنفيذي  الجهاز  أن  محمود 
كانت  إذا  للسيارات  مظالت  لوضع  الترخيص 
في  كانت  إذا  إال  السكنية  الوحدات  حدود  خارج 
وزارة  إلى  الرجوع  يتم  السكنية  الوحدات  نطاق 

اإلسكان في هذا األمر.

أولى جلسات »بلدي الوسطى« من دون 4 وفاقيين أسقط المجلس عضوياتهم

أهالي »السنابس« ينظمون حملة تنظيف 
لقريتهم من القاذورات واألوساخ المتكدسة

§ السنابس - محمد الجدحفصي

حملة   ،)2011 أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس  يوم  السنابس  أهالي  نظم   [
تكدست  أن  بعد  وذلك  القرية،  وشوارع  أزقة  من  والقمامة  النفايات  وإزالة  تنظيف 
وإزالة  الحضور  عن  وعمالها  النظافة  شركة  توقفت  أن  بعد  منها،  ضخمة  أكوام 

أيام. عدة  منذ  األوساخ 
واستمرت  الرابعة عصراً  الساعة  منذ  بدأت  التي  الحملة  في  بكثافة  األهالي  وقد شارك 
شوارع  تنظيف  في  والنساء  السن  كبار  مشاركة  ولوحظ  األولى،  المساء  ساعات  حتى 

منها. واألوساخ  القاذورات  وإزالة  القرية 
من  القمامة  إزالة  يتولون  الذين  النظافة  عمال  تخلف  لوحظ  أنه  القرية  أهالي  وذكر 
في  مؤكدين  األمر،  لذلك  واضح  سبب  دون  من  عملهم  مهمات  أداء  عن  واألزقة  الشوارع 
لم يسجل  فإنه  أمنية بصورة مستمرة  أحداثا  أنها تشهد  القرية على رغم  أن  ذاته  الوقت 

النظافة.  عمال  على  اعتداء  أي 
في  تسبب  القرية  تنظيف  تجاه  التزاماتها  عن  المسئولة  الشركة  تنصل  أن  وأوضحوا 
تكدس القمامة وانتشار األمراض بين أهالي القرية نتيجة انتشار الروائح الكريهة، األمر 
ونتيجة  المتكدسة،  القمامة  أكوام  على  والحشرات  البكتيريا  تكاثر  إلى  بدوره  أدى  الذي 
القرية ونقل المخلفات واألوساخ بسياراتهم الخاصة  لذلك األمر بادروا بأنفسهم لتنظيف 

السكنية. األحياء  عن  بعيدا 

أهالي السنابس أثناء قيامهم بحملة النظافة وإزالة النفايات

خلف: البحرين مقبلة على مشاريع كبرى بالطرق والمجاري
] قال وزير األشغال عصام بن عبداهلل خلف، إن مملكة البحرين مقبلة على الكثير من المشاريع 
الكبرى بمجال البنية التحتية خاصة تلك المتعلقة بخدمات الطرق والصرف الصحي.  وألقى 
الوزير خلف كلمة في نادي كابيتال كلوب بمرفأ البحرين المالي، وهو نادي األعمال الخاص في 

البحرين، بحضور عدد من كبار أصحاب األعمال والتجار والمستثمرين في البحرين. 
وتطرق الوزير في هذا اللقاء إلى لمحة تعريفية لمشاريع وخطط وبرامج وزارة األشغال، 
المحلية  الشخصيات  وسيرة  حياة  على  للتعرف  النادي  ينظمه  الذي  البرنامج  ضمن  وذلك 

واإلقليمية التي لها بصمات في البحرين وفي تحقيق التنمية المستدامة للبحرين. 
وتطرق إلى عزم وزارة األشغال عمل مسوحات الستعراض آراء 5.000 شخص في البحرين 
خالل شهر أكتوبر/ تشرين األول المقبل ضمن دراسة استقصائية للتعرف على آرائهم فيما 

يتعلق بخدماتها وأنشطتها المقدمة ألهم زبائنها والمقيمين في البحرين. 

الطبيب السماهيجي عاد
إلى البحرين أمس ويرقد في »السلمانية«

§ الوسط - علي الموسوي

إلى  السماهيجي،  سعيد  الطبيب  عاد   [
)14 سبتمبر/  األربعاء  أمس  البحرين عصر 
عالجية  رحلة  قضائه  بعد   ،)2011 أيلول 
أجرى خاللها  يوماً،  استمرت 20  األردن،  في 
أسباب  لمعرفة  المخ،  في  قسطرة  عملية 
توقيفه  فترة  خالل  به  أصيب  الذي  النزيف 
ما  قضية  ضمن  الجاف،  الحوض  سجن  في 

ُعرف ب� »الكادر الطبي«.
مجمع  إلى  السماهيجي،  الطبيب  وُنقل 
السلمانية الطبي، بواسطة سيارة اإلسعاف، 
لتنشيط  دورة عالج طبيعي،  حيث سيدخل 
على  المشي  من  ليتمكن  الدموية،  دورته 
متحرك  كرسي  على  يتنقل  إنه  إذ  قدميه، 

حالياً.
وقال أهل السماهيجي، إنهم فوجئوا بعدم 
وجود غرفة خاصة ليرقد فيها الطبيب، على 
لغرفة  أيام،   3 قبل  تنسيق  إجراء  من  الرغم 
دائرة  في  رقد  أنه  إلى  مشيرين  خاصة، 
الحوادث والطوارئ، حتى ساعة كتابة الخبر 

مساء أمس.
وعّبروا عن استيائهم من عدم توفير غرفة 
الرغم من  السماهيجي، على  خاصة للطبيب 
أن حالته النفسية والطبية ال تستدعي بقاءه 
في مكان عام، إذ قالوا: »حاولنا االتصال بأحد 
كبار المسئولين في مجمع السلمانية الطبي، 
إال أنه قام بإغالق هاتفه النقال بعد اتصاالت 

عدة أجريناها، كان هاتفه مفتوحاً خاللها«.
وطالب أهل الطبيب السماهيجي، بأن تقوم 
خاص،  مستشفى  إلى  بنقله  الصحة  وزارة 
مؤكدين  خاصة،  غرفة  توافر  عدم  حالة  في 
أن »الوزارة لن تعجز عن نقله إلى مستشفى 
خاص، وخصوصاً أنها تكفلت بعالجه خارج 

البحرين، عندما استدعى األمر ذلك«.
من  خشيتهم  السماهيجي  أهل  وأب��دى 
ما  إذا  جديدة،  صحية  انتكاسة  إلى  تعرضه 
»من  أنه  إلى  منّوهين  عام،  جناح  في  بقي 

األهل،  وكل  السماهيجي  أصدقاء  أن  المؤكد 
على  لالطمئنان  المستشفى  في  سيزورونه 
يسمح  ال  قد  عام  مكان  في  ووجود  صحته، 

بذلك«.
بيان  في  أعلنت  قد  الصحة  وزارة  وكانت 
الثلثاء الماضي )6 سبتمبر/  رسمي لها يوم 
أيلول 2011(، أن الطبيب السماهيجي تماثل 
المستشفى  للخروج من  للشفاء، وأنه جاهز 
في أي وقت، وأفادت بأن السماهيجي قد أدخل 
الطبي في 25 أغسطس/  الخالدي  إلى مركز 
آب 2011، تحت إشراف اختصاصي أمراض 
من  نقله  تم  أن  بعد  واألعصاب،  الدماغ 
بنزيف  إصابته  تشخيصه  وكان  البحرين، 

تحت الطبقة العنكبوتية.
وأجريت للطبيب السماهيجي قسطرة في 
شرايين الدماغ، فيما تم إرسال صور األشعة 
لمعرفة  الدنمارك،  إلى  للمخ،  أخذت  التي 
التداخلية  الدماغية  األشعة  استشاري  رأي 
ال  السماهيجي  حالة  أن  أكد  والذي  للدماغ، 

تستدعي إجراء أي تداخل مرضي.

الطبيب السماهيجي كما بدا لدى عودته
إلى البحرين عصر أمس

بدء تثبيت المتطوعين في الوزارة... »الصحة«:

§ الجفير - وزارة الصحة 

] قالت وزارة الصحة في بيان لها أمس األربعاء 
األطباء  مجموعة  إن   )2011 أيلول  سبتمبر/   14(
الطبية  الخدمات  في  والعاملين  والممرضين 
عنهم  اإلفراج  تم  الذين  الصحة  بوزارة  المساندة 
القضائية بحقهم  األحكام  إلى حين صدور  مؤخراً 
لم تتم إعادتهم إلى وظائفهم كما تناقله البعض في 
وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي،الفتة 
القضائية  األحكام  صدور  انتظار  في  أنها  إلى 
قانون  تنفيذ  إج��راءات  لتتخذ  بحقهم،  النهائية 
الخدمة المدنية والئحته التنفيذية تجاه المخالفين 
في المخالفات اإلدارية ومخالفات أخالقيات مزاولة 

المهنة.
وسائل  بعض  تناقلته  ما  على  رداً  ذلك  جاء 
عودة  عن  االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإلعالم 
الطبي  الكادر  في  والعاملين  األطباء  من  عدد 
إلى  الصحة  لوزارة  التابع  واإلداري  والصحي 
الجهات  إلى  قضاياهم  تحويل  تم  والذين  أعمالهم 
القضائية بسبب ارتكابهم أفعاالً ومخالفات تشكل 

تم  حيث  جنائية،  جرائم  الخارجي  مظهرها  في 
موخراً اإلفراج عن مجموعة من هؤالء الموقوفون 
من  االنتهاء  حين  إلى  إقامتهم  محل  كفالة  على 

محاكمتهم. 
القوانين  بتنفيذ  التزامها  الصحة  وأكدت وزارة 
التي  المخالفة  بحسب  كل  المخالفين  جميع  على 
الصحية  الخدمات  جودة  على  حفاظاً  ارتكبها 
المستشفيات  على  والمترددين  المرضى  وسالمة 

والمراكز الصحية التابعة إلى الوزارة.
من جانب آخر؛ ذكرت وزارة الصحة أنها بدأت 
فعلياً تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سمو األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة في توظيف المتطوعين 

بالوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
والدولية  العامة  العالقات  إدارة  مدير  وأكد 
المتطوعين  ه��ؤالء  أن  الرفاعي  عبدالعزيز 
كل  بالوزارة  المختلفة  القطاعات  على  سيوزعون 
والمتطلبات  وقدراته  الدراسية  مؤهالته  بحسب 
المدنية،  الخدمة  ديوان  حددها  كما  الوظيفية 
وسيتم تنفيذ جميع اإلجراءات المعتادة في حاالت 

التوظيف من اختبارات تحريرية ومقابالت لضمان 
استيفاء الشروط المتوافرة في المتقدم للوظيفة.

المحلية  الصحف  بعض  على  الرفاعي  وشدد 
ضرورة  االجتماعي  التواصل  شبكات  ومرتادي 
وعدم  واألخبار  المعلومات  نشر  في  الدقة  توخي 
نشر الشائعات غير الصحيحة التي تشيع البلبلة 

بين المواطنين.
بوزارة  والدولية  العامة  العالقات  مدير  وأكد 
على  مبنيًة  سياسًة  تنتهج  الوزارة  أن  الصحة 
العالية  األكاديمية  المؤهالت  ذوي  استقطاب 
والكفاءات والخبرات المتميزة من المواطنين أوالً 
ثم  التعاقد مع الخبرات من خارج البحرين لضمان 
والمقيمين.  للمواطنين  الصحية  الخدمات  جودة 
حملة  بتوظيف  الصحف  إحدى  إليه  ذهبت  ما  أما 
مقتصر  فهذا  العامة؛  والثانوية  اإلعدادية  الشهادة 
على الوظائف الدنيا كالخدمات المساندة كالسواق 
وموزعي الملفات الصحية وكتبة المراكزالصحية 
والمستشفيات التي ال تحتاج إلى مؤهالت جامعية 

وعددها محدود جداً.

الكوادر الطبية المفرج عنهم لم ُيرجعوا لوظائفهم

أهالي سترة: وفاة شاب با الختناق
§ سترة - حسين الوسطي

أمس  مساء  توفي   [
سبتمبر/   14( األرب��ع��اء 
سيد  الشاب   )2011 أيلول 
 35( مرهون  أحمد  ج��واد 
السلمانية  بمجمع  عاماً( 
بسيارة  نقله  إثر  الطبي 
األول  أمس  مساء  اإلسعاف 
في  لإلغماء  تعرضه  بعد 

منزله بسترة.
الشاب  شقيق  وأف���اد 
أن  ل�»الوسط«  المتوفى 
من  كمية  استنشق  أخ��اه 
بعد  ال��دم��وع  مسيالت 
رجال  بين  حدثت  مناوشات 
المتظاهرين  وبعض  األمن 
فاتحة  )كسار(  ختام  بعد 
سبتمبر   3 في  الشيخ  علي 
إلى  مشيراً  بسترة،  الجاري 
وكان  البيت  إلى  ذهب  أنه 
وتم  التنفس  يستطيع  ال 
قبل  من  المنزل  في  إسعافه 

العائلة.
السبت  أنه في يوم  وذكر 
سبتمبر(   10( الماضي 
مكافحة  ق���وات  أطلقت 

أمام  دموع  مسيل  الشغب 
إلى  أدى  ما  المنزل  باب 
فناء  داخل  الرائحة  انتشار 

المنزل.
العائلة  أن  وأوض���ح 
خرجت من المنزل بصعوبة 

الخانقة،  الرائحة  شدة  من 
»المتوفى  أن  مضيفاً 
الصغير  ابني  يحمل  كان 
إلخراجه من المنزل وتفادي 

استنشاق الغاز«.
ازدادت  شقيقه  أن  وذكر 

صعوبة  الصحية  حالته 
الثلثاء  األول  أمس  صباح 
حيث   )2011 سبتمبر   13(
تم االتصال باإلسعاف الذي 
السلمانية  مجمع  إلى  نقله 
الطبي، مشيراً إلى أن العائلة 

أمس  مساء  إتصاالً  تلقت 
السلمانية  من  )األربعاء( 
حالته  ب��ت��ده��ور  يفيد 
الوصول  وبعد  الصحية، 
إلى مجمع السلمانية الطبي 

تلقينا خبر وفاته.

ؐاألهالي متجمعون أمام منزل المتوفى مساء أمس... وفي االطار صورته
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شّكل اللجان الفرعية بـ 4 أعضاء لكل لجنة... وأصر على 3 توصيات رفضتها البلديات

»بلدي المحرق« يعترض على »المخاتير« ويطالب بزيادة صالحيات المجالس
§البسيتين - صادق الحلواجي

جلسته  في  المحرق  بلدي  مجلس  أبدى   [
للفصل  الثاني  الدور  من  األولى  االعتيادية 
سبتمبر/   14( األربعاء  أمس  الثالث  التشريعي 
الحكومة  اعتماد  على  اعتراضه   ،)2011 أيلول 
إثر  إلغائه  بعد  مجدداً  »المخاتير«  نظام  مؤخراً 
طرح عاهل البالد مشروعه اإلصالحي قبل نحو 

عشرة أعوام.
المخاتير  »نظام  أن  المجلس  وأوض��ح 
وقد  البلدي،  العضو  صالحيات  مع  يتضارب 
يتسبب في الكثير من المشكالت والعقبات بناء 
المتشابهة«.  الطرفين  كال  اختصاصات  على 
ب�  النواب  مجلس  المحرق  بلدي  وطالب 
والمطالبة  ورفضه،  النظام  على  »االعتراض 
البلدية عوضاً عن  المجالس  بزيادة صالحيات 

ذلك«.
وقال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة 
الحكومة  »عودة  أن  المرباطي  غازي  الخامسة، 
مع  إلغائه  بعد  أخرى  مرة  المشروع  بطرح 
ممثلة  البالد  لعاهل  اإلصالحي  المشروع  قدوم 
نحو  الدفع  يحتم  البلدية،  المجالس  في  تحديداً 
تطوير هذا المشروع ورفض التراجع ضمن هذا 
التوجه بناًء على واقع تاريخي ملموس، عوضاً 
البلدية  المجالس  أمام  عقبة  سيكون  أنه  عن 
وتراجعاً للكثير من المفاهيم الموجودة حولها«.
وأضاف المرباطي أن »اإلصرار الذي تمارسه 
نظام  إعادة  على   2006 العام  منذ  الحكومة 
المخترة ال يواكب طموحات وتوجهات وأهداف 
المشروع اإلصالحي لجاللة الملك، كما يتعارض 
جملة وتفصيال مع أحكام دستور البحرين، وال 
لنظام  يشير  أو  ينظم  قانون  أي  إلى  يستند 
المخاتير في هيكل الدولة. إضافة إلى أنه يشكل 
العامة  الموازنة  كاهل  على  إضافيا  مالياً  عبئا 
في  البحرين  مملكة  أن  نجد  وعليه  للدولة. 
تطوير  إلى  بحاجة  التاريخية  المرحلة  هذه 
المجالس  وخاصة  الدستورية  مؤسساتها 
اإلدارة  نظام  إلى  ترتقي  أن  أجل  من  البلدية 
المتخلفة  األطر  في  البحث  من  بدال  المحلية 
دون  من  فرضها  ومحاولة  الوراء  إلى  والعودة 
أي سند قانوني أو دستوري، ما يشكل تجاوزا 

للمجلس النيابي وتدخال في الشأن البلدي«.

تشكيل اللجان
االفتتاحية  جلسته  في  المجلس  وشكل  هذا 
للدور الثاني أمس لجانه الفرعية الدائمة ضمن 
المالية  اللجنة  الفنية،  اللجنة  هي:  لجان   3
العامة.  والمرافق  الخدمات  لجنة  والقانونية، 
وربط  العامة  العالقات  لجنة  استبعد  بينما 

تبعيتها مباشرة لمكتب رئاسة المجلس.
الدائرة  من: عضو  كاًل  الفنية  اللجنة  وضمت 
الدائرة  عضوة  المرباطي،  غازي  الخامسة 
األولى  الدائرة  عضو  سلمان،  فاطمة  الثانية 
خالد  الرابعة  الدائرة  عضو  المطوع،  محمد 
القانونية  المالية  اللجنة  ضمت  بينما  بوعنق. 
4 أعضاء أيضاً هم: عضو الدائرة السابعة علي 
المقلة، عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، 
عضو  سلمان،  فاطمة  الثانية  الدائرة  عضوة 

الدائرة الثامنة رمزي القالليف.
للجنة  االنضمام  أيضاً  أعضاء   4 واختار 
الدائرة  عضو  هم:  العامة،  والمرافق  الخدمات 
األولى  الدائرة  عضو  بوعنق،  خالد  الرابعة 
رمزي  الثامنة  الدائرة  عضو  المطوع،  محمد 

القالليف، عضو الدائرة السابعة علي المقلة.

اإلصرار على 3 توصيات
 3 على  البلدي  المجلس  أصر  ذل��ك،  إلى 
البلديات  اعترض عليها وزير شئون  توصيات 
وكانت  الكعبي.  جمعة  العمراني  والتخطيط 
المعنية  هي  عليها  أصر  التي  األولى  التوصية 
بمقترحة إعفاء المتقاعدين من الرسوم البلدية، 
حيث رد الوزير بأن »مقترح المجلس يتعارض 
التنفيذية  الالئحة  من   )69( المادة  حكم  مع 
لقانون   2002 لسنة   )16( رقم  بقرار  الصادرة 
لسنة   )35( رقم  بالمرسوم  الصادر  البلديات 
إعفاء  أو  الرسوم  إسقاط  أن  حيث   ،2001
وذلك  إنسانية،  العتبارات  يكون  منها  المدنيين 
بعد التأكد من صحة االعتبارات، حيث يتم ذلك 
الالزم، وعليه  االجتماعي  البحث  إجراءات  وفق 

فإنه تتعذر الموافقة على القرار.
المجلس  رئيس  نائب  اعترض  هذا  وفي 
ال  »البلدية  أن  وذكر  المقترح،  على  المقلة  علي 
الحكومة، والرسوم  مبلغ دعم من  تحصل على 
لتنفيذ  للبلدية  المهمة  الموارد  من  تعتبر 

المتعلقة  والخدمات  المشروعات  من  الكثير 
التوصية  إعادة  من  البد  وبالتالي  بالمواطنين، 
للجنة المختصة ودراستها مجدداً بحيث ُتوضع 
هذا  من  المتقاعدين  الستفادة  وشروط  معايير 
مقارنة  مرتفعاً  دخله  يعد  من  فمنهم  المقترح، 

بآخرين«.
غازي  العضو  الخامسة  الدائرة  ممثل  وأثنى 
المجلس،  رئيس  نائب  مقترح  على  المرباطي 
الراعية،  الدولة  نحو  يدفع  »المقترح  أن  وذكر 
وهذا المقترح يدفع بصورة أكبر من ذلك، والبد 
من إعادة النظر في المقترح«. فيما أيد اإلصرار 
فاطمة سلمان،  األعضاء:  من  كل  التوصية  على 
عبدالناصر  بوعنق،  خالد  المطوع،  محمد 

المحميد.
أيضاً على توصيته حول  المجلس  كما أصر 
مقترح عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، 
المواقف  من  مقتطعة  مساحة  حجز  بشأن 
ساحة  إلنشاء   216 بالمجمع  للدولة  المملوكة 
وزير  أحاط  حيث  المحرق.  ألهالي  شعبية 
شئون البلديات في رده على قرار المجلس بأنه 
»بعد دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية 

كمواقف  مخصص  إليه  المشار  العقار  أن  تبين 
الحالي  المروري  االزدحام  ويسبب  سيارات 
السيارات،  مواقف  قلة  بسبب  عامة  بصورة 

وعليه تتعذر الموافقة على هذه التوصية«.
على  المجلس  أصر  ثالثة،  توصية  وفي 
البلديات  شئون  وزير  عليها  اعترض  توصية 
كانت بشأن عمل استراحة للتواصل االجتماعي 
االستقالل  مدرسة  بجنوب  الواقعة  باألرض 
الثانوية للبنات بالدائرة الخامسة. حيث أحاط 
الموضوع  دراسة  »بعد  بأنه  هذا  في  الوزير 
المساحة  أن  تبين  المختصة،  الجهة  قبل  من 
من  المطلوب  الغرض  مع  تتناسب  ال  المطلوبة 
توفير  صعوبة  إلى  باإلضافة  األبعاد،  حيث 
 3 تقاطع  على  لوقوعها  لألرض  مناسب  مدخل 
تخطيطياً  األنسب  من  حيث  رئيسية،  شوارع 

تركها كمنطقة خضراء مفتوحة«.
األولى  الدائرة  عن  العضو  المجلس  وعين 
الوطنية  اللجنة  في  عنه  ممثاًل  المطوع  محمد 
العليا لرعاية شئون المعاقين بناء على خطاب 
وزارة  تقوم  حيث  البلديات،  شئون  وزير  من 
حالياً  االجتماعية  والتنمية  اإلنسان  حقوق 

بإعادة تشكيل اللجنة.

مستجدات جدول األعمال
المجلس  أحال  أعمال،  من  يستجد  ما  وضمن 
شئون  وزير  من  وارداً  طلباً  الفنية  للجنة 
بصالتين  مسجد  لبناء  للترخيص  البلديات 
للرجال والنساء، ومبنى مكون من عدة طوابق 
المجلس  أحال  كما  للمجلس.  تابعين  الحد  في 
عام  مدير  من  وارد  خطاب  أيضاً،  الفنية  للجنة 
أجل  من  الدوي  أحمد  باإلنابة  المحرق  بلدية 
لجمعية  مقر  بناء  مشروع  على  الموافقة  إبداء 
من  وذلك  بالمحرق،   228 مجمع  في  األنفال 
أجل دراسته وإبداء الرأي فيه. وأبدى المجلس 
موافقته المبدئية مجدداً على بناء مجمع تجاري 
للدراسة  الموضوع  وأحال  البسيتين  بمنطقة 
على  التوافق  تم  حيث  الفنية،  اللجنة  لدى 
عوضاً  للمشروع  بديلة  أرض  على  الحصول 
األحياء  وسط  كانت  التي  السابقة  األخرى  عن 
المشروع  في  المستثمر  وأب��دى  السكنية، 
أرض  وستكون  البديلة.  األرض  على  موافقته 

المجمع مطلة على الشارع الرئيسي السريع.

»بلدي المحرق« يوافق مبدئيًا على إنشاء مجمع تجاري على غرار المجمعات المماثلة الكبرى بالبالد

»بلدي المحرق«: استبدال أرض »مجمع البسيتين« بأخرى تراضيًا
§البسيتين - مجلس بلدي المحرق

رئيس  من  بتوجيهات  إنه  المحرق  بلدي  مجلس  قال   [
إلى  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  سمو  ال��وزراء 
المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 
إليجاد حل عادل لموضوع المجمع التجاري الذي كان أحد 
األطراف  توافقت  البسيتين،  في  إنشاءه  ينوي  المستثمرين 
في  تقع  جديدة  بأرض  الحالية  األرض  تبديل  يتم  أن  على 

مكان مناسب بعيداً عن األحياء السكنية.
وكان رئيس الوزراء زار مجلس المحرق البلدي في نهاية 
يوليو/ تموز 2011، واقترح خالل الزيارة الحلول لعدد من 
اإلطار  هذا  وفي  الزمن.  من  لفترة  عالقة  ظلت  التي  القضايا 
هذا  لحلحلته  ال��وزراء  رئيس  إلى  بالشكر  المجلس  تقدم 
الموضوع إضافة إلى اهتمامه بجميع مشاريع المملكة عمومًا 
في  البلدي  المجلس  أعضاء  تقدم  كما  خصوصًا.  والمحرق 

المستثمر  إلى  والتقدير  بالشكر  أمس  يوم  المجلس  جلسة 
منه  للمجمع حرصًا  موقعًا  المحرق  اختيار  على  أصر  الذي 
على تقديم أفضل الخدمات ألهالي المحرق. ودعوا المستثمر 
إلى تسريع تنفيذ هذا المجمع الحيوي، مقدرين قبوله بعملية 

المبادلة من دون تعقيدات وفي فترة قصيرة. 
أن  على  الحرص  كل  حريصًا  كان  المجلس  أن  وأكدوا 
السابقة  أرضه  مقابل  عادل  تعويض  المستثمر  على  يعود 

التي ستعود ملكيتها إلى الدولة مقابل حصوله على األرض 
الجديدة. مؤكدين أن األرض الجديدة مناسبة أكثر للمشروع 
حيث أنها ستقع على الطريق الدائري الجديد ما يجعلها أسهل 

للوصول وأكثر رواجًا وأبعد عن بيوت األهالي.
البلديات  شئون  وزير  إلى  بالشكر  المجلس  تقدم  كما 
والتخطيط العمراني جمعة الكعبي الذي قاد عملية التفاهم مع 

المستثمر بمعية المسئولين في الوزارة بنجاح كبير.

»طيران الخليج« تقرر إعادة 
79 من العمال المفصولين إلى أعمالهم

§ المنامة - بنا 

] قرر مجلس ادارة شركة 
)الناقلة  الخليج«  »طيران 
البحرين(  لمملكة  الوطنية 

المفصولين  العمال  من   79 إعادة 
ليصبح  العمل  عن  تغيبهم  بسبب 

الذين  المفصولين  العمال  عدد  مجموع 
تمت إعادتهم إلى العمل 136 عاماًل.

لمجلس  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
عقد  الخليج«  »طيران  شركة  ادارة 

أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس 
بالمحرق  الشركة  مقر  في   )2011
لمناقشة عودة العمال المفصولين، 

الطيران  شركة  أداء  واستعراض 
كلفة  في  الزيادة  وتأثيرات  المستقبلي  ونموها 

الوقود واحتدام المنافسة.
على  بناء  المفصولين  إع��ادة  ق��رار  ويأتي 
توجيهات عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة في الخطاب السامي خالل العشر األواخر 
رئيس  وتوجيهات  المبارك  رمضان  شهر  من 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  سمو  الوزراء 
القائد  نائب  األمين  العهد  ولي  وم��ؤازرة  بدعم 

األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وظائفهم  إلى  المسرحين  إعادة  قرار  يأتي  كما 
بناًء على تعليمات رئيس اللجنة الخاصة بالنظر 
في حاالت العمال المسرحين برئاسة وزير العمل 

جميل محمد علي حميدان.
تمت  الذين  المسرحون  استوفى  وقد 
والبالغ  وظائفهم  إلى  إعادتهم 
المعايير  موظفاً   79 عددهم 
الخاصة  اللجنة  عن  الصادرة 
المسرحين  في حاالت  بالنظر 
من  قرار  بتكوينها  صدر  التي 

وزير العمل.
ناقش  أخرى؛  جهة  من 
مجلس ادارة شركة طيران 
الخليج خالل االجتماع سير 

ال��ع��م��ل 

الشركة  عمل  وخطط  استراتيجية  تنفيذ  في 
حيث  المفضلة،  الطيران  شركة  تصبح  حتى 
دعمهم  عن  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  أعرب 

ومساندتهم التامة لإلدارة لتحقيق هذه الغاية.
التنفيذي  الرئيس  برئاسة  االجتماع  عقد  وقد 
الزين  القابضة« طالل  البحرين  لشركة »ممتلكات 
بحضور مصطفى السيد، لويد كرومويل غريفيث، 
الكابتن  المسقطي،  عادل  الرميحي،  عمر  خالد 

إبراهيم القعود وحازم جناحي.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  االجتماع  حضر 
اإلدارة  المجالي وأعضاء  الخليج« سمير  »طيران 

التنفيذية لشركة طيران الخليج.

»الثقافة« تبحث استمالك أرض 
بالمحرق لمواقف »طريق اللؤلؤ«

§ المنامة - وزارة الثقافة

البلديات  شئون  وزير  مع  خليفة  آل  محمد  بنت  مي  الشيخة  الثقافة  وزيرة  بحثت   [  
للسيارات  مواقف  إلنشاء  لتخصيصها  المحرق  في  أرض  استمالك  الكعبي  جمعة  والزراعة 
تخدم مشروع طريق اللؤلؤ، باإلضافة إلى تقديم خرائط توضيحية عن المناطق التي يمكن 
خليفة  الشيخ  شارع  وتطوير  الهيكلي،  التخطيط  ضمن  سياحية  كمواقع  منها  االستفادة 
الكبير. جاء ذلك لدى استقبال وزيرة الثقافة وزير شئون البلديات بحضور الوكيل المساعد 
للسياحة ندى أحمد ياسين حيث تم التباحث في عدد من الموضوعات ذات الشأن المشترك 
وسبل  المشتركة  المشاريع  بتنفيذ  المتعلق  الوزارتين  بين  التطويري  العمل  وتنسيق 
مرئيات  مناقشة  تمت  كما  السواحل،  على  أوالواقعة  منها  السياحية  تلك  وخاصة  تطويرها 
جهة  من  ذاتها.   للمرئيات  التنفيذية  اآلليات  وضع  على  والتأكيد  الوطني،  التوافق  حوار 
أخرى، وفي إطار عمل ومهمات لجنة تجميل المدن؛ تم التباحث في تطوير الطرقات القريبة 
وتقنين  وتجميلها  الطرقات  بنظافة  المتعلقة  المقترحات  من  وعدد  التراثية،  المناطق  من 
تنظيم إعالنات الشوارع ضمن قياسات محددة حفاظاً على الصورة البصرية والجمالية في 

شوارع وطرق البحرين.

وزيرة الثقافة لدى استقبالها وزير شئون البلديات
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البراءة لمتهم في قضية تجمهر وشغب

نوفمبر الحكم في قضية
بحريني متهم باغتصاب خادمته

إخالء سبيل متهم والمجني 
عليه يتنازل عن حقه

إرجاء قضية 6 متهمين
بالهروب من مركز شرطة

] بّرأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم 
وأمانة سر حسين حماد متهم من تهمة التجمهر والشغب.

وقد قدمت المحامية حنان عبدالعزيز العرادي مذكرة دفعت فيها بعدم توافر 
أركان جريمة التجمهر النتفاء الركن المعنوي للجريمة لدى المتهم.

وقالت: »لما كان القانون اشترط لكل جريمة ركنين ركن مادي وهو الفعل 
المكون للجريمة، وركن معنوي وهو العلم واالدراك واللذين بتوافرهما يتوافر 
القصد الجنائي المعتبر به في القانون، فإذا تخلف هذا القصد ال مجال للقول 
المتهم ومن ثم عدم توافر الجريمة  المعنوي للجريمة في حق  الركن  بتوافر 

في حقه«.
وأضافت »ولما كان ذلك وكانت جريمة التجمهر البد أن يتوافر لها القصد 
علم  من  المتهم  حق  في  يتوافر  ال  ما  وهو  لها  المادي  الركن  فوق  الجنائي، 
وهو  التجمهر،  هذا  من  الغاية  تحقيق  وإرادة  وإدراك  تجمهر  في  بمشاركته 
اإلخالل باألمن العام وإنما كان وجوده وجوداً عرضّياً في الطريق العام ،عندما 
خرج بحثاً عن ابنته التي خرجت وراء المعزين، وذلك بحسب أقوال المتهم في 
ما يؤكد عدم توافر  النفي وهو  أقوال شاهدة  أكدتها  النيابة والتي  تحقيقات 
القصد الجنائي لدى المتهم، مما تنتفي به أركان جريمة التجمهر ما يجعله أهاًل 

لنيل البراءة من عدالة المحكمة«.
التصوير  بحسب  الواقعة  معقولية  بعدم  أيضاً  دفعت  العرادي  المحامية   
الوارد في األوراق، مبينة أنه لما كان القضاء الجنائي يتميز بأنه قضاء عقيدة 
الحرية في تكوين عقيدته وقناعته  له مطلق  الجنائي  القاضي  وقناعة، وأن 
على أن يكون ذلك من أوراق الدعوة، وله في سبيل ذلك استخالص الصورة 
الحقيقية للدعوى مادام هذا االستخالص قائماً على أساس صحيح من الواقع 
والقانون، وله في سبيل ذلك أن يطرح كل ما ال يطمئن إليه وجدانه من األدلة 
ولما  لألمور،  العادي  والسير  السليم  والمنطق  العقل  مع  تتماشى  ال  التى 
كان ذلك؛ وكانت الواقعة موضوع الدعوى بحسب ما أوردها شاهدا االثبات، 
القائمان بالضبط، بأنه قد تم إخطارهما بوجود تجمهر في  وهما الشرطيان 
منطقة أبوصيبع مؤلف من حوالي 250 شخصاً، وأنهما توجها لتلك المنطقة 
برفقة عدد من قوات حفظ النظام، فوجدا المتظاهرين حاملين أعالماً سوداء 
وأعالم البحرين وأنهم يرددون عبارات لم يفهموها، وعندما شاهدهم هؤالء 

المتظاهرون قاموا بقذفهم بالحجارة، فبادر 
 رجال األمن بإطالق الغازات المسيلة للدموع، فهرب المتجمهرون جميعا إال 

المتهم الماثل أمام الهيئة، فاستطاعوا القبض عليه، مبينة العرادي في مذكرتها 
أنها تدفع أيضاً بتضارب وتناقض أقوال شهود اإلثبات فيما بينها في النيابة 
وأمام المحكمة، ذلك أن أقوال الشهود أمام النيابة العامة أكدت أن المتهم لم 
يعتد عليهم وإنما كان دوره مجرد الحضور في مقدمة المتظاهرين، في حين 
أن أقوال شاهد اإلثبات أمام هيئة المحكمة، والتي قرر فيها أن المتهم تعامل 
مع الشرطة بعنف وأخذ يرمي عليهم الحجارة، وهو تناقض يدعو إلى الشك 
في أقوال شاهد االثبات، ولما كان الشك دائماً يفسر لصالح المتهم؛ فإنه يصلح 
الدليل المستمد من أقوال  للحكم بالبراءة، بناًء على إهدار  ألن يكون أساساً 
بها أي دليل سوى هذه  الدعوى ال يوجد  الشهود، وخاصةوأن أوراق  هؤالء 

األقوال«. 
شاهد  يقرر  عندما  األقوال،  هذه  في  الثاني  التناقض  ياتي  »ثم  وأضافت 
اإلثبات أمام المحكمة أن التعامل مع المتظاهرين تم بالرصاص المطاطي، في 
حين أن أقواله بالنيابة أكدت أن هذا التعامل كان بالغاز المسيل للدموع، كما أن 
أقواله تناقض بعضها، عندما قرر في المحكمة بأن المتهم كان يقود المظاهرة، 
في حين أن أقواله في النيابة أكدت وجود المتهم وسط المتظاهرين، كل هذه 
التناقضات تثير الشك والريبة في أقوال شهود اإلثبات، وهو ما يهدر حجيتها 
للقاعدة القانونية  ويؤكد عدم صالحيتها ألن تكون دلياًل لإلدانة، وذلك وفقاً 
بأن الشك يفسر لصالح المتهم، وهو ما يؤكد إهدار أي دليل مستمد من هذه 
الدعوى خالية من أي دليل معتبر قانوناً، وهو ما  الشهادة، ما يجعل أوراق 

يجعل المتهم أهاًل لنيل البراءة من المحكمة.
كما دفعت المحامية بخلو األوراق من ثمة دليل لإلدانة، وقالت: »لما كان ما 
تقدم وكانت أقوال شاهدي الواقعة هي الدليل الوحيد بالدعوى، ولما أصابها 
من تضارب، وعدم معقولية؛ فبالتالي ال ترقى في نظر القانون ألن تكون دلياًل 
أن  وخاصة  االتهام،  صحة  على  دليل  بال  الدعوى  معه  تضحى  مما  لإلدانة، 
تحريات المباحث التي طلبتها النيابة جاءت غير مؤكدة لصحة واقعة الدعوى، 
ما يجعل أوراق القضية خالية من أي دليل لإلدانة، ولما كان األصل في اإلنسان 
البراءة مما يحق معه للمتهم أن يلتمس من عدالة المحكمة القضاء ببراءته«. 

 ولفتت إلى أن المتهم رب ألسرة، وليست له أية أسبقيات جنائية، كما أنه 
ليست لديه أية أنشطة سياسية، وأنه موظف عام يعمل بقسم األدلة المادية 
في النيابة العامة، وأن ذلك من شأن الحكم عليه تعريض مستقبله ومستقبل 

أسرته وأبنائه للدمار«.

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

آل  الشيخ محمد بن علي  القاضي  الجنائية برئاسة  الكبرى  المحكمة  ] حددت 
ناجي  سر  وأمانة  العجالن  وجاسم  إبراهيم  طلعت  القاضيين  وعضوية  خليفة 
عبداهلل 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 الحكم في قضية متهم باغتصاب خادمته.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه واقع المجني عليها بغير رضاها.
الخادمة في أن كفيلها عندما حضر للمنزل  القضية كما روتها  وتتمثل تفاصيل 
ذهب بها إلحدى الغرف واغتصبها بعد أن نزع مالبسها، إال أن المتهم ذكر أن المجني 
عليها طلبت منه الذهاب إلى إحدى صديقاتها وعند رفضه قام بضربها، وأنه بعد 

ذلك قام بالذهاب معها للمستشفى، ومن بعدها تقدمت ببالغ.

الجنائية  الكبرى  المحكمة  أخلت   [
برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل 
خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم 
وجاسم العجالن وأمانة سر ناجي عبداهلل 
بطاقة  استعمال  بقضية  متهم  سبيل 
ائتمانية، فيما قررت حجز الدعوى للحكم 

في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
يوم  بجلسة  عليه  المجني  حضر  وقد 
أمس وتنازل عن القضية كما قام محامي 
باستجواب  غنيم  عبدالرحمن  المتهم 

المجني عليه.
للمتهم  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 

وهو  إلكتروني  توقيع  استعمل  أن��ه 
وكان  ائتمانية،  لبطاقة  السري  رق��م 
توصل  أنه  كما  احتيالي،  لغرض  ذلك 
وكان  المبالغ  على  االستيالء  طريق  عن 
الرقم  استعمل  بأن  احتيالي،  بغرض  ذلك 
السري الخاص بالبطاقة وتمكن بذلك من 

االستيالء على المبالغ.
المجني  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
بسرقة  قام  مجهواًل  أن  عن  أبلغ  عليه 
الفيزا  بطاقة  استخدام  طريق  عن  مبالغ 
الخاصة ومن خالل تحريات رجال األمن 

تم التوصل للمتهم.

] أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل 
خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجالن وأمانة سر ناجي عبداهلل 
 10 حتى  أسري  شرطة  مركز  من  والهروب  األمن  رجال  بضرب  متهمين   6 قضية 
أكتوبر/ تشرين األول 2011 لندب محاٍم ألحد المتهمين وحضور محامي المتهمين 

البقية وإعادة إعالن متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة وّجهت للمتهمين الستة أنهم استعملوا القوة والعنف مع 
من   4 وهم  الجنائية  للمباحث  العامة  اإلدارة  شرطة  مركز  من  عموميين  موظفين 
حراسة  وهو  وظيفتهم  مهام  من  مهّمة  أداء  عن  االمتناع  على  لحملهم  األمن  رجال 
المبينة بالتقرير  التوقيف بأن اعتدوا عليهم بالضرب وأحدثوا اإلصابات  ورقابة 
الطبي وقد بلغوا بذلك مقصدهم بأن هربوا لجهة غير معلومة، دون المتهم السادس 

الذي لم يبلغ مقصده.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من األول وحتى الخامس أنهم هربوا من مركز 

توقيف أسري بعد إلقاء القبض عليهم قانوناً باستعمال العنف مع رجال الشرطة.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم األول أنه استعمل سيارة رجل أمن بغير إذنه أو 

موافقته، كما أنه أتلف عمداً منقوالت لمركز شرطة أسري.

حجز قضية ثمل
اعتدى على رجل أمن

حجز قضية تجمهر وشغب

براءة طالب من ضرب مدرسه

الجنائية  الصغرى  المحكمة  قررت   [
بن  راشد  الشيخ  القاضي  برئاسة  األولى 
مكي،  محمد  وأمانة سر  خليفة  آل  أحمد 
باالعتداء  متهم  آسيوي  قضية  حجز 
جلسة  في  للحكم  شرطي  سالمة  على 
مع   ،2011 األول  تشرين  أكتوبر/   11

استمرار حبسه.
في  تورط  قد  سنة(   35  ( المتهم  كان 
حضر  وعندما  بسيارته،  مرور  حادث 

في  أنه  الحظ  للمعاينة  المرور  شرطي 
إليه  التحدث  في  بدأ  وعندما  سكر،  حالة 

قام المتهم بدفعه فأصابه بجرح بسيط.
بأنه كان  فاعترف  للنيابة  المتهم  أحيل 
يتذكر  ال  أنه  وادع��ى  سكر،  حالة  في 
إليه  فوّجهت  الليلة،  تلك  في  حدث  ما 
النيابة تهمة االعتداء على شرطي وإحداث 
بواجبه  القيام  عن  تعجزه  لم  فيه  إصابة 

لمدة تزيد على 20 يومًا.

الشيخ راشد بن  القاضي  األولى برئاسة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  ] قررت 
إلى  بالتجمهر والشغب  آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، حجز قضية متهم  أحمد 

جلسة 11 أكتوبر/ تشرين األول 2011.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم قد ألقي القبض عليه أثناء مشاركته في 
تجمهر مع عدد كبير من األشخاص أمام مأتم المرزوق في سند، ووجهت إليه تهمة 
االشتراك في تجمهر مكون من خمسة أشخاص يهدد األمن العام من خالل استخدام 

العنف.

الجنائية  الصغرى  المحكمة  قضت   [
الرابعة برئاسة القاضي منصور اضرابوه 
طالب  ببراءة  الحمدان،  علي  سر  وأمانة 
من  الثانوية  العمران  أحمد  بمدرسة 

ضرب مدرسه.
الطالب  بأن  أبلغ  قد  المدرس  كان 
الطالب،  أمام  ودفعه  رقبته  من  أمسكه 
على  االعتداء  تهمة  إليه  النيابة  فوجهت 
التهمة  الطالب  أنكر  الغير،  جسم  سالمة 
المنسوبة إليه أمام المحكمة وقال إنه كان 

بإغالق  المدرس  فقام  متأخراً،  قد حضر 
قام  من  هو  المدرس  أن  مشيراً  الباب، 
بإغالق الباب ودفعه، وأن كل ما فعله هو 

أنه وضع يده أمام وجهه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها 
إلى ما ورد باألوراق وال ترى  ال تطمئن 
فيه دلياًل على قيام التهمة، ومتى تشككت 
تقضي  فإنها  االتهام  دليل  في  المحكمة 
قانون  من   255 بالمادة  عماًل  بالبراءة 

اإلجراءات الجنائية.

السلطات السعودية تفرج عن البحريني محمد جناحي
§الوسط - محرر الشئون المحلية

عن   )2011 أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس  السعودية  األمنية  السلطات  أفرجت   [
التوقيف  في  قضى  أن  بعد  جناحي،  محمد  الوطنية  العدالة  بحركة  الحريات  لجنة  رئيس 
السبت )20 أغسطس/ آب 2011(  اعتقاله يوم  تم  أن  تقريباً، بعد  السعودي نحو 24 يوماً 

من على جسر ملك فهد وهو ذاهب ألداء مناسك العمرة. 
بيانا  محمود  آل  عبداللطيف  الشيخ  الوطنية  الوحدة  تجمع  رئيس  أصدر  ذلك،  إلى 
بمناسبة عودة جناحي، قال فيه إن »التجمع يثمن لعاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى 
تكللت مساعي  أن  إلى  احتجازه  لحظة  منذ  بموضوع جناحي  الشخصي  اهتمامه  آل خليفة 

جاللته الحميدة باإلفراج عنه ووصوله إلى أرض الوطن سالماً«.
وتبنيها  الوطنية  الوحدة  تجمع  مساعي  أن  على  كذلك  اهلل  »نحمد  محمود  آل  وأضاف 
لقضايا المحتجزين البحرينيين بالخارج قد أدت إلى هذه النتائج المفرحة، ونأمل من اهلل أن 
يوفقنا في الوصول إلى حل مرض لبقية اإلخوة المحتجزين بالمملكة العربية السعودية«. 
ورعايته  اهلل  بحفظ  البحرين  أرض  إلى  وصوله  على  وأسرته  جناحي  التجمع  هنأ  كما 
المملكتين وشعبيهما  قادة  بين  األخوية  العالقات  أن  يراهن على  »التجمع  أن  سالماً، مؤكداً 
كفيلة بزحزحة القضايا األمنية العالقة«، دعياً المولى عز وجل أن يمن على خادم الحرمين 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة بموفور  الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وعلى جاللة  الشرفين 

والعافية. الصحة 

محمد جناحي

المحكمة تواصل النظر في قضية االختطاف لغرض إرهابي ومحاولة احتالل »شرطة الخميس«

»السالمة الوطنية« تستمع للشهود في قضية التجمهر بالمرفأ المالي
§ القيادة العامة لقوة دفاع البحرين - بنا

االبتدائية  الوطنية  السالمة  محكمة  واصلت   [
)الجنايات( النظر في قضية التجمهر بالمرفأ المالي 
فيهاعشرون  والمتهم  والعنف،  القوة  واستعمال 
إفادات  إلى  المحكمة  هيئة  استمعت  حيث  متهماً، 
طلب  على  بناء   - عليهما  مجني   - إثبات  شاهدي 

هيئة الدفاع.
عام  مدير   - عليه  المجني  األول  الشاهد  وسرد 
شرطة العاصمة - وقائع تعرضه العتداء من قبل 
أحد المتجمهرين بالمرفأ المالي بعصا بيسبول على 
مؤخرة رأسه وكتفه األيمن وتعرضه لإلغماء جراء 
ذلك وقت محاولته التحاور مع المتجمهرين بصورة 
ودية لفتح الطرق سلمّياً وذلك صباح 13 مارس/ 

آذار 2011م.
األول  للشاهد  الدفاع  هيئة  أسئلة  وتمحورت 
حول سبب وجوده في مكان الواقعة في 13 مارس 
وتحديد  الفترة  تلك  في  الطرق  وحالة  2011م 
التقاط  تم  إذا  وما  األمن  وقوات  المتجمهرين،  عدد 
مع  األمن  قوات  تعامل  وكيفية  األحداث،  من  صور 

المتظاهرين.
طبيعة  شرح  عن  الدفاع  لهيئة  س��ؤال  وفي 
المالي،  بالمرفأ  المتجمهرون  بها  قام  التي  األفعال 
أجاب الشاهد األول بأنها تركزت على قطع الطرق 
بالكامل باستخدام المتاريس والطابوق واألخشاب 
والتواجد بأعداد كبيرة وحمل صور مسيئة لرموز 
رجال  ان  مؤكدا  مشوهة،  بحرينية  وأعالم  الدولة 
وكان  اسلحة  اية  يحملون  وال  عّزالً  كانوا  األمن 
غرضهم الرئيس فتح الطرق بشكل سلمي والتعامل 

مع المتجمهرين ودّياً.
أنه  شهادته  معرض  في  األول  الشاهد  وذكر 
تعرض وكامل فريقه األمني المتواجد بالمرفأ المالي 
واألخشاب  األحمر  الطابوق  من  وابل  رشق  الى 
واألسياخ والعصي والسكاكين، ما حدا برجال األمن 

إلى التراجع الى الخلف لضمان سالمتهم.
الشاهد  كان  اذا  عما  الدفاع  لهيئة  سؤال  وفي 

األول يستطيع وصف الشخص الذي اعتدى عليه 
بالواقعة المذكورة، أشار المجني عليه الى المتهم 
الرابع عشر الواقف بقفص االتهام ليؤكد أنه يحمل 

أوصاف وشكل من اعتدى عليه.
الشعارات  طبيعة  عن  الدفاع  لهيئة  سؤال  وفي 
التي كان يرددها المتجمهرون بالمرفأ المالي، أجاب 
البالد  لرموز  »مسيئة  كانت  بأنها  االول  الشاهد 

والحكومة ولنا جميعا« على حد تعبيره.
أمن  الثاني - رجل  الشاهد  من جهته استعرض 
بالمرفأ  حصل  ما  مجريات  وقائع   - عليه  مجني 
المالي صباح 13 مارس 2011م ليؤكد أن مدير أمن 
العاصمة طلب من المتجمهرين عبر مكبر الصوت 
جدوى  دون  من  ولكن  ودياً  الطرق  وفتح  التفرق 

تذكر.
الثاني تعرضه لإلصابة برجله  كما اكد الشاهد 
األحمر  بالطابوق  عليه  االعتداء  نتيجة  اليسرى 
من قبل عدد من المتجمهرين، اضافة الى تعرض 5 

رجال أمن آخرين إلصابات.
االدوات  طبيعة  عن  الدفاع  لهيئة  سؤال  وفي 
المالي؛  بالمرفأ  المتجمهرون  يحملها  كان  التي 
أجاب الشاهد الثاني بانها كانت عبارة عن سيوف 

وطابوق أحمر وأخشاب وأدوات حادة.
بعدها استمعت هيئة المحكمة الى عشرة شهود 
تركزت  حيث  الدفاع،  هيئة  طلب  على  بناء  نفي 
األسئلة الموجهة لشهود النفي العشرة في مضمون 
المتهمين  مع  القرابة  صلة  تحديد  على  افاداتهم 
اذا كان شهود  المتهمين وما  وتحديد أماكن تواجد 
النفي برفقتهم، وما اذا كان لدى المتهمين أية ميول 

سياسية.
في حين تناولت أسئلة النيابة العسكرية تحديد 
وفترات  منازلهم  الى  المتهمين  وصول  مواعيد 

مكوثهم فيها خالل الواقعة.
في السياق ذاته، واصلت محكمة السالمة الوطنية 
االختطاف  قضية  في  النظر  )الجنايات(  االبتدائية 
لغرض إرهابي والحجز لغرض إرهابي والتجمهر 

لغرض إرهابي، والمتهم فيها خمسة متهمين.
واستمعت هيئة المحكمة الى شاهدي نفي بناء 
الدفاع، حيث تركزت أسئلة هيئة  على طلب هيئة 
الدفاع على تحديد ما اذا كان شهود النفي قد التقوا 
مع أحد المتهمين وقت حدوث الواقعة بتاريخ 12 
مارس 2011م. في حين طرحت النيابة العسكرية 
يوم  المتهمين  أحد  مكوث  مكان  تحديد  عن  أسئلة 

الواقعة واسم المنطقة التي يقطن فيها.
بعدها تسلمت هيئة المحكمة عدداً من المرافعات 
يتم  أن  على  الدفاع،  هيئة  من  مكتوبة  الختامية 
تسليم باقي المرافعات الختامية يوم األحد بتاريخ 

18 سبتمبر/ أيلول 2011م كحد أقصى.
قضية  في  النظر  المحكمة  واصلت  ذلك،  إلى 
والشروع  الخميس  شرطة  مركز  احتالل  محاولة 
بإتالف المبنى والشروع بإشعال حريق والتحريض 
واستخدام  والتجمهر  الحكم  نظام  كراهية  على 
وصنع  مولوتوف  وإحراز  وحيازة  والقوة  العنف 

المولوتوف، والمتهم فيها تسعة عشر متهماً.
واستمعت هيئة المحكمة إلى تسعة عشر شاهد 

نفي بناء على طلب هيئة الدفاع.
وتناولت أسئلة هيئة الدفاع تحديد صلة القرابة 
بين المتهمين وشهود النفي وتحديد أماكن وجود 
2011م  مارس   16 بتاريخ  الواقعة  يوم  المتهمين 
الفترة  في  منازلهم  من  خرجوا  قد  كانوا  إذا  وما 
المذكورة أو شاركوا بمسيرات، إضافة الى تحديد 
المتهمين يوم  الذين كانوا برفقة  هوية األشخاص 

الواقعة.
في حين تركزت أسئلة النيابة العسكرية لشهود 
داخل  المتهمين  مكوث  فترات  تحديد  على  النفي 
تحت  كانوا  إذا  وما  الواقعة  وقت  منازلهم  وخارج 
أنظار شهود النفي طوال الوقت، اضافة الى تحديد 

أماكن إقامة شهود النفي ومواقع منازلهم.
بعض  عن  ممثلون  المحاكمة  جلسة  حضر 
حضر  كما  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  جمعيات 

جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين.
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ال: من الرمزية إلى المعتقد المرأة والفحَّ

 وال يقتصر األمر على تلك التشبيهات بل 
مع  النخلة  تشابه  لرمزية  توغل  حدث  لقد 
اإلنسان حتى بدأ اإلنسان يتعامل معها كأنها 
الرمزية  لت  تحوَّ وقد  ويشعر  يسمع  إنسان 
عنه  تمخضت  والذي  االعتقاد  من  نوع  إلى 
الرجل  فعامل  اإلنسان،  يمارسها  بدأ  طقوس 
وجد  إذا  أنه  حتى  كالمرأة  األنثى  النخلة 
بضربها  بدأ  التمرد  من  نوعاً  النخلة  في 
فقد وجدت في  المرأة  أما  بالقطع،  وتهديدها 
ال ما لم تجده في الرجل،  ذكر النخيل أو الفحَّ
يستمع  الذي  الوحيد  الذكر  أصبح  ال  فالفحَّ
في  اعتقدت  حتى  ومناجاتها  المرأة  لشكوى 

قرارة نفسها أنه قادر على أن يلبي أمانيها.
المثلية والجنس الثالث في النخيل

باقي  بها  تتميز  لم  بميزة  النخلة  تنفرد 
البشر  ألفاظ  العرب  استخدمت  إذ  األشجار؛ 
بالجنس،  يتعلق  فيما  حتى  توصيفها  في 
تسمى  أنثى  جنسان،  منها  يوجد  فالنخيل 
فحاحيل  والجمع  ال  فحَّ يسمى  وذكر  نخلة 
آخر،  ذكر  لنبات  تعط  لم  تسمية  وهذه 
النخيل  من  ثالث«  »جنس  أحياناً  ويوجد 
وقد  اللقاح  وحبوب  الطلع  حبوب  يحمل 
استعارت العرب مسمى لوصف هذا الصنف 
في  جاء  نفسه،  البشر  بمسمى  النخيل  من 
العام  )توفي  للسجستاني  »النخلة«  كتاب 
كالب،  بني  من  أعرابي  لي  »وقال  862م(: 
نسميه  نخل  عندنا  نجران:  شق  يترل  كان 
المخانيث، يلّقح بطلعها وما بقي يصير بسراً 

طيباً« )السجستاني 2008م، ص 164(.
النخلة  بين  للمقاربة  حدود  توجد  وال 
النخلة تعشق  العرب أن  والبشر فقد زعمت 
حمل  لذات  فحل  من  العشق  ويكون  كالبشر 
ذات  من  عرض  وربما  لفحل  حمل  ذات  ومن 
حمل لمثلها، ومن عالمات مرض العشق عند 
النخلة هو ميلها إلى ناحية المعشوقة وخفة 
)مقدمة  ظاهر  سبب  غير  من  وهزالها  حملها 
الحظ   .)23 ص  2008م،  السجستاني  كتاب 
أنثى  نخلة  تعشق  قد  األنثى  النخلة  أن  هنا 
مثلها وهذا العشق مثل الداء الذي يستوجب 
غرس  في  »النحلة  كتاب  في  جاء  العالج، 
الجزائري  أطفيش  الشيخ  للقطب  النخلة« 
)توفي العام 1914م(: »والعشق هو أن تميل 
وتهزل  حملها  ويخف  أخرى،  إلى  شجرة 
وعالجها أن يشد بينها وبين معشوقتها التي 
أو يعلق عليها سعفة منها  إليها بحبل  مالت 

أو يجعل فيها من طلعها«.

تأليه المرأة وتأليه النخلة
العصور  في  كآلهة  المرأة  أُتخذت 
التي  الحقبة  في  وخصوصاً  القديمة 
في  والعمل  االستقرار  حقبة  سبقت 
الزراعة، وفي العديد من الثقافات يوجد 
ذلك  ناقشنا  وقد  امرأة  شكل  على  آلهة 
السلسلة،  األولى من هذه  الفصول  في 
مقدَّسة منذ عصور  كانت  النخلة  كذلك 

قديمة، ويقول عبدالجبار البكر في كتابه 
اآلشوريين  إن  1972م(  )البكر  النخلة  عن 
بأوقات  تمثلت  وقد  النخلة،  يقدسون  كانوا 
بابل  ففي  وآشور«  بابل  هياكل  في  مختلفة 
ردهات  تزّين  المقدسة  النخلة  هذه  كانت 
وعروش  المدن  ومداخل  الداخلية  المعابد 
يظهر  كان  النخل  فإله   )...( التيجان  ذوي 
السعف  اكتافها  عن  ينتشر  امرأة  هيئة  على 
في  الدبَّاغ  عبدالوهاب  ويقول  كاألجنحة. 

كتابه عن النخلة )1969م(:
التي  األشجار  أشهر  من  النخل  »يعتبر 
وتتفق  العهود.  أقدم  منذ  اإلنسان  عرفها 
المقدسة  والنصوص  القديمة  النصوص 
وحتى الخرافات على إظهار النخل في مظهر 
الشجرة الموهوبة وكمنبع للبركة والخيرات 
النخل  كان  وهكذا  عد.  أي  يحصرها  ال  التي 
االنتشار  واسع  ديناً  عبادته  وكانت  طوطماً 
بين الكلدانيين واآلشوريين )...( ومما يجدر 
النخل  في  ترى  اإلغريقية  العقائد  أن  ذكره، 

إلهاً من آلهة اليونان«.

العنف ضد النخلة
حملها  تأخر  هو  الزوجة  يخيف  ما  أكثر 
تنتهي  ما  وعادة  ذلك وخيمة  فعاقبة  دمه  أو 
تبقى  الحمل  عدم  فترة  وطوال  بالطالق، 
ويبدو  بالطالق،  التهديد  وطأة  تحت  المرأة 
أن الرجل بالغ في تشبيه النخلة بالمرأة فإذا 
لها فستبقى تحت  فالويل  النخلة  تأخر حمل 
التهديد بالقطع، جاء في كتاب الشيخ  وطأة 

أطفيش الجزائري السابق الذكر:
الحمل  منع  النخلة(  )أي  أمراضها  »ومن 
وتقول  منها  وتدنو  فأساً  تأخذ  أن  وعالجه 
لرجل معك أنا أريد أن أقطع هذه النخلة ألنها 
الرجل ال تفعل ذلك  فيقول ذلك  الحمل  منعت 

فتقول  اهلل  شاء  إن  السنة  هذه  تحمل  فأنها 
ضربات  ثالث  وتضربها  قطعها  من  بد  ال 
ال  باهلل  فيقول  اآلخر  فيمسكها  الفأس  بظهر 
اهلل  إن شاء  السنة  فإنها تثمر في هذه  تفعل 
تثمر  لم  فإن  تعجل  عليها وال  فاصبر  تعالى 
حماًل  فتحمل  السنة  تلك  في  فتثمر  فاقطعها، 
طائاًل إن شاء اهلل تبارك وتعالى وهلل أن يفعل 
يخلق  أن  وله  منها،  سماع  بال  بقدرته  ذلك 
سمعت  وإذا  وتفهم  تسمع  وعقاًل  سمعاً  لها 
الذي  هو  وأنه  اهلل  بإذن  تثمر  فإنها  وفهمت 

يقدر أثمارها ويخلقها«
عالجه  يتم  آخر  مرضاً  الجزائري  ويذكر 
بغرز مسامير حديدية في جسد النخلة. هذه 
علمياً  تفسيراً  لها  أجد  ال  التي  المعامالت 
حتى  المزارعين  عند  تستخدم  زالت  ما 
متعارف  المسامير  غرس  فتقليد  هذا،  يومنا 
البحرين  في  المزارعين  من  عدد  عند  عليه 
ويعللون ذلك أن هذه المسامير ستوفر أمالح 
أسلوب  أما  الشجرة،  تفتقدها  التي  الحديد 
في  منتشراً  مازال  أيضاً  والوعيد  التهديد 
مناطق من الوطن العربي؛ إذ يشير إلى ذلك 
عباس الغزاوي في كتابه »النخل في تاريخ 
العام  الذي صدر في طبعته األولى  العراق« 
1962م وقد ألحق به كتاب الجزائري وعّلق 

على طريقة التهديد السابقة بقوله:
العراق  في  متبعة  الطريقة  هذه  زالت  »ما 
إال أن المستعمل يشهر السيف أو الطبر في 

محاولة قطعها«.

ال  المرأة ومناجاة الفحَّ
الزمان  قديم  منذ  معروف  النخلة  مناجاة 
وقد شاع حتى عند الشعراء وخاصة شعراء 
العباسي وقد اشتهرت نخيل بعينها  العصر 

مثل  من  الحقبة  تلك  في 
بعقبة  حلوان«  »نخلتا 
حلوان في العراق وهما من 
)الشتيوي  غرس األكاسرة 
هناك  أن  ويبدو   ،)2007
مناجاة  في  تمارس  طقوساً 
ويبدو  التمني،  مثل  النخلة 
كانوا  القدم  منذ  النساء  أن 
يشكون هّمهم لذكور النخيل 
الزمن  مرور  ال ومع  الفحَّ أي 
لنوع  المناجاة  تلك  تحولت 
تمارس  التي  الطقوس  من 
ال وربما يتم اختيار  حول الفحَّ
يدّلنا  آخر،  دون  بعينه  ال  فحَّ
البجلي  البطين  قول  ذلك  على 

)القرن التاسع الميالدي(:
يطفن بفحال كأن ضبابه

تغدت عيد  يوم  الموالي  بطون 
والضباب هي الطلع، وتنفرد 
العروس«  »تاج  معجم  رواية 
المغزى  توضح  إضافة  بوجود 
هذا  بعد  ورد  إذ  الشعر؛  هذا  من 
األساس:  »وفي  مباشرة  البيت 
وهي  مباركة،  وفحاحيلهم  فالن  بني  فحول 
يطفن  النساء  أن  هنا  فال شك  النخل«،  ذكور 
هناك  أن  بسبب  معينة  لغاية  الفحول  بهذه 
فحاحيل مباركة قد يكون لها تأثير في تلبية 
بالغريب  هذا  وليس  النسوة.  أولئك  أماني 
فحتى في أيامنا هذه يتم اختيار فّحال بعينه 
له  حالها  بشكوى  لتقوم  النساء  قبل  من 
ال  وذلك العتقاد بعض النسوة بأن هذا الفحَّ
بالذات له قدرة أقوى من غيره من الفحاحيل 
في تلبية أمانيها، يقول عبداهلل البحراني في 
حديثه عن حي الشعبة في األحساء في شرق 
كبيرة،  العربية: »وكان هناك نخلة  الجزيرة 
، تطل على صكة  معروفة )بفحال( الشيخ عليِّ
الشيخ  ال  )فحَّ عن  الطرائف  ومن  حريجة، 
وخصوصاً   - الحيِّ  سكان  بعض  أن   :) عليِّ
علي(؛  )الشيخ  بفحال  يعتقدون   - النساء 
ال  فكانت من تتأخر في الحمل، تذهب إلى فحَّ
الشيخ عليِّ )وهي ذكر النخيل(، تحتضن هذا 

ال )تضمة( وتقول:  الفحَّ
ف��ّح��ال ي���ا   ...... ف���ّح���ال  ي���ا 

ك����لٌّ ح���َم���ل وج������اب  ع��ي��ال
ال��ع��ي��ال ج���ان���ي  م���ا  أن����ا  إال 

ف��ّح��ال ي���ا   ...... ف���ّح���ال  ي���ا 
تراث  »من  كتابه  في  الناصري  ذكر  وقد 

شعب البحرين« من أقوال النساء:
ي���ا ف���ّح���ال ب��ش��ك��ي ل���ك ال��ح��ال

بهالحال وان��ا  عرست  الفتايه  كل 
النساء  عند  ال  الفحَّ رمزية  تقتصر  وال 
األرملة  المرأة  إن  بل  الحال؛  شكوى  على 
وذلك  فّحاالً  تحتضن  العدَّة  فترة  انتهاء  بعد 
العتقادهن إن أول شاب يصادفونه سيموت 
بعد انتهاء عّدتها فلذلك يكون أول ما تراه من 

ال. الذكور هو الفحَّ

ستينيات كبور تعانق ألفية »ساهر الليل« )1 - 2(

 ،2011 أغسطس/آب  من  عشر  الرابع  اليوم  في   [
األسطورة  العالم  في  المشاهدين  وماليين  الهند  ودَّعت 
الذي ملك السينما  الرومانسي والغناء  الخالدة، ممثل الحب 
الماضي،  القرن  من  والستينيات  الخمسينيات  في  الهندية 
األفالم  بأعظم  مشاهديه   أمتع  كبورالذي  شامي  ودَّعت 
ديكا«.  نهى  و»تومسا  و»جانكلي«  كالي«  كي  »كشمير  مثل 
ثاني  إلى  ذهني  في  الساعة  عقارب  الحدث  هذا  أعاد  لقد 
عشاقه  كبور  فاجأ  حيث   1966 العام  من  الفطر  عيد  يوم 
الحضور  العرض   أدهش  لقد  »بروفيسور«.  الجديد  بفيلمه 
كما  الشاشة   على  الحلويات  رمينا  النسوة  بعض  أن  حتى 
في  حباً  النقود  قطع  بعض  يرمين  أخريات  البعض  رأى 
قلوب  عالية المست  إنسانية  من  الدور  في  أبداه  لما  كبور، 
الشاب  متباينين،  دورين  في  عليهم  أطل  إذ  المشاهدين؛ 
بروفيسور  هيئة  في  متنكر  وآخر  تعودوه،  كما  الوسيم 
عجوز. واستطاع بفنه ودهائه أن يشد المشاهد إلى كرسيه 
قرابة الساعتين. كانت هذة حال حقبة الستينيات. لقد غالى 
الشباب في إعجابهم بشامي كبور كغيره من  الكثيرون من 
مشيته،  طريقة  محاكاة  إلى  البعض  ذهب  حتى  المشاهير 
لقد كان  لباسه، وآخرون حركاته،  والبعض اآلخر في شكل 
النقاد  عنه  يقول  زمانه.  في  الهند  بريسلي  ألفيس  بحق 
الستينيات ومنافساً للممثل  إنه كان نجم شباك في  الهنود، 

العمالق دليب كومار في يوم من األيام.
وأعقبته  بروفيسور  فيلم  شاهدت  قريبة  فترة  منذ 
فـ  للهول.  ويا  الليل  ساهر  مسلسل  بمتابعة  أيام  بعد 
ال  أنه  ...إال  وأعمق  أفضل  برؤية  وإن أضحى  »بروفيسور« 
الرائع  للثنائي  مشاهدة  متعة  وقطعاً  وبراءة،  عفويًة  يقل 
اللذين جسدا روعة ورومانسية  هيا عبدالسالم وبوشهرى 
للجمهور،  خالصة  إدخارها  لو  كما  الحقبة  تلك  في  الحب 
تشاهد  أنك  تخال  حتى   القلب  أوتار  تحرك  مزلزلة  فجاءت 
الوسادة الخالية في بيت خليجي .تلك المشاهدتان مكنتاني 
من النفاذ الى حقبة الستينيات ولكن من موقعين مختلفين، 
ضفاف  من  األمس  في  واإلبحار  األول،  في  الحاضر  شرفة 
في  الماضي  وسحر  عبق  رغم  وعلى  اآلخر،  في  األلفية 

إلى  نبهني  بينهما  الشاسع   التلقي  بون  أن  إال  الرؤيتين 
موقع  فى  هي  هل  ؟  المتعة  سرتلك  ما  وهي:  غائبة  حقيقة 
البصري  بشقيها  المعروضة  المادة  من  »المشاهدين« 
أم  الستينيات؟  لحقبة  الحنين  نتاج  هي  أم  والسمعي؟ 
مستودع  من  اسماً  عليه  فنسبغ  آخرنجهله  شيء  في  هي 
في  فنختزلها  األخاذة!  النشوة  تلك  لغز  به  لنحل  الذاكرة؟ 
أو  رومانسي  أو  جميل  الفيلم  بالقول  ونكتفي  واحدة  كلمة 

إلى آخر المفردات.

 المادة واحدة والتلقيات فى التكرار مختلفة
األفالم  أحد  شاهد  الناس  من  زيداً  إن  مثال:  نتخيل.  دعنا 
األول  الكرسي  على  وجلس  األيام   أحد  في  إليه  المحببة 
السادسة  إلى  الثالثة  من  الوقت  واختار  العاشر  الصف  من 
مساء، ثم لشدة ولعه كرر مشاهدة الفيلم نفسه في االسبوع 
التوقيت نفسه  الكرسي نفسه وفى  التالى؛ بل وجلس على 
ترى  نفسها.  األولى  العرض  دار  في  وطبعاً  مساء(،   6-3(
هل سيرى الفيلم نفسه؟ ال أعنى الفيلم  المادي ولكن متعة 
هنا  واالختالف،  مختلفاً  الفيلم  سيكون  بالتأكيد  المشاهدة؟ 

التلقي! هو 
على  مرات   4 اب«  »العرَّ فيلم  شاهد  أنه  صديق  أخبرني 
مدى سنوات متباعدة ولكن فى كل مرة يراه مختلفاً، وبالمثل 
والسبب  الخالية«،  »الوسادة  وفيلم  »ساهرالليل«،  مسلسل 
التلقي. أجل فشامى كبور فى فيلمه »بروفيسور« من  طبعا 

العام  في  المشاهدين«  »شرفة  من  نفسه  ليس   1966 العام 
2011، وإن كان الفيلم نفسه، وبالمثل مسلسل »ساهر الليل« 
بعد عام أو أكثر. لقد درج إخواننا العمانيون في الستينيات 
كل  وعبلة«  »عنترة  فيلم  مشاهدة  على  الماضي  القرن  من 
الفكاهية  بالوناتهم  إطالق  فهو  األمر  في  الطريف  أما  مساء، 
كان  عنترة  بأن  مثال:  مساء،  كل  المختلفة  تلقياتهم  نتاج 
مقاتل شديد  فهو  المساء  هذا  أما  الماضية،  الليلة  في  متعباً 
بكثير  المحيرة  انطباعاتهم  عن  البسطاء  يعبر  هكذا  البأس 
األحيان  بعض  في  المغاالة حتى تصبح  وربما  الدهشة  من 
مدعاة للفكاهة، أما الهنود فالتلقي عندهم يحظرعلى مخرج 
األمر ألنه ملك لمحبيه من  البطل مهما كلف  أن يميت  الفيلم 
وحدة  فاهلل  بسوء  البطل  أصاب  اذا  أما  البسطاء.  الجمهور 
إذا  هذا  )السينما(  العرض  بدار  دمار  من  سيحل  ماذا  يعلم 
نسمع  كذلك  األساس.  من  الفيلم  شراء  المستثمرون  قبل 
الخالدة  العبارة  آلخر  حين  من  واألمم  الشعوب  ثقافة  في 
علي  اإلمام  مثل  الرحيل(  يرفض  وطني  قائد  أو  )إمام 
تلقيات  القادة  هؤالء  ترك  لقد  وعبدالناصر.  وغاندي،  )ع(، 
عليها  وتعاقبت  تلقفتها  محبيهم  نفوس  في  التأثير  فائقة 
األجيال فوصلت إلينا في حلل زاهية متخطية حواجز الزمان 

والمكان فأضحت رموزاً أزلية. 

االسماء رصيد عظيم وجواز عبور لالفالم 
من نعم الباري عز وجّل على اإلنسان القدرة على الكالم، 
ملكة التحدث هذه جعلت البشر يخلقون تسميات لكل جديد 
أو  ابنهما  يسميان  فاألبوان  )اسم(  مسمى  تحت  حياتهم  في 
ابنتهما اسما ثابتاً ال رجعة فيه، والسبب هو اعتقاد اإلنسان 
يتخلى عن  أن  الممكن  من  فاإلنسان  بأزليته،  دون قصد  عن 
عن  يتخلى  أن  يمكن  ال  ولكن  وأفكاره،  ومشاعره،  أفعاله، 
وعليه  نذر،  فيما  إال  التغيير  األسماء  تحتمل  ال  لذلك  اسمه، 
أسماء  من  بدءاً  شيء  لكل  اسما  إعطاء  على  اإلنسان  درج 
مشياً  بها  ونحتك  نتعامل  التي  الماديات  إلى  نزوالً  البشر 
إلى  تشير  ألنها  أزلية،  األسماء  بأن  نفسها  القناعة  على 
العظيم( وهكذا  )المطلق  أو  المتغيرة   الخلفية غير  الصورة 
معنونون  فالناس  شيء،  لكل  أسماء  تصنيف  هناك  صار 
بأسماء أصبحت فيما بعد هويات في دوائر السجل السكاني، 
وبالمثل األشياء األخرى كالنبات والحيوان والجماد والبلدان 

أصبحت لها مراجع فى معاجم اللغات على اختالفها.

كاتب بحريني

شامي كبور

§ المنامة - حسين محمد حسين

] تعتبر النخلة الشجرة الوحيدة التي يتم تشبيهها باإلنسان، وتعجُّ كتب 
التراث العربي التي تناولت النخلة بالعديد من التشبيهات، منها أنها تشبه 
أخرى  نخلة  مع  المجاورة  بسبب  الناتجين  والهوى  العشق  في  اإلنسان 
أوقد يصيبها الملل بسبب شرب ماء واحد وغيرها من األمور التي ذكرها 
)السجستاني  للسجستاني  »النخلة«  لكتاب  مقدمته  في  أحمد  عبدالقادر 

2008م(.

sawsan.dahneem@alwasatnews.com

درويش: من حسن حظَي أني نجوت مرارًا

] »والسراب كتاب المسافر في الليل...
لواله، لوال السراب، 

لما واصل السير بحثًا عن الماء«
محمود درويش 

إلى  بدوّيًا  يدفع  الذي  السراب  وحده  ليس 
بعض  تخذله.  التي  الغيمة  ليست  الوهم.  تقصي 
ذلك في السماء، وبعضه في األرض. وال نخشى 
حكمته  لذلك  السماء.  في  سرابًا  ظنَّه  ما  على 
اللذان  وشروطه. ما نخشاه هو السراب والوهن 

تكاد تكتظ بهما األرض.
أريد  »ال  في  دروي��ش  محمود  سراب  ليس 
تنتهي  ال  والقصيدة  تنتهي«.  أن  القصيدة  لهذي 
بها في  ح  ولوَّ اللحظة،  بعَصب  أمسك  لدى شاعر 
فراغات بالجملة، فقط ليقول رأيه في أن القصيدة 
وجع الحياة بامتياز. وجعها من حيث قدرتها على 
وجع  وبين  والملهاة،  اللهو  بين  الفارق  مالحظة 
البحث عن مأوى أصيل ووحيد وضروري، وبين 

وجع النقرص!
ليس سرابه في سذاجة البالد والمكان؛ بل في 

سذاجة من يقطن السراب ذاته.
ال مواعيد يمكن أن تضرب، وال سَمر يمكن أن 
بحثًا  َصالته  في  المنافق  يذهب  عليه، حين  ُيتفق 
يذهب  حين  للفتك.  القابلة  ِصالته  من  مزيد  عن 
الالمنتمي بحثًا عن جهات، ربما دشنت  المسافر 
يذهب  حين  يدري.  أن  دون  من  عذاباته  أول 
المناضل في رخاوة االتفاقات الجانبية بيعًا للدم 
وكل القيامات التي كان شاهداً عليها. حين يذهب 
ولو  المصارف،  في  لرصيده  سًا  تحسُّ الكاتب 
من  أكثر  فثمة  الخيالي.  حتفها  إلى  األمة  صرفت 
الممتد من  اللهو  هذا  يرعاه  اليومي  حتف خيالي 
الصبر حتى االنحناء على قبر هو ثمرة إصالحات 
أعباء  تخفيف  القبور  مزيد من  في  ترى  مقترحة 
على الذين ال يجدون موطئ قدم في رصيف نادر 

غير محاصر.
ظل محمود درويش طوال حفره والذهاب إلى 
الحدود الالمتناهية من الدهشة، التي كشفت غفلة 
وسطحية كثيرين، وخصوصًا في نبوءته بسيادة 
الخراب، منحازاً إلى تربية القمح واألفق، ومنحازاً 
إلى تربية رعاة يضيفون إلى الفضاء من حولهم 

براءة بعفويتهم وقدرتهم على التماس معه.
معجمه  في  ر  تكرَّ وإن  للغروب؛  كارهًا  ظل 
متواطئًا  شعرية،  ومجموعة  نص  من  أكثر  في 
ال  عمَّ قناعة  مع  الحركة،  وأول  النهار،  أول  مع 
يذهبون إلى عنائهم بسبحانية األمل؛ فيما أرباب 
شقاءهم  يهندسون  رفاهيتهم  خالعة  في  العمل 
ووردته،  لألمل  منحازاً  ظل  أحفادهم.  وشقاء 
طريق  أو  صخرة  رأس  في  نبتت  لديه  فرق  ال 
الممعن  السراب  قبر.في  شاهد  على  أو  موحل 
يتمثل درويش سياسات ومواقف  في حضوره، 
طوفان  على  والسمر  للرقص  االنحياز  وشواهد 
العربي  الربيع  دم لم يحن وقت استراحته. حتى 
نبوءته في نص »على محطة  بمنأى عن  يكن  لم 

قطار سقط عن الخريطة«: 
جًا... »كنا طيبين وسذَّ

قلنا: البالد بالدنا...
قلب الخريطة لن يصاب بأي داء خارجي«...

المقابل  تعني  عميقة  سخرية  عن  يكشف  ما 
والنقيض، في عروق بات الدم فيها رهن المسافة 
رهن  والقبر.  االحتجاج  صرخة  بين  الفاصلة 
هذا  على  خروجها  بيان  تدشين  على  قدرتها 

الغروب الذي استمرأ حضوره الثقيل.
يوقدون  موتى  »هناك  في:  ذاتها  النبوءة  وهي 
ون العشاء  النار حول قبورهم، وهناك أحياء يعدُّ
لضيفهم«، في لعب على المفارقات وعلى النقائض، 
راسخ،  باطمئنان  موتها  إلى  ذاهبة  حياة  وعلى 
ببلوغ  ذاته  االطمئنان  إلى  ذاهب  موت  وعلى 
ى  يتحرَّ ذهاب  وعمقًا.  وقيمة  معنى  أكثر  أرسخ. 
قدرتها  وللعادات  والمعنى،  العادات  بين  الفارق 
ره،  على عدم النسيان؛ فيما المعنى يذهب في تذكُّ
ش به حَرس  ويصنع ذاكرته االحتياط؛ حين يتحرَّ

النصوص وحَرس النوايا!
ظل درويش وفيًا للمصادفات؛ مثلما كان وفيًا 
للقرائن؛ لكنه ظل في بعض األحيان مرتبكًا أمام 
لم  بالذين  لإليقاع  الحياة  في  ر  ُتمرَّ التي  القرائن 
المسير  في  مخاطبتهم  سلطة  بشرايينهم  يدعوا 
للذين  أو  له؛  حداً  يضعوا  كي  ليلهم  إلى  الطويل 
األعشاش  إلى  طريقه  في  الَحَمام  إخوة  كانوا 

المفتوحة على الهواء والشرفات.
الحياة،  ألق  حضور  في  النسيان  شاعر  كان 
الفناء،  الذاكرة حين تزدحم بشهوة  وكان شاعر 
وال  الخاص،  حيِّزه  في  للسراب  صديقًا  وكان 

اه فرحًا حين يصيب حيِّز اآلخرين. يتعدَّ
هل كان يعني حقًا »من سوء حظَي أني نجوت 

مراراً من الموت حبًا...
ومن حسن حظَي أني مازلت هّشًا

ألدخل في التجربة...
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»التربية« تمنح طالبة متفوقة بعثة تمريض فيضطر

 والدها االقتراض لتأمين دراستها الطب بالصين

األول  الصف  من  بدءا  حازت  التي  تلك  هي 
االبتدائي على أعلى المراتب، وكان ترتيبها في 
الصف ال يتجاوز تسلسل الثالثة على مستوى 
محتفظة  مثابرة  وظلت  معا،  والمدرسة  الفصل 
بالمركز ذاته والمنصب حتى آخر نفس لها، رغم 
طريقها  اعترضت  التي  والصعوبات  العقبات 
األهل  وتشجيع  إرادتها،  وقوة  بإيمانها،  ولكن 
من  بانتشالها  كفيلة  عوامل  كانت  والوالدين 
إليه حتى وصولها  بلغت  الذي  البائس  الوضع 
حد التفوق المنقطع النظير، ويشهد لها القاصي 

والداني على جدها واجتهادها في الدراسة.
حصيلة  أن  الطالبة  ه��ذه  بخلد  ي��در  لم 
من  البرود  بهذا  سيجابه  الدراسي  مشوارها 
المعنية  ال��وزارة  وهي  التربية،  وزارة  قبل 
بإعداد الموهوبين والمجتهدين وجيل المستقبل 
الطموح! هل تقابل طموحي المتسق مع تفوقي 
السؤال(  هذا  تردد  )ظلت  العقيم؟  الجزاء  بهذا 
واإلرهاق  والتحمل  الطويلة  المثابرة  بعد  هل 
احسبه  لم  وضيع  مستوى  الى  أرقى  الشديد 

يوما بأنني سأحظى به طوال حياتي؟! 
الكلمات  بتلك  نعم  قائلة:  نفسها  عن  تتحدث 
علمت  وقتما  اعتلتني  التي  الوجع  بزفرة  ابعث 
بعثة  أسفاه  وا  لتطالني  البعثات  توزيع  بأمر 
معدل  على  حزت  التي  الطالبة  أنا  التمريض، 
التي  الطالبة  أنا  نعم  المئة...  في   98.5 مقداره 
على  المدرسة  وج��دران  حيطان  كل  تشهد 
نظر  في  المرتبة  بهذه  أحظى  وتفوقي  جدارتي 
الجواب  الكبرى  الطامة  كانت  التربية...  وزارة 
موقفها  تبرير  في  األخيرة  عليه  استندت  الذي 
ان  بحجة  الطب  لبعثة  استحقاقي  بعدم  الداعي 
مستوى المقابلة التي أجريت لتقييم استحقاقي 
أي  اجتيازها؟!...  في  فشلي  أثبت  قد  للبعثة 

نتيجة  حصد  في  التربية  عليه  استندت  تقييم 
هل  المقابلة؟  اجتياز  في  وفشلي  خسارتي 
أبرز  التي تنعدم وتخلو من  المقابلة  على بيئة 
الجلسة  كانت  إذ  انعقادها،  وشروط  معايير 
التي اتخذتها فوق كرسي كان يقبع على مسافة 
خالل  التقييم  لجنة  تواجد  مكان  من  بعيدة 
أن  األشخاص  احد  من  استدعى  ما  المقابلة، 
يدخل في جدال مع زميله مؤنبا إياه على وضع 
اللجنة!  تواجد  مقر  عن  بعيد  مكان  في  الكرسي 
إذ كنت أنا الطالبة األولى التي تدخل الى تقييم 
ووقعه  الحدث  هذا  غرابة  عن  ناهيك  اللجنة، 
المتواجدين  األشخاص  ان  كما  نفسيتي،  على 
في اللجنة كانوا ثالثة، طرح األول سؤاال أشبه 
على  اطلع  بعدما   - فيه  يسألني  باألضحوكة 
قرابتي  صلة  عن   - الذكية  البطاقة  من  اسمي 
ذاته هل  السؤال  اسمه وطارحا  ذاكرا لي  بفالن 
السؤال  من  تعجبت  حقيقة  »اخوك«؟  لي  يقرب 
المعلن  بالمقابلة  صلة  له  ليست  الذي  ذاته 
الثاني  الشخص  أن  أكثر  عجبي  أثار  وما  عنها، 
قدراتي،  لتقييم  المقابلة  في  حاضرا  كان  الذي 
اضطره  ما  »السرحان«،  من  حالة  في  ربما  كان 
زميله ان يوقظه ويحرك بيده طالبا منه ان يعي 
ويستيقظ لما يجري حوله، واألنكى من كل ذلك 
طرح  على  والجرأة  الحماس  األخير  يتملك  ان 
قام  حتى  بفالن؟  قرابتي  وصلة  ذاته  السؤال 
زميله بتنبيهه من عدم طرح السؤال ذاته الذي 

طرح سابقا؟! 
جواب فشلي بالمقابلة حصلت عليه خالل لقاء 
البعثات  قسم  في  المسئولين  احد  مع  جمعني 
عليه  استندت  الذي  المبرر  هو  التربية  بوزارة 
تخصص  لدراسة  استحقاقي  عدم  في  التربية 
متوافقة  كانت  المقابلة  أجواء  ليت  ويا  الطب، 

المعهودة  المقابالت  م��ع 
والمعايير  الشروط  ضمن 
كل  أدحض  كي  سلفا  المحددة 
بها  زعمت  التي  المزاعم  تلك 
فيها...  فشلي  لتبرر  التربية 
المقابلة جاءت  ان  وعلى رغم 
باللغة العربية األم قد فشلت 
التربية،  نظر  وجهة  من  فيها 
أجريت  التي  المقابلة  بينما 
مع  االنجليزية  باللغة  لي 
اجتزتها  قد  الجامعات  إحدى 
فيها أحسن  بتفوق وأحرزت 
النقاط؟ وأي فشل تتذرع به 
الدراسي  تاريخي  ان  طالما 
يشهد  التعليمي  وارشيفي 
الكثيرة  أنشطتي  على 
كنت  التي  والفعاليات 
في  س��واء  فيها  أش��ارك 
الخطابة  أم  المسرح  مجال 
اإلثرائية  المساجلة  أم 
من  والكثير  وغيرها 
اللسان  يعجز  األنشطة 
عن ذكر تفاصيلها في هذه 

األسطر.
قائلة:  حديثها  تواصل 

هل هذه المقابلة التي لم تدم سوى 10 دقائق 
لدراسة  استحقاقي  مدى  لتقييم  كافية  كانت 
قد  الطب  بعثات  ان  رغم  على  ال؟!  أم  الطب 
طالت زمالء لي بالمدرسة نفسها وذوي معدالت 
عالية  مرتبة  أحرزت  التي  أنا  بينما  مني  أقل 
أي عجب  تمريض؟!  بتخصص  أحظى  وبتفوق، 
التربية  وزارة  بها  تتشدق  مساواة  وأي  ذلك، 

وأي عنصرية ترتكبها في حقي.
رسالتا تظلم رفعتهما الى الوزارة، إحداهما الى 
لم  وكلتاهما  الوكيل  الى  واألخرى  ذاته،  الوزير 
أحظ منهما بأي نصيب من الجواب ليشفي غليل 
عليه جواب  ما حصلت  فقط  واالنتظار،  الحرقة 
شفهي من خالل مراجعاتي الدؤوبة عبر الهاتف 
لي  الطب  لتخصص  شواغر  توافر  بعدم  يفيد 
أنا المتفوقة المتخرجة من إحدى المدارس التي 
حازت على مرتبة االمتياز في الجودة والتميز، 
المدرسة  تلك  به  حظيت  الذي  التميز  كان  إذا 
هن  ألسن  الفاضالت،  معلماتها  جهود  من  نابعا 

ت  لمعلما ا
ذواتهن الالتي سعين جاهدات إلى تخريج جيل 

متفوق ومن بينهن أنا )الطالبة(!
بل  فحسب،  هذا  »ليس  قائال:  يضيف  األب 
كانت مدرسة ابنتي، إحدى المدارس التي طالها 
نهاية  مع  وطبق  المدرسي  الدوام  تمديد  قرار 
سلبا  انعكس  وقد   ،2010 وبداية   2009 العام 
وارتد ذلك القرار على صحة ابنتي ومن ثم على 
في  تعود  فكانت  الدراسي،  تحصيلها  مستوى 
الساعة  عند  وتحديدا  النهار  من  متأخرة  فترة 
الثالثة ظهرا ما سبب لها إرهاقا جسديا ونفسيا 
المتأخر  الدوام  مسيرة  على  تعتد  لم  كونها 
وأخيرا ارتد سلبا األمر على مستوى تحصيلها 
مستواها  وانخفض  الدراسة  وفترات  الدراسي 
حتى  جدا،  الجيد  الى  دراسي  فصل  ثاني  خالل 
وإرادتها  إيمانها  وقوة  اهلل  من  بفضل  تمكنت 
لخوض  وتتأهب  قواها  تستعيد  ان  الصلبة 
بلغت  قد  هي  وها  جديد  من  التفوق  معركة 

حافة التخرج ولكنها مكلومة وكسيرة 
الظهر جراء عدم حصولها على البعثة 
الطفولة.  منذ  إليها  تطمح  كانت  التي 
والدها  أنا  اضطررت  ذلك  إثر  وعلى 
الحال  وعسر  اليد  ذات  ضيق  رغم 
المال  من  مبلغا  لها  اقترض  أن  المادية 
وألضمن  ألتكفل  الخير  أهل  احد  من 
دوما  كانت  الذي  التخصص  دراسة  لها 
تطمح لدراسته أال وهو الطب ولكن لدى 
إحدى الجامعات األقل كلفة فكان نصيبها 
ومن  بها،  قبلت  التي  الصين  في  جامعة 
مطلع  الدراسة  بها  تشرع  ان  المفترض 

أكتوبر/ تشرين األول. 
ولكي أرضي ضميري وأضمن سالمة 
في  وتعصف  تجوب  أخذت  التي  ابنتي 
إثر  سيئة  نفسية  وحالة  عميق  تفكير 
تحملت  الطب  بدراسة  لحلمها  خسارتها 
عبء القرض على كاهلي ألسعد ابنتي في 
الكفة  في  ترى  المقابل  في  المطاف  نهاية 
ابنتي  التربية لم تعبأ بمصير  األخرى أن 
المتفوقة وتصر على موقفها مستندة على 
المقابلة  اجتياز  في  الطالبة  فشل  حجة 
األضحوكة...  بالمسرحية  أشبه  كانت  التي 
التربية  وزارة  الى  نوجهها  سريعة  أسئلة 
شافية  إجابة  على  منها  الحصول  ونأمل 
بتقييم  كفيلة  المقابلة  هل  بخصوصها، 
استحقاق ابنتي للبعثة التي جهدت طوال عمرها 
رصيد  فيما  أظافرها،  نعومة  منذ  نيلها  على 
عدم  لتبرير  سيقت  كلمة  كل  يدحض  إنجازاتها 
استحقاقها للبعثة، وتشهد لها الشهادات بقدرتها 
والمساجلة  والشعر  التمثيل  في  وكفاءتها 

والجدال والرسم... الخ. 
في  بالعمل  قبلن  الالتي  المعلمات  كانت  ان 
فترة تمديد الدوام قد تمت مجازاتهن وتعويضهن 
المتضررات  الطالبات  براتب إضافي هل هؤالء 
عدم  ذلك  وفوق  الخسارة  جزاءهن  الدوام  من 
العودة  التقدير من تبعات اإلرهاق والصبر من 
الفعلي  البدء  ثم  ومن  المدرسة  من  المتأخرة 
للتحضير الى الدراسة والمراجعة لالمتحانات؟ 
الوزارة  من  إجابة شافية  أن نحصل على  نأمل 

الموقرة.

)االسم والعنوان لدى المحرر(

شهادة الطالبة المتفوقة الحاصلة عل معدل 98.5 في المئة 

] جلب معه ملفا عريضا سعته تتجاوز 15 سنتيمترا، يتضمن كل الشهادات 
اهلل  سمح  ال   - مغبة  من  كالمه  صحة  على  تدلل  التي  والمستندات  والوثائق 
يقلب  أخذ  والقارئ...  المستمع  على  كالمه  في  أو شك  شبهة  أو  ظن  وقوع   -
لتاريخ  والمثابرة  الجد  من  مشوارا  تحكي  واحدة  كل  األخرى،  تلو  الصفحة 
هذه الطالبة )ابنته( التي تخرجت من صفوف المرحلة الثانوية لعام 2011، و 
»جازتها« وزارة التربية والتعليم في نهاية المطاف بجائرة بخسة قصمت ظهر 

عزيمتها لفترة من الوقت.

»حروُفَها!«
] َقالوا... تهَجئي وَطُنِك!

ُقلُت
َب ... بسمٌة ُتَهلُِل َعلى َقلبِي

َح ... حَناُن الُتراُب يُمُد لُِجثَمانِي
َر ... رَماُح الُحُب سيَطر َعلى أكَفانِي
َي... َياسميُنَها ُعطٌر أفديهِ بشرَيانِي
ٌن... نهٌر مِن الَدِم أحمُِلُه بِنَبَضاتِي

بحريٌن دمَعٌة ُتسُقُط مِن َناِر عينِي وصرَخاتِي

 إسراء سيف

معدله 96.7 و»التربية« 
تجازيه بمنحة مالية

حصلت  قد  بأني  وفوجئت  البعثات  نتائج  ظهرت   [
مني  أدنى  هم  معدالتهم  الذين  بينما  مالية  منحة  على 
حصلوا على البعثات في الداخل والخارج، وقد راسلت 
أن  منهم  طالبًا  البعثات  ومدير  كالوكيل  جهة  من  أكثر 
يعطوني بعثة حتى ولو كانت في البحرين مع أن معدلي 
دون  ولكن  الخارج  في  للدراسة  يؤهلني  وهو   96.7
جدوى، وكل مرة أواجه بالرفض واالعتذار، والمشتكى 

إلى اهلل.

)االسم والعنوان لدى المحرر(

المنحة التي حصل عليها

شهادة تخرجه من الثانوية

معلمات مستاءات من التوزيع

غير العادل لبعثات أبناء العاملين
وزارة  إلى  المنتسبات  المعلمات  من  مجموعة  نحن   [
وزارة  رفض  من  استيائنا  عن  نعرب  والتعليم،  التربية 
التربية لمجموعة من الطلبات التي تقدمنا بها ألجل استحقاق 
أبنائنا لبعثات أبناء العاملين، والتي من المفترض أن تسري 
على كل األبناء الذين تتوافق ظروفهم مع المعايير والشروط 

المطروحة.
قرابة  خدمت  معلمة  أنا  الحصر،  ال  الذكر  سبيل  فعلى 
بجد  المدة  تلك  طوال  وعملت  التربية،  وزارة  في  عاماً   23
األوقات  في  إال  العمل  عن  أتغيب  أكن  ولم  وإخالص،  وتفاٍن 
بطلب  تقدمت  والوالدة،  الوضع  إجازة  وفترة  االضطرارية 
تخرج  الذي  البني  العاملين  ابناء  بعثات  استحقاق  ألجل 
الخاصة  المدارس  إحدى  من  الثانوية  المرحلة  صفوف  من 
بمعدل 86 في المئة، وكان األمل يحدوني بأن البعثة ستطاله 
االستحقاق،  وشروط  معايير  عليه  تنطبق  طالما  وتشمله 
الذي  بالثانوية  معدله  من  سواء  ابني  ظروف  مع  وتتوافق 
من  التي  الموظف  عمل  سنوات  ام  المئة  في   75 يتجاوز 

المفترض ان تتجاوز 10 سنوات، بينما انا اجتزت 23 عاماً، 
بينما  الجيد،  بمستوى  الموظف  تقدير  يكون  ان  عن  ناهيك 
من  جواب  على  نحصل  فجأة  ولكن  االمتياز،  مستوى  بلغت 
ألجل  المقدمة  الطلبات  كثرة  الى  نظرا  أنه  مفاده  التربية 
الحصول على بعثات أبناء العاملين تم اختيار فئة محدودة 

تستوعب الطلبات المطروحة، فيما تم استبعاد فئة أخرى!
وهذا المثال يسري على نماذج أخرى أبدت امتعاضها من 
تطالهم  أن  المفترض  من  الذين  ألبنائها  مبرر  غير  استبعاد 
لذلك نأمل  البعثات طالما تنطبق عليهم شروط االستحقاق. 
من وزارة التربية ان تعيد النظر في مسألة توزيع البعثات 
التقدم  ابواب  بفتح  يقضي  قراراً  العاملين وتتخذ  ابناء  على 
للترشح من جديد ألجل ترضية شريحة كبيرة من المعلمات 
الالتي خدمن في سلك التعليم مدة طويلة من فترات عمرهن 

بجد وإخالص.

المعلمات المستنكرات من توزيع بعثات أبناء العاملين

»التربية« تعاقب اختصاصية تربوية وتسحب ترقيتها وتحيلها إلى معلمة أولى
وكخطوة  إن��ذار،  سابق  بال   [
كرامتي  من  النيل  ألجل  اعتبرتها 
فيها  أثبت  التي  قدراتي  من  والحط 
على مدار تاريخ مسيرتي الطويلة 
كفاءتي  التربوي  المجال  في 
التربية  وزارة  تتعمد  وإخالصي، 
من  بعض  اتخاذ  على  والتعليم 
اإلجراءات التي أجدها غير قانونية 
شأني  من  التقليل  إلى  وتهدف 
اإلجراءات  هذه  أولى  واحترامي، 
العمل  عن  بالتوقف  أخطرتني  أنها 
إشراف  كاختصاصية  وظيفتي  في 
تبوأته  الذي  المنصب  تربوي وهو 
حتى  ومازلت   2006 العام  منذ 
أخلصت  وقت  في  التوقيف،  تاريخ 

الفترة  تلك  ط��وال  مهنتي  إل��ى 
الثاني  اإلجراء  كان  فيما  الماضية، 
القاصمة  بالضربة  أشبه  كان  الذي 
التي تريد الوزارة أن توقعني فيها 
أشبه بالذليلة حينما تخطرني عبر 
سبتمبر/   11 تاريخ  في  اتصال 
بعودتي  يقضي  بقرار  أيلول2011 
الوقف،  قرار  وتوقف  العمل  إلى 
سرعان  الخطوة  هذه  إثر  وعلى 
وزارة  مقر  زيارة  على  أقدمت  ما 
إلى  عودتي  قرار  لتسلم  التربية 
كانت  التي  المفاجأة  ولكن  العمل 
الترقية  أن يتم سحب  غير متوقعة 
سنوات   8 منذ  بها  حظيت  التي 
نتيجة جهدي واجتهادي إلى وظيفة 

سابقة كنت أشغلها أال وهي وظيفة 
أي  وضع  دون  من  أولى  معلمة 
التي أقدمت على  اعتبار لإلنجازات 
استحققت  ضوئها  وعلى  تحقيقها 
اختصاصية  ومنصب  مكانة 
وزارة  انتهكته  خرق  أي  تربوية... 
حينما  حقي  في  والتعليم  التربية 
من  وتحيلني  ترقيتي  تسحب 
وظيفة  إلى  اختصاصية  وظيفة 
ذاتها  الوظيفة  وهي  أولى  معلمة 
سنوات   8 قبل  أمارسها  كنت  التي 
مضت، وتحت أية ذريعة يخول لها 

إجراء وتطبيق هذا العقاب؟!

)االسم والعنوان لدى المحرر(
قرار سحب الترقية وتحويلها الى معلمة أولى
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10 آالف طن معروض األسمنت ليوم أمس
§ المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

الكميات  أن  والتجارة،  الصناعة  وزارة  صرحت   [
ليوم  المحلية  السوق  في  األسمنت  لمادة  المعروضة 
نحو  بلغت   )2011 سبتمبر/أيلول   14( األربعاء  أمس 
والمستوردة  المنتجة  الكميات  بلغت  إذ  طن؛   9900
األيام  من  الفائضة  الكميات  إليها  يضاف  طن،   3400

6500 طن.  بلغت  والتي  الماضية 
يبلغ  التي  المحلية  السوق  حاجة  على  تزيد  والكمية 

 4900 بمقدار  طن  آالف   5 فيها  الطلب  حجم  متوسط 
طن. 

 8 نحو  طرح  تم  فقد  المعبأ،  األسمنت  يخص  وفيما 
محلي؛  كيس  ألف   17 جانب  إلى  إضافي،  كيس  آالف 
األسمنت  من  المعروض  لحجم  العام  المجموع  ليصل 
في  الطلب  حجم  متوسط  يبلغ  حين  في  ألفًا،   25 إلى  
 5 بـ  ر  يقدَّ بفائض  أي  كيس؛  ألف   20 المحلية  السوق 
األيام  معروض  إلى  الفائض  ترحيل  يتم  كيس،  آالف 

لمقبلة. ا

في دراسة مقارنة لألسعار عربيًا للعام 2011 

ال 25 % انخفاض أسعار االنترنت بنسبة 40 % ... والنقَّ

خدمات  أسعار  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
الهاتف النقَّال انخفضت بنسبة تصل إلى 25 
البحرين  العام 2010. وتحقق  منذ  المئة  في 
العربية  ال��دول  مع  بالمقارنة  جيداً  أداًء 
األخرى، كما انخفضت أسعار البرودباند في 
المئة  في   40 إلى  تصل  بنسبة  البحرين 
أسعار  أن  إال  2011؛  و   2010 عامي  بين 
هذه الخدمات ظلت أعلى بكثير من متوسط 
األسعار في دول منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية.
العريض  النطاق  إنترنت  خدمات  أما 
فتعدُّ  المتنقلة  الخطوط  عبر  )البرودباند( 
العربية  الدول  أفضل  من  واحدة  البحرين 
الخطوط  عبر  البرودباند  لخدمات  تقديماً 
الخدمات  أسعار  كما  األسعار،  بأقل  المتنقلة 
واحدة  تعدُّ  البحرين  في  الثابتة  الصوتية 
لخدمات  سعراً  العربية  الدول  أفضل  من 
مع  بالمقارنة  الثابتة   الصوتية  االتصاالت 

الدول العربية األخرى 
ويتم تقديم خدمات الخطوط المؤجرة في 
البحرين بأسعار مماثلة لألسعار المقدمة في 
المنطقة العربية؛ إال أن أسعار هذه الخدمات 
وفقاً  نسبياً  مرتفعة  تزال  ال  البحرين  في 
االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  لمعايير 

والتنمية .

بالهيئة،  المستهلك  شئون  مديرة  وقالت 
تطوير  إلى  سعينا  ظل  »في  القصاب:  غادة 
السوق المحلية وجعل الهيئة نموذجاً يحتذى 
نرى  أن  ع  المشجِّ من  فإنه  المنطقة،  في  به 
بالمقارنة  جيداً  أداًء  تحقق  البحرين  مملكة 
منظمة  ودول  األخرى  العربية  الدول  مع 

وأضافت  والتنمية«.  االقتصادي  التعاون 
التي  الزمنية  السلسلة  بيانات  على  »بناًء 
أسعار  انخفضت  فقد  الدراسة،  تضمَّنتها 
بعض الخدمات بشكل ملحوظ في السنوات 
الماضية؛ إال أن المجال مازال متاحاً  للمزيد 
ن في األسعار، وخاصة فيما يتعلق  من التحسُّ
بخدمات البرودباند فائقة السرعة والخطوط 

المؤجرة«.
تغّطي  ال��دراس��ة  ه��ذه  أن  إل��ى  يشار، 
العربية،  الدول  في  التجزئة  أسعار  جميع  
في  األسعار  مع  األسعار  هذه  ومقارنة  
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول 

بين  مقارنة  الدراسة  تتضمَّن  كما   .)OECD(
لمختلف  المقدَّمة  االتصاالت  تكاليف خدمات 
االستخدام  حيث  من  المستهلكين  أنماط 
العالي  المتوسط،  المنخفض،  )كاالستخدام 
مقارنة  كذلك  الدراسة  وتشمل  للخدمات(. 
المقدمة  االتصاالت  خدمات  ألسعار  شاملة 
من  التجاري،  والقطاع  األفراد  للمستهلكين 
بجميع  والخدمات  الجغرافية  التغطية  حيث 
أنواعها كالخدمات الصوتية الثابتة وخدمات 
وخدمات  رة  المؤجَّ والخطوط  النقال  الهاتف 
البرودباند، كما تشمل الدراسة للمرة األولى 

خدمات البرودباند عبر الخطوط المتنقلة.

قيمة السالل لخدمات البرودباند عبر الخطوط المتنقلة قيمة السالل لخدمات البرودباند عبر الخطوط الثابتة للقطاع التجاري مقارنة مع دول العربية

»ميوس« يناقش صوغ 
مستقبل صناعة النفط والغاز

§ المنامة - شركة المعارض العربية

] من المقرَّر أن يستضيف مركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمرات تبادالً لألفكار والتقنيات والمبتكرات المتخصصة 
الرامية إلى تعظيم إمكانات اكتشاف واستخراج النفط والغاز 
والغاز  للنفط  عشر  السابع  والمؤتمر  المعرض  في  وذلك 
البترول  مهندسي  جمعية  تنظمه  الذي  األوسط،  الشرق  في 
25و28  مابين  الفترة  في   )2011 )ميوس  النفط  وصناعة 

سبتمبر/أيلول 2011.  
رئيس  رعاية  تحت  سيقام  الذي  المعرض  هذا  وسيشغل 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء، 
خليفة، مساحة قدرها 14.800 متر مربع لعرض أحدث منتجات 
وخدمات صناعة النفط والغاز في هذا المعرض الذي يشارك 
فيه أكثر من 300 عارض من 30 دولة مختلفة، ويشمل قطاعات 
واالنتاج،  االستكشاف  ذلك  في  بما  كافة،  النفطية  الصناعة 
النقل،  البرية والمغمورة، عمليات  المناطق  تقنية األعمال في 
أنظمة  العمليات،  واستكمال  الحفر  الفيزيائية،  الجيولوجيا 
األمن  المعلومات،  وتقنية  )األتمتة(  اآللية  العملية  القياس، 

والحماية البيئية.  
المعارض  إدارة  في  والتسويق  المبيعات  مدير  وأوضح 
سوق  بأن  التقارير  »تشير  قائال:  الشهابي  فوزي  العربية، 
 200 بنحو  نمواً  تشهد  أن  المتوقع  من  النفط  حقول  خدمات 
عدد  في  الزيادة  بسبب  2015؛  العام  بنهاية  دوالر  مليار 
مشاريع التنقيب واالنتاج والطلب العالمي المتزايد على النفط 
والغاز. ويمثل معرض ميوس 2011 فرصة سانحة للمشاركين 
لتكثيف نشاطهم وفي الوقت نفسه تلبية متطلبات الصناعة 
التعاون  عمليات  خالل  من  التقدُّم  تحقيق  إلى  تسعى  فيما 
االستراتيجي، المنافسة الصحية والمبتكرات التقنية في منطقة 

من أهم مناطق االحتياطيات الهيدروكربونية في العالم«. 
ومؤتمر  لمعرض  الثالثة  األيام  خالل  األضواء  وستسلَّط 
ميوس على أهمية تعليم وتدريب القوى العاملة بالنسبة إلى 
مستقبل الصناعة وذلك في معرض مواز جديد يقام باسم قرية 

غيت إنرجي وذلك في ميوس 2011. 
أيام، ستقدم سلسلة  لثالثة  يستمر  الذي  المعرض  وخالل 
من العروض االيضاحية بعنوان »ستار تيرن« يلقيها عديد من 
الشخصيات الكبرى من مؤسسات التعليم الدولية وصناعات 
الطاقة. وسيتناول المتحدثون تجاربهم ورحالتهم في الحياة 
والغاز  النفط  صناعة  في  العمل  خالل  الشخصي  وتطورهم 
ودور التعليم والتدريب في حياتهم المهنية، وأخيرا كيف تدعم 
شركاتهم التعليم وتطوير القوى العاملة لخدمة صناعة الطاقة. 
أندروز  فيل  إنرجي«،  ل� »غيت  التنفيذي  الرئيس  وأوضح 
قائاًل: »إن غيت انرجي تطمح إلى أن تساهم االستثمارات في 
حقل التعليم والتدريب اليوم في إعداد القوى العاملة المؤهلة 
النتاج الطاقة في المستقبل، كما أنها ستعتمد أيضاً على تراث 
إيجابي من الخبرات من المصادر التي ال حصر لها. ونحن نعمل 
لضمان أن تفيد االستثمارات في الموارد البشرية المستدامة 
في تحويل الموارد الطبيعية غير المستدامة إلى أصول تدوم 

طويالً من خالل تطوير كفاءات القوى البشرية وقدراتها«.  

§ المنامة - هيئة تنظيم االتصاالت

] أفادت دراسة مقارنة ألسعار خدمات االتصاالت بالتجزئة في الدول 
العربية الصادرة عن هيئة تنظيم االتصاالت عن تحسن األسعار في مملكة 

البحرين.

قيمة السالل لخدمات الهاتف النقال مقارنة مع دول منظمة OECD والدول العربية

بكلفة 26 مليون دوالر 

وزير الطاقة يفتتح محطة الغاز المغذية لمحطة الدور لتوليد الكهرباء

»تم  أن  صحافي  تصريح  في  الوزير  وذكر 
حقل  من  الغاز  أنبوب  افتتاح  )األربعاء(  أمس 
والذي  للكهرباء،  الدور  محطة  إلى  البحرين 
قدم  مليار  كيلومتراً، وسعته   13.5 يبلغ طوله 
بورصة.   20 األنبوب  وقطر  اليوم،  في  مكعب 

وبلغت كلفة المشروع 26 مليون دوالر«. 
االستكشاف  دائرة  المشروع  على  وتشرف 
البحرين  نفط  شركة  في  البترول  وهندسة 
)بابكو( المملوكة للدولة، وهو أول خط أنابيب 

البحرين. في  الجنوبية  للجهة 
لمحطة  الغاز  سيوفر  الخط  أن  ميرزا  وبين 
والمشاريع  الجديدة  والماء  للكهرباء  الدور 
التي تنوي حكومة مملكة البحرين  المستقبلية 
هي  الدور  محطة  وأن  المنطقة،  في  تطويرها 
إذ  الكهرباء،  محطات  من  األول��ى  المرحلة 
المستقبل،  في  أخرى  مراحل   4 هناك  ستكون 
هذه  لجميع  الطاقة  سيوفر  األنابيب  خط  وأن 
المشروع  »فإن  ولذلك  المستقبل،  في  المراحل 

حيوي ومهم جداً«.
التي  الكهرباء  محطات  أن  ميرزا  وشرح 

في   80 تمثل  الخاص  القطاع  قبل  من  تدار 
وأن  البحرين،  في  الكهرباء  إنتاج  من  المئة 
في  محطات  فقط  لديها  والماء  الكهرباء  هيئة 
سترة والرفاع تنتج 20 في المئة من متطلبات 
من  جزء  »وهذا  البحرين،  مملكة  في  الكهرباء 

الحكومة«. اتبعتها  التي  التخصيص  سياسة 
الصيف  خالل  استهالك  »أعلى  أن  وأضاف 
الدور،  محطة  أضيفت  إذ  ميغاوات،   2816 بلغ 
مشكلة  لدينا  ليست  ولذلك  ميغاوات،   4000
مشكلة  لدينا  ولكن  النقل،  أو  اإلنتاج  طاقة  في 
عمليات  في  المستخدمة  القديمة  الكابالت  في 
التوزيع والتي سنعمل عليها ونحاول تحديثها 

االنقطاعات«. لتقليل  المستقبل  في 
وأجاب على سؤال عن موعد تشغيل محطة 
التجاري  »التشغيل  بأن  ميرزا  فأفاد  الدور 
سيكون  الرسمي  التدشين  ولكن  قريباً،  سيبدأ 
للمحطة  التخطيط  وأن   ،»2011 نوفمبر  في 
المنطقة نفسها سيبدأ  التي ستكون في  الثاني 
3 أو  على األرجح بعد عام، ولكن »نحتاج إلى 

البناء«. أربع سنوات للبدء في 

محطة  افتتاح  يتم  أن  المفترض  من  وكان 
في  مليار دوالر،   2.2 كلفتها  بلغت  التي  الدور، 
شهر يونيو/ حزيران الماضي، ولكن مسئولين 
قالوا إن األحداث األمنية التي شهدتها البحرين 

في مطلع العام أدت إلى تأخير المشروع.
كما رد ميرزا على سؤال بشأن توفير الغاز 
للكهرباء  الثالثة  المحطة  وهي  الدور،  لمحطة 
إن  بقوله  الخاص،  القطاع  قبل  من  تدار  التي 
حتى  البحرين  حقل  من  متوافراً  سيكون  الغاز 

العام 2024.
جديدة  إيجابية  إضافة  المحطة  وتعد 
لسلسلة المشروعات التنموية الرائدة الجاري 
الرؤية  إطار  في  البحرين  مملكة  في  تنفيذها 
الممتدة  للسنوات  البحرين  لمملكة  االقتصادية 
حتى العام 2030. كما تعتبر بمثابة نقلة نوعية 
البحرين،  مملكة  في  األساسية  البنية  لقطاع 
المتزايدة  االحتياجات  تلبية  على  وقدرته 

واالجتماعية. االقتصادية  التنمية  لعملية 

القانونية  العقود  على  البحرين  ووقعت 
الخاصة بمشروع محطة الدور في العام 2008 
بالعطاء  فازت  التي  المجموعة  عن  ممثلين  مع 
سويز«  إف  دي  »جي  وهي  المشروع  لتنفيذ 
والجهات  لالستثمار،  الخليج  ومؤسسة 
و  باريبا«  بي  إن  »بي  للمشروع  االستشارية 
بروكوس  »فريشفيلدز  و  ماكدونالدز«  »موت 

ديرينغر«.
نوعه  من  الثالث  يعد  الجديد  والمشروع 
في  الخاص  القطاع  إسهام  مستوى  على 
سبقه  إذ  البحرين؛  في  والماء  الكهرباء  قطاع 
مشروعان هما إنشاء محطة العزل كأول محطة 
البحرين،  مملكة  في  الكهرباء  لتوليد  مستقلة 

الكهرباء والماء. الحد إلنتاج  وتوسعة محطة 
تستخدم  بحيث  ال��دور  محطة  وصممت 
التشغيلية  الكفاءة  ذات  التقنيات  أح��دث 
الطبيعي  الغاز  استخدام  من  للتقليل  العالية 
الثروة  عمر  إطالة  شأنه  من  الذي  النحو  على 

الوطني. االقتصاد  الطبيعية ودعم 
الثقيلة  للصناعات  هيوانداي  شركة  وتقوم 
التصميم  مقاول  بأعمال  الجنوبية  الكورية 
)EPC(، في حين أن شركة  والتوريد والتشييد 
لتوربينات  المزودة  هي  إلكتريك  جنرال 
ديغريمون  شركة  تقوم  بينما  الكهرباء،  محطة 
تحلية  محطة  وتركيب  بتزويد  الفرنسية 
التناضح  تكنولوجيا  باستخدام  المياه، 

.)RO( العكسي 

وزير الطاقة يتحدث إلى الصحافيين عن محطة الغاز

§ الدور - عباس سلمان

الدور  المغذية لمحطة  الغاز  الطاقة عبدالحسين ميرزا محطة  افتتح وزير   [
لتوليد الكهرباء في الدور، التي تنقل الغاز من حقل البحرين إلى المحطة عبر 
لمحطة  الرسمي  االفتتاح  إن  وقال  يوميًا،  مكعب  قدم  مليار  تبلغ سعته  أنبوب 

الكهرباء والماء الجديدة سيكون في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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»تمكين« و »بيتك« يبرمان اتفاقية تمويل بقيمة 10 ماليين دينار

االتفاقية  على  بالتوقيع  وقام 
لتنمية  الرئيس  نائب  من  كل 
المؤسسات والثروة البشرية لدى 
الشيخ  عبدالغني  أحمد  تمكين، 
والمدير التنفيذي لتمويل الشركات 
الكويتي-  التمويل  بيت  ف��ي 

البحرين، سطام القصيبي.
في  »إننا  القصيبي:  وقال سطام 
البحرين  الكويتي-  التمويل  بيت 
ملتزمون بقوة بالمساهمة في نمو 
قطاع  ودعم  البحريني  االقتصاد 
الصغيرة  والمؤسسات  األعمال 
توفير  خ��ال  من  والمتوسطة، 
كما  المناسبة.  التمويلية  الحلول 
يتمكن  أن  أجل  من  أنه  نؤمن  إننا 
التقدم يجب أن يقوم  االقتصاد من 
السليمة  المشاركة  أسس  على 
العام  القطاعين  بين  ما  والفعالة 
الفرصة  إلتاحة  وذلك  والخاص، 
الخاص  القطاع  مؤسسات  أمام 
على  للحصول  والتوسع  للنمو 
بدعائم  يتمتع  متنوع  اقتصاد 

صلبة«.
»إن  القصيبي  سطام  وأضاف 

سيساهم  تمكين  مع  تعاوننا 
من  العديد  متطلبات  تلبية  في 
المؤسسات لتتخطى أي عقبات قد 

تؤثر على قدرتها على النمو«.
عبدالغني  أحمد  نّوه  جانبه  من 
الشيخ، إلى أن هذه االتفاقية تشكل 
تبذلها  التي  للجهود  آخر  إنجاًزا 
الخاص  القطاع  دعم  في  تمكين 
الصغيرة  المؤسسات  ذلك  في  بما 
وكذلك  الحجم  والمتوسطة 
المتوسطة  من  األعلى  المؤسسات 
والتي  حديثاً  المؤسسة  أو  القائمة 
المحفظة  هذه  من  تستفيد  سوف 

التمويلية. 
المستفيدين  ع��دد  وح���ول 
المؤسسات،  دع��م  برنامج  من 
 2788 من  أكثر  بأن  الشيخ  قال 
المحفظة  من  استفادت  مؤسسة 
مليون   95 بتوظيف  اليوم  لغاية 
دينار  مليون   142.5 أصل  من 
لبرنامج  تخصيصها  تم  بحريني 
وتأتي  المذكور.  التمويلي  الدعم 
لدعم  التكميلي  المبلغ  هذا  إضافة 
الخاص  القطاع  المزيد من شركات 

للسيولة  حاجة  في  تكون  التي 
لها  تجارية  أصول  لشراء  المالية 
رأس  احتياجات  إلى  باإلضافة 
المال العامل، وهي خطوات تسعى 
من ورائها تمكين إلى جعل القطاع 
مستدامة  اقتصادية  رافعًة  الخاص 
عجلة  دفع  في  تسهم  البحرين  في 
إنتاجيتها  عبر  الوطني  االقتصاد 

وتوفيرها لفرص العمل. 
يمكنها  التي  المؤسسات  وحول 
التمويلية  المحفظة  من  االستفادة 
الذي  الدعم  لبرنامج  المخصصة 
تقدمه تمكين، أشار الشيخ إلى أن 
أي مؤسسة صغيرة، أو متوسطة، 
ممن  المتوسطة  من  أعلى  أو 

على  الحصول  معايير  تستوفي 
أو  تمكين  تشترطها  التي  الدعم 
الممّول.  البنك  يشترطها  أن  يمكن 
من  االستفادة  بمعايير  مذكًرا 
البرنامج التي أهمها أن يكون مقر 
تبرز  وأن  البحرين  في  المؤسسة 
البحرنة  بنسبة  االلتزام  شهادة 
تنظيم  هيئة  الشتراطات  وفقاًَ 

سوق العمل.
نجاح  سر  أن  إلى  أش��ار  كما 
التمويل  تكلفة  هو  البرنامج  هذا 
عليها  يشتمل  التي  المنخفضة 
أصحاب  لتشجيع  الدعم  برنامج 
تأسيس  على  الريادية  المشاريع 
أفكارهم  يجسد  بما  شركاتهم 

في  مشيًدا  طموحاتهم،  ويلبي 
العاملة  بالمؤسسات  ذاته  الوقت 
ضمن  مختلفة  أعمال  قطاعات  في 
دعم  على  وقدرتها  الخاص  القطاع 

االقتصاد عموًما في البحرين. 
تقوم  تمكين  أن  إل��ى  يشار 
لدعم  ومتنوعة  مماثلة  بخطوات 
القطاع  في  العاملة  المؤسسات 
التمويل  عبر  س���واًء  ال��خ��اص 
االستشارات  تقديم  أو  المباشر، 
لرفع  الضرورية  والفنية  اإلدارية 
اإلنتاجية، أو من خال طرح برامج 
بمكانة  لارتقاء  تهدف  تدريبية 
من  وتمكينها  الوطنية  العمالة 

اكتساب ميزة تنافسية.

أحمد الشيخ مع سطام القصيبي يوقعان االتفاقية

§المنامة - تمكين

على  التوقيع  لتمكين  الرئيسي  المقر  في  مؤخراً  تم   [
التمويل  بيت  مع  دينار  ماليين   10 بقيمة  تمويل  اتفاقية 
محفظة  إلى  المبلغ  هذا  وسيضاف  البحرين.   - الكويتي 
القطاع  في  العاملة  والمؤسسات  المشاريع  لدعم  تمكين 

الخاص ليصبح اإلجمالي 142.5 مليون دينار.

 )IBAN( ق نظام »بيتك« يطبِّ
على جميع حسابات زبائنه

§المنامة - بيت التمويل الكويتي

البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت  كشف   [
الحساب  رقم  نظام  تطبيق  بدأ  أنه  البحرين(   - )بيتك 
المنظمه  قبل  من  ع  المشرَّ  )IBAN( الدولي  المصرفي 
إذ  زبائنه؛  حسابات  جميع  على   )ISO(للمعايير الدولية 
كفاءة  تعزيز وتحسين  إلى  IBAN سيؤدي  استخدام  إن 

المدفوعات اإللكترونية، سواء المحلية منها أو الدولية.
الـ  أرقام  معرفة  البحرين«   - »بيتك  زبائن  وبإمكان 
البنك  خدمات  طريق  عن  بحساباتهم  الخاصة   )IBAN(
المصرفية عبر االنترنت أو كشف الحساب المرسل عبر 
البريد لشهر سبتمبر/أيلول أو زيارة أقرب فرع لـ »بيتك 
- البحرين«. ومع تطبيق مصرف البحرين المركزي لهذا 
 )IBAN( الـ  استخدام  الزبائن  على  سيستوجب  المعيار، 
من أجل القيام بأية معامالت إلكترونية محلية أو دولية. 
دوليًا(،  أو  )محليًا  األطراف  جميع  إعالم  يستوجب  كما 
مدفوعات  منها  الورود  المتوقع  أو  منها  الوارد  سواء 

إلكترونية )تلكس( برقم )IBAN( الخاص بالحساب.
تنفيذي  ومدير  المصرفية  المجموعة  رئيس  وأشار 
في بيت التمويل الكويتي - البحرين، خالد رفيع، إلى أن 
هذه الخطوة تأتي وفقًا للتعليمات الصادرة من مصرف 
لدى  المعامالت  تسهيل  إلى  وتهدف  المركزي،  البحرين 
ضمان  إلى  باإلضافة  والدولية،  المحلية  المصارف 
سالمة المعامالت المالية، من أجل تعزيز كفاءة الخدمات 
الـ  »تطبيق  أن  وأضاف  للزبائن.  المقدمة  المصرفية 
 ،2030 االقتصادية  البحرين  رؤية  مع  يتماشى   )IBAN(
الهادفة الى تعزيز موقع البحرين كمركز مصرفي اقليمي. 
المصرفية  المعامالت  في  الدولي  المعيار  هذا  تطبيق  إن 
ر من كفاءة المدفوعات اإللكترونية، ويوّفر عديداً  سيطوِّ

من المزايا لزبائن البنك«.

»بتلكو« تدخل شراكة مع »كيوتل« 
لتقديم خدمات االتصال البيني

§الهملة - بتلكو

 MPLS IP أطلقت »بتلكو« خدمات اتصال بيني عبر شبكة 
VPN بالشراكة مع شركة Q-Tel )كيوتل( القطرية. 

الطرفين  قدرة  لتعزيز  البينية  االتصاالت  شراكة  وتهدف 
على توسعة حلول VPPN للمؤسسات التجارية بين األسواق 
متطورة   MPLS VPNاالتفاقية خدمات المعنية. وستوفر هذه 
وقطر  البحرين  من  كل  في  التجارية  للمؤسسات  ومستمرة 
التي تطمح في تأمين اتصاالت مكتبية آمنة بين كا الموقعين.
وقال مدير عام وحدة الخدمات التجارية بشركة »بتلكو«، 
يعتبر  المتبادل  االستراتجي  التفاهم  هذا  إن  الديلمي،  عادل 
تمّكن  التي   OSS اتفاقات  من  بتلكو  لحقيبة  مهمة  إضافة 
 IP VPN من  العالمية  حلولها  تواجد  توسعة  من  الشركة 
لزبائنها الدوليين عبر شبكات شركائها المعتمدة والمتطورة.
المشتركة  الشبكة  فوائد  أن تصل  وأضاف »وعليه، يمكن 
االتفاقية  هذه  تأتي  الدوليين«.  زبائننا  إلى   Q-Tel و  لبتلكو 
مثل  الدولية  لاتصاالت  بتلكو  خدمات  مجموعة  الستكمال 
األقمار  عبر  واالتصاالت   ،IPLC العالمية،   IP-VPN خدمات 
االصطناعية ومركز البيانات العالمي الذي ال يعزز الفعالية 
وآمنة  مستمرة  بيني  اتصال  خدمات  يوفر  بل  فحسب؛ 
وخاصة، باإلضافة إلى تقديم دعم موثوق من قبل فريق عمل 
واحد  في  األسبوع  أيام  طوال  ساعة   24 مدى  على  محترف 
من أكثر مراكز عمليات الشبكات األكثر تطوراً في المنطقة«.

من  متكاملة  مجموعة  تقّدم   Q-Tel شركة  أن  إلى  يشار 
خدمات الشركات المدارة، وهذه االتفاقية الجديدة مع بتلكو 
MPLS VPN؛ ما يؤّمن  ستزيد من حجم مجموعة خدماتها من 

لها قدرات إقليمية إضافية. 
بيانات  خدمات  ببيع  تسمح  أن  الشراكة  هذه  شأن  ومن 
إلى  باإلضافة  وقطر،  البحرين  بين  متبادلة  اإلنترنت  عبر 
توفير خدمات عبور من نقطة تسوق واحدة لشركاء بتلكو. 
وتأتي هذه الشراكة متماشية مع استراتيجية عاقات بتلكو 
لشبكات  البيني  الربط  على  تركز  التي  الدولية،  للنواقل 
من  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  اإلقليمي  للناقل   MPLS
لتصل  اإلنترنت  عبر  للبيانات  الشركة  توسعة خدمات  أجل 
خدمات  وتوفير  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  جميع  إلى 

MPLS VPN مستمرة.  
الخدمة  هذه  ستوفرها  التي  الكثير  الفوائد  بين  ومن 
لشركاء بتلكو في البحرين، تقديم خدمات مستمرة للبيانات 
عبر اإلنترنت بين البحرين وقطر، وصوالً إلى أكبر األسواق 
)اعتماداً  تنافسية  أسعار  البيانات،  لخدمات  المستهدفة 
أجل  من  واحد  مكان  من  وتسوق  وااللتزامات(  األحجام  على 

مصلحة جميع الشركاء.

عادل الديلمي

»آركابيتا« يربح 50.2 مليون دوالر للعام المالي 2011
§المنامة - آركابيتا

استثمار  بنك  وهو  آركابيتا،  بنك  أعلن   [
مقره البحرين، نتائجه المالية للسنة المنتهية 
في 30 يونيو/حزيران 2011، مسّجًا أرباحاً 
ليعود  دوالر،  مليون   50.2 بلغت  صافيًة 
شهدت  فترة  بعد  األرباح  تحقيق  إلى  بذلك 
االستثمارية عموماً  المالية  المؤسسات  فيها 
المالية  األزمة  ظل  في  تشغيلية  صعوبات 

العالمية بدءاً من العام 2008.
من  بعديد   2011 المالي  العام  وتمّيز 
بلغت  إذ  »آركابيتا«؛  حققها  التي  اإلنجازات 
يونيو   30 في  كما  اإلجمالية  موجوداته 
أي  دوالر؛  مليارات   3.7 مجموعه  ما   2011
مقارنًة  المئة،  في   7.5 بلغت  زيادة  بنسبة 
وصلت  بينما  )2010(؛  السابقة  بالسنة 
اإلدارة  وأتعاب  ورسوم  المتكررة  الدخول 
إلى 203.5 مايين دوالر؛ أي بزيادة بنسبة 
22.2 في المئة، مقارنًة بالعام المالي 2010. 
فرص  في  التراجع  من  طويلة  فترة  وبعد 
»آركابيتا«  محفظة  استثمارات  من  التخارج 
أنجز  العالمية،  االقتصادية  لألوضاع  نتيجة 
جزئي  أو  كامل  تخارج  صفقات  سبع  البنك 
خال السنة بلغت حصيلتها اإلجمالية للبنك 

ومستثمريه نحو مليار دوالر.
آركابيتا،  لبنك  التنفيذي  الرئيس  وقال 
في  العام  التحسن  »إن  عبدالملك:  عاطف 

في  السائدة  واالتجاهات  المستثمرين  إقبال 
مطلع العام المالي كانت تبشر بالعودة إلى 
استطاع  وقد  االقتصادي.  واالستقرار  النمو 
على  المستهدفة،  أرباحه  تحقيق  آركابيتا 
رغم استمرار التقّلبات في األسواق، بالتركيز 
عدد  من  والتخارج  استثماراته  حماية  على 
واإلدارة  التشغيلية،  كفاءته  وتعزيز  منها، 
مع  والتكّيف  العمومية،  لموازنته  الحريصة 
المستثمرين  واحتياجات  السوق  عوامل 

المتغيرة«.
وقد قام »آركابيتا« بتعزيز نموذج أعماله 

االستثمارية  الصفقات  إبرام  على  القائم 
طرح  في  كبيراً  تقدُّماً  محققاً  المستقلة، 
ومستفيداً  االستثمارية،  صناديقه  منتجات 
المستودعات  قطاع  في  السابقة  خبراته  من 
الصناديق  من  عدد  لتأسيس  الصناعية 
االستثمارية خال السنة، في آسيا وأوروبا 
والشرق األوسط. كما قام البنك أيضاً بتعزيز 
البنى  قطاع  في  استثماراته  فريق  قدرات 
التحتية في إطار التحضيرات الجارية لطرح 
صناديق استثمارية مشابهة في هذا القطاع.

بنك  إدارة  مجلس  رئيس  قال  جانبه،  من 

اإلدارة  مجلس  »إن  الجميح:  محمد  آركابيتا 
العالمي  الكلي  االقتصادي  المناخ  أن  يرى 
المدى  على  صعوبات  مواجهة  في  سيستمر 
نواصل  أن  نتوقع  فإننا  ولذلك  القصير، 
العمومية  موازنتنا  تدعيم  على  تركيزنا 
لتحقيق  العالمية  استثماراتنا  ومحفظة 

معدالت النمو المستهدفة للسنة المقبلة«.
لبنك  المالية  القوائم  إصدار  وسيتم  هذا 
آركابيتا بعد موافقة مساهمي البنك عليها في 
المقرر  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع 

انعقاده في 28 سبتمبر/أيلول 2011.
مملكة  في  للبنك  الرئيسي  المقر  ويقع 
البحرين، وله مكاتب في كل من أتانتا ولندن 
على  البنك  أنشطة  وتتوزع  وسنغافورة. 
استثمارات  وهي:  األربعة  أعماله  قطاعات 
واالستثمارات  الخاصة،  الشركات  أسهم 
التحتية،  البنى  في  واالستثمارات  العقارية، 
الشركات  أموال  رؤوس  في  واالستثمارات 
اليوم  حتى  »آركابيتا«  أنجز  وقد  النامية. 
74 صفقة استثمارية بلغت قيمتها اإلجمالية 
نحو 28 مليار دوالر، بقاعدة رأسمالية تزيد 
اإلدارة  تحت  وأموال  دوالر،  مليار   1.1 على 
بقيمة 7.7 مليارات دوالر. ويهدف البنك إلى 
ومميزة  مبتكرة  استثمارية  فرص  توفير 
مطابقة ألحكام الشريعة اإلسامية ومبادئها، 

تحقق لمستثمريه عوائد عالية.

عاطف عبدالملكمحمد الجميح

مجلس اإلدارة يوافق على خطة التسويق للعام 2012

الكوهجي واثق من زيادة ربحية شركة ألبا
§المنامة - ألبا

] أعرب رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 
محمود الكوهجي، عقب االجتماع الفصلي الثالث للعام 2011 
بزيادة  ثقته  عن   )2011 أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس 

أرباح الشركة هذا العام.
لدورها  الشركة  بإدارة  االجتماع  خال  المجلس  أشاد  وقد 
في وضع الشركة على النهج المتواصل من استمرار تحقيق 
الربحية، األمر الذي أتاح للمساهمين االستفادة من الحصص 

المرحلية التي بلغت قيمتها 102 مليون دوالر.
»مازالت  الكوهجي:  محمود  اإلدارة،  مجلس  رئيس  وقال 
توقعات »ألبا« متفائلة حول الطلب على األلمنيوم في األسواق 
الكبرى والحديثة التي تشهد تواجداً متزايداً لمنتجات الشركة. 
عمليات  بوضع  الشركة  قامت  الطلب،  هذا  لتلبية  وسعياً 
محددة وواضحة بهدف زيادة اإلنتاج ورفع مستوى الكفاءة 
على  ألبا  شركة  قدرة  من  واثق  وإنني  التنافسية.  وتعزيز 
 2011 للعام  اإلنتاجية  واألهداف  الربحية  في  زيادة  تحقيق 

وذلك بفضل والء الموظفين وعملهم بروح الفريق الواحد«.
المستدامة، خطة  للحلول  دوبونت  شركة  استعرضت  كما 
إليها  عهدت  أن  بعد  وذلك  المجلس،  أمام  السامة  لتطوير 

الشركة بعمل دراسة تفصيلية لنظام إدارة السامة فيها.
للشركة، وخطة  المالي  األداء  باالطاع على  المجلس  وقام 
خطة  على  المجلس  وافق  كما  الرأسمالية،  المصروفات 

التسويق للعام 2012.
منذ  طرأت  التي  الموضوعات  بعض  المجلس  وبحث 

التقرير  مراجعة  إلى  باإلضافة  السابق،  الفصلي  االجتماع 
لمجلس  التابعة  التدقيق  لجنة  أعدته  الذي  والتقرير  اإلداري 
برؤية  المتعلقة  المستجدات  آخر  على  أيضاً  واطلع  اإلدارة، 

الشركة للعام 2020 ومشروع »ألبا ستار«.
خط  مشروع  مستجدات  بآخر  للمجلس  اإلدارة  وتقدمت 
الصهر السادس، كما راجع المجلس التقرير الذي قدمته شركة 
إس إن سي الفالين )SNC LAVALIN( فيما يتعلق بتقنية الصهر.
وذلك  فردية  بتصريحات  أيضاً  المجلس  أعضاء  قام  وقد 

تطبيقاً لقانون حوكمة الشركات لمملكة البحرين.
يتألف مجلس اإلدارة لشركة ألبا من ستة أعضاء معّينين 
باإلضافة  وهم  القابضة،  البحرين  ممتلكات  شركة  قبل  من 

من  كل  الكوهجي،  هاشم  محمود  اإلدارة  مجلس  رئيس  إلى 
فوزي أحمد كانو، يوسف عبداهلل تقي، الشيخ محمد بن خليفة 
والعضوان  مين.  وديفيد  العريض،  محمد  أسامة  خليفة،  آل 
الصناعية هما:  قبل شركة سابك لاستثمارات  المعينين من 
إلى  باإلضافة  التويجري،  وحمود  المريشد  حمد  بن  مطلق 

عضو مجلس اإلدارة المستقل عبدالعزيز الحميد.
التنفيذية،  اإلدارة  أعضاء  من  مجموعة  االجتماع  حضر 
شميت،  لورانت  ألبا،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  من  كل  هم 
والرئيس  موراي،  تيم  المالية،  للشئون  التنفيذي  والرئيس 
من  وغيرهم  لوكا،  بابتيست  جون  للتسويق،  التنفيذي 

المسئولين بالشركة.

اجتماع مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(
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ن أرباح الشركات بعد تأثرها باالضطرابات في الربع األول تحسُّ

»جمعية التأمين« تدعو »المركزي« إلى حوافز لتشجيع االندماجات
§ المنامة - علي الفردان

البحرينية،  التأمين  جمعية  رئيس  دعا   [
سبتمبر/  14( األربعاء  أمس  جمال،  يونس 
إلى  المركزي  البحرين  مصرف   ،)2011 أيلول 
تقديم حوافز لشركات التأمين لحثها على اتخاذ 

خطوات نحو عمليات االندماج.
ندوة  هامش  على  الصحافيين،  جمال  وأبلغ 
لتطوير  برنامج  لمناقشة  التأمين  لشركات 
تتوجه  بأن  ب  يرحِّ أنه  القطاع،  في  الكفاءات 
كيانات  لخلق  االندماج  نحو  التأمين  شركات 
القطاع؛  يشهدها  التي  المنافسة  ظل  في  كبيرة 
هذه  مثل  على  الشركات  حث  بأن  أردف  لكنه 
مقدَّمة  تشجيعية  حوافز  كذلك  يتطّلب  الخطوة 
إعفاءات  مثل  المركزي،  البحرين  مصرف  من 
من الرسوم الحكومية، وتسهيالت في تراخيص 

العمالة.
شركات  وجود  شأن  من  إن  جمال،  وقال 
وتحتفظ  أكبر  حصة  لديها  تكون  كبيرة  تأمين 
تذهب  أن  بدل  البحرين  داخل  التأمين  بأقساط 
وجود  أن  كما  الخارج،  في  أكبر  شركات  إلى 
شركات كبيرة سيسهم في خلق كوادر بشرية 

مؤهلة بصورة أكثر. 
هت مصارف  وتأتي هذه الدعوة، بعد أن توجَّ
مصرف  منها  االندماج  نحو  البالد  في  رئيسية 
السالم - البحرين وبنك البحرين اإلسالمي، كما 
تعلن  لم  إسالمية  مصارف  ثالثة  توجه  أعلن 

أسماؤها التخاذ الخطوة نفسها.
على  الحصول  في  مالية  مؤسسات  وفشلت 
دعم مالي مباشر عن طريق زيادة رأس المال، 
القطاع  تضرُّر  ظل  في  أسهم  إصدار  عملية  أو 
مازالت  التي  العالمية  المالية  األزمة  من  المالي 

تلقي بظاللها على العالم.
في  التأمين  قطاع  أداء  عن  جمال  وسئل 
 )2011( الجاري  العام  من  األولى  أشهر  الستة 
ربحية  تأّثرت  األول  الربع  »في  بالقول:  فردَّ 
مجال  في  وخصوصاً  المحلية  التأمين  شركات 
اء  جرَّ الحياة،  على  والتأمين  السيارات  تأمين 
في  ولكن  البالد؛  شهدتها  التي  االضطرابات 
أن  ونأمل  طفيفاً  تحسناً  شهدنا  الثاني  الربع 

يستمر هذا التحسن إلى نهاية العام«.
في  النقص  عن  جمال  تحدَّث  آخر،  جانب  من 

قطاع  في  البحرينية  الوطنية  البشرية  القوى 
الجمعية  رئاسة  تولَّيت  »عندما  قائاًل:  التأمين 
الحظت أن هناك جهوداً فردية من قبل أفراد أو 
الكفاءات  نقص  مشكلة  لحل  التأمين  شركات 
هناك  التأمين،  قطاع  في  البحرينية  الوطنية 
تحديات تواجه قطاع التأمين في نقص العناصر 

بة وخصوصاً القيادية«. المدرَّ
من  يختلف  الكفاءات  في  »النقص  وأضاف 
عناصر  لدينا  توجد  ال  مثاًل  أخرى،  إلى  وظيفة 
اإلكتوارية،  بالخبرة  يتعلق  ما  في  بحرينية 
أو  التأمينية،  المخاطر  واحتساب  إدارة  أو 
التكافل  وخبراء  والخسائر،  التعويضات  تقدير 
من  اكتفاء  شبه  لدينا    )...( المالية  والتأمينات 
هناك  السيارات؛  تأمين  مجال  في  الكفاءات 
التأمين  مثل  واعد  مستقبل  لها  أخرى  أقسام 
الصحي والتأمين على الحياة والتي تحتاج إلى 

تدريب عناصر مؤهلة«.
وأشار جمال إلى أن هناك تعاوناً مع مصرف 
البحرينية  التأمين  وجمعية  المركزي  البحرين 
لتدريب  برنامج  إقامة  مشروع  تبني  أجل  من 
مع  بالشراكة  التأمين  مجاالت  في  البحرينيين 

الندوة  أن  إلى  الفتاً  )تمكين(،  العمل  صندوق 
هذا  في  كخطوة  تأتي  الجمعية  تقيمها  التي 

الجانب.
خالل  هناك  يكون  أن  »نأمل  بالقول:  وتابع 
يتولون  بحرينيون  المقبلة  سنوات  الخمس 
قيادة شركات التأمين والجانب الفني والجانب 
التسويقي وعلى جميع المستويات في التأمين 

الصحي والتأمينات العامة«.
أمس  البحرينية   التأمين  جمعية  وأقامت 
في  المهني  »التأهيل  بعنوان  ندوة  )األربعاء(، 
بهدف  بالزا،  الكراون  بفندق  التأمين«،  قطاع 
التأمين،  قطاع  في  البشرية  الثروة  تطوير 
على  والتدريب  التطوير  إمكانات  ودراس��ة 
ممثلي  من  بارز  بحضور  وذلك  كافة،  األصعدة 

قطاع التأمين بأنواعه كافة.
الندوة على حاجة سوق  التركيز في  وقد تمَّ 
البشرية  الكوادر  ونقص  البحرينية،  التأمين 
تزامناً  الفنية،  للتخصصات  ة  الملحَّ الحاجة  مع 
السوق  في  العاملة  الشركات  عدد  زيادة  مع 
رغم  وعلى  التأمينية،  محفظتها  ع  وتوسُّ
للتدريب  المتواضعة  المحاوالت  بعض  وجود 

والتأهيل في تلك الشركات؛ إال أنها التزال دون 
الجمعية  دعا  الذي  األمر  المطلوب؛  المستوى 
أهم  جمعت  التي  الحوارية  الندوة  تنظيم  إلى 
التأمين،  بالتدريب وشركات  المختصة  الجهات 
الكفيلة  الخطط  وإعداد  األهداف  لبلورة  وذلك 
التأمين  مجاالت  في  الوطنية  الكوادر  بتنمية 

المختلفة.
توفير  »إن  قائاًل:  كلمته  في  جمال  ه  نوَّ وقد 
سوق  بمتطلبات  للوفاء  المناسبة  الحلول 
البشرية  الموارد  من  البحرينية  التأمين 
عالية  تعليمية  جودة  ذات  ستكون  المؤهلة؛ 
قادرة  تأمينية  ثقافة  توفير  أجل  من  ومنتقاة 
ومدى  التأمين  صناعة  فكرة  استيعاب  على 
والمجتمعات  االقتصاد  تنمية  في  مساهمتها 
قناعة  توافر  أجل  من  الحياة  جوانب  بمختلف 
التأمين  بأهمية  البحريني  المجتمع  أبناء  لدى 

ودوره في اقتصادات الدول«.
البحرين  مصرف  جهود  أن  جمال،  وأضاف 
التأمينية  القوانين  س��ن  ف��ي  المركزي 
والتشريعات مهَّدت الطريق إلى سوق تأمينية 
للشركات  جذب  مركز  أصبحت  والتي  واعدة 

لذلك  السوق،  دخول  إلى  تتطّلع  التي  العالمية 
المهنية  االحتياجات  لتلبية  حان  قد  الوقت  فإن 
في  قيادياً  مركزاً  البحرين  لتبوء  تمهِّد  التي 

صناعة التأمين في المنطقة.
المتاحة  اآلليات  »تمكين«  استعرضت  وقد 
البشرية  الكوادر  تطوير  خاللها  من  يمكن  التي 
واقع  من  نماذج  وطرحت  التأمين.  قطاع  في 
وتدريب  تطوير  في  البحرينية  العمل  سوق 
البشرية  الموارد  إعداد  إن  البحرينية.  الكوادر 
الوطنية وتأهيلها أصبح مطلباً حيوياً للحفاظ 
أن  شأنه  من  والذي  التأمينية  الريادة  على 
منافسة  على  قادراً  البحريني  العامل  يجعل 
العامل األجنبي من أجل تنمية مستدامة تتوافق 
مع الرؤية االقتصادية للمملكة. وقد أشاد جمال 
تسخير  في  »تمكين«  به  تقوم  الذي  بالدور 
من  تشكيلة  لترويج  وإمكاناتها  جهودها  جميع 
تصميمها،  على  تعمل  والتي  المتنوعة  البرامج 
األفراد  يخدم  بما  السوق  احتياجات  بحسب 

والمؤسسات في المملكة على حدٍّ سواء.
لإلطار  بارزة  مشاركة  الندوة  في  كانت  وقد 
معايير  بوضع  المختص  للمؤهالت  البحريني 
والكفايات  والمهارات  المعارف  من  محددة 
تتماشى  والتي  مستوياتها  بمختلف  للوظائف 
مع متطلبات سوق العمل. واستعرض صندوق 
تنمية الموارد البشرية أهدافه التي تصبو إلى 
الخدمات  قطاع  في  المطلوبة  المهارات  تطوير 
يتم  إذ  البحرين؛  مملكة  في  والمالية  المصرفية 
تمويل موظفي هذين القطاعين لتطوير كفاءاتهم 
الملحوظة  النهضة  لمواكبة  المهنية  ومؤهالتهم 
الطلب  في  الزيادة  ومجاراة  المالي  القطاع  في 
من  المؤهلة  البشرية  والموارد  الكفاءات  على 

أجل الحفاظ على مركز مملكة البحرين.
المصرفية  للدراسات  البحرين  قدَّم معهد  كما 
البرامج  سلسلة  فيه  أوضح  عرضاً  والمالية 
السوق  حاجة  لتلبية  لة  المفصَّ التدريبية 
البحرينية، والتي تغّطي المؤهالت التخصصية 

في قطاع التأمين البحريني.
الخليج  معهد  بعرض  الندوة  واختتمت 
لخدمة  تأسيسه  تم  الذي  التأمين  لدراسات 
التطويرية  واالحتياجات  التخصصي  التدريب 

لقطاع التأمين وإدارة المخاطر.

عشرات المسئولين يشاركون في ندوة شركات التأمين

صندوق الوقف ينظم 

ورشة عن حوكمة الشركات
§ المنامة - مصرف البحرين المركزي

] نظم صندوق الوقف للبحوث والتعليم 
اإلسالمي  التمويل  مجال  في  والتدريب 
للرؤساء  الشركات   ورشة عمل عن حوكمة 
اإلدارات  مجالس  وأعضاء  التنفيذيين 
حضر  وقد  اإلسالمية.  المالية  للمؤسسات 

الورشة أكثر من 20 شخصاً.
في  السابق  األستاذ  الورشة  في  وحاضر 
واستعرض  الحاج،  نبيل  هارفارد،  جامعة 
للمشاركين  الحياة  واقع  من  حاالت  عدَّة 
من  أنه  إلى  الحاج  وأشار  الورشة،  هذه  في 
الصعب على أصحاب األعمال تجاهل الجانب 
قراراتهم  اتخاذ  في  والقانوني  األخالقي 
أن  وأضاف،  االقتصادي.  بالجانب  واإلكتفاء 
والسيما  األعمال،  جميع  على  ينطبق  »هذا 
بشكل أكثر لزوماً في البنوك. ومما ال شك فيه 
أن البنوك اإلسالمية عليها متطلبات إضافية 
لتوافق عملياتها مع الشريعة اإلسالمية«. كما 
شّدد بقوله، إن أفضل حماية يتخذها أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ألنفسهم تكمن 
في االلتزام الدقيق لتنفيذ مسئولياتهم والتي 
الصدق  وهي  محاور  ثالثة  تحت  تنضوي 
واإلخالص والرعاية في كل ما يتخذونه من 

قرارات.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف، 
أهمية  الورشة  افتتاحية هذه  في  خالد حمد، 
حوكمة الشركات في األعمال سواء كانت في 

األوقات الجيدة أو العصيبة. وأضاف، أنه »ال 
وتزدهر  تنمو  أن  المالية  للمؤسسات  يمكن 
لدى صّناع  هناك وعي ووضوح  يكن  لم  إن 
بالمسئوليات  المؤسسات  تلك  في  القرار 
والمستثمرين  الزبائن  تجاه  بهم  المناطة 
والموظفين وعامة الناس. ومما الشك فيه أن 
مؤخراً  صدر  الذي  الشركات  حوكمة  ميثاق 
وتعزيز  لتثبيت  إال  هو  ما  البحرين  في 
الستقطاع  الصالحة  البيئة  ولتهيئة  ذلك 

االستثمارات في المملكة«. 
مجلس  رئيس  هو  الحاج  أن  إلى  يشار 
وقد  التنفيذي،  التعليم  ألكاديمية  اإلدارة 
لألعمال  هارفارد  جامعة  في  كأستاذ  عمل 
حوكمة  في  وتخصص  سنوات  سبع  لمدة 
واألسهم  الشركات  وتمويل  الشركات، 
الخاصة. ولديه خبرة واسعة في هذا المجال؛ 
كثير  وفي  عليا  مناصب  عدة  في  عمل  إذ 
عامة  شركات  عدة  في  اإلدارة  مجالس  من 

وخاصة. 
للبحوث  الوقف  صندوق  أن  إلى  يشار 
والتدريب والتعليم الذي أنشىء في نوفمبر/
تشرين الثاني 2006، يعتبر مساهماً رئيسياً 
في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية في 
البحرين، وقد طرح عدداً من البرامج للعاملين 
مجال  في  الشرعيين  والمراجعين  الفنيين 
 20 في عضويته  ويضم  اإلسالمي،  التمويل 
مؤسسة مالية عاملة في البحرين، باإلضافة 

إلى مصرف البحرين المركزي.

مشاركون في ورشة حوكمة الشركات

»الصناعة« تطلع على استعدادات معرض التقنيات الخضراء
§ المنامة - وزارة الصناعة 

الصناعة  وزي��ر  استقبل   [
مكتبه  في  فخرو،  حسن  والتجارة، 
سبتمبر/  14( األربعاء  أمس  صباح 

أيلول 2011(، مدير عام اإلدارة العامة 
لحماية البيئة والحياة الفطرية، عادل 
الزياني، الذي أطلع الوزير على آخر 
ترتيبات واستعدادات اإلدارة لتنظيم 
للتقنيات  األول  البحرين  معرض 
الممثل  برعاية  يقام  الذي  الخضراء، 
ورئيس  الملك،  لجاللة  الشخصي 
الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 
سمو  الفطرية،  والحياة  والبيئية 

الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة.
الوزير  أش��اد  المقابلة  وخ��الل 
لحماية  العامة  الهيئة  ودور  بأهمية 
والحياة  والبيئية  البحرية  الثروة 

على  تبذلها  التي  والجهود  الفطرية 
المعارض  هذه  مثل  تنظيم  صعيد 
ال��وزارة  دعم  مؤكدا  والفعاليات، 
الفعاليات،  هذه  لمثل  ورعايتها 

استخدام  تستهدف  أنها  والسيما 
البيئة  حماية  في  الحديثة  التقنيات 
المشكلة  هذه  تفاقم  دون  للحيلولة 
المؤسسات  تخطو  ولكي  البيئية 

عالم  في  سبَّاقة  خطوات  الصناعية 
والتي  بيئياً  النظيفة  االستثمارات 
واهتمامات  أولويات  من  تعتبر 

حكومة البحرين.

وزير الصناعة مستقباًل عادل الزياني

46 مليونًا عدد الفقراء

في أميركا العام 2010
§ واشنطن - رويترز

سبتمبر/أيلول   13( الثلثاء  األول  أمس  األميركية  الحكومة  قالت   [
2011( إن عدد األميركيين الذين يعيشون تحت خط الفقر قفز إلى رقم 
الضوء  يسلط  ما  )2010(؛  الماضي  العام  مليوناً   46 إلى  قياسي وصل 
على التحديات التي تواجه الرئيس باراك أوباما والكونغرس، في الوقت 

الذي يحاوالن فيه التصدِّي للبطالة وتباطؤ االقتصاد. 
في  الفقر  نسبة  إن  سنوي،  تقرير  في  السكاني  التعداد  مكتب  وقال 
الواليات المتحدة ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى 15.1 في المئة 
العام الماضي؛ إذ كافح االقتصاد للتعافي من الركود الذي بدأ في العام 
2007 وانتهى في يونيو/حزيران 2009. وشكَّل ذلك ارتفاعاً بنسبة 0.8 
في المئة، مقارنة مع 2009 حين بلغ عدد الفقراء في أميركا 43.6 مليون 
نسمة. وقال التقرير، إن عدد الفقراء في أميركا في العام 2010 كان األكبر 
منذ بدأت مكاتب االحصاء نشر تقديرات لعدد الفقراء قبل 52 عاماً، في 

حين كانت نسبة الفقراء األعلى منذ العام 1993 . 
الذين  أيضاً  األميركيين  العمَّال  االقتصادي  التدهور  شبح  وضرب 
تراجع متوسط دخلهم 2.3 في المئة إلى 49445 دوالراً سنوياً. وانخفض 
إلى  التابعة  الصحي  التأمين  برامج  تشملهم  الذين  األميركيين  عدد 
أصحاب العمل بوقع 1.5 مليون شخص، في حين ارتفع عدد من يشملهم 
م عدد األميركيين  التأمين الصحي الحكومي بنحو مليوني شخص. وحوَّ
من دون تأمين صحي قرب 49.9 مليون شخص، ارتفاعاً من 49 مليون 
إليه  الذي تشير  االقتصادي  التدهور  أن  ح  المرجَّ العام 2010. ومن  في 
معدَّل  وظل  النمو  تقلَّص  إذ  ؛   2011 العام  في  استمر  قد  اإلحصاءات 
البطالة فوق تسعة في المئة، وتزايدت المخاوف من احتمال العودة إلى 

الركود.

»البحرين للتدريب« تنظم محاضرة 

على هامش منتدى القيادة
§ المنامة - جمعية البحرين للتدريب

] تنظم جمعية البحرين للتدريب 
الموارد البشرية حفل عشاء  وتنمية 
مساء  الحفل  وسيعقد  ومحاضرة، 
سبتمبر/أيلول   19( اإلثنين  يوم 
مساًء    8 الساعة  تمام  في   )2011

بالمحرق. موفمبيك  بفندق 
جمعية  رئ��ي��س  وسيستهل 
الموارد  وتنمية  للتدريب  البحرين 
حفل  محمود  محمد  البشرية، 
بالضيوف  مرحباً  بكلمته  العشاء 
الحفل  ضيف  سيتناول  ثم  ومن 
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
من  للقياديين  والتوجيه  اإلرشاد 
موضوع  كارتر،  ديفيد  بريطانيا، 
القياديين  لدى  واإلرشاد  التوجيه 
إلى  وسيتطرق كارتر خالل األمسية 
موضحاً  واالرشاد،  التوجيه  اهمية 
المهارة  تلك  تجعل  التي  األسباب 
لدى  الضرورية  المهارات  ضمن  من 

القياديين.
انعقاد  هامش  على  الحفل  ويقام 
وبمشاركة  اإلدارية،  القيادة  منتدى 

السابق  الفخري  الرئيس  وحضور 
الشعلة،  عبدالنبي  للجمعية، 
إبراهيم  الحالي  الفخري  والرئيس 

الدوسري.
للتدريب  البحرين  وأعلنت جمعية 
برنامجها  البشرية  الموارد  وتنمية 
وذلك  العام  لهذا  سبتمبر  لشهر 
أورجين  مجموعة  مع  بالتعاون 
المؤتمرات  وتنظيم  لالستشارات 
وهو عبارة عن حفل عشاء وبرنامج 
انعقاد منتدى  ينفذ على هامش  عمل 
المحاكاة  بأسلوب  اإلدارية  القيادة 

أورجين. مجموعة  والذي ستنفذه 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  وقال 
وتنمية  للتدريب  البحرين  جمعية 
عن  والمسئول  البشرية  الموارد 
عصام  بالجمعية،  العامة  العالقات 
ضمن  البرنامج  هذا  :«يأتي  العلوي 
والتي  الجمعية  برامج  من  سلسة 
المقبل  العام  منتصف  حتى  ستننفذ 
التنمية  على  ستركز  والتي   )2012(
القياديين  لتستهدف  البشرية 
إدارة  مجال  في  والمتخصصين 

البشرية«. الموارد  وتنمية 

ؐ
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ان المدن سيبلغ 6 مليارات  عدد سكَّ
العام 2050 )1 - 2(

العالم  خريطة  رسم  إعادة  يجري   [
الجماعية  الهجرة  موجات  ضوء  على  اآلن 
العام  فبحلول  الحضرية.  المراكز  إلي 
الحّضر  سكَّان  عدد  يبلغ  أن  ر  يقدَّ  ،2050
يعادل  الذي  الرقم  وهو  نسمة،  مليارات   6

حالياً. العالم  سكَّان  مجموع 
لمعهد  التنفيذي  المدير  قاله  ما  هو  هذا، 
بيرنتل  إندرس  للمياه  الدولي  ستوكهولم 
في مقابلة مع وكالة إنتر بريس سيرفس، 
تنمو  أن  ليس  »المشكلة  أن  فيها  أضاف 

تنمو«.  أين  هي  ما  بقدر  المدن 
»تهاجر  أن  المتوقَّع  من  أنه  وشرح 
تقع  مدن  في(  )وتولد  إلى  الناس  غالبية 
ندرة  بالفعل  تعاني  التي  المناطق  في 
من  المئة  في   95 سيحدث  إذ  المياه؛ 

النامية«.  البلدان  في  العمراني  ع  التوسُّ
األسبوع  يترأس  الذي  بيرنتل،  وأشار 
دورته  في  للمياه  السنوي  العالمي 
العاصمة  ف��ي  والعشرين  ال��واح��دة 
المدن  أن  إلى  )ستوكهولم(،  السويدية 
عدد  ضعف  ستأوي  واآلسيوية  اإلفريقية 

عاماًَ.   20 من  أقل  في  سكانها 
للمياه  العالمي  األسبوع  وانعقد  هذا، 
في دورته الحالية في أواخر أغسطس/آب 
للتغيرات  »االستجابة  شعار  تحت   ،2011
عليه  تهيمن  عالم  في  المياه  العالمية: 

المدن«. 
التقليدي  النهج  إن  بيرنتل،  وق��ال 
أبعد  وضخ  أعمق  حفر  على  المبني 
لن  المياه  على  المتزايد  الطلب  لتلبية 
ذلك  من  وبدالً  األماكن،  معظم  في  يجدي 
اإليكولوجية  النظم  تدمير  إلى  سيؤدي 
على  المعتمدة  الراكدة  االقتصادات  ثم 

المطاف.  نهاية  في  المياه، 
بريس  إنتر  لوكالة  س��ؤال  وع��ن 
ع  التوسُّ تداعيات  ة  حدَّ مدى  عن  سيرفس، 
المياه  إمدادات  على  السريع  الحضري 
القضية  »ربما  أجاب  المقبل،  العقد  خالل 
في  الحضري  النمو  تأثير  لمعالجة  األهم 
تتخذها  التي  الخيارات  هي  المقبل  العقد 

اليوم«.  المدن 

»الملتقى الهندسي« يناقش 
استخدام التكنولوجيا الذكية في المباني

§ المنامة - عباس سلمان

] يناقش الملتقى الهندسي الخليجي 
الخامس العشر الذي تستضيفه مملكة 
البحرين في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 
استعمال  أخرى،  أمور  بين  من   ،2011
المباني،  في  الذكية  التكنولوجيا 
الطاقة  بتوفير  يتعّلق  فيما  وخاصة 
إلى  باإلضافة  األخ��رى،  والخدمات 
في  االقتصادي  السكن  مباني  تصاميم 
من  تعاني  التي  العربية،  الخليج  دول 

مشكلة السكن المزمنة.
الهندسين  جمعية  دع��ت  وق��د 
والمهندسين  المسئولين  البحرينية 
في  واالختصاصيين  البناء  ومقاولي 
في  المشاركة  الست  الخليج  دول 
ويعقد  أيام   3 يستمر  الذي  الملتقى 
للمؤتمرات  الدولي  الخليج  مركز  في 
»وضع  إلى  يهدف  إذ  الخليج؛  بفندق 
المتعلقة  واالب��ح��اث  ال��دراس��ات 
في  االقتصادي  السكن  بمشاريع 
مجلس  دول  من  المشاركين  متناول 
والتوجه  لدراستها  الخليجي  التعاون 
باتخاذ اإلجراءات العملية لتنفيذ ما هو 

مناسب منها«.
تصميم  في  الملتقى  محاور  وتتمثل 

طريق  عن  االقتصادي  السكن  مباني 
بشأن  جديدة  أفكار  وتقديم  عرض 
المستعملة،  والمواد  التصميم  أساليب 
الذكية،  التكنولوجيا  واستعمال 
والتطورات  الجديدة  واألساليب 
وتحديد  العمراني  التخطيط  في 
السكن  مشاريع  لبناء  المساحات 
األساسية  البنية  وكذلك  االقتصادي، 
والتشريعات  المشاريع  بهذه  المتعلقة 
الصادرة بشأنها، وفقاً لنشرة صدرت 

عن الملتقى.
المهندسين  جمعية  رئيس  وذكر 
القصاب،  عبدالمجيد  البحرينية، 
فريدة  »فرصة  يوفر  الملتقى  أن 
مهاراتهم،  وتحديث  لصقل  للمهندسين 
لتبادل  مهمة  تفاعلية  فرصة  ويوفر 
لدفع  والخبرات  وال��رؤى  المفاهيم 
والتطور«.  والتنمية  التقدم  عجلة 
والمبدعين  الباحثين  بجميع  »ونرحب 
هذا  في  شركاء  ليكونوا  والخبراء 
ال��وزراء  رئيس  ويرعى  الملتقى« 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفه الملتقى.
توفيقي  ضياء  الملتقى  رئيس  أما 
متزايد  في ظل مجتمع  أنه  أوضح  فقد 
إلى  يسعى  إذ  االسكاني؛  الطلب  على 

الحديثة،  البناء  تكنولوجيا  استخدام 
في  التكنولوجيا  ه��ذه  كفاءة  ف��إن 
االسكان  قطاع  وعمليات  اإلنشاءات 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  أهمية  تمثل 
للمواطنين  أفضل  خدمات  لتقديم 
اإلسكانية  بالمشاريع  وتزويدهم 

بأسعار معقولة.
الحكومات  من  »العديد  وأض��اف 
أفضل  عن  البحث  تحاول  والشركات 
الحفاظ  مع  البناء،  كلفة  لتقليل  السبل 
للمشاريع  النوعية  الجودة  على 
قدرة  تحسين  فإن  وبالتالي  السكنية، 
المجال  هذا  في  والشركات  الحكومات 
أمر مهم بما ينعكس على تحسين حياة 
التعاون  مجلس  دول  في  المواطنين 
العالم  من  الجزء  هذا  لجعل  الخليجي 

مكاناً أفضل للحياة«.
وقال البيان: »شهدت منطقة الخليج 
في  ارتفاعاً  األخيرة  اآلونة  في  العربي 
البناء  مواد  وأسعار  األراضي  أسعار 
من  وربما  الصعب،  من  أصبح  بحيث 
أن  الحاالت  من  الكثير  في  االستحالة، 
بناء  من  المحدود  الدخل  ذوو  يتمكن 
فأصبحت  إمكاناتهم،  وفق  المنازل 
طاقتهم  فوق  المالية  المتطلبات  هذه 

وقدراتهم.

ثاليف ديين

وكالة إنتر بريس سيرفس
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قاعدة اللعبة: 
عمليات  دون  من  سهلة،  يابانية  لعبة  السودوكو   [
أو  صغيرة،   خانة   81 من  شبكتها  تتألف  حسابية. 
من 9 مربعات كبيرة يحتوي كل منها على 9 خانات 
صغيرة. على الالعب إكمال الشبكة بواسطة أرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل رقم مرة واحدة فقط، في 
كل خط أفقي وفي كل خط عمودي وفي كل مربع من 

المربعات التسعة.
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تنفيذ  التزاما في  أكثر  ] حاول أن تكون 
طلبات رؤسائك في العمل.

المناسبة  الفرصة  وانتظر  تتسرع  ال   [
لتطرح أفكارك البناءة.

] قد تحصل اليوم على صفقة مالية تدر 
عليك المزيد من األرباح.

] تنال إعجاب الكل بسبب آرائك المتعلقة 
بمستقبل الشركة.

أحد  فال  اليوم  األوضاع  على  تسيطر   [
يستطيع منافستك في قراراتك الصائبة.

الذي  الحب  أن  وأعلم  أكثر  قنوعا  كن   [
تعيشه ال يمكن أن يعوض.

هذا  استغل  اليوم  حليفك  يقف  الحظ   [
اليوم إلنجاز المهمات الصعبة.

التي  اإلشاعات  إلى  انتباها  تعر  ال   [
تسمعها في محيط عملك.

أن  حاول  لالستثمارات  مناسب  اليوم   [
تستغل هذه الفرصة لالستفادة من أموالك.

سيكون  العمل  في  وتفانيك  إخالصك   [
السبب في ترقيتك عن قريب.

الجديد  العمل  على جو  تعتاد  أن  عليك   [
وتختلط بزمالء عملك.

في  أكثر  نفسك  على  تعتمد  أن  حاول   [
إنجاز أعمالك ال تحمل مسئوليتها إلى الغير.
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أفقي:
1 - رئيس أميركي سابق
جواب )م( 2 - سمو )م( – 

حجر كريم ثلثا )لحم( –  3 - من األسماء – 
حب 4 - مرض صدري )م( – 

يندم )م( 5 - من الطيور – 
نتوجع 6 - حرض – 
الود 7 - قنوط )م( – 

سلم 8 - سئم – 

مشي 9 - لالستفسار – 
لبناني  نواب  مجلس  رئيس   -  10

راحل )م(

عمودي:
سرير الطفل 1 - من األسماء – 

أمراض )م( 2 - بت )م( – 
حجر كريم 3 - ثروة – 

متشابهان 4 - لالستثناء – 
5 - جامعة أميركية

أشي )م( 6 - منطقة في البحرين – 
أديب 7 - إله فرعوني – 

مادة قاتلة 8 - استفسر – 
أصر   – )م(  السور  فواتح  - من   9

– متشابهان
10 - رئيس عربي

15 سبتمبر/ أيلول
القاهرة  تحتل  البريطانية  القوات   -  1882  *

وتنفي أحمد عرابي إلى 
جزيرة سيالن.

والدة   –  1890  *
كاتبة  كريستي،  أجاثا 
بوليسية  روايــــات 

إنجليزية.
* 1894 - اليابانيون 
بالصين  يــلــحــقــون 
كبيرة  عسكرية  هزيمة 

في معركة بينغ يانغ.
* 1912 – والدة إسماعيل ياسين، ممثل مصري.

المرشد  مشهور،  مصطفى  والدة   –  1921  *
الخامس لجماعة »اإلخوان المسلمون«.

فلمنج  ألكسندر  البريطاني  الطبيب   -  1928  *
يكتشف البنسلين.

يصدر  هتلر  أدولف  النازي  الزعيم   -  1935  *
مجموعة من القوانين العنصرية عرفت باسم قوانين 

من  األلمان  اليهود  حرمان  وتضمنت  نورمبرغ، 
المعقوف شعارا  الصليب  علم  وتبني  المواطنة  حق 

رسميا أللمانيا النازية.
يتنازل عن  بهلوي  إيران رضا  1941 - شاه   *
العرش البنه محمد رضا بهلوي، وذلك بإجبار من 
إيران  احتلت  التي  والسوفياتية  البريطانية  القوات 
هتلر  أدولف  مع  تحالفها  بالبترول خوفا من  الغنية 

في الحرب العالمية الثانية.
* 1945 - والدة األمير مقرن بن عبدالعزيز آل 
سعود، رئيس جهاز االستخبارات العامة السعودي.

* 1952 - األمم المتحدة توافق على ضم إرتريا 
إلى إثيوبيا بعد انتهاء اإلدارة البريطانية لها.

ولي  زوجة  ليتيزيا،  األميرة  والدة   –  1972  *
العهد اإلسباني األمير فيليبي.

* 1973 – وفاة الملك غوستاف السادس أدولف، 
ملك السويد.

والدة وائل كفوري، مغن لبناني.  – 1974 *
وكالة  إنشاء  مرسوم  ــدور  ص  -  1974  *

المخابرات المركزية األميركية.
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حسن بوجه عام مع بعض السحب 
بعض  في  األتربة  وتصاعد  أحيانًا 

المناطق.

من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 
إلى 5 أقدام في عرض البحر.

شمالية غربية إلى شمالية من 07 إلى 12 عقدة 
وتصل من 12 إلى 17 عقدة، وتزداد سرعتها 
لتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً خالل النهار.

أجاثا كريستي »نجم الخليج« في موسمه 
الجديد... مفاجآت ومواهب 

الساعة  في   »MBC« قناة  تعرض   [
اليوم  مــســاء  مــن  عشر  الــحــاديــة 
الفنان  مشاركات  أولــى  )الخميس( 
الجزء  خالل  من  فواد  خالد  البحريني 
هوانا«  »قصة  مسلسل  من  الثاني 
حيث  المستحيل«،  »الحب  بعنوان 
يشارك خالد في خمس حلقات من هذا 
الشخصية  وحول  التلفزيوني.  العمل 
خالد  أوضح  الحلقة  في  يجسدها  التي 
من  تعود  عاطفية  عالقة  قصة  أنها 
الماضي لتطفو على السطح مرة أخرى.

المسلسل  هذا  في  مشاركته  وتعّد 
هي التجربة الثالثة، إذ كانت له تجارب 
في  المشاركة  تتضمن  سابقة  درامية 
حسين  المخرج  مع  سينمائيين  فيلمين 
الحليبي هما »4 بنات« و »حنين« الذي 
البحرين  سينمات  في  مؤخراً  عرض 
وشارك في أكثر من مهرجان خليجي 
وعربي. يذكر أن خالد قد أحيا في ثاني 
السنوي  حفله  المبارك  الفطر  عيد  أيام 
األولى  الصباح  لساعات  امتّد  الذي 
خالله  قدم  البحرين،  شيراتون  بفندق 
والجديدة.  القديمة  األغاني  من  العديد 
متابعي  من  كبير  عدد  الحفل  حضر 

خالد وجمهوره.
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] يوم 15 سبتمبر / أيلول هو اليوم العالمي للديمقراطية. 
لقد كانت هذه السنة سنة مشهودة في تاريخ الديمقراطية، 
التي  الدرامية  الحوادث  في  شاركوا  الناس  ماليين  أن  ذلك 
شهدها الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى، والتي 
ُتُتبِّعت مع ذلك على نطاق أوسع وحظيت باهتمام بالغ. وقد 
أكد انخراطهم في تلك الحوادث أن الديمقراطية نموذج عالمي 
تصبو إليه الشعوب قاطبة وهو ليس بغريب على أي ثقافة 
من ثقافاتها. وقد ذكرت هذه السنة أيضا بأن الديمقراطية ال 
إرادة  عن  تنشأ  أن  يجب  بل  خارج؛  من  تفرض  وال  ـُصدَّر  ت
الشعب وأن تغذيها قوة المجتمع المدني وفعاليته. وقد وقف 

العالم على حقيقة القول المأثور إن البلدان ال تصبح مؤهلة 
للديمقراطية وإنما تصبح مؤهلة بالديمقراطية. وكان الشباب 
هم من أبرزوا هذه الرسالة في المقام األول. فقد ناصروا المثل 
الديمقراطي وهم يواجهون اآلن تحدي العمل من أجل تحقيق 
إمكانات العمليات االنتقالية التي ساعدوا على تحريك عجلتها.
هذه  معالم  من  أخرى  معلمٌة  نفسها  الحقائق  هذه  وتؤكد 
الكبير  للتحول  العشرون  السنوية  الذكرى  وهي  أال  السنة 
بلدان  من  الكثير  ومازال  الشرقية.  أوروبا  به  مرت  الذي 
الديمقراطي.  تحولها  من  األولى  المراحل  في  المنطقة  هذه 
القانون  الذي يتطلبه تحقيق سيادة  الكّد  وهي تدرك مقدار 
السياسي  النظامين  وإصالح  والمساءلة،  الشفافية  ودعم 
واالقتصادي. كما انها تعي االنتكاسات التي يمكن أن تحبط 
التوقعات، وتدرك التفاني المطلوب لمواصلة السير قدما. إن 

في جارب تلك البلدان لعبراً.
واألمم المتحدة مستعدة لدعم تلك الجهود. وهي تبذل في 
تطوير المؤسسات والممارسات الديمقراطية وتعزيزها في 
تدعم  المتحدة  فاألمم  أخرى.  منظمة  أي  تبذله  ال  ما  العالم 
المدني  المجتمع  وتشجع  ونزيهة،  حرة  انتخابات  إجراء 
آفاق  تنسد  الحوار عندما  الشعبية، وتغذي  المشاركة  على 

فيه. وتسدي  اقتراع يختلفون  إثر  األطراف في  التفاهم بين 
المضطربة منعا لنشوب  السياسية  األوضاع  وساطتها في 
النزاع، وتدعم إقامة مؤسسات أمنية تتمتع بروح المسئولية 
بعد انتهاء النزاع. كما انها توفد خبراء يساعدون على تعزيز 
وبناء  الحزبية،  التعددية  هياكل  وتطوير  القانون،  سيادة 
مؤسسات  وإقامة  للمساءلة،  تخضع  فعالة  عمومية  إدارة 
المساواة  وهيئات  الفساد  مكافحة  وأجهزة  المظالم،  أمناء 
األمم  تسعى  ال  جميعا،  الجهود  هذه  وفي  الجنسين.  بين 
المتحدة إلى تصدير أي نموذج وطني أو إقليمي للديمقراطية 
المثل  أن  إدراكها  انطالقا من  له. فهي تعمل  الترويج  إلى  أو 
الديمقراطي متجذر في فلسفات وتقاليد مناطق العالم قاطبة؛ 
وأن الحوكمة الديمقراطية الفعالة تحسن نوعية حياة الرجال 
الدعائم  ترسي  الديمقراطية  وأن  وجدوا؛  حيثما  والنساء 
بمناسبة  فلنعمل  والتنمية.  واألمن  السالم  دوام  تكفل  التي 
دعم  في  جهودنا  مضاعفة  على  للديمقراطية  الدولي  اليوم 
حركت  التي  القوة  وهم   - الشباب  والسيما  كافة،  الناس 
األحداث الجسام التي شهدتها هذه السنة - من أجل تحويل 
الديمقراطية إلى واقع معيش. فهذا اليوم لهم. ولنحّيي فيهم 

االلتزام بالعمل الموصول في سبيل الديمقراطية.

أيلول  سبتمبر/   11 ألحداث  العاشرة  الذكرى  مرَّت   [
2001، حاملة معها عشر سنوات هي ما بعد العجاف، عرفها 
الحروب، وتصفير  وازدهار  والتوترات،  القالقل  في  العالم 
موازنات الدول، ورواج مصانع السالح، عمدت فيها الواليات 
رت بأكثر من مشروع في المنطقة،  المتحدة، وهي التي بشَّ
الكبير،  األوسط  الشرق  إلى  الجديد،  األوسط  الشرق  من 
استبدادية  أنظمة  وحماية  ومساندة  رفد  من  تخجل  لم 
المنطقة  وجه  تغيير   - خاللها  ومن   - بها  تريد  مزمنة، 
الحالك إلى ما هو أحلك وأعتم منه. لم يطل اإلنسان العادي 
والمقهور والمسحوق أي تغيير في نمط إهانته وتهميشه 
بعد أكثر من مشروع للشرق األوسط، ولم تصب األنظمة 
ر الربيع العربي الذي باغت  االستبدادية في مقتل، قبل تفجُّ
مجموعة  باغتت  كما  تماماً  األميركية،  المتحدة  الواليات 
قبل  دينهم  أخالقيات  على  المارقين  األصوليين  القتلة  من 
العالمي،  التجارة  مركز  برجي  اإلنسانية،  على  مروقهم 
ومقر البنتاغون في العاصمة )واشنطن(؛ بل العكس رفدت 
بكل  األنظمة  تلك  األميركية  واألمنية  االستخباراتية  اآللة 
ومنافق  مزدوج  خطاب  في  واستمرارها،  بقائها  مات  مقوِّ
المعارضة  وشبح  االستبدادية،  الحكومات  الفريقين:  لكال 
فيها. وأقول »شبح« ألن آلة القمع التي سلَّطتها تلك األنظمة 
على المعارضات لم تترك أي متر لتحركها وهي في حدود 
في  تعيش  متشرذمة  فكانت  الحدود  تلك  خارج  أما  دولها، 

جزر معزولة.
عشر سنوات تغيَّرت فيها صورة الواليات المتحدة، من 
دولة تمّثل صوَت وممارسة العالم الحّر، إلى دولة لم تخُل 
من استبدادها وتمييزها في الداخل األميركي، بعْيد أحداث 
الكريه،  وتمييزها  الفاضح،  استبدادها  عدا  سبتمبر،   11
وسجّل  تاريخها  في  سوداء  نقطة  باتت  التي  وفظاعاتها 
وعديد  وأفغانستان،  العراق  من  كل  في  الغابر،  إنجازاتها 

من الدول.
في  والقمع  االستبداد  آلة  فيها  لت  ترهَّ سنوات  عشر 
الدول التي ساندتها الواليات المتحدة؛ ولو لم يقل الربيع 
العربي كلمته في عديد من الدول المتدَّت خريطة الطغيان 
واالستبداد وتعمَّقت وأصبحت واقعاً ال يمكن الفرار منه، أو 

الخروج عليه.
بالتغيُّرات  إطالقاً  فِرِحة  ليست  المتحدة  الواليات 
واالحتجاجات التي يشهدها عديد من الدول العربية، وكان 
الربيع العربي - كما أشرت في بداية هذه المقالة - بالنسبة 
إليها،  بالنسبة  أبراج  وسقوط  آخر،  زلزال  بمثابة  إليها 
ظلَّت  طغيان  أبراج  حدودها.  خارج  ولكن  طغيان«  »أبراج 
الضحايا  حساب  على  المرعب  وتطاولها  امتدادها  تتعهَّد 

وانتهاكات حقوق اإلنسان، من دون رادع أخالقي أو قيمي.
التي  األنظمة  لضحايا  المتحدة  الواليات  تنصت  لم 
لم  أيضاً  العربي، وقبله  الربيع  قبل  بقائها  بأسباب  غَذتها 
غوانتنامو،  معتقل  في  الضحايا  ألصوات  العالم  ينصت 
وخصوصاً  العراق،  معتقالت  بعده  ومن  الصيت،  سيء 
أفغانستان،  في  معتقالتها  نسيان  دون  من  »أبوغريب«، 

وإطالق يدها في باكستان وعديد من الدول.
رياح  هبوب  بداية  مع  المتحدة،  الواليات  أن  الحظوا 
تحسم  أن  دون  من  بالفرجة،  مكتفية  ظلَّت  العربي  الربيع 
أمرها، وتلك سابقة في سلوكها ومزاجها، أمام أي تحوالت 
تحلل...  تقرأ...  متحفظة  ظلَّت  العالم.  من  الجزء  هذا  في 
ترّجح... تتكّهّن، وترى أن مزيداً من االنتظار والفرجة أكثر 

ضمانة لتحديد خياراتها من جهة، وحماية مصالحها من جهة 
أخرى على المدى البعيد.

ربما هي المرة األولى التي لم تمارس فيها أميركا وقاحتها 
في التدخل إلنقاذ أبراج الطغيان والقمع في عديد من دول 
ظلَّت الملعب الخلفي لها؛ ليس ألنها مدفوعة بالتزام أخالقي؛ 
القمع من  التي لم تستطع أنظمة  المرة األولى  ولكن ألنها 
االستمرار في فرض خياراتها على األمة والمواطن. المواطن 
المسحوق المقهور، من صاحب عربة الخضار الذي أحرق 
احتجاجه  فأشعل  تونس،  في  اإلهانة  على  احتجاجاً  نفسه 
عليه  مارست  الذي  سعيد،  خالد  إلى  األمة،  وهبَّة  غضبة 
وأمراضها  عقدها  كل  مصر  في  الدولة  أمن  مباحث  زمرة 
حدَّدوا  من  هم  أولئك  معتقالتها.  في  بطيئاً  وموتاً  تعذيباً 
خريطة طريق دولهم ومستقبلها ال العسكر، وأسقط في يد 
أميركا أن كل ذلك ظل خارج سيطرتها وهيمنتها، على رغم 
آلة تجسسها، وأجهزة جس النبض لديها. لكنها نسيت - أو 
تناست - أنها أجهزة صمِّمت لإلحاطة بنوايا الذين ائتمنتهم 
ولم  بقائهم،  مقابل  المنطقة،  في  وتدخالتها  وجودها  على 
ُتصمَّم لجس نبض عاطل عن العمل، ومدّون تكون شهادته 

تحت التعذيب، صك عار لن يّمحي مع الوقت.
سقط برجا التجارة العالمي في نيويورك، وتم ضرب رمز 
ة والصلف والكبرياء )البنتاغون(؛ فيما أبراج الطغيان  القوَّ
تتهاوى الواحد تلو اآلخر خارج الحدود. إنها سنَّة اهلل، وسنَّة 
القيم وسنَّة الحقوق. ال أحد بمنأى عن تلك السنن، مَِن الذي 
ليبيا، وليس  نعَت شعبه بالجرذان، وهو هارب كجرذ في 
ح إما لإلذعان إلرادة شعبه، أو  انتهاًء بأكثر من زعيم مرشَّ
البحث عن مالذ آمن، والخيارات لم تعد متاحة مثل ذي قبل.

الشعوب ستظل باقية إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها؛ 
الترهل  من  سنوات  بعد  الطغيان  أبراج  ستصمد  هل  لكن 
والتآكل، والتعامل مع البشر تعاملها مع األشياء في عقلية 
ال تنتمي حتى إلى قرون وعي اإلنسان األول؟ ال أعتقد ذلك. 
ذلك خالف سنَّة اهلل والقيم واألخالق، وحتى منطق األشياء!

Thursday 15 September 2011, Issue No.3295

1432هـ شوال   17 الموافق   2011 سبتمبر   15 الخميس    3295 العدد 

كاتبة بحرينية

jaffar.aljamri@alwasatnews.com

بين برجي 11 سبتمبر وأبراج الطغيان

المذهب اإلنسان
الدين،  وفق  الناس  تصنيف  على  البعض  يصر   [
ليكون  وأعمق  أكثر  يمتد  وقد  حضري،  قبلي،  المذهب، 
التصنيف جغرافيًا دون اكتراث لتصنيفه العقلي والثقافي، 
فال يهم ما هي أفكاره، مقدار احترامه لإلنسان، ما الذي 
قّدمه من أجل اإلنسانية ومن أجل وطنه. كل تلك األمور 
أن  ويبدو  الجاهلية،  حواجز  أمام  الرياح  أدراج  تذهب 
نحن  بنا  يعبر  أن  يستطع  لم  سماحته  رغم  اإلسالم 
ويتضح  األوسع،  اإلنسانية  ضفاف  إلى  العرب  معشر 
جليًا أن إسالم اليوم الذي نعتنقه يفرق اإلنسان أكثر مّما 
يؤلف، ليس ألن اإلسالم جاء قاصراً، بل ألننا لم نكلف 
أنفسنا عناء معرفة ديننا إال قشوره، وأطلقنا األحكام على 

اآلخرين يمنة ويسرة. 
ودرج��ات،  مراتب  ووضعناه  اإلنسان  صنفنا  لقد 
على  اآلخرين  ونعاقب  نحاسب  آلهة  أنفسنا  ونصبنا 

أفكارهم وإيمانهم وأحالمهم.
لوحة  خلف  اإلنسان  يقبع  حيث  »التويتر«  عالم  في 
المفاتيح ويتفنن في قذف اآلخر بما فيه وما ليس فيه من 
الحق  لدي  اسم وهمي،  ألف  هناك وتحت  اكتراث،  دون 
حسيب.  أو  رقيب  دون  من  وأفكاره  اآلخر  أصلب  أن 
ويقذف  يشتم  بعد  فكره  يتكون  لم  الذي  المراهق  تجد 
الدين  كذلك رجل  علمًا وخبرة. وتجد  منه  أعلى  من هو 
الذي يشتم ويقذف بعلم ومعرفةٍ، وكالهما يتساويان في 
اضطهاد اإلنسان. وقد تكون محظوظًا فتجد من يحاورك 
ببعض العقل، لكنه يصر على أنك تتخفى وراء وجهٍ آخر، 
ناسيًا  تقبل اآلخر،  التمثيل وادعاء  وتدهشه قدرتك على 
وربما  شاشة،  خالل  من  إال  يعرفك  ال  أنه  متناسيًا  أو 
اجتهد كثيراً كي يسقط قناعك الذي يقسم بأغلظ األيمان 

أنه موجود في مكان ما!
ما بين خونةٍ ومرتزقة، ضاع اإلنسان في هذه الجزيرة 
الكل  للنيل من اآلخر وتجريمه.  يتسابق  الكل  الصغيرة. 
األصوب  وأنه  بالوطن،  األحق  بأنه  يجزم  استثناء  دون 
هلل  الدين  أن  هؤالء  كل  ونسي  شرفًا،  واألعلى  رأي��ًا، 
في  الملحد  مع  يتساوى  المسلم  وأن  للجميع،  والوطن 

اإلنسانية والوطنية والحقوق.
وسط هذا الجنون ال يسع اإلنسان إال أن يعلن انتماءه 
شيعيًا،  أو  سنيًا  يكون  أن  من  ويتبرأ  اإلنسان،  لمذهب 
اإلنسان  يسع  ال  ذلك.  غير  أو  عربيًا  مسلمًا،  أو  كافراً 
الذي قّرر منذ زمن أن يسمو فوق طوائفه ويعتلي فضاء 
كّل  من  متحرراً  إنسانًا  يكون  أن  إال  األرحب،  اإلنسانية 
القيود على  ما يقيد إنسانيته، ويجرم ضميره، ويفرض 

أحالمه التي ال تتسع إال لإلنسان.
اللئيمة،  المفردات  هذه  كل  اليوم  الوطن  يحتمل  ال 
يومًا ما سينتهي هذا الخالف السياسي وسنمضي نحو 
بعدنا هو  ما سيبقى كسيراً  بأماٍن حقًا.  األمان  شواطئ 
هذا الحب الذي يجمع بين الطوائف، هذا التعايش السلمي 
فرحًا  وأملنا  معه،  به، وكبرنا  وتعايشنا  به،  ُعرفنا  الذي 
أن نورثه ألبنائنا ذات يوم... صورة البيت الواسع الذي 
يحتضن كل أبنائه ستكون معلقة في المكان ذاته لكنها 
مهشمة، وسيكون مؤلمًا أن يكون كل ذلك بسبب شاشة 

ولوحة مفاتيح.

تقريباً  أشهر  خمسة  قبل  المحلية  الصحف  نشرت   [
جودة  ضمان  هيئة  عن  الصادر  السنوي  للتقرير  ملخصاً 
ومدخالت  مخرجات  جودة  مستوى  عن  والتدريب  التعليم 
التعليم والتدريب في ثالثة قطاعات؛ هي: التعليم األساسي، 
وبالذات  صادماً  التقرير  وكان  والتدريب،  العالي،  والتعليم 
إدارتها  على  تشرف  التي  الدولة  بمدارس  الخاص  الجزء 
التربية والتعليم، حيث حصلت 28 مدرسة من أصل  وزارة 
أي ضعيف  تقرير غير مالئم،  تقييمها على  تم  112 مدرسة 
وتشكل ثلث المدارس، بنسبة 25 في المئة من عدد المدارس 
التي تم تقييمها! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ هو: ما هي 
األسباب التي تكمن وراء هذا الوضع غير المقبول بالنسبة 
إلى جودة التعليم في مدارسنا بعد مرور 92 سنة على بداية 
وبعد   !1919 العام  في  البحرين  مملكة  في  النظامي  التعليم 
إلصالح  الوطني  المشروع  تطبيق  على  سنوات  ست  مرور 
لنا  يحق  وبالتالي  العام 2005،  بدأ  الذي  والتدريب  التعليم 
النتيجة  هذه  عن  المسئول  من  عن  وبمشروعية  نسأل  أن 

الصادمة؟
خالل  البحرين  بها  مرت  التي  األزمة  أوضاع  طغت  لقد 
شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار 2011 على ما ورد في هذا 
التقرير المهم جّداً وأصبح ليس باألهمية ذاتها أمام األوضاع 
األخرى كالشأن األمني، والوضع المعيشي، والحوار الوطني، 
والتجاذبات السياسية وغيرها! لذلك سنسلط الضوء ونقدم 
قراءة متأنية لتشخيص األسباب الكامنة وراء تدني مستوى 
حلوٍل  تقديم  على  سنعمل  ثم  مدارسنا  في  التعليم  جودة 

مقترحة.

أواًل - القرار السياسي: 
يلعب القرار السياسي دوراً مفصلّياً في العملية التعليمية؛ 
خريطة  يضع  أن  عليه  يجب  بلد  أي  في  السياسي  فالنظام 
القطاعات  في  التعليمية  للعملية  المعالم  واضحة  طريق 
والمجاالت كافة يتم بموجبها ربط قطاع التعليم بالقطاعات 
والثقافية،  واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية،  المختلفة 
وهنا يجب الوقوف عند سؤال مفصلي؛ أال وهو: ماذا نريد من 
التعليم؟ لقد توصلت دول كثيرة إلى إجابات واضحة المعالم 
لهذا السؤال، منها الواليات المتحدة األميركية، ودول أوروبا 
الغربية والصين، واليابان ودول ما يسمى بالنمور اآلسيوية 
أننا لم  إال  الجنوبية، وسنغافورة،  أمثال: ماليزيا، كوريا  من 

تصل بعد إلى اإلجابة على هذا السؤال.
وفلسفة  نظرة  لها  تكون  أن  يجب  بأركانها  الدولة  إن 
التي  والدول  والتدريب،  التعليم  تجاه  وآليات عمل واضحة 
تمتلك الرؤية الواضحة؛ كالدول التي ذكرناها سابقاً؛ نجحت 
في تحريك جميع مناحي الحياة فيها عندما أدركت أن التعليم 
التنمية  بل  تحقيق  إلى  المؤدي  والنمو  التطور  أساس  هو 
رؤية  البحرين  مملكة  في  نحن  نملك  هل  ولكن  المستدامة، 
وفلسفة وآليات عمل واضحة لمستقبل التعليم األساسي في 

البحرين؟
أعتقد أن التعليم األساسي في مملكة البحرين يعاني تخبطاً 
واضحاً في الرؤية والفلسفة والخطط والبرامج التي عادة ما 
توضع على هيئة إجراءات ردود أفعال، وإال كيف يحصل 25 
في المئة من 112 مدرسة على تقدير غير مالئم في بلد نشأ 
فيها التعليم منذ 92 سنة؟!لقد جربت وزارة التربية والتعليم 
وسنغافورة...إلخ  وبريطانيا  كندا  من  التجارب  من  الكثير 

وحتى اآلن لم تصل الوزارة في تقديرنا إلى ماذا تريد!؟
القيادة  أعتقد أن هذا األمر يحتاج إلى وقفة جادة من قبل 
التقرير الصادر عن  البلد من أجل دراسة هذا  السياسية في 
هيئة ضمان الجودة والمخيب لآلمال والتعامل معه بشفافية، 
ومحاسبة المسئولين عن ذلك ووضع الحلول الجذرية له في 

ضوء المشروع الوطني إلصالح التعليم والتدريب!؟

ثانيًا - اإلشرف على قطاع التعليم:
األساسي  التعليم  قطاع  قيادات  في  النظر  إعادة  يجب 

والفريق الذي يشرف على قطاع التعليم األساسي )المدارس( 
وهو   ،)...( العام 2004،  منذ  تقريباً  نفسه  الفريق  هو  والذي 
الفريق الذي عرض تقريراً عن مدارسنا في نوفمبر/ تشرين 
التي  والتدريب  التعليم  إصالح  ورشة  خالل   2005 الثاني 
جميع  وحضرها  العهد  ولي  سمو  رعاية  تحت  أقيمت 
والمنظمات  واالقتصادية،  والتعليمية،  السياسية،  القيادات 
عن  عرض  الذي  التقرير  نتائج  كانت  لقد  الحكومية.  غير 
ضعف  التقرير  أرجع  فقد  لآلمال؛  ومخيبة  محبطة  مدارسنا 
أداء الطلبة في مدارسنا إلى سببين: األول المناهج الدراسية 
وثانياً  المهارات،  على  وليس  المعرفة  على  تركزت  والتي 
بالنسبة  المشوقة  وغير  الضعيفة  التدريس  طرائق  نوعية 
حيث  المعلمين؛  تدريب  ضعف  إلى  باإلضافة  الطلبة،  إلى 
عن  البحرينيين  الطلبة  أداء  نتائج  ذلك  على  وبناًء  جاءت 
صادقاً  اإلعدادي  الثاني  للصف   )TIMSS( الدولي  االختبار 
طلبتها  ترتيب  جاء  فقد  متأخرة؛  مراتب  البحرين  واحتلت 
في الرياضيات في المرتبة 37 من أصل 45 دولة! قبل دولة 
فلسطين بدرجة، وكلنا بالطبع نعرف ظروف فلسطين تحت 
االحتالل!؟ وأما في العلوم فقد جاء ترتيب طلبتها 33 من أصل 

45 دولة!؟
يتبين لنا أنه، وبعد مرور ست سنوات على ذلك التقرير؛ 
أن  والتدريب،  التعليم  تقرير هيئة ضمان جودة  وفي ضوء 
التعليم في مدارسنا يعيش في أزمة وخالل السنوات الست 
والذي  مدارسنا  في  المنشود  التطور  يحدث  لم  الماضية 

يتطلع إلى تحقيقه المشروع اإلصالحي.
الذي  ما  نطرحها،  أن  لنا  يحق  التي  المشروعة  واألسئلة 
تطوير؟  من  إحداثه  والتعليم  التربية  وزارة  فريق  استطاع 
وما هو مستوى أداء طلبتنا على المقاييس العالمية لمقياس 
)TIMSS( اآلن مقارنة بالعام 2005، أي بعد مضي 6 سنوات؟ 
من  المئة  في   25 حصول  وراء  الكامنة  األسباب  هي  وما 

المدارس التي تم تقييمها على أداء غير مرض!؟

ثالثًا - الطرق واآلليات التي تدار بها مدارسنا:
التي  والالفتات  والمظاهر  الشكليات  في  تغيير  إحداث  إن 
والتعليم  التربية  وزارة  في  المكاتب  أبواب  على  توضع 
وكذلك على أبواب مرافق المدارس ال يمكن أن تحدث تغييراً 
الرؤى  تغيير  فالمطلوب  التعليمية؛  العملية  في  حقيقّياً 

واألفكار؛ أي طريقة التفكير برمتها لدى العاملين على قطاع 
هذا  أداء  على  القائمين  ولدى  عام  بشكل  األساسي  التعليم 

القطاع بشكل خاص.
عليها  عفا  والتي  التقليدية،  بالطريقة  المدارس  إدارة  إن 
الزمن، لن تحدث التغيير والتطوير المطلوبين ولن نستطع 
والتسلط  فالمركزية  ذلك،  خالل  من   2030 رؤية  تحقيق 
مازاال هما المسيطرين على إدارة المدارس؛ فمدير المدرسة 
إال  إبرة«  في  خيطاً  »يشك  أن  أو  ساكناً  يحرك  أن  يمكنه  ال 
والتعليم،  التربية  وزارة  في  كبير  أكبر  إلى  الرجوع  بعد 
والمدرس ال يستطيع أن يلتفت يمينه أو يساره إال بإذن من 
مدير المدرسة، إذن كيف لنا أن نتطور إذا كنا ندير مدارسنا 
بهذه العقلية المهزوزة والتسلطية، وما هي نوعية مخرجات 

التعليم التي تدار بعقول متخبطة متسلطة!؟
وقبل أن نسلط الضوء على ما هو المطلوب؛ نود أن نطرح 
الكثير من االستفسارات المهمة، ومن منطلق التقرير الذي قدم 
إلى ورشة إصالح التعليم والتدريب في 30 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2005، ما الذي تحقق بعد ست سنوات بالنسبة إلى 
مجاالت التطوير األساسية، وهي: جودة المعلمين، والمناهج 
كمجتمع  إننا  والتنسيق،  المدرسية  واإلدارة  والموارد، 
في  تحقق  الذي  على  وبشفافية  تطلعنا  أن  يهمنا  بحريني 
هيئة  تقرير  في  وردت  التي  لآلمال  المخيبة  النتائج  ضوء 

ضمان جودة التعليم والتدريب!؟

رابعًا - ما هو المطلوب؟ 
وبعد ذلك كله نطرح السؤال المحوري الذي يطرح نفسه: 
الحقيقية  االنطالقة  المطلوب لكي نجعل من مدارسنا  ما هو 

والواعدة للتطوير والتنمية البشرية المأمولة؟
إلى  نعتقد جازمين بأن إحداث أي تغيير جوهري يحتاج 
متطورة،  ديناميكية  عملية  التعليم  إصالح  من  يجعل  قرار 
العملية  نواحي  مختلف  في  التفكير  ثقافة  تغيير  على  تقوم 
االبتكار  على  ويشجع  باإلبداع  يؤمن  فريق  التعليمية، 
نظرّياً  العلمي  بالتفكير  يؤمن  فريق  الفرد،  قدرات  ويحترم 

وتطبيقاً. أ
ضوء  وفي  الوطني،  التوافق  حوار  وبعد  بأنه  أعتقد 
إحداث  ينبغي  السياسية  القيادة  إلى  قدمت  التي  المرئيات 

تغيير جوهري في وزارة التربية والتعليم.

كاتب بحريني

مع بدء العام الدراسي... أين جودة التعليم؟

في اليوم العالمي للديمقراطية

األمين العام لألمم المتحدة



opinion@alwasatnews.com19

الجدران  حطمنا  11سبتمبر،  لجنة  لتوصيات  استجابة   [
البيروقراطية كي نتمكن من العمل بسرعة وبفعالية لمواجهة 
األخطار  من  للحماية  خطوات  أيضاً  اتخذنا  كما  التهديدات. 
اإلرهابيين  اإللكتروني ولمنع  الفضاء  التي يطرحها  الجديدة 
أخطر  ذلك  ويبقى  الشامل.  الدمار  أسلحة  على  الحصول  من 
تفاصيل  في  أخوض  لن  لكنني  والعالم.  بلدنا  يواجه  تهديد 

جميع أعمالنا على هذه الجبهة.
القضية  حول  العالم  توحيد  ض��رورة  عن  تحدثنا  لقد 
المشتركة أال وهي منع انتشار األسلحة النووية ووصولها إلى 
أيدي المتطرفين. وعقد الرئيس أوباما أول مؤتمر قمة لألمن 
النووي في محاولة لحشد قادة العالم من أجل تنفيذ هذا الهدف 
المختلفة،  الجبهات  المشترك. وبينما نتابع حملتنا على هذه 
ك�  القوة ضد مجموعات  استخدام  في  بحقنا  دائماً  سنحتفظ 
الوشيك.  بالعنف  تهددنا  ومازالت  هاجمتنا  التي  »القاعدة«، 
لقيمنا  إخالصنا  على  نحافظ  سوف  بذلك،  قيامنا  وخالل 
واحترامنا لسيادة القانون، ويشمل ذلك مبادئ القانون الدولي 
التي توّجه استعمال القوة للدفاع عن النفس، واحترام سيادة 

الدول األخرى، والقوانين المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
فإننا  القاعدة  تنظيم  في  أعضاء  على  القبض  نلقي  عندما 

نحتجزهم بطريقة إنسانية بما يتوافق مع المعايير الدولية. 
وعندما نوجه ضرباتنا، نحرص على حماية أرواح المدنيين 
األبرياء من األذى. لكن اإلرهابيين، طبعاً، يفعلون عكس ذلك 
تماماً. وتماماً كما لن نتردد في استعمال القوة العسكرية عند 
الضرورة، سنستخدم أيضاً المجموعة الكاملة من أدوات فرض 
الماضي  الذين نادوا في  لنا. وأولئك  المتاحة  القانون  تطبيق 
بأن الحرب ضد اإلرهاب مسألة عسكرية وال تتالءم مع فرض 
تطبيق القانون إنما كانوا يطرحون خياراً خاطئاً. إنها، ويجب 
أن تكون، األمرين معاً. تأملوا العمل الرائع الذي قامت به دائرة 
شرطة نيويورك من أجل المحافظة على األمن في هذه المدينة 
مرة  به  تقوم  الذي  والعمل  الماضية  العشر  السنوات  خالل 

أخرى في هذا اليوم. 
إن هذا يعني أيضاً تقديم اإلرهابيين للمحاكمة أمام المحاكم 
المدنية، التي أظهرت مراراً فعاليتها في إدانة اإلرهابيين، ومن 
بالذات، دون تعريض  الكثير منهم هنا في نيويورك  ضمنهم 
ذلك  يكون  حيث  وسنستعمل،  لألخطار.  المحليين  سكاننا 
مناسباً، اللجان العسكرية القانونية التي جرى إصالحها، ألن 
النظام القانوني الذي يستخدم كاًل من المحاكم المدنية واللجان 
العسكرية التي خضعت لعملية إصالح على حد سواء، يبعث 
برسالة مهمة إلى العالم مفادها أن سلطة القانون تؤدي دوراً 

أساسيا في مواجهة اإلرهاب وأنها تنجح في ذلك.
حديثاً  أعدت  برس«  »األسوشيتد  وكالة  فإن  الواقع،  وفي 
دراسة تقول إنه جرى خالل السنوات العشر األخيرة اعتقال 
120 ألف إرهابي وإدانة 35 ألف. فبفضل أجهزة االستخبارات 
العسكرية لدينا وجهودنا في فرض تطبيق القانون خالل العقد 
»القاعدة«.  لتنظيم  القيادية  الصفوف  فقد تم تدمير  الماضي، 
»القاعدة«عناصر  ل�  التابعة  التنظيمات  كل  فقدت  وعملياً، 

الثاني للقاعدة  القيادي  أساسية تعمل لصالحها، بما في ذلك 
في الشهر الماضي.

ولكننا يجب أن نكون واضحين بشأن التهديد الذي اليزال 
قائماً. فمدن مثل لندن والهور ومدريد ومومباي قد تعرضت 
وأضيفت   .2001 سبتمبر  من  عشر  الحادي  منذ  لالعتداءات 
الناس  ّتم قتل اآلالف من  الالئحة. كما  إلى هذه  آبوجا حديثاً 
األبرياء الذين كانوا بمعظمهم من المسلمين. ونحن نعلم اآلن، 
رغم  على  أنه  الماضية،  العشر  السنوات  طيلة  نعلم  كنا  كما 
المثالي.  األمن  فإنه ال يوجد شيء اسمه  التي نبذلها،  الجهود 
ففي الوقت الذي أضعفنا فيه إلى حد كبير القيادة األساسية، 
للقاعدة في أفغانستان وباكستان، فإننا نتذكر أيضاً أنه اليزال 
بإمكانهم القيام باعتداءات إقليمية ودولية وإلهام اآلخرين على 
القيام بذلك. ولقد أصبح هذا التهديد أكثر تنوعاً جغرافياً مع 
تحويل الكثير من نشاطات »القاعدة« إلى فروعها حول العالم. 
لقد كنت أصف »القاعدة« دائماً بأنها مجموعة إرهابية، وليس 
كجهاز ضخم واحد، وها هي صحة هذا الوصف تتضح أكثر 

يوماً بعد يوم.
ف� »القاعدة« في شبه الجزيرة العربية، على سبيل المثال، 
إلى  وتسعى  اليمن  في  قاعدتها  عن  كثيراً  تبعد  أماكن  تطال 
القيام بهجمات مثل محاوالتها إسقاط طائرات الشحن والركاب 
المتوجهة إلى الواليات المتحدة، كما أن المجموعات المتطرفة 
أفغانستان  في  الحدودية  المناطق  في  الموجودة  األخرى 
»القاعدة«  قيادة  من  تبقى  ما  حماية  تواصل  ال  وباكستان 
وحسب، بل إنها ُتعّد أيضاً هجمات مثل محاولة التفجير الفاشلة 
في تايمز سكوير. ومن الصومال، يسعى تنظيم الشباب إلى 
التفجير االنتحاري في  القيام بمزيد من الضربات على غرار 
يوليو/ تموز الماضي الذي أودى بحياة 76 شخصاً في أوغندا 

خالل مباريات كأس العالم.
إذاً، فحتى عندما نشير إلى التقدم الذي حققناه منذ الحادي 
تجاهل  بوسعنا  فليس  كبير،  تقدم  وهو  سبتمبر،  من  عشر 
هذه األخطار المستمرة. علينا اعتماد نهج ذكي وإستراتيجية 
تعترف بأن التطرف العنيف ُمرتبط تقريباً بجميع المشاكل 
العالمية المعقدة األخرى الحالية. وهو قادر على اتخاذ جذور 
القمع  ظل  في  االزدهار  وعلى  والفقر،  األزمات  مناطق  في  له 
وفي غياب سيادة القانون ويمكنه إثارة مشاعر الكراهية بين 
مجتمعات عاشت جنباً إلى جنب على مدى أجيال، واستغالل 

النزاعات داخل الدول وفيما بينها.
والعشرين،  الحادي  القرن  في  نواجهها  تحديات  كلها  هذه 
قيادة  شيء  أي  وقبل  وأوالً  عالمياً،  تعاوناً  تتطلب  وهي 
أن تشكل  يمكنها  ال  اإلرهاب،  مكافحة  أن  كما  فتماماً  أميركية. 
المنطقي  الخارجية، كذلك من غير  الوحيد لسياستنا  التركيز 
يجب  فراغ.  في  أنها عمل  على  اإلرهاب  مكافحة  إلى  ننظر  أن 
وعلينا  األوسع.  واإلنمائية  الدبلوماسية  أجنداتنا  في  دمجها 
أن ندرك وُنقّدر أنه بينما نعمل على حّل النزاعات، والحّد من 
في  قيمة  ذات  أهداف  وهي   - الحكم  أنظمة  وتحسين  الفقر، 
تقدم قضية  في  أيضاً  تساهم  األمور  هذه  فإن جميع   - ذاتها 
مكافحة اإلرهاب واألمن القومي. لهذا السبب، قمت بدمج وزارة 
الخارجية والوكالة األميركية للتنمية الدولية دمجاً كاماًل ضمن 

هذا الكفاح. 
ولقد شّددنا على اإلبداع. فعلى سبيل المثال، إننا نستخدم 
متطورة جديدة ألجل تحسين  بايومترية  مراقبة  أدوات  اآلن 
أمن الحدود وعملية منح تأشيرات الدخول، بما في ذلك أخذ 
التعرف  تكنولوجيا  واستخدام  إلكترونياً،  األصابع  بصمات 

على الوجوه، وعلى أساس تجريبي حتى مسح قزحية العين.

االستراتيجية األميركية ونهج القوة الذكية في مكافحة اإلرهاب )3(

العراقي  الصحافي  اغتيال  يعني  ماذا  لنا:  قِيل   [
استهَدفتهم  مِمَّن  اآلالف  عشرات  موت  أمام  المهدي  هادي 
للتقليل  ذلك  قِيَل  أعوام؟  منذ سبعة  العراق  في  »القاِعدة« 
ادة  من شأِو هذا الرجل المغدور به في منزله بمنطقة الكرَّ
الجاري.  أيلول  سبتمبر/  من  السابع  الخميس  يوم  مساء 
بين هذا وذاك فرق.أولئك شهداء  ذلك: ليس  على  رّداً  قلت 
وهذا شهيد. فاإلعالمي والصحافي هادي المهدي، أٌخ لِي في 
الدِّين، ونظيٌر لِي في الَخلق، وَسمِيٌّ لِي في المهنة، فهل بقَِي 
إًذا  ِرفَعة مكانته بالنسبة لِي ولغيري؟  َيدلُّ على  شيٌء ال 

فالعزاُء والمنزلة واحدة.
والمنتقِد  تموز،  راديو  في  العامِل  العزيز،  الزميل  هذا 
لمظاهرات  والقائد  العراق،  في  الفساد  ألوضاع  بشراسة 
ساحة الحرية في بغداد، كَتَب على حسابه في الفيس بوك 
حال  أيام  ثالثة  منذ  »أعيش  قائاًل:  مقتله  من  ساعات  قبل 
رعب، فهناك من يتصل ليحذرني من مداهمات واعتقاالت 
الحكومة كذا وكذا،  للمتظاهرين، وهناك من يقول ستفعل 
في  سأشارك  )لكنني(  ليهددني،  متنكراً  يدخل  من  وهناك 
د  تجسِّ السياسية  العملية  أن  جازماً  وأعتقد  التظاهرات، 
وهي  والسياسي،  واالقتصادي  الوطني  الفشل  من  قمامة 

تستحق التغيير ونستحق حكومة أفضل«.
منزله  في  مقتوالً  ُوِجَد  المهدي  أن  األمر،  خاتمة  لكن 
طعام  عليها  مائدة  وبجانبه  ال��رأس،  في  برصاصتين 
عليها  أكلوا  الجناة  إن  العراقية  الداخلية  قالت  وشراب، 
وشربوا ُمدللة ذلك على أن المتهمين في الجناية كثر وليس 

واحًدا فقط. وعلى رغم أن التدليل على العدد والعّدة ال يهم 
بقدر ما يهم مشهد المائدة الغريب والمستهَجن، وما إذا كان 
من  وِسعة  أمنية،  راحة  في  وهم  فعلتهم  فعلوا  قد  الجناة 
الوقت حّد استمتاعهم باألكل وِرجلُهم على رقبة الضحية، 
إالَّ أن الحال هو أن الصحافي المغدور به قد ذبِح، ورفضت 

السلطات تشييًعا رمزّياً له في ساحة الحرية ببغداد!
في  بالجديدة  ليست  الحادثة  هذه  فإن  األحوال؛  كّل  في 
بلدٍ كالعراق، إالّ أنها أضافت تنبيًها لَِمن نِسَي أن في العراق 
أزمة حكم وسياسة واجتماع وأمن وإنسانية. صحيح أن 
في  قتِلوا  الذين  الصحافيين  الزمالء  عدد  َرفَع  قد  مقتله 
أبريل/  في  له  األميركي  االحتالل  منذ   301 إلى  العراق 
اإلصبع  وضعت  أيًضا  أنها  إالَّ  2003م،  العام  من  نيسان 
البلد  الخطيرة في هذا  البيانية  المؤشرات  من جديد على 
المنكوب، والتي تزداد ألًما وحزًنا يوًما بعد آخر، من دون 

أن ُيَرى أفًقا لنهايتها المطلوبة حاالً.
قبل أيام كنت أستمع إلى برنامج حواري بشأن أحداث 
11 من سبتمبر 2001 على أثير إحدى اإلذاعات العالمية. 
االبن  بوش  جورج  إدارة  في  يعمل  كان  الضيوف،  أحد 
الجمهورية قال: إن ما َجَرى في العراق بعد أبريل 2003م قد 
أ شعوب العاَلم العربي في العام 2011م على أن تثور  َجرَّ
يختارون  اليوم  فالعراقيون  الديكتاتوريين،  حكامها  على 
حكَّامهم بأنفسهم، بعد أن كانوا ُيحَكمون ألربعين عاًما من 

قَِبل البعث من دون أن يكون لهم رأي في شئون الدولة!
ال أدري إن كان هذا الرجل يِعي ما يقول، أم أنه يتغاَبى، 
االحتفال  صفو  من  ُيكدِّر  ما  كّل  عن  االبتعاد  يستمرئ  أو 

بالذكرى السنوية ألحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
محّل  هي  العراق  في  تطرح  باتت  التي  العناوين  فكّل 
تشكيك. نعم كّل العناوين من دون أن أزيَد على ذلك حرًفا. 
حتى موضوع اختيار ممثليهم في البرلمان كان فيه نظر، 
بشأن  مختلفة  مقاالت  في  بالتفصيل  عنه  تحدثت  وقد 
العتبة االنتخابية وحسابها للفوز غير المنصف، أو النقاط 
االنتخابية وما عليها لتشكيل الحكومة، أو لالستيزار فيها.
إنه  الخصوم  يقول  ال  لكي  وُمرقًما  هندسًيا  كان  حديثي 

ُبنَِي  تحليل  أنه  أو  السياسية،  التجربة  على  مني  افتآت 
على دفوع مأزومة. 

التي كان يتحدث  المشاكل  اليوم، عندما أسمع عن تلك 
بالذهول.  أصاب  أع��وام  ثمانية  قبل  العراقيون  عنها 
خمسين  عن  يتحدثون  يزالون  ال  بغداد  في  فالساسة 
التوافق  يتِم  ولم  عجل،  على  كتَِبت  الدستور  في  مادة 
بغداد  في  الساسة  واليزال  فيه.  الطوائف  إلنصاف  عليها 
لألكثرية  َعْدله  كان  إذا  وما  السلطة،  ميزان  يتحدثون عن 
عن  يتحدثون  ومازالوا  العددية.  لألكثرية  أم  السياسية 
العراق(  في  بها  معترف  غير  )أو  رة  مزوَّ شهادة  ألف   35
والتي نالها مسئولون كبار في الدولة من إيران والخليج 
ة  والمغرب العربيين ولبنان ومصر لتقّلد مناصب حساسَّ
في الدولة العراقية. واليزال الحديث مستمًرا بشأن اجتثاث 

البعث والمصالحة الوطنية والتي راح ضحيتها اآلالف.
قبل أيام قرأنا أن مجلس الوزراء العراقي أوقف 25700 
إنهم  قال  البعث،  حزب  في  سابقين  ألفراد  تقاعد  طلب 
حسين.  صدام  عهد  ابان  أمني  قمع  أحداث  في  متورطين 
المصالحة  مشروع  مع  يتفق  ال  قد  األمر  ذلك  أن  بالتأكيد 
الوطنية في العراق الذي أطلقه المالكي بنفسه في خريف 
العام 2006م، كما أنه سيؤجل من حسم الكثير من الملفات 

العالقة منذ سنين.
فالمشكلة الحقيقية هي في مدى قدرة الدولة على منح 
هؤالء مواطنة كاملة، إلدماجهم ودرء خطر التصفية عنهم 
كما جرى للكثيرين من نظرائهم، وإالّ أصبحوا صيًدا ثميًنا 
االبتزاز  عبر  ولو  جانبها،  إلى  تستقطبهم  لكي  للقاعدة 
المادي، بعد أن ساهمت الدولة العراقية في إفقارهم. هذه 
هي الحقيقة التي نتمنى أن يتعافى منها العراق، على رغم 

اليأس واإلحباط من ساسته.
سوى  ُبعد  عن  الزمالة  يَسع  ال  بدء؛  على  ع��وداً  ثم 
الزميل  روح  على  تضامن  وقفة  مع  الشديد،  االستنكار 
يعني  أن  دون  من  به،  مغدوًرا  قضى  الذي  المهدي  هادي 
واالستئثار  للفساد  المناهضة  الصادقة  للكلمة  غياباً  ذلك 

بالثروة والسلطة ولتطييف المجتمع والدولة.
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القتل بجانب موائد الطعام

وزارة التربية والتعليم إلى أين؟
] إذا أردت أن تضع بلداً على طريق التقدم واالزدهار 
فابدأ بالتربية والتعليم، وإذا أردت تدميره والقضاء على 

مستقبله فابدأ من التربية والتعليم.
تعليمها  يتم  البشرية  وطاقاته  وقدراته  البلد  كفاءات 
اإلدارة  أرادت  المدارس. وحين  في  وتطويرها وصقلها 
منتصف  مواطنيها  لدى  القومية  الحمية  إثارة  األميركية 
الثمانينات، في أواخر سنوات الحرب الباردة مع االتحاد 
بالتهديد بما يمثله  التعليم،  السوفياتي، استخدمت ورقة 

االتحاد السوفياتي من تحديات في هذا المجال.
البحرين كانت من الدول السباقة في هذا المجال، فإلى 
جانب انطالق التعليم النظامي العام 1919 وما سبقه من 
الخليجية  الدول  أوائل  من  كانت  عريقة،  أهلية  مدارس 
كانت  بل  والقاهرة.  بيروت  إلى  بعثاتها  أرسلت  التي 
منذ  الجامعية  للدراسة  النساء  ابتعاث  مجال  في  رائدة 
الخمسينات، في وقٍت لم تفتح مدارس للبنات في بعض 

الدول المجاورة حتى بداية الستينات.
بدايات التعليم اعتمدت في قسم مهم منها على االخوة 
يذكرهم  الذين  مصر،  من  ثم  أواًل  الشام  من  العرب، 
البحرينيون بأحرٍف من نور. ومع األيام زادت العناصر 
حيث  والمعلمات،  المعلمين  معهد  تأسيس  مع  المحلية 
مرحلة  وفي  التعليمية.  الوظائف  أغلب  البلد  أبناء  تولى 
المؤهلة  الكوادر  من  فائٌض  هناك  أصبح  المراحل  من 
الجوار وساهمت  دول  بعض  من  عليها  الطلب  بدأ  التي 

في نهضتها التعليمية.
في نهاية السبعينات، تأسست كلية البحرين الجامعية، 
وكانت نواًة للجامعة، وقد اقتصرت على مجالين أحدهما 
كبيٌر  لدينا عدٌد  الزمان أصبح  التربية. وبعد عقدين من 
من الخريجين والخريجات، وبدأت تظهر مشكلة البطالة 

بين الجامعيين.
المشكلة عمرها أكثر من خمسة عشر عامًا، إال أنها لم 
تظهر على السطح إال في األعوام األخيرة مع االنفراجة 
المستقلة بطرحها بينما  اإلعالمية، حيث بدأت الصحافة 
كانت الصحف القديمة تخشى االقتراب منها. ومع تطور 
المشكلة، وتزايد أعداد العاطلين، ووجود شكوك متزايدة 
على  االحتجاج  حركات  بدأت  التوظيف،  أساليب  في 
اعتصامات  األخيرة  األعوام  في  شهدنا  حيث  الوزارة، 
الدستور  يضمنه  كحقٍّ  بالتوظيف،  للمطالبة  متكررة 
وجود  بعدم  أحيانًا  تتحجج  الوزارة  وكانت  للمواطن. 
لعدم  وأحيانًا  شواغر،  وجود  بعدم  وأحيانًا  موازنة، 
النجاح في االمتحان، وإذا نجح في االمتحان يتم التعلل 

بعدم تجاوز المقابلة!
ومتهافتة  واهية  التبريرات  هذه  كل  أن  واضحًا  كان 
وال تصمد للنقد، وحين تكتب وتنتقدها يتصدى لك أكثر 
من عشرة أشخاص في اليوم التالي للرد عليك واتهامك 
من  وغيرها  والتحريض  الخاصة  واألجندة  بالطائفية 

علكة قديمة، وبعضهم يعمل في الوزارة نفسها!
مجال  في  أنجزته  ما  البحرين  مفاخر  أكبر  من  إن 
متعلّمة عريضة  طبقٌة وسطى  لديها  باتت  التعليم، حيث 
القاعدة، تعمل في مختلف مرافق الدولة وتسّير إداراتها، 
من أطباء ومهندسين ومصرفيين وأكاديميين ومعلمين، 
من الجنسين، أخذوا فرصتهم لتحقيق الذات وخدمة البلد 
والمساهمة في دورة اإلنتاج بسبب مجانية التعليم ومبدأ 

تكافؤ الفرص.
مع  جديدةٍ،  مرحلةٍ  أبواب  على  البحرين  تبدو  اليوم، 
والتعليم،  التربية  وزارة  في  المتطوعين  مئات  توظيف 
دون إجراء امتحاناٍت وال تقييٍم للقدرات، وال حتى إجراء 
مقابالت أو سؤاٍل عن المؤهالت. والسؤال الذي نطرحه 
بعد  التعليم  مستقبل  سيكون  كيف  وطنية:  بمسئولية 
اليوم؟ وماذا ينتظر البحرين في السنوات المقبالت؟ وما 

موقع مشاريع جودة التعليم بعد اليوم من اإلعراب؟
تكافؤ  مبدأ  على  والرحمة  األعالي،  في  هلل  المجد 

الفرص، وعلى مستقبل التعليم في البحرين السالم.

وزيرة الخارجية األميركية

ناشط بيئي

فقيد األمة مانديال البحرين
عن  يدافع  كان  النعيمي  عبدالرحمن  المناضل  األخ 
إلى  اهتماماً  يعير  فال  أطيافه،  بشتى  الشعب  حقوق 
عرق الشخص أو مذهبه أو معتقداته، فالكل في قاموسه 
سواسية كأسنان المشط، والدليل على ذلك الخليط من 
اإلسالمية  وتوجهاته،  طوائفه  بجميع  البحريني  الشعب 
مثواه  إلى  جنازته  تشييع  في  والشيوعية،  والليبرالية 

األخير.
هذا ما لمسناه أيضاً، عندما أقيم حفل تأبين للمناضل 
الكبير من قبل إخواننا في جزيرة سترة، بمأتم حمد يوم 
حضوراً  والحظنا   ،2011 سبتمبر   10 الموافق  السبت 
كثيراً من قبل األهالي ورجاالت سترة والقوى السياسية. 
الترتيب  اإلعالم والسرعة في  في  أن هناك قصوراً  ومع 
رأسهم  وعلى  كبيراً  كان  الحضور  أن  إال  الفعالية،  لهذه 
بمنطقة  أقيم  الذي  التأبين  وكذلك  المنطقة،  قيادات 
النويدرات الذي لم أحَظ بحضوره، إال أن الحضور كان 

كبيراً كما وصل من أنباء. 
خالف  أّي  الشعب  لدى  ليس  أن  نستخلص  هنا  من 
ويعطي  الكريمتين،  الطائفتين  بين  عرقي  أو  مذهبي 
األصيل،  البحريني  للشعب  الحقيقية  للصورة  انطباعاً 
أو  الواقع  عن  مغايرة  صورة  يرسم  أن  يحاول  ومن 
يقوم بطأفنة المطالب نعتبره من المتمصلحين الذين ال 

يراعون مصلحة الوطن.  
لعدم  امتعض  األهالي  من  كثيراً  أن  األمر  في  المثير 
لسان  وكأن  الترويج،  قلة  بسبب  التأبين،  بحفل  علمه 
حالهم يقول فاتتني فرصة تقديم العزاء ألهل الفقيد الذي 
ليس  الناس  أن  إلى  يقودنا  األمر  وهذا  الكثير.  يستحق 
المذهبي  انتمائها  أية شخصية بسبب  لديها تحفظ على 

يزرع  أن  يحاول  لمن  أخرى  إشارة  وهي  العرقي،  أو 
الحقد ويبث الكراهية بين الطائفتين، ما يؤكد أن الوشاة 
الرهان  األزمة، سوف يخسرون  هذه  من  والمتمصلحين 

على تفتيت الشعب.
إشعال  على  يقتاتون  الذين  هؤالء  إن  القول  خالصة 
الحصول على  أجل  الصدور من  الغل في  الفتن، وغرس 
ظلم  حساب  على  ذاتية  منفعٍة  أو  وجاهٍة  أو  مكارم 

اآلخرين، وإغراق البلد في الفوضى السياسية. 
أبو  كان  النعيمي،  إلى شخصية عبدالرحمن  بالرجوع 
بشأن  واضحاً  موقفه  وكان  الوطنية،  الوحدة  ينشد  أمل 
السلطات،  الشعب مصدر  الصالحية يكون  برلمان كامل 
شخصيته،  في  والملفت  والمساواة.  العدل  يسود  وأن 
فقلما  والفقير،  والغني  والكبير،  الصغير  يحترم  أنه 
المقيتة،  العنصرية  يجابه  كان  نفسه.  يتحّدث عن  تجده 
ال  الذي  بصوته  ويصدح  البغيضة،  للطائفية  ويتصدى 
كل  يحارب  وكان  الئم.  لومة  اهلل  في  يخاف  وال  يرتجف، 
متضادة  متناثرة  أجزاء  إلى  المجتمع  شق  يحاول  من 

متناحرة كما هو حاصل اليوم، وكأنه يقرأ المستقبل.
المناضل،  الرجل  هذا  رثاء  في  مقاالت  سطرنا  مهما 
فإنها ال تفي بحقه. فكان يدافع عن المظلومين ويواسيهم 
في أحزانهم، ويحضر أفراحهم. عند التحدث معه يجذبك 

للحديث، ويزرع فيك الثقة لما يتميز من دماثة الخلق.
الذي  الكبير  المناضل  التحدث عن لقاءاتي بهذا  ال أوّد 
كان  الذي  األولى،  الدرجة  من  الوطنية  وسام  يستحق 
يتطلع إلى دولة مدنية حديثة يحكمها القانون والدستور، 
إلى أهله  التحية والعزاء  المقال، برفع  أقفل هذا  ولكنني 

وذويه، بفقيد البحرين الكبير.

أبا أمل  القول إن صدحنا بأن  ] ال نبالغ في 
يعتبر مانديال البحرين، لوجه التشابه بينهما في 
كثير من المواقف والمطالب والدفاع عن الحقوق 
الحرية  أجل  من  يكافح  كان  فكالهما  العامة، 
فاالثنان  اإلنسان.  وحقوق  والمساواة  والعدل 

عاشا األمّرين بين قضبان السجون والمنافي.



20advert@alwasatnews.comThursday 15 September 2011, Issue No.3295

1432هـ شوال   17 الموافق   2011 سبتمبر   15 الخميس    3295 العدد 



21 advert@alwasatnews.com Thursday 15 September 2011, Issue No.3295

1432هـ شوال   17 الموافق   2011 سبتمبر   15 الخميس    3295 العدد 



22

worldnews@alwasatnews.com
1432هـ شوال   17 الموافق   2011 سبتمبر   15 الخميس    3295 Thursday 15 September 2011, Issue No.3295العدد 

§بيروت - د ب أ

] عقد أمس األربعاء )14 سبتمبر/ أيلول 2011( االجتماع الدوري الثالثي 
كبار  بين  )يونيفل(،  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوات  تترأسه  الذي 
الدولية  المقرات  ، في أحد  اللبناني والجيش اإلسرائيلي  الجيش  الضباط في 

لليونيفل في منطقة رأس الناقورة بجنوب لبنان.
 وقال مصدر رسمي لبناني أن الجانين) اللبناني واإلسرائيلي( أعربا خالل 
االجتماع عن تقديرهما لدور القوات الدولية »يونيفل« ، وأعلنا عن »التزامهما 
التام باحترام مهمتها وتعاونهما معها«.وأشار إلى أن المجتمعين بحثوا »عددا 
المتكررة  الحوادث  القرار 1701 وال سيما منها  بتطبيق  المتعلقة  النقاط  من 

واستكمال  واإلسرائيلي  اللبناني  الطرفين  بين  للحدود  األزرق  الخط  عند 
وضع نقاط االعالم على امتداد الخط األزرق«.وأضاف المصدر أنه تم خالل 
االجتماع البحث في » قضية االنسحاب اإلسرائيلي من األجزاء الشمالية لبلدة 
لبنانية   المتحدة ومصادر  األمم  أكدت مصادر من  آخر،  الغجر«. من جانب 
فرنسية  دورية  الماضية  الليلة  هاجموا  اللبناني  الشباب  من  مجموعة  أن 
ضمن قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل(  في جنوب البالد الليلة 
الماضية. وأوضحت مصادر أممية أن الهجوم وقع في منطقة عيتا الشعب 
المتحدث  ، ولم يسفر عن سقوط ضحايا. وذكر  واستهدف دورية روتينية 
دون  الهجوم،  مالبسات  بشأن  التحقيق  يجري  أنه  تننتي  أندريه  األممي 

توضيح المزيد من التفاصيل.

اجتماع لبناني - إسرائيلي في الناقورة برعاية دولية

نشطاء: قوات األمن هاجمت مجلس عزاء بعد زيارة سفراء أجانب... والتلفزيون الرسمي يبث اليوم اعترافات ضابط

§نيقوسيا - أ ف ب، د ب أ

] شنت قوى األمن السورية اعتباراً من صباح أمس األربعاء )14 سبتمبر/ أيلول 
2011( عمليات واسعة النطاق في عدد من قرى جبل الزاوية في شمال غرب سورية، 

على ما أكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وأفاد المرصد في بيان: »تنفذ قوات عسكرية وأمنية سورية كبيرة منذ صباح 
أمس عمليات واسعة بقرى جبل الزاوية تستخدم فيها الرشاشات الثقيلة في قصف 

بعض المنازل واألراضي الزراعية واالحراج«.
وأوضح أن الجيش يقصف مواقع يشتبه باختباء ناشطين فيها، بعد أن دخل إلى 

قرى أبلين وبليون ومرعيان واحسم والرامي.
أمنية وأجرت  وأقامت حواجز  الطرقات  األمنية قطعت  القوات  أن  المرصد  وأكد 
عمليات اعتقال. وقرية أبلين هي مسقط رأس المقدم حسين هرموش وهو الضابط 
األول في الجيش السوري الذي أعلن انشقاقه في مطلع يونيو/ حزيران احتجاجاً 
على قمع حركة االحتجاج الشعبية ضد نظام الرئيس بشار األسد والمستمرة منذ 
الضباط  »كتيبة  يقود  اآلن  مغادرة سورية وهو  من  وتمكن هرموش  أشهر.  ستة 

األحرار« التي يعتقد أنها تشمل عشرات الضباط المنشقين.
أمنية سورية صباح أمس حملة  المرصد من جهة أخرى »نفذت قوات  وأضاف 
دمشق  غرب  كيلومتراً   50 تبعد  التي  الزبداني  مدينة  في  واعتقاالت«  مداهمات 
وشهدت تظاهرات ضخمة ضد النظام ودخلها الجيش معتقال 34 شخصاً على األقل 

بحسب ناشطين.
يبحث  فيما  العربية  الدول  انتقدتها  التي  سورية  على  الدولي  الضغط  وتفاقم 
القطاع  في  االستثمار  يحظر  وقد  دمشق  على  عقوباته  تعزيز  األوروبي  االتحاد 

النفطي السوري وتزويد البنك المركزي باألوراق المالية.
وفي وقت الحق، ُقتل 8 أشخاص بينهم طفل خالل عمليات قوات األمن، بحسب 
في  واثنين  إدلب،  محافظة  في  ُقتلوا  أشخاص  أربعة  أن  المرصد  وأكد  المرصد. 
حماة، وشخصاً في حمص، في حين ُقتل طفل في قرية قريبة من جسر الشغور على 
الحدود مع تركيا.  من جانب آخر، أكد نشطاء سوريون أمس أن قوات األمن السورية 
هاجمت الليلة الماضية مجلس عزاء الناشط غياث مطر في بلدة داريا بريف دمشق 

بعد مغادرة أربعة سفراء أجانب كانوا قد قدموا إلى المجلس لتقديم العزاء.
وأوضح النشطاء أن قوات األمن قامت بإطالق األعيرة النارية في الهواء وأطلقت 
الواليات  سفراء  هم  األربعة  والسفراء  المعزين.  لتفريق  للدموع  المسيل  الغاز 
المتحدة وفرنسا والدنمارك واليابان. ولقي مطر )26 عاماً( حتفه بسبب التعذيب 
خالل اعتقاله.  وقد تم اعتقال مطر في الخامس من سبتمبر/ أيلول، وأكدت مصادر 

مقربة من األسرة أن جثته حملت آثاراً للتعذيب.   
إلى ذلك، ذكر نشطاء أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح صباح أمس في حمص 
عندما قامت قوات من الشرطة والجيش بإطالق النار والقذائف على منازل المواطنين 

في تلدهب، ما أسفر أيضاً عن تضرر عدد من المنازل بشكل كبير. وأضافوا أن قوات 
أمني  قامت بضرب طوق  بالجيش ومدرعاته ودباباته وآلياته  األمن مدعومة  من 
بشأن حي باب السباع في حمص أيضاً وشنت حملة اعتقاالت طالت كثيرين.  من 
جانبها، ذكرت قناة »الجزيرة« أن 28 مدنياً قتلوا وجرح آخرون برصاص قوات األمن 
السوري في عدة مناطق من البالد يوم أمس أغلبهم في ريف حماة.ووفقا للمرصد 
السوري لحقوق اإلنسان فقد قتل 2143 مدنياً و553 من الجيش وقوى األمن الداخلي 

أعلنت  ذلك،  الماضي.إلى  مارسآذار  منتصف  سورية  في  االضطرابات  بداية  منذ 
الرسمي سيبث مساء  التلفزيون  إن  الرسمية )سانا( أمس  السورية  األنباء  وكالة 
اليوم )الخميس( اعترافات المقدم حسين الهرموش، أول ضابط في الجيش السوري 
أعلن انشقاقه، في حين أكدت مصادر في المعارضة أنه »اخُتطف« من تركيا. وقالت 
غد  مساء  من   8:30 الساعة  نشرة  في  السوري  العربي  التلفزيون  »يبث  »سانا«: 
لوكالة  المعارضة  في  مصادر  رجحت  بينما  الهرموش«،  حسين  اعترافات  )اليوم( 

»فرانس برس« أن تكون المخابرات السورية قامت باختطافه في تركيا.

عملية عسكرية واسعة لألمن السوري في منطقة جبل الزاوية

متظاهرون سوريون يعلنون رفض »التدخل التركي« في الشأن السوري                                                                                                  

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فلسطيني قتل أسرة مستوطن مدى الحياة

كلينتون: الطريق إلى الدولة الفلسطينية ال يمر عبر نيويورك
§واشنطن - د ب أ، رويترز

هيالري  األميركية،  الخارجية  وزيرة  قالت   [
أيلول  سبتمبر/   17( األربعاء  أمس  كلينتون 
إقامة  إلى  الرامية  الفلسطينيين  جهود  إن   )2011
وليس  المفاوضات  عبر  تتم  أن  يتعين  دولتهم 

باعتراف األمم المتحدة.
اجتماع  عقب  للصحافيين  كلينتون  وصرحت 
في  باكونسكي  تيودور  الروماني  نظيرها  مع 
حل  إلى  للوصول  الوحيد  »السبيل  بأن  واشنطن 
بين  المباشرة  المفاوضات  طريق  عن  هو  نهائي 
ورام  القدس  في  ذلك  إلى  المسار  ويقع  الطرفين، 

اهلل، وليس نيويورك«.
الفلسطيني  الرئيس  يسعى  أن  المتوقع  ومن 
أممي  اعتراف  على  للحصول  عباس  محمود 
وتعارض  المقبل.  األسبوع  الفلسطينية  بالدولة 
من  بدالً  وتسعى  الخطوة،  تلك  المتحدة  الواليات 
ذلك إلى إعادة الفلسطينيين وإسرائيل إلى مائدة 

التفاوض. 
ومن المقرر أن يعود مبعوثو الواليات المتحدة 
محاولة  في  األسبوع  هذا  األوسط  الشرق  إلى 
وتحدثت  المباحثات.  باستئناف  الطرفين  إلقناع 
مع  مباشرة  القضية  تلك  عن  كذلك  كلينتون 
للسياسة  العليا  والممثلة  الفلسطيني  الرئيس 
أشتون  كاثرين  األوروب��ي،  باالتحاد  الخارجية 
وممثل اللجنة الرباعية المعنية بعملية السالم في 

الشرق األوسط توني بلير.
وقالت كلينتون: »القضية ببساطة أن العمل في 
بل  واالستقرار،  السالم  إلى  يؤدي  لن  نيويورك 
سوف يؤدي إلى مزيد من االنحرافات عن تحقيق 
إلدارة  التزاما  يعد  بالتأكيد  هو  الهدف،الذي  ذلك 

الرئيس األميركي باراك أوباما«.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية األردني ناصر 
الدولة  إلقامة  األمثل«  »السبيل  أن  أمس  جودة 
بين  المباشرة«  »المفاوضات  هو  الفلسطينية 
بالده  دعم  مؤكداً  واإلسرائيليين،  الفلسطينيين 
إقامة  إلى  الرامية  مساعيهم  في  للفلسطينيين 
فيها  بما  كانت  وسيلة  »بأي  المستقلة  دولتهم 

الذهاب إلى األمم المتحدة«.

مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  في  جودة  وقال 
جزء  »األردن  إن  الفاسي  الطيب  المغربي  نظيره 
من اإلجماع العربي و إن موقفنا تماماً مثل موقف 
إلقامة  األمثل  السبيل  بأن  الفلسطينية  السلطة 
المباشرة ومعالجة جميع  المفاوضات  الدولة هو 
والالجئون  القدس  وهي  النهائي  الحل  قضايا 
وبمحطات  زمنية  بأطر  واألمن  والحدود  والمياه 
رئيسية واضحة وبآلية تضمن الوصول إلى هذا 

الهدف«.
األردنية  األنباء  وكالة  عنه  نقلت  كما  وأضاف 
الرسمية )بترا( أنه »في غياب بديل مطروح على 
الطاولة يضمن إطالق مفاوضات لمعالجة كل هذه 
الذهاب  هو  الخيار  يبقى  زمنية  أطر  في  القضايا 

إلى األمم المتحدة«.
الفلسطيني  للشعب  األردن  »دعم  جودة  وأكد 
والسلطة الوطنية الفلسطينية في جميع مساعيها 
الرامية إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بإقامة 
دولته المستقلة بأي وسيلة كانت، بما فيها الذهاب 

إلى األمم المتحدة«.
اإلسرائيلي  الخارجية  وزي��ر  حذر  ب��دوره، 
أفيغدور ليبرمان الفلسطينيين أمس من »العواقب 
الوخيمة« لمشروع طلب عضوية دولتهم في األمم 

المتحدة.
مؤتمر  في  ألقاه  خطاب  في  ليبرمان  وقال 

قوله  استطيع  »ما  إسرائيل  جنوب  في  للزراعة 
التي سيمررون  اللحظة  في  أنه  من  كبيرة  وبثقة 
عواقب  هناك  ستكون  الجانب  أحادي  قرار  فيها 

وخيمة«.
إسرائيلية  عسكرية  محكمة  قضت  ذلك،  إلى 
أمس بسجن فلسطيني مدى الحياة لقيامه بطعن 
من  وثالثة  اليهود  المستوطنين  من  زوجين 
مستوطنة  في  نومهم  أثناء  الموت  حتى  أطفالهم 

بالضفة الغربية في مارس/ آذار. 
أحكام  خمسة  عسكرية  محكمة  وأص��درت 
بعد  عواد  حكيم  على  المؤبد  بالسجن  متتالية 
وزوجته  عاماً(   37( فوجل  عودي  بقتل  اعترافه 
سنوات(  )عشر  يوآب  وأطفالهما  عاماً(   36( روث 
وإلداد )أربع سنوات( وهداس )ثالثة أشهر(. ونجا 

طفالن من الموت.
أمجد  هو  ثاٍن  لفلسطيني  أيضا  تهم  ووجهت   
عواد. واتهم االثنان وهما صبيان من قرية عورتا 
أسرة  بطعن  ايتامار  مستوطنة  قرب  الفلسطينية 
عن  الحكم  ونقل  منزلهم.  على  السطو  بعد  فوجل 
المحامي الفلسطيني رائد عراد الذي تولى الدفاع 
إجرامي  سجل  له  ليس  موكله  إن  قوله  عواد  عن 
عن  ناجم  فوجل  أسرة  على  هجومه  وأن  سابق 
االحتالل  تحت  عورتا  سكان  يواجهها  مشاكل 

اإلسرائيلي.

۞اشتون تجتمع مع ليبرمان في القدس المحتلة

العاهل السعودي يبحث التطورات
مع نائب وزيرة الخارجية األميركية

§ جدة - أ ف ب

اهلل  عبد  الملك  السعودي  العاهل  التقى   [
 14( األربعاء  أمس  عصر  العزيز  عبد  بن 
المسئول  جدة  في   )2011 أيلول  سبتمبر/ 
األميركية وليام  الخارجية  الثاني في وزارة 

بيرنز، بحسب مصدر رسمي.
إن  بالقول  الرسمية  األنباء  واكتفت وكالة 
باراك  األميركي  الرئيس  تحيات  نقل  بيرنز 
أوباما إلى الملك دون ذكر أي تفاصيل أخرى، 
لكن الوكالة أشارت على موقعها اإللكتروني 
أن اللقاء حضره أيضاً السفير األميركي لدى 

المملكة جيمس سميث.
الخارجية  باسم  المتحدثة  أعلنت  وقد 
بيرنز  إن  أمس  نوالند  فيكتوريا  األميركية، 
الحازم  المتحدة  الواليات  التزام  »سيؤكد 
الخليج«  منطقة  في  األمن  بضمان  والدائم 
كما  اإليرانية.  التهديدات  إزاء  وخصوصاً 
في  الوضع  مثل  إقليمية  مسائل  سيبحث 

السالم  عملية  وكذلك  مصر  وفي  اليمن 
اإلسرائيلية الفلسطينية.

في  السابق  السعودي  السفير  وك��ان 
االثنين  الفيصل، حذر  واشنطن األمير تركي 
إذا استخدمت حق  أنها  اإلدارة األميركية من 
النقض ضد الطلب الذي يعتزم الفلسطينيون 
بفلسطين  لالعتراف  المتحدة  لألمم  تقديمه 
فإن  العضوية،  الكاملة   194 ال�  الدولة 
مواصلة  بمقدورها  يكون  »لن  السعودية 
بالطريقة  المتحدة  الواليات  مع  تعاونها 

نفسها التي دأبت عليها األمور«.
صحيفة  نشرته  مقال  ف��ي  وأض���اف 
الفيتو  استخدام  أن  تايمز«  »نيويورك 
سيؤدي  الفلسطيني  الطلب  ضد  األميركي 
كما  المتحدة  الواليات  نفوذ  تراجع  إلى 
سيؤدي إلى »تقويض امن إسرائيل وتعزيز 
اندالع حرب  اإليراني وزيادة مخاطر  النفوذ 
بيرنز  وتوجه  األوسط.  الشرق  في  جديدة« 

بعد السعودية إلى اإلمارات.

وزير الخارجية السعودي يزور تونس
]أعلن مصدر رسمي تونسي أن وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل قام أمس 
األربعاء )14 سبتمبر/ أيلول 2011( بزيارة رسمية لتونس هي األولى من نوعها لمسئول سعودي 
منذ هروب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي واثنين من 

أبنائهما إلى السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.
الرئيس  العاهل السعودي إلى  الفيصل سلم رسالة من  التونسية أن  وذكرت وكالة األنباء 
التونسي المؤقت فؤاد المبزع لم تكشف )الوكالة( مضمونها. وقال الفيصل، في تصريحات لوكالة 
األنباء التونسية، إنه جاء إلى تونس »لينقل رسالة من خادم الحرمين الشريفين ألخيه رئيس 
الجمهورية تتعلق بالعالقات الثنائية وبالقضايا المطروحة أمام العالم العربي والتحديات التي تواجه 
دوله مجتمعة وفرادى«. وأضافت الوكالة أن المسئول السعودي »أكد وقوف السعودية دائماً إلى 
جانب تونس التي قال إنها بلد عزيز وغال على قلوب كل عربي ومسلم وخاصة في المملكة«. 
وأجرى األمير السعودي خالل زيارته التي لم يتم اإلعالن عنها من قبل محادثات لم يكشف عن 

مضمونها مع رئيس الوزراء التونسي الباجي قايد السبسي ووزير الخارجية المولدي الكافي.
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البشير يعين نائبًا له من دارفور
§ الخرطوم - رويترز، د ب أ

أمس  البشير  حسن  عمر  السوداني  الرئيس  عين   [
للرئيس  نائب  أول   )2011 أيلول  سبتمبر/   17( األربعاء 
من دارفور لكن المتمردين في المنطقة التي يمزقها الصراع 
استخفوا بهذه الخطوة قائلين إنها لفتة جوفاء لن تستجيب 

لدعوتهم إلي دور أكبر في الحكم. 
وقالت وكالة السودان لألنباء أمس دون أن تذكر تفاصيل 
إن البشير عين الحاج آدم يوسف نائباً لرئيس الجمهورية. 
في  تمردهم  العرب  غير  من  ومعظمهم  المتمردون  وبدأ 
الخرطوم  حكومة  متهمين  سنوات  عشر  نحو  قبل  دارفور 

بتجاهل تنمية منطقتهم. 
دارفور  في  العربية  القبائل  إلحدى  يوسف  وينتمي   
اإلسالمي  الشعبي  المؤتمر  بحزب  عضواً  السابق  في  وكان 

بجماعات  صالت  له  كان  انه  محللون  يقول  الذي  المعارض 
يوسف  مواقف  في  تحول  لكن حدث  دارفور.  في  للمتمردين 

فيما بعد وانضم إلي حزب المؤتمر الوطني الحاكم. 
وأبلغتا  تعيينه  بازرتان  متمردتان  جماعتان  ورفضت 
ينهي  لن  عربية  قبيلة  من  إسالمي  يوسف  إن  »رويترز« 
وهو  الفقي  الطاهر  وقال  دارفور.   في  العرب  غير  تهميش 
جماعات  ابرز  إحدى  والمساواة  العدل  بحركة  بارز  مسئول 
لن  هو  دارفور.  تعريب  حملة  من  »جزء  يوسف  إن  التمرد 
يحدث فرقا.« وقال إبراهيم الحلو وهو المتحدث باسم فصيل 
انه  يوسف.  ضد  »إننا  السودان  لتحرير  الشعبي  بالجيش 

مثل البشير«.
من جهة أخرى، تستأنف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود 
بين السودان وجنوب السودان بعد غدٍ الخميس في العاصمة 

اإلثيوبية أديس أبابا لالتفاق بشأن القضايا الخالفية.

100 ألف نازح في الحرب بين »القاعدة« والجيش اليمني
§ عدن - أ ف ب 

] وجه مسئول يمني أمس األربعاء )17 سبتمبر/ أيلول 
2011( نداء لتقديم المساعدات ألكثر من مئة ألف شخص 
نزحوا من مناطقهم جراء المواجهات بين »القاعدة« وقوات 
مما  المدارس  في  بعضهم  واستقر  البالد،  في جنوب  األمن 

قد يعوق بدء العام الدراسي.
احمد  والشورى  النواب  مجلسي  شئون  وزير  ودعا 
تقديم  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  الكحالني  محمد 
إلى  أبين  محافظة  من  القادمين  للنازحين  المساعدات 

محافظتي لحج وعدن المجاورتين.
وقال الوزير الذي يشغل منصب رئيس الوحدة التنفيذية 
»أوجه  برس«  »فرانس  لـ  النازحين  مخيمات  إدارة  في 
النازحين  لدعم  وغيرها  الخليج  دول  في  إلخواننا  الدعوة 
صعبة  ظروفًا  يعيشون  كونهم  أبين  محافظة  من  القادمين 

للغاية«.
زنجبار،  استعادة  الماضي  السبت  الجيش  إعالن  ورغم 
تزال  ما  »القاعدة«  أيدي  من  أبين،  محافظة  بلدات  كبرى 
سكانها  هجرها  التي  المدينة  في  مستمرة  المواجهات 
وعددهم تسعون ألفًا عندما سيطر عليها مسلحون تابعون 

لتنظيم »أنصار الشريعة« المرتبط بـ »القاعدة«.
تبلغ  أبين  من  النازحين  »حصيلة  أن  الكحالني  وأوضح 
أكثر من 66 مدرسة في  108 آالف غالبيتهم موزعة على 
يقيمون  أو  عدن في حين يستأجر اآلخرون منازل شعبية 

لدى أقاربهم.
اقتراب  رغم  عدن  مدارس  في  أسرة   2800 تزال  وما 
موعد بدء العام الدراسي الجديد للطالب، األمر الذي يهددها 

بنزوح جديد.
الجانب الحكومي بالنسبة  وتابع »هناك حلول ممكنة من 
في  المقيمين  النازحين  نقل  في  تتمثل  المدارس  إلخالء 
المدارس إلى مالعب رياضية باإلضافة إلى إقامة مخيمات«.

سياسية  أزمات  تواجه  التي  الحكومة  أن  إلى  وأشار 
واقتصادية ال تستطيع سوى تقديم مساعدات بسيطة بقيمة 

آالف الدوالرات فقط.
خمس  باستثناء  إنسانية  مساعدات  أي  الدول  تقدم  ولم 
طائرات  أربع  منها  وصل  عمان  سلطنة  أرسلتها  طائرات 

حتى اآلن، وفقًا للوزير. لكن النارحين المقيمين في المدارس 
يرفضون فكرة نقلهم.

الجهات  قبل  من  »أبلغنا  عطروش  جواد  النازح  وقال 
المالعب  إلى  نقلنا  المدارس وسيتم  بأننا سنغادر  الرسمية 
الرياضية والمخيمات لكننا سنرفض ألننا سننتقل من وضع 
سيئ إلى أسوأ«. وأضاف أن »جميع النازحين في مدرسة 
الخروج  عدم  على  اتفقوا  عثمان  الشيخ  بلدة  في  المصموم 

منها«.
سبعة  من  أسرة  رب  وهو  الربوعي،  عصام  قال  كما 

بلقيس  مدرسة  من  واحدة  غرفة  في  يقيمون  أشخاص 
بحي عبدالعزيز في عدن إن »النازحين هنا يرفضون فكرة 
بأننا  الرسمية كان ردهم  الجهات  أبلغتهم  الخروج. وعندما 

لن نغادر«.
الربوعي  أوضح  للنازحين،  المقدمة  المساعدات  وبشأن 
لكننا  »نعيش وضعًا إنسانيًا سيئًا فالمساعدات بسيطة جداً 

لم نتوقع العيش في النعيم بعد خروجنا من زنجبار«.
العاملين  أحد  وهو  السعيدي  محمود  قال  جهته،  من 
أية  نملك  ال  نحن   « اليمني  األحمر  الهالل  منظمة  في 
نعمل  للنازحين.  اإلنسانية  المساعدات  لتقديم  إمكانيات 
حاليًا على توزيع المساعدات المقدمة من المنظمات األخرى 

أو المتبرعين«.
وأضاف أن »النازحين يعانون أوضاعًا إنسانية مزرية« 
اقتراب  مع  ابين  في  المعارك  استمرار  مع  أكثر  تتدهور  قد 

فصل الشتاء واألمطار.
نزاعات  ويشهد  فقراً  العربية  البالد  أكثر  بين  واليمن 
مناطقهم،  من  شخص  ألف   340 نزوح  إلى  أدت  مسلحة 
يقيم 15 في المئة منهم في مخيمات بسبب المواجهات التي 
بدأت العام 2004 بين قوات األمن والحوثيين وكان آخرها 
الشئون  تنسيق  مكتب  بحسب   ،2010 شباط  فبراير/  في 

اإلنسانية التابع لألمم المتحدة.
آب  أغسطس/  مطلع  أعرب  الدولي  األمن  مجلس  وكان 
الماضي عن »قلقه الشديد« حيال تدهور األوضاع اإلنسانية 
واالقتصادية في اليمن حيث تستمر االحتجاجات منذ يناير/ 
كانون الثاني الماضي ضد الرئيس علي عبداهلل صالح الذي 

يحكم منذ 33 عامًا.

مقتل 15 شخصًا في انفجار سيارة جنوب العراق
العراقية  بالشرطة  مصادر  قالت   [
إن 15 شخصاً على األقل قتلوا وأصيب 
قرب  ملغومة  سيارة  انفجرت  حين   36
البالد  بجنوب  الحمزة  بلدة  في  مطعم 
أمس أمس األربعاء )14 سبتمبر/ أيلول 

.)2011
مصادر  قالت  أخ��رى  ناحية  من 
قتال  عراقيين  جنديين  إن  بالشرطة 
انفجرت  حين  آخرون  عشرة  وأصيب 
قنبلة مثبتة في حافلة عسكرية بقاعدة 
نحو  بعد  على  الحبانية  في  عسكرية 
والتزال  بغداد.  غربي  كيلومتراً   85
بشكل  تحدث  واالغتياالت  التفجيرات 
ثماني  من  أكثر  بعد  بالعراق  يومي 
الواليات  قادته  الذي  الغزو  من  سنوات 
تراجع عن  قد  العنف  كان  المتحدة وإن 

و2007   2006 العامين  خالل  ذروته 
الهجمات  من  العديد  شهدا  اللذين 

الطائفية. 
مطعم  أمام  األول  االنفجار  ووقع   
يقع  الذي  بالعراق  السياحي  اإلحسان 
ما  وكثيراً  رئيسي  سريع  طريق  على 
الحمزة  بلدة  عبر  المسافرون  به  ينزل 
التي تقع إلى الجنوب مباشرة من الحلة 

التي تبعد 100 كيلومتر جنوبي بغداد.
عامل  وهو  محمود  تحسين  وقال    
المطبخ  في  »كنت  المطعم  مطبخ  في 
وفجأة سمعت انفجاراً. سمعت صيحات 
عالية وأصوات أناس يركضون. تركت 
المطبخ وخرجت ألرى الناس مخضبين 

بالدماء على األرض«.
األمن  ق��وات  تصل  »ل��م  وأض��اف   

العراقية إلى الموقع إال بعد وقت طويل«. 
وقال مراسل ل� »رويترز« في الموقع إن 
وتناثر  بالكامل  دمرت  المطعم  واجهة 
الدماء  بقع  األرض وغطت  الزجاج على 
الطعام والمقاعد والطاوالت داخل المكان. 
خميس  الصحة،  وزير  نائب  وقال 
 36 وأصيب  قتلوا  ثمانية  إن  السعد 
قال  الحبانية  تفجير  وعن  الهجوم.  في 
مصدر بالجيش »أنهى الجنود تدريبهم 
األكاديمي وأقلتهم حافلة لتناول اإلفطار 
وصلت  وعندما  »القاعدة«.  في  بمطعم 

الحافلة إلى المطعم انفجرت.
 وكانت مصادر بالجيش قد ذكرت في 
قتلوا وأصيب 20  أن 15 جندياً  البداية 
أن  إلى  بعد  فيما  أشارت  لكنها  آخرون 

عدد القتلى أقل.

۞استمرار الصراع يزيد الوضع اليمني سوءاً

۞موقع االنفجار في منطقة الحمزة أمس

زعيم إسالمي ليبي يوجه انتقادات للمسئول الثاني في المجلس الوطني

دبلوماسي أميركي يجري محادثات في طرابلس
§ طرابلس - رويترز، أ ف ب

جيفري  لليبيا  األميركي  المبعوث  قال   [
أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس  فيلتمان 
سيطرة  بزيادة  متفائلة  واشنطن  إن   )2011
األمن  قوات  على  ليبيا  في  المؤقتة  الحكومة 
بالعاصمة طرابلس في  وإنها ستفتح سفارتها 

أسرع وقت ممكن.
وزيرة  مساعد  أيضاً  وهو  فيلتمان  وأضاف 
الخارجية األميركية لشئون الشرق األدنى، أن 
العسكرية  العمليات  بمواصلة  ملتزمة  بالده 
لحماية  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  مع 
ذلك.  يتطلب  األمر  مادام  الليبيين  المدنيين 
أن  بعد  التصريحات  بهذه  فيلتمان  وأدلى 
االنتقالي  الوطني  المجلس  رئيس  مع  اجتمع 

الجليل. مصطفى عبد 
المدعوم  الوطني  المجلس  مقاتلو  ويحاول 
بلدات  ثالث  على  السيطرة  األطلسي  من 
الليبي  للزعيم  للموالين  خاضعة  األقل  على 
القذافي  يشاهد  ولم  القذافي.  معمر  المخلوع 
وقال  الماضي.  حزيران  يونيو/  منذ  علنا 
هاتف  عبر  إبراهيم  موسى  باسمه  المتحدث 
البالغ  القذافي  إن  الصناعية  باألقمار  يعمل 
حالة  وفي  ليبيا  في  اليزال  عاماً   69 العمر  من 

وأضاف  ليقاتل.  قواته  ويجمع  جيدة  معنوية 
أن القتال أبعد عن االنتهاء مما يتصوره العالم 
إلى أن معسكر القذافي اليزال قوياً جداً  مشيراً 
من  مؤلفة  آالف  ولديه  قوياً  اليزال  وجيشه 

المتطوعين. 
من  واحدة  المؤقتة  الحكومة  قوات  وتحاصر 

تلك المعاقل األخيرة وهي بلدة بني وليد على 
فضاًل  طرابلس  جنوبي  كيلومتراً   180 بعد 
البحر  على  القذافي(  رأس  )مسقط  سرت  عن 
المتوسط وسبها في عمق الصحراء بالجنوب. 
المجلس  قوات  دعت  القتال  من  أسبوع  وبعد 
اقتحام  قبل  الرحيل  إلى  السكان  وليد  بني  في 

وليد  بني  السيارات  عشرات  وغادرت  البلدة. 
طلبت  رسائل  المجلس  قوات  بثت  فيما  أمس 
بنزيناً مجاناً  الرحيل ووزعت  السكان  فيها من 

للمساعدة في إجالئهم. 
اإلسالمي،  الزعيم  وجه  آخر،  سياق  في 
إلى  حادة  انتقادات  الصالبي  علي  الشيخ 

الجديدة  الليبية  السلطات  في  الثاني  المسئول 
محمود جبريل، متهماً إياه بإرساء أسس دولة 

»استبدادية«.
وفي تصريح لوكالة »فرانس برس«، قال هذا 
بدور  اضطلع  والذي  قطر  من  المدعوم  الزعيم 
للقذافي  المعارضين  المقاتلين  تمويل  في  مهم 
استبدادية  دولة  مالمح  »بدأت  وتسليحهم، 
جبريل  محمود  يقودها  األفق  في  تلوح  قادمة 
تعتمد أسلوب تكميم األفواه بالمال والسلطة«.

به  االتصال  تم  الذي  الصالبي  الشيخ  وقال 
إلى  قريباً  العودة  ينوي  إنه  قطر  إلى  هاتفياً 
طرابلس متهماً جبريل ب� »سرقة الثورة«. وأخذ 
الترهوني  علي  اختيار  خصوصاً  جبريل  على 
إلدارة  الليبيين  الخبراء  من  بدالً  للنفط  وزيراً 

»هذا القطاع الذي هو قوت الليبيين«.
في  أمس  متطابقة  مصادر  أفادت  ذلك،  إلى 
باريس أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
كاميرون  ديفيد  البريطاني  الوزراء  ورئيس 
وقالت  )الخميس(.  اليوم  ليبيا  زيارة  يعتزمان 
التي  الزيارة  هذه  إن  الشرطة  في  مصادر 
فرنسية عدة  إعالم  أيضاً وسائل  تحدثت عنها 
فرنسياً  160 شرطياً  إرسال  من خالل  لها  معد 

إلى طرابلس للمشاركة في »ضمان أمنها«.

۞ثوار ليبيون يتمركزون بالقرب من مدينة سرت

األردن والمغرب يجريان محادثات 
تنسيقية قبل انضمامهما لمجلس التعاون

المغربي  الخارجية  وزير  أجرى   [
محادثات  الفهري  الفاسي  الطيب 
سبتمبر/   14( األربعاء  أمس  تنسيقية 
أيلول 2011( مع الزعماء األردنيين في 
الدولتين  النضمام  االستعدادات  إطار 

المقرر لمجلس التعاون الخليجي.
واستعرض الفهري مع الملك عبداهلل 
الشرق  في  الراهنة  التطورات  الثاني 
األوسط، والسيما المتغيرات السياسية 
التي تشهدها الساحة العربية، وفق ما 

ذكره بيان الديوان الملكي.
إلى  أيضاً  المناقشات  وتطرقت 
التعاون  عالقات  وتطوير  تعزيز  سبل 
الخطوات  إل��ى  باإلضافة  الثنائي 
التوجه  ضوء  في  اتخاذها  يتم  التي 
لعضوية  والمغرب  األردن  النضمام 
مجلس التعاون الخليجي. وكان الفهري 
التقيا  جودة  ناصر  األردني  ونظيره 
في جدة مع وزراء  الماضي  األحد  يوم 
وقطر  والكويت  السعودية  خارجية 

واإلمارات والبحرين وُعمان في محاولة 
لرسم »خريطة طريق« النضمام األردن 
استجابة  التعاون  لمجلس  والمغرب 
في  المجلس  دول  زعماء  قدمه  لعرض 

شهر مايو/ أيار الماضي. 
الخارجية  وزي��ر  إط��الع  وج��رى 
العاهل  مع  اجتماعاته  خالل  المغربي 
على  األردن���ي  ونظيره  األردن���ي 
يتخذها  التي  السياسية  اإلصالحات 

األردن بما في ذلك مراجعة الدستور.
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سقوط 6 صواريخ على السفارة األميركية في الهجوم

مواجهات كابول انتهت بعد 20 ساعة بمقتل 6 مهاجمين
§ كابول - رويترز

] قال متحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية 
إن   )2011 أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس 
قلب  على  طالبان  من  مسلحون  شنه  هجوماً 
العاصمة  الدبلوماسية والعسكرية في  المنطقة 
قوات  قتلت  عندما  ساعة   20 بعد  انتهى  كابول 

األمن آخر المهاجمين الستة.
قائاًل  صديقي  صديق  المتحدث،  وأضاف   
بعد  للتو  انتهت  »العملية  »تويتر«:  موقع  في 
تفاصيل  إرهابيين...  ستة  الشرطة  قتلت  أن 

الخسائر البشرية ستعلن في وقت الحق«.
من  مبنى  في  تحصنوا  قد  المسلحون  وكان 
عدة طوابق ال يزال قيد اإلنشاء وشنوا هجومهم 
في وقت مبكر من بعد ظهر أمس األول )الثلثاء( 
األميركية  السفارة  صوب  صواريخهم  وأطلقوا 
وسفارات أخرى في الحي الدبلوماسي وصوب 
القوات  يقود  الذي  األطلسي  شمال  حلف  مقر 
األمن  قوات  وخاضت  أفغانستان.  في  األجنبية 
هجومية  هليكوبتر  طائرات  تدعمها  األفغانية 
مع  معركة  األطلسي  حلف  وطائرات  أفغانية 
المبنى  في  لطابق  طابق  من  »طالبان«  مقاتلي 
في أطول معركة تشهدها العاصمة األفغانية منذ 
عشر  قبل  المتحدة  الواليات  قادته  الذي  الغزو 
سنوات. وتحصن مقاتل أو اثنان طوال الليل في 
ألبرز هجوم  كان مسرحاً  الذي  المرتفع  المبنى 
من بين أربعة هجمات منسقة شهدتها العاصمة 
األفغانية. واستهدف مفجرون انتحاريون مباني 
من  أخرى  مناطق  في  األفغانية  للشرطة  تابعة 

كابول.

 وقتل تسعة أشخاص على األقل وأصيب 23 
على  طالبان  قدرة  وكانت  األربع  الهجمات  في 
للقوة  اختراق كابول بمثابة استعراض واضح 
األمنية  المسئولية  األفغانية  القوات  تسلم  قبل 

من القوات االجنبية بحلول العام 2014 . 

والهجوم هو ثاني هجوم كبير تشنه طالبان 
استهدف  بعدما  شهر  من  أقل  في  المدينة  في 
انتحاريون مقر المجلس الثقافي البريطاني في 
مقتل  عن  أسفر  مما  آب  أغسطس/  منتصف 
كانوا  مقاتليها  إن  طالبان  حركة  وقالت  تسعة. 

وبنادق  الدفع  صاروخية  بقذائف  مسلحين 
الفترة  لكن  ناسفة  وسترات  كالشنيكوف 
الطويلة التي تواصلت فيها المعركة في مواجهة 
أنهم  إلى  تشير  واألجنبية  األفغانية  القوات 
الهجوم.  قبل  المبنى  في  أسلحة وذخيرة  خبأوا 

في  نار  وإطالق  انفجارات  أصوات  وترددت 
حي  في  االقل  على  صاروخان  وسقط  كابول 
وزير أكبر خان حيث توجد السفارتان االمريكية 
سقط  كما  عدة.  أخرى  وسفارات  والبريطانية 
صاروخ على حافلة مدرسية لكن بدا أنها كانت 

خاوية في ذلك الوقت. 
افغانستان   في  األميركي  السفير  قال  منجهته 
إن نحو ستة أو سبعة قذائف صاروخية سقطت 
العاصمة  في  المتحدة  الواليات  سفارة  على 
كابول في الساعات األولى من هجوم شنه مقاتلو 
طالبان أمس. وأضاف السفير رايان كروكر في 
في  الصحافيين  على  توزيعه  تم  مقابلة  نص 
من  أطلقت  الصواريخ  إن  األفغانية  العاصمة 
خطيراً  يعتبرها هجوماً  ال  ولذلك  بعيدة  مسافة 
إحصاءها  نحاول  »مازلنا  وقال  السفارة.  على 
لكن  سبعة.  أو  ستة  إنها  اقول  مبدئيا  لكنني 
مرة أخرى هي أطلقت من على مسافة 800 متر 
يعتبر  هذا  )آر.بي.جيه(  وباستخدام  األقل  على 
في  اعتقاده  عن  وعبر  هجوماً«.  وليس  تحرشاً 
أن شبكة »حقاني« المرتبطة بحركة طالبان هي 

المسؤولة عن الهجوم. 
جنودها  من  ستة  أن  »إيساف«  ذكرت  فيما 
أصيبوا. وقال قائد إيساف، جون ألين أن حركة 
التمرد« نجحت في قتل بعض المدنيين األفغان، 
وهاهي تثبت مرة أخرى إفالس أيديولوجيتها«. 
األفغانية  األمن  »قوات  أن  بيان  في  وأضاف 
المتمردين  احتواء  من  وتمكنت  بشجاعة،  ردت 
وتخلصت بشكل منهجي من التهديد... لقد فشلت 

حركة التمرد مجدداً«.

مسئول أميركي: رسالة إيران لالتحاد األوروبي لم تورد التزامات جديدة 

القضاء اإليراني ينفي اإلفراج عن أميركيين محتجزين قريبًا
مقتل 3 من مسئولي

 المخابرات في باكستان
إيراني  قضائي  مسؤول  نفى   [
أيلول  سبتمبر/   14( األربعاء  أمس 
مواطنين  عن  اإلفراج  قرب   )2011
تجولهما  أثناء  اعتقال  أميركيين 
وكان  بالتجسس.  وأدينا  إيران  في 
أحمدي  محمود  اإليراني  الرئيس 
عنهما.  اإلفراج  قرب  أعلن  قد  نجاد 
الناطقة  تي.في(  )برس  قناة  ونقلت 
المسئول  عن  اإلنجليزية  باللغة 
»األميركيان  ق��ول��ه  القضائي 
الوقت  بعض  السجن  في  سيبقيان 
عنهما  اإلف��راج  قرب  عن  واألخبار 
خاطئة«. وصدر الشهر الماضي على 
األميركيين شين باور وجوش فاتال 
وكان  سنوات.  ثماني  بالسجن  حكم 
لوسائل  صرح  قد  اإليراني  الرئيس 
اإلفراج  سيتم  بأنه  أميركية  إعالم 
عنهما »في غضون بضعة أيام« فيما 

توجهه  قبيل  إنسانية  بلفتة  وصفه 
نيويورك.  في  المتحدة  األمم  إلى 
عن  لألنباء  »فارس«  وكالة  ونقلت 
القضائية قوله »طلب  بيان للسلطة 
عنهما  االفراج  وفاتال  باور  محامي 
يبحثه...  المحكمة  وقاضي  بكفالة 
بالكشف  المخول  هو  وحده  القضاء 
القضية«.  هذه  في  معلومات  عن 
وقال محاٍم عن األميركيين إنه سيتم 
مليون  نصف  بكفالة  عنهما  اإلفراج 

دوالر لكل منهما. 
من جانب آخر، قال مسئول أميركي 
إيران  بها  بعثت  رسالة  إن  كبير 
الخارجية  السياسة  مسئولة  إلى 
أشتون  كاثرين  األوروبي،  باالتحاد 
جديدة  التزامات  أي  على  تحتِو  لم 
من جانب طهران من شأنها أن تنهي 
برنامجها  بشأن  العالمية  المخاوف 

المثير للجدل. وقال مندوب  النووي 
الدولية  بالوكالة  المتحدة  الواليات 
للطاقة الذرية، جلين ديفيز إن القوى 
التعامل  كيفية  تبحث  الكبرى  الست 
دبلوماسياً مع الخطاب الذي أرسله  
في  اإليرانيين  المفاوضين  كبير 
جليلي  سعيد  النووية،  المحادثات 
الى أشتون وتحدث فيه عن استعداد 
المحادثات.  الستئناف  إي���ران 
ال  أنه  للصحافيين  ديفيز  وأضاف 
التزام  ناحية  من  جديد  »أي  يرى 
التي  المخاوف  بمعالجة  إيراني 
معالجة  الدولي  المجتمع  بها  يشعر 

كاملة.« 
الجنرال  أك��د  أخ��رى،  جهة  من 
في  الثاني  المسئول  سالمي  حسين 
عازمة  إيران  أن  الثوري  الحرس 
االنفصاليين  المتمردين  سحق  على 

اإليرانية  المناطق  في  األك���راد 
يلقوا  لم  إذا  العراق  مع  الحدودية 

السالح ويغادروا المنطقة.
عن  اإلع���الم   وس��ائ��ل  ونقلت 
»رسالتنا  ان  قوله  سالمي  الجنرال 
أي  بوجود  تسمح  لن  إيران  أن  هي 
حدودها  على  إرهابية  مجموعة 
وستواجهها حتى النهاية« في الوقت 
اإليرانية  القوات  فيه  تشن  الذي 
هجوماً  الماضي  تموز  يوليو/  منذ 
بيجاك،  حزب  متمردي  على  واسعاً 
المسلحة  الكردية  الحركات  أكبر 

المعارضة لنظام طهران.
»اذا  البسدران  مسئول  وأضاف 
المنطقة  في  المجموعات  تلق  لم 
تبتعد  لم  او  السالح  )الحدودية( 
أن  فعليها  حدودنا  عن  كاف  بشكل 

تتوقع استمرار هجماتنا«.

متشددون  أنهم  في  يشتبه  من  إن  الباكستانية  والشرطة  بالمخابرات  مسئولون  قال   [
ينتمون لحركة »طالبان« قتلوا ثالثة من مسئولي المخابرات الحربية الباكستانية في منطقة 

قبلية في شمال غرب البالد. 
وأصبحت »طالبان« الباكستانية التي تعتبر أكبر تهديد أمني للحكومة الباكستانية أكثر 
تحدياً بعد مقتل حليفها زعيم تنظيم »القاعدة« أسامة بن الدن في غارة أميركية في باكستان 
بحرية  قاعدة  وهاجموا  كبرى  انتحارية  تفجيرية  المتشددون هجمات  أيار. وشن  مايو/  في 

كبيرة وأهدافاً غربية.
وفي الهجوم  نصب المتشددون كميناً لعربة تقل مسئولين في جهاز المخابرات الداخلية 
الباكستانية وفتحوا النار من عدة اتجاهات على طريق في منطقة بانو القبلية. وإلى جانب 

القتلى أصيب مسئول بالمخابرات.
وقال المسئول الرفيع بالشرطة، سجاد خان  ل� »رويترز«: »كانت العربة تابعة للمخابرات 
بالغة«.  إصابة  آخر  وأصيب  اشخاص  ثالثة  وقتل  بالكالشنكوف.  وهوجمت  الداخلية 
الداخلية هي  المخابرات. والمخابرات  الذين هوجموا ليسوا من كبار مسئولي  والمسئولون 
أقوى أجهزة المخابرات في باكستان ودائماً ما توصف بأنها دولة داخل الدولة. وهي تتحكم 
يقاتلون  الذين  للمتشددين  التصدي  جهود  على  وتشرف  الخارجية  والسياسة  األمن  في 

إلسقاط حكومة إسالم آباد التي يدعمها الغرب.

فوز جمهوري تاريخي في انتخابات فرعية

في نيويورك المعقل الديمقراطي
§ نيويورك - أف ب 

انتخابات  في  جمهوري  أعمال  رجل  فاز   [
األميركي  النواب  مجلس  في  مقعد  لشغل  فرعية 
يشكل  ما  نيويورك،  في  التاسعة  الدائرة  عن 
الديمقراطي  المعقل  هذا  في  تاريخيًا  انتصاراً 
ونكسة كبرى للرئيس باراك أوباما المرشح لوالية 

ثانية في انتخابات 2012.
بمثابة  االنتخابات  هذه  الجمهوريون  واعتبر 
الذي تراجعت شعبيته  اوباما  أداء  استفتاء بشأن 
بطء  من  األميركيين  استياء  بسبب  كبير  حد  إلى 
 9 تبلغ  التي  البطالة  ونسبة  االقتصادي  االنتعاش 

في المئة.
وأفادت شبكة »نيويورك األولى« التلفزيونية في 
الجمهوري  األعمال  أن رجل  األربعاء  مبكر  وقت 
دايف  الديمقراطي  خصمه  على  فاز  تيرنر  بوب 
مقعد  لشغل  جرت  التي  االنتخابات  في  ويبرين 
االستقالة في وقت  إلى  الذي اضطر  انتوني وينر 
سابق هذه السنة بسبب فضيحة أثارها بإرساله 
صوراً غير الئقة له إلى فتيات على موقع »تويتر«.

وأضافت أن بوب تيرنر فاز على دايف ويبرين 
بـ 53 في المئة من األصوات مقابل 47 في المئة 

لدى فرز 80 في المئة من األصوات.
وهو أول فوز انتخابي للجمهوريين منذ 1923 
كوينز  من حي  قسمًا  تضم  التي  الدائرة  هذه  في 

وبروكلين.
وقال تيرنر في خطاب فوزه الذي بثه التلفزيون 
هذه  سكان  منا  طلب  لقد  تاريخي،  سباق  »إنه 

المنطقة توجيه رسالة إلى واشنطن وآمل في أن 
يسمعوها بشكل واضح«.

وأضاف »نحن مستعدون للقول: السيد الرئيس 
أنت تسلك االتجاه الخاطئ«.

وقد أصبح هذا المقعد شاغراً في يونيو/ حزيران 
حين استقال وينر بسبب الفضيحة الجنسية التي 
الديمقراطي. وما يزيد من  للحزب  سببت إحراجًا 
أنها  أوباما  لحزب  المذلة  النكسة  هذه  خطورة 
جرت في منطقة يشكل فيها الديمقراطيون 75 في 

المئة من الناخبين المسجلين.

وكان الجمهوريون توقعوا قبل االنتخابات بأنها 
ستكشف عن استياء متزايد من أداء اوباما الذي 
فيما  الماضية  األشهر  في  كثيراً  تراجعت شعبيته 
االقتصادي  الوضع  معالجة  في  إدارته  تتخبط 

المتدهور.
المئة على  التأييد الوباما 45 في  وبلغت نسبة 
أكثر بسبب  تتراجع  الوطني ويمكن أن  المستوى 
انتخابية  لمعركة  يستعد  فيما  االقتصادي  الوضع 
من   2012 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  محتدمة 

أجل الفوز بوالية ثانية.

12 قتياًل في معارك بإفريقيا الوسطى
يومي  األق��ل  على  شخصاً   12 قتل   [
بريا  في  دارت  معارك  في  واإلثنين  األحد 
بين  الوسطى  افريقيا  جمهورية  وسط  في 
العدالة  أجل  من  الوطنيين  »اتفاقية  حركة 
القوى  »اتحاد  وحركة  المتمردة  والسالم« 
المتمردة  التجمع«  اجل  من  الديموقراطية 

سابقاً، كما أفاد مصدر عسكري الثلثاء.
برس«  »فرانس  لوكالة  المصدر  وقال 
أسفرت  »المعارك  إن  بريا  من  الهاتف  عبر 
تم   )...( االقل  على  قتياًل   12 سقوط  عن 
حي  في  الظهر  بعيد  الثلثاء  احصاؤهم 
مواجهات  وخصوصاً  جرت  حيث  بورنو 

عنيفة االحد«.
حي  في  تواصلت  »المعارك  أن  وأضاف 
متقطعاً  النار  إطالق  وكان  اإلثنين  بورنو 
في أحيان وغزيراً في احيان اخرى، واستمر 

الى  مشيرا  الظهر«،  بعد  حتى  هكذا  الوضع 
أن »القسم األكبر من القتلى هم من متمردي 
والسالم  العدالة  أجل  من  الوطنيين  اتفاقية 
أجل  الديموقراطية من  القوى  اتحاد  وحركة 
القتلى  بعض  أيضاً  هناك  ولكن  التجمع، 
المدنيين«. وأكد المصدر أن المعارك أسفرت 
وقد  الجرحى  من  »العديد  سقوط  عن  كذلك 
بريا وبعضهم في حال  الى مستشفى  نقلوا 
مرشحة  القتلى  حصيلة  يجعل  ما  حرجة، 
المنازل  من  »العديد  أن  وأضاف  لالرتفاع«. 
الوطني  الجيش  كتيبة  أحرقت.  والسيارات 
تحاول  لم  أنها  كما  المعارك  في  تنخرط  لم 

التدخل للفصل بين الطرفين«.
في  تتجدد  قد  »المعارك  أن  المصدر  وأكد 
على  يسيطر  يزال  ال  التوتر  ألن  وقت  أي 

المدينة«.

بوب تورنر متحدثًا إلى الصحافة

الموقع الذي تعرض للهجوم أمس األول بكابول



۞

30 قتياًل في تحطم
طائرة عسكرية أنغولية

شخصاً  ثالثون  لقي   [
األقل  على  جنرال  بينهم 
 14( األربعاء  أمس  حتفهم 
 )2011 أيلول  سبتمبر/ 
للقوات  طائرة  تحطم  في 
المسلحة األنغولية في مطار 
ما  بحسب  )وسط(،  هوامبو 

أفاد مصدر عسكري.
يعانون  ناجين   6 ونقل 

المستشفى  إلى  حروق  من 
هوامبو،  ف��ي  العسكري 
بحسب ما قال المصدر نفسه 
ب��رس«.  »فرانس  لوكالة 
ثالثة  تنقل  الطائرة  وكانت 

جنراالت.
أن  المصدر  وأض���اف 
الجو  س��الح  في  ضباطاً 
الضحايا.  ضمن  الكونغولي 

أسباب  بعد  تعرف  ول��م 
بعيد  وق��ع  ال��ذي  الحادث 

اإلقالع.
الطائرة  قبطان  وق��ال 
»ال  الحادث:  من  نجا  الذي 
أنجزنا  لقد  ما حصل.  أعرف 
جيداً مرحلتي ما قبل اإلقالع 
واإلقالع. وبعد ذلك لم أعرف 

ماذا حدث«.
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رئيس الوزراء التركي يتألق على المسرح العربي
§ لندن - رويترز

أردوغان  طيب  رجب  التركي،  الوزراء  رئيس  أسر   [
يستخدمها  التي  الصارمة  بلهجته  العرب  من  كثيرين  قلوب 
تركيا وخارجها تشكك  في  عديدة  أصواتاً  لكن  إسرائيل  مع 
في توجهه نحو بناء دور قيادي لتركيا في المنطقة العربية 

التي كانت يوماً ما خاضعة لالمبراطورية العثمانية.
الجامعة  أم��ام  كلمة  في  أردوغ���ان  وق��ال 

مستخدماً  الثلثاء  يوم  القاهرة  في  العربية 
العربية »بكاء  الجماهير  لغة محسوبة لتسعد 

في  أم  قلب  يوجع  غزة  في  فلسطيني  طفل 
كيفية  عن  أردوغان  رسالة  بدت  وربما  أنقرة«. 

المشاعر غريبة على  األتراك للعرب نفس  مشاركة 
للواليات  العسكرية  الحليفة  السابقة  تركيا  صورة 

المتحدة والطامحة إلى االنضمام إلى االتحاد االوروبي 
والمترفعة على الشرق األوسط »المتخلف« على عتبتها 

الجنوبية.
وسحر النموذج التركي لب العرب لسنوات عدة لكن لم 

تجرب أي دولة عربية نظامها الذي يمزج بين الديمقراطية 
لكن  االقتصادي.  والنجاح  اإلسالمية  والقيادة  العلمانية 
تشهدها  التي  السيولة  ظل  في  مؤكد  غير  التركي  الدور 
الدول  من  العديد  الشعبية  الثورات  تجتاح  حيث  المنطقة 

في  أنقرة  لدى  المفضلة  الدول  بعض  بينها  من  العربية 
إلى  وسورية  ليبيا  مثل  واالقتصادية  السياسية  الشراكة 

جانب مصر القائدة التقليدية للعالم العربي. 
للدراسات  االهرام  مركز  من  الفتاح  عبد  نبيل  ويقول 
تركيا  تحركات  كل  إن  بالقاهرة  واالستراتيجية  السياسية 
كقوة  لنفسها  الترويج  غير  تستهدف  ال  إسرائيل  ضد 
سياسية في العالم العربي ونشر نفوذها على الجيل الجديد 
ووجد  والقوة.   للتغيير  يتوقون  الذين  العرب  الشبان  من 
خطاب أردوغان صدى لدى العرب فقد قال أيضاً إن اعتراف 

وجد  وكذلك  واجب،  الفلسطينية  بالدولة  المتحدة  األمم 
صداه االيجابي لدى قاعدته السياسية اإلسالمية في تركيا. 

ب��أردوغ��ان  المصريين  آالف  ورح��ب 
القاهرة.  مطار  إلى  وصوله  لدى 

المتكررة  لمواجهاته  الرجل  العرب  من  كثيرون  ويحترم 
التي  المنصة  بغضب  مغادرته  منذ  إسرائيل  مع 
اإلسرائيلي شمعون  الرئيس  مع  عليها  يقف  كان 
رحبت  كما   .  2009 العام  داف��وس  في  بيريز 
حضور  لها  كان  التي  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
الوزراء  رئيس  استقبل  الذي  الحشد  في  بارز 
لحزب  كرئيس  أردوغان  بإصالحات  التركي 
تحييد  في  نجح  إسالمي  أساس  على  قائم 
النفوذ السياسي لجنراالت الجيش العلمانيين 
وسلطت  التركي.  االقتصاد  صعود  مع  حتى 
»استقبال  على  الضوء  التركية  الصحف 
األبطال« الذي حظي به أردوغان فيما سخر 
المعلقون العلمانيون من رحلته إلى كل من 
التي  الدول  مصر وتونس وليبيا وهي 

أطيح بزعمائها.
اردوغان  شعبية  وارتفعت 

الشخصية في العالم العربي. وأظهر استطالع للرأي أجراه 
 78 أن  نيسان  وأبريل/  أذار  مارس/  في  لالبحاث  بيو  مركز 
المئة  المصريين لديهم ثقة فيه وكذلك 72 في  المئة من  في 
المئة  اللبنانيين. واتخذ نحو 95 في  من األردنيين و64 من 
من اإلسرائيليين الرأي المعاكس تماماً. وكانت هذه النتائج 
األسبوع  اإلسرائيلي  السفير  التركي  الزعيم  يطرد  أن  قبل 
الماضي بعد أن رفضت إسرائيل االعتذار . وانهارت سياسة 
أردوغان مع جيران تركيا بخالفه  اتبعها  التي  »الالمشاكل« 
مع إسرائيل واالنتفاضات الشعبية في الدول العربية التي 
على  الحرجة  التعديالت  بعض  إدخال  على  أنقرة  أجبرت 
الغربي  التدخل  تركيا  وعارضت  المنطقة.  في  سياستها 
مليار دوالر  بقيمة 15  باتفاقات  التي ترتبط معها  ليبيا  في 
الذي  االنتقالي  الوطني  بالمجلس  االعتراف  في  وتباطأت 
دام  حكم  بعد  القذافي  معمر  السابق  الليبي  بالزعيم  اطاح 

42 عاماً.
 وأصبح على أردوغان اآلن أن يخطب ود الحكام الجدد؛ 
في  االقتصادية  تركيا  مصالح  على  حفاظاً 
مع  صداقة  أردوغان  بنى  سورية  وفي  ليبيا. 
عالقات  وبنى  األسد  بشار  السوري  الرئيس 
عادت  التي  جارته  مع  واقتصادية  سياسية 

أنقرة من قبل. 
من  أردوغ���ان  منتقدي  بعض  وي��رى   
التركي  الوزراء  العلمانيين أن سياسة رئيس 
وعدم  االلتباس  بين  تجمع  فوضى  الخارجية 

االستقرار. 
 ويقال السوري سامر زاهر من حمص، أحد 
للترحيب  جاء  وقد  لألسد،  المعارضة  معاقل 
في  العربية  الجامعة  مقر  خارج  بأردوغان 
عربي...  بطل  إلى  تحول  »أردوغان  القاهرة 
الرحيل  األسد  من  يطلب  بقوته  قائداً  نجد  لم 

ويصفه بالرئيس الذي فقد شرعيته«.

واشنطن مستعدة للتصدي للمساعي 

الفلسطينية في األمم المتحدة

المرأة ال تزال تمثل قوة

 سياسية متواضعة في تونس

§ واشنطن - أ ف ب

] قررت الواليات المتحدة أن تخوض 
حتى النهاية معركة إقناع الفلسطينيين 
بالعدول عن تقديم طلب عضوية لدولة 
فلسطينية في األمم المتحدة في اواخر 
نجاحها  فرص  أن  رغم  الجاري،  الشهر 

ضئيلة.
الخارجية  باسم  الناطقة  وقالت 
الثلثاء  نوالند  فيكتوريا  األميركية، 
يقوم  فيما  تحرك«  أي  إغفال  نريد  »ال 
الى  جديدة  بزيارة  أميركيان  مبعوثان 

المنطقة.
رئيس  يستقبل  أن  المقرر  ومن 
نتانياهو  بنيامين  االسرائيلي  الوزراء 
عباس  محمود  الفلسطيني  والرئيس 
)الخميس(  وغ��داً  )االرب��ع��اء(  اليوم 
المبعوث االميركي الى الشرق االوسط، 
ديفيد هيل والمستشار الخاص للرئيس 
روس.  دنيس  أوباما،  باراك  األميركي 
إلى  االخيرة  اإلثنين  زي��ارة  وكانت 

المنطقة األسبوع الماضي غير مثمرة.
الدبلوماسية  كثفت  أسابيع  ومنذ 
اليصال  العالم  في  تحركاتها  األميركية 
رسالة بان المبادرة الفلسطينية لتقديم 
طلب عضوية دولة فلسطينية في األمم 
مع  السالم  إلى  ت��ؤدي  لن  المتحدة 

إسرائيل لكن إلى توترات أكثر.
األميركية  الخارجية  وزيرة  وكثفت 
من  أيضاً  االتصاالت  كلينتون  هيالري 

مكتبها في واشنطن. فقد تحدثت االثنين 
األوروبي،  االتحاد  خارجية  وزيرة  مع 
كاثرين أشتون، والثلثاء مع توني بلير 
الشرق  حول  الرباعية  اللجنة  ممثل 
المتحدة  الواليات  تضم  التي  االوسط 
واالتحاد  وروسيا  المتحدة  واألم��م 

االوروبي.
»المفاوضات  ان  الثالثاء  وقالت 
الطريقة  هي  الطرفين  بين  المباشرة 
الوحيدة للتوصل الى حل دائم« مضيفة 
اهلل  ورام  القدس  عبر  تمر  طريق  »انها 

وليس نيويورك«.
وبسبب توقف المفاوضات المباشرة 
التحرك  بهذا  القيام  الفلسطينيون  قرر 
ايلول/  20 في  المتحدة  االم��م  لدى 
الطلب  تقديم  اختاروا  وإذا  سبتمبر، 
لدى مجلس االمن فإن الواليات المتحدة 
ستستخدم حق النقض. أما في الجمعية 
المتحدة  الواليات  تحظى  حيث  العامة 
بصوت واحد فهناك فرص أكبر للنجاح 

لكن العضوية لن تكون كاملة.
ومع ذلك فإن هذا النجاح لن يكون في 
أفضل األحوال سوى »تحويل لالنتباه« 
كما قال الرئيس األميركي باراك أوباما 
لن  »ذلك  أن  إلى  مشيراً  للصحافيين 
طالما  األرض  على  قائم  هو  ما  يغير 
ال  والفلسطينيين  اإلسرائيليين  أن 

يتفاوضون«.
وحلفاؤها  واش��ن��ط��ن  وتعمل 
مبادرة  على  الصيف  منذ  األوروبيون 
بدياًل  تشكل  أن  يمكن  الرباعية  للجنة 

للمواجهة.

جورج  جامعة  في  الخبير  ويشكك 
األمر.  بهذا  ب��راون   ناتان  واشنطن، 
إن  ب��رس«  »ف��ران��س  لوكالة  وق��ال 
أن  يمكن  التي  المحتملة  الضمانات 
استئناف  بهدف  للفلسطينيين  تقدم 
قيمة  ذات  غير  تعتبر  »قد  المفاوضات 
تبدو  جدية  مفاوضات  إجراء  آفاق  الن 
بعيدة جداً«. وتساءل مستشار شؤون 
الشرق االوسط، آرون ديفيد ميلر أيضاً 

حول األهداف األميركية الحالية.
وقال لوكالة »فرانس برس«: »إذا كان 
أجل  من  صيغة  بإيجاد  يتعلق  األمر 
فإن  المباشرة  المفاوضات  استئناف 
يمكن  ما  بخصوص  يتغير  لم  شيئاً 

للطرفين أن يقباله«.
التأكيد  مجرد  نريد  »ربما  وأضاف 
أي  جهودنا،  كل  فعلياً  نبذل  أننا  على 

الحد األقصى«.
الرئيس أوباما  إلى أن  المحلل  ولفت 
المنطقة  الى  وروس  هيل  إيفاد  قرر 

وليس هيالري كلينتون.
أن  ممكنين:  سببين  إلى  ذلك  ويعزو 
وقف  بإمكان  تعتقد  تعد  لم  واشنطن 
الحالة  هذه  وفي  الفلسطيني  التحرك 
كلينتون،  الحفاظ على »صدقية«  يجب 
أو أن الدبلوماسيين سينفذان »المرحلة 
األخيرة  اللحظة  حملة  من  األول��ى« 

للدبلوماسية األميركية.
يرى  األخيرة  الحالة  ه��ذه  وف��ي 
في  وضعت  تكون  قد  كلينتون  أن 
المضي  لفرضية  تحسباً  االحتياطي 

بتنفيذ »المرحلة الثانية«.

بوضع  التونسية  المرأة  تتمتع   [
استثنائي في العالم العربي واالسالمي 
اال ان عددهن بدا قليال على راس لوائح 
أكتوبر/   23 انتخابات  الى  المرشحين 
قوة  يشكلن  بحيث  االول  تشرين 
عدم  إلى  يشير  ما  متواضعة  سياسية 

مساواة الفتة مع الرجل.
لتحقيق  العليا  الهيئة  وصادقت 
أبريل/  في  تونس  في  الثورة  أهداف 
نيسان على مشروع مرسوم انتخابات 
نص  ال��ذي  التاسيسي  المجلس 
القوائم  نظام  اختيار  بالخصوص على 
التمثيل  أساس  على  واحدة  بدورة 
النساء  بين  والمناصفة  النسبي 

والرجال في القوائم.
)يسار(  التجديد  حزب  وباستثناء 
لوائح  في  التعادل  قاعدة  احترم  الذي 
التشكيالت  أغلب  فإن  المرشحين 
قلياًل  عدداً  رشحت  األخرى  السياسية 

من النساء على رأس القوائم.
أحد  الشويخة  العربي  وعبر 
لالنتخابات  المستقلة  الهيئة  أعضاء 
هذه  من  وصدمته  أمله  خيبة  »عن 
تقوم  أن  أتمنى  »كنت  وقال  النتيجة«. 
رمزية«.  بحركة  السياسية  األحزاب 
وفي  السياق ذاته قالت االمينة العامة 
مي  التقدمي،  الديمقراطي  للحزب 
الجريبي وهي أول امراة تترأس حزب 
تردداً  »واجهنا  تونس  في  سياسي 
تقبل  التي  نفسها...  المرأة  طرف  من 
المواقع  الفاعلة والسيما في  المشاركة 

القيادية«.
يزال  ال  »المشوار  أن  على  وأكدت 
الالتي  للتونسيات  بالنسبة  طوياًل 
يرفضن المساهمة فقط لتزيين المشهد 

السياسي«.

التونسيات مكانة كبيرة في  وتحتل 
احتفلت  التي  تونس  في  العامة  الحياة 
بذكرى  الماضي  آب  أغسطس/   13 في 
مرور أكثر من نصف قرن على صدور 
القانون  الشخصية،  األح��وال  مجلة 
الرئيس  أص��دره  ال��ذي  الليبرالي 
بورقيبة  الحبيب  الراحل  التونسي 

العام 1956.
تعدد  منع  على  القانون  وينص 
الزوجات ومنع التطليق، وأقر نصوصاً 
لسن  األدنى  وبالحد  بالطالق  خاصة 
المراة  حق  أكد  كما  للفتيات  الزواج 
متساٍو  أجر  مقابل  والعمل  التعليم  في 

تماماً مع الرجل.
التونسية  المراة  دخول  أن  غير 
أمراً  يزال  ال  بقوة  السياسية  الحياة 

عسيراً.
حزب  رئيس  الهمامي  حمة  واعتبر 
أربع  تترأس  الذي  الشيوعي  العمال 
مناضالت منه أربع لوائح فحسب »ان 
الكثير  فهنالك  بالعقلية  المسالة تتعلق 
على  امراة  وجود  يرفضون  الناس  من 
المناطق  في  والسيما  القائمة  رأس 

الداخلية«.
سندة  الناشطة  دعمته  الرأي  وهذا 
نابل  في  الحزب  قائمة  رئيسة  دربالي 
جنوب  كيلومتراً   70 بعد  على  الواقعة 

العاصمة تونس.
المتواضع  اإلقبال  دربالي  وعزت 
العائلية  »المسئوليات  الى  للمرأة 
تعيق  التي  األزواج  بعض  وعقليات 
»ليس  تضيف  ومضت  المشاركة« 
على  لحثنا  تكوين  أو  تشجيع  هنالك 

المساهمة في الحياة السياسية«.
حركة  رئيس  ق��ال  جهته  وم��ن 
الغنوشي  راشد  االسالمية،  النهضة 

تتمتع  ال  مازالت  التونسية  »المرأة  إن 
واألحزاب  النقابات  في  قيادية  بمكانة 
أنها  رغم  حقيقة«  وهذه  السياسية 
في  له  شبيه  وجد  قلما  مكتسبات  لها 

المنطقة العربية.
النهضة  حزب  رشح  دائرة   33 وفي 
الئحتين  فقط  امرأتان  ترأس  لوائح 

منها.
الالئحة  رأس  في  الحركة  ووضعت 
أيام  السجن  وعرفوا  ناضلوا  رجاالً 
شهرة،  على  وحصلوا  السابق  النظام 

كما قال الغنوشي. 
وتبدو النتيجة ضعيفة لكنها مماثلة 
األحزاب  أكثرية  لدى  حاصل  هو  لما 
في  نساء  وجود  إن  حيث  التونسية 

المراكز األولى أمر استثنائي.
الديمقراطي  الحزب  مؤسس  واشار 
الذي  الشابي   نجيب  احمد  التقدمي، 
ابان حكم  تعرض لعمليات قمع قاسية 
الدول  في  »المرأة  أن  الى  علي  بن 
ممثلة  غير  أيضا  هي  الديموقراطية 

بقوة«.
واضاف »فرض نظام التناصف عمل 
ان  »يجب  قال  أنه  غير  للغاية«  جيد 
المهم  السياسة  في  واقعيين...  نكون 

هي النتيجة النهائية«.
وبعد ثمانية اشهر على سقوط نظام 
في  التونسيين  على  سيكون  علي،  بن 
المجلس  اعضاء  انتخاب  أكتوبر   23
 1600 بين  من  التأسيسي  الوطني 
أح��زاب   105 ل�  ترشيحية  الئحة 
سياسي  مشهد  في  مستقل  وتشكيل 

شديد التعقيد.
وسيكلف المجلس التاسيسي أساساً 
للجمهورية  جديد  دستور  بصياغة 

الثانية في تاريخ تونس المستقلة.

المرأة التونسية كان لها دور في الثورة... فهل تحصل على نصيبها في االنتخابات؟                                 ۞

هل تكون واشنطن حجر عثرة في طريق الدولة الفلسطينية؟
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»بابكو« تقدم دعمًا ماليًا لـ »الحورة والقضيبة الخيري«
نفط  شركة  قدمت   [
دعماً  )بابكو(  البحرين 
الحورة  صندوق  إلى  مالياً 
لدعم  الخيري  والقضيبة 
الصندوق  وبرامج  مشاريع 
الصيف،  لفصل  المختلفة 
تحفيظ  مراكز  دعم  ومنها 
ومساعدة  الكريم  القرآن 
ودعم  الجامعيين  الطلبة 
الرمضانية  األن��ش��ط��ة 
إفطار  ومنها  المختلفة 
التموينية  والسلة  الصائم 
والشقق  العيدين  ومساعدة 
والعجزة  لألرامل  الخيرية 
المشاريع  م��ن  وغيرها 
األخرى  والثقافية  الخيرية 
في خدمة أبناء تلك المنطقة. 

وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، قام 
لشركة  التنفيذي  الرئيس 

المحروس،  فيصل  بابكو، 
راشد  إلى  الشيك  بتقديم 

صندوق  م��ن  العسومي 
الحورة والقضيبية الخيري. 

تسليم  مراسم  خالل  وذلك 
مؤخراً  أقيمت  التي  الشيك 
»ال��دار«  الضيافة  بيت  في 
المناسبة،  وبهذه  بالعوالي. 
بابكو  أن  المحروس،  أكد 
لشتى  بدعمها  تفخر 
مؤسسات المجتمع في إطار 
التزامها بدعم مسيرة العمل 
لتوجيهات  تنفيذاً  الخيري 
الهيئة  رئيس  الطاقة  وزير 
والغاز  للنفط  الوطنية 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
ميرزا،  عبدالحسين  بابكو، 
المشاريع  مؤازرة  أجل  من 
في  واالجتماعية  الخيرية 
خدمة المجتمع واإلسهام في 

تحقيق رقيه المنشود.

فيصل المحروس أثناء تسليم الشيك إلى الصناديق الخيرية

»بتلكو« تطلق خدمات تجوال دولي داخل الطائرات
االتصاالت  خدمات  مزود  »بتلكو«،  تقوم   [
المتخصص في البحرين، بتعزيز مكانتها حتى في 
 GPRS( الدولي  التجوال  الجو بفضل توفير خدمة 
أثناء  لزبائنها  الطائرات  داخل   )- Voice  - SMS

تنقالتهم الدولية ألغراض العمل أو الراحة.
هذه  مثل  لتوفير  سعادتها  عن  بتلكو  وتعرب 
رواد  مع  بالتعاون  المطلوبة،  الجوية  الخدمات 
داخل  االتصاالت  خدمات  تقديم  في  الشركات 
تطور  مع  نموها  الخدمة  هذه  تواصل  الطائرات. 
لضمان  عليها  الزبائن  طلب  وزيادة  التكنولوجيا 
على  وأعمالهم  أصدقائهم  عائالتهم،  مع  التواصل 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
العالقات  عام  مدير  قال  الخدمة،  هذه  وعن 
الجناحي:  أحمد  »بتلكو«،  بمجموعة  الصحافية 
»نحن نعيش في عالم سريع التغير بسبب تطور 
مع  الدائم  االتصال  عملية  تسهل  التي  التقنيات 

بعضنا بعضاً«.
باستمرار  نقوم  بتلكو  في  »نحن  وأض��اف 
الزبائن  توقعات  تلبية  أجل  من  خدماتنا  بتطوير 

في الحصول على أحدث المنتجات.
اآلن يمكن للزبائن استخدام أجهزتهم اإللكترونية 
المحمولة،  الحواسيب  ذلك  في  بما  المحمولة 
والمساعدات  الذكية  الهواتف  النقالة،  الهواتف 
الرقمية الشخصية )PDAs(، باإلضافة إلى األجهزة 
الموجودة في مقاعد الطائرات، لالتصال من داخل 

الطائرة كما لو أنهم في بلدهم.
تتوافر خدمة التجوال الدولي و خدمة البيانات 
طيران  اآلتية:  الطائرات  متن  على  للمسافرين 

اإلمارات: تتوافر الخدمة على متن 95 من طائراتها، 
على  الخدمة  تتوافر  القطرية:  الجوية  الخطوط 
 )Airbus )A319/A320/A321 متن 20 من طائراتها
أوروبا،  وإلى  قطر من  بين  العاملة  المسارات  في 
الشرق األوسط، إفريقيا وآسيا، الخطوط الجوية 
العربية السعودية: تتوافر الخدمة على متن 8 من 
العاملة  المسارات  في   A3330 Airbus طائراتها 
الوسط،  والشرق  أوروبا  السعودية،  وإلى  من 
الخدمة  تتوافر  البريطانية:  الجوية  الخطوط 
 Airbus A318 طائراتها  من  اثنتين  متن  على 
بين  األعمال  رجال  لدرجة  واحد  مسار  بتشغيل 
في  كينيدي  إف  جي  ومطار  لندن  مدينة  مطار 

نيويورك، طيران مصر: تتوافر الخدمة حالياً على 
 Airbus A330 طائراتها  من  واحدة  طائرة  متن 
وشمال  أوروبا  مصر،  بين  العاملة  الخطوط  في 
على  الخدمة  تتوافر  العماني:  الطيران  إفريقيا، 
متن ست من طائراتها Airbus A330 في المسارات 
العاملة بين مطار مسقط الدولي ومن إلى أوروبا، 
الملكية  الجوية  الخطوط  األوسط وآسيا،  الشرق 
من  اثنتين  متن  على  الخدمة  تتوافر  األردنية: 
األردن  بين  المسارات  في   Airbus A319طائراتها
إفريقيا  شمال  األوسط،  الشرق  أوروبا،  إلى  ومن 
 )AirAsia( اآلسيوية:  الجوية  الخطوط  والهند، 
 Airbus تتوافر الخدمة على متن ست من طائراتها
ماليزيا  بين  تعمل  التي  المسارات  في   A320
تتوافر  TAP)البرتغال(:  الجوية  الخطوط  وآسيا، 
طائراتها  من  واحدة  طائرة  متن  على  الخدمة 
من  تعمل  التي  المسارات  في   Airbus A319 نوع 
طيران   ،Azoresو  Cape Verde شاملة  أوروبا  إلى 
طائراته،  إحدى  متن  على  الخدمة  تتوافر  ماليزيا: 
شركة طيران TAM )البرازيل(: تتوافر الخدمة على 
في   Airbus A321 نوع  من  واحدة  طائرة  متن 
كما   .)GRU-FOR-POA-NAT( المحلية  المسارات 
العام  نهاية  مع  طائرة   26 بتشغيل  توقع  هناك 
2011، طيران نيوزيلندا: تتوافر الخدمة على متن 
المسارات  في   Airbus A320 طائراته  من  اثنتين 

المحلية العاملة. 
من  المزيد  تقديم  على  »بتلكو«  وستعمل  هذا، 
فور  لزبائنها  الطائرات  في  االتصاالت  خدمات 

توافرها.

أحمد الجناحي

مجلس إدارة ألبا يشارك في ورشة عمل
] عززت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( التزامها نحو 
عمل  من خالل ورشة  الشركة  الشفافية وحوكمة  زيادة 
نظمت ألعضاء مجلس إدارة الشركة، أمس األول الثلثاء 
)13 سبتمبر/ أيلول 2011( في فندق ومنتجع سوفيتيل 

البحرين بالزالق.
أعضاء  معهد  مع  بالتعاون  العمل،  ورشة  ونظمت 
تحت  الخليجي،  التعاون  مجلس  بدول  اإلدارة  مجلس 
العديد  تناولت  أفضل«،  إدارة  مجالس  »بناء  عنوان 
إذ  اإلدارة،  مجلس  أداء  لتعزيز  تهدف  التي  النماذج  من 
تحرص الشركة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية. 
محمود  اإلدارة،  مجلس  رئيس  قال  الصدد  هذا  وفي 
التزامها نحو  ألبا على  الكوهجي: »تحافظ شركة  هاشم 
األصعدة.  كل  على  الشركة  وحوكمة  الشفافية  زيادة 

مجلس  وإمكانيات  قدرات  لتعزيز  الورشة  هذه  وتهدف 
مدى  وتحسين  الشركة،  حوكمة  في  ألبا  شركة  إدارة 
بينهم سواء في غرف  فيما  تتم  التي  المناقشات  فاعلية 
االجتماعات أو خارجها، وتمكينهم من تقديم األداء الجيد 
والدور القيادي، هذا باإلضافة إلى حفاظهم على دورهم 
أجل  من  بل  وحسب،  اإلدارة  أجل  من  ليس  أعلى  كمثل 
سائر الموظفين«. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد 
الخليجي،  التعاون  مجلس  بدول  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
عبداهلل العبدالقادر: »يحرص معهد أعضاء مجلس اإلدارة 
بدول مجلس التعاون الخليجي على العمل مع الشركات 
الشركات  حوكمة  تعزيز  في  ألبا  كشركة  المتخصصة 
الستمرار  تهدف  التي  المناقشات  في  والمساهمة 

تطويرها في المنطقة«.
أعضاء مجلس إدارة ألبا أثناء ورشة العمل

»الدولي« ينظم مؤتمره للروماتيزم وهشاشة العظام
مؤتمره  لتنظيم  الدولي  البحرين  مستشفي  يستعد   [
الدولي األول لألمراض الروماتيزمية وهشاشة العظام وذلك 
 )2011 أيلول  سبتمبر/   17( السبت  يوم  الخليج  بفندق 

بمملكة البحرين. 
بجامعة  الروماتيزم  أستاذ  المؤتمر  رئيس  وصرح 
ورئيس  للروماتيزم  العالمية  الجمعية  وسكرتير  القاهرة 
الجمعية العربية لهشاشة العظام، سمير البدوي، بأن ستتم 
المبكر لألمراض  والتشخيص  الحديثة  العالج  مناقشة طرق 
خشونة  الحمراء،  الذئبة  الروماتويد،  مثل  الروماتيزمية 

المفاصل�، صدفية المفاصل والنقرص المفصلي، كما يتضمن 
المؤتمر طرق التدخل الجراحي الحديثة لعالج هذه األمراض.

الدولي  بالمستشفي  الروماتيزم  استشاري  قال  كما 
من  نخبة  المؤتمر سيضم  إن  حنا،  إميل  المؤتمر،  وسكرتير 
البروفيسورات المتخصصين من دول أوروبا ودول الخليج 

وكذلك من مملكة البحرين. 
فيتامين  األولي عن  أن ستقام ورشتا عمل  وأضاف، حنا، 
لألمراض  المبكر  التشخيص  عن  والثانية  وأهميته  »د« 

الروماتيزمية بواسطة الموجات فوق الصوتية.

مقر مستشفى البحرين الدولي

»البحرين والكويت« يعلن أسماء 
الفائزين األربعة بـ »الهيرات«

البنك  والكويت،  البحرين  بنك  أعلن   [
المصرفية  الخدمات  مجال  في  المتخصص 
أسماء  عن  األف��راد،  وخدمات  التجارية 
بجوائز  المحظوظين  الفائزين  األربعة 
السحب  أجري  والتي  الرمضانية،  الهيرات 
المبارك.  رمضان  شهر  خالل  جوائزها  على 
المصرفية  الخدمات  دائ��رة  مدير  وق��ام 
الشيكات  بتسليم  هوفمان،  أكسل  لألفراد، 
في  أقيمت  خاصة  احتفالية  في  للفائزين 
المقر الرئيسي للبنك، بحضور كل من رئيس 
رئيس  أحمد،  غازي  األعمال،  تطوير  قسم 
رئيس  ضيف،  مازن  التوزيع،  شبكة  قسم 
قسم تسويق خدمات األفراد، رينالدو معري، 
ومديرة تسويق االتصاالت، ندى بوبشيت.  

وللسنة الخامسة على التوالي يواصل بنك 
الهيرات خالل شهر  البحرين والكويت حملة 
الشهرية  الجوائز  من  المبارك، فبدالً  رمضان 
بحيث  أسبوعية،  البنك جوائز  قدم  المعتادة 
لتنتهي  أسبوع  كل  في  الجائزة  قيمة  تزداد 
بمنح  البنك  قام  كما  الكبرى.  العيد  بجائزة 
واحد  أسبوع  قبل  االستثمار  فرصة  زبائنه 

من السحب بدالً من شهر.     
 20 بقيمة  األول  األسبوع  جائزة  وكانت 
أحد  الهرمي،  أحمد  نصيب،  من  دوالر،  ألف 
الشكر  قدم  الذي  األوفياء،  البنك  زبائن 
المميزة  ولعروضه  الممتازة  لخدماته  للبنك 
للزبائن  تتيح  التي  الهيرات  وخصوصاً 

فرصة الستثمار مدخراتهم والفوز في الوقت 
نفسه بجوائز نقدية قيمة.   

بالجائزة  حسن،  علي  حسن  حسين  وفاز 
عن  عبر  الذي  دوالر،  ألف   25 بقيمة  الثانية 
السعيد  الخبر  لتلقيه  وتقديره  سعادته 
رمضان  شهر  خالل  المتوقع  غير  بفوزه 

الفضيل. 
ألف   30 بقيمة  وهي  الثالثة  الجائزة  أما 
دوالر، كانت من نصيب ياسر محمد بورشيد، 
الذي أحضر ابنته ظبية معه لتسلم الجائزة 
بفوز  سعادتها  أبدت  والتي  بها،  فاز  التي 
والدها بالجائزة إذ إنها تنوي مكافأة نفسها 

بهدية مميزة. 
هو  سلمان  حسن  محمد  حسن  وك��ان 
العيد  صاحب الحظ السعيد والفائز بجائزة 
دوالر،  ألف   50 قيمتها،  بلغت  التي  الكبرى 
جزء  استخدام  على  عزم  أنه  بين  والذي 
جديدة،  سيارة  لشراء  الجائزة  مبلغ  من 
باإلضافة إلى أنه ينوي تحويل كل مدخراته 
لحساب الهيرات، وذلك حتى يزيد من فرص 

فوزه في المستقبل. 
بفكرة  إعجابه  عن  كذلك  حسن  وعبر 
مختلف  في  المنتشرة  المالية  المجمعات 
الخدمات  كل  تقدم  والتي  البحرين  مناطق 
تعكس  والتي  واحد،  سقف  تحت  المصرفية 
عليها  يحصل  التي  الخدمات  جودة  مدى 

عمالء البنك.

أثناء تسليم أحد الفائزين جائزته

»VIVA« تطلق متجرها المتنقل
عن  البحرين   VIVA شركة  أعلنت   [
والذي  األول،  المتنقل  متجرها  إطالق 
)ڤان(  سيارة  عن  عبارة  سيكون 
تقديم  على  لتعمل  خصيصاً  مصممة 
المبتكرة  والمنتجات  الخدمات  أحدث 
أنحاء  مختلف  في  الشركة  لزبائن 

المملكة.
الجفير  في  الزبائن  المتجر  واستقبل 
إذ سيستمر في خدمة  األول  أمس  يوم 
الزبائن كل ليلة وحتى يوم السبت )17 
سيتواجد  إذ   ،)2011 أيلول  سبتمبر/ 
محدد  جدول  حسب  ذلك  بعد  المتجر 
والمهرجانات  المناسبات  مختلف  في 
واألسواق  المناطق  إلى  إضافًة  العامة، 
المتنقل  المتجر  ويحتوي  الحيوية. 
متكامل،  وترفيهي  صوتي  نظام  على 
وسيكون مخصصاً للحمالت الترويجية 

والمبيعات.
أفضل  من  ع��دداً  المتجر  وسيوفر 
من  المبتكرة  والمنتجات  الخدمات 
الخدمة   ،iPhone هواتف  مثل   ،VIVA
إلى  إضافة  الدفع،  آجلة  الصوتية 
خدمات البرودباند مسبقة وآجلة الدفع. 
المتجر على شاشة بحجم  كما يحتوي 

باإلنترنت،  كامل  اتصال  بوصة،   42
إلكترونية  وأجهزة  هواتف  إلى  إضافة 
متاحة للتجربة. وسيقدم المتجر تجربة 
عن  للتعرف  الشركة  لزبائن  تفاعلية 
التي  والمنتجات  الخدمات  على  قرب 
موظفان  فيه  VIVA، وسيتواجد  توفرها 
اثنان في جميع األوقات لخدمة الزبائن.

في  التجارية  العمليات  مدير  وعلَّق 
بالقول:  حنا،  أندرو  البحرين،   VIVA
الوصول  إلى  الخطوة  هذه  من  »نأمل 
ومهما  كانوا  أينما  الكرام  زبائننا  إلى 
نسعى  نحن  اليومية.  مشاغلهم  كانت 
إلى  أق��رب  نكون  لكي  ال��دوام  على 

زبائننا«.

المتجر المتنقل لـ »VIVA« في منطقة الجفير
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ده باإليقاف االنقسام داخل »طاش« يهدِّ
»طاش«  مسلسل  حققه  الذي  النجاح  بعد   [
أصبح  الماضية،   19 األعوام  مدار  على  بأجزائه 
التي  الكوميدية  األعمال  من  اآلن  المسلسل 
ينتظرها الكثيرون كل عام، خصوصا في الموسم 

الرمضاني.
النقد  بدأت أصابع  الماضية،  السنوات  في  لكن 
تتجه نحو »طاش« بصورة كبيرة، وبشكل جعل 
البعض يشكك في قدرة العمل على االستمرار بعد 
بتكرار  العمل  اتهم  من  فهناك  االنتقادات،  تلك  كل 
والمواضيع  نفسها،  والرسائل  نفسها،  األفكار 
حد  على  موسم،  كل  في  لها  يتطرق  التي  نفسها 
قول البعض، وهناك من أكد أن استمرارية »طاش« 
في  وهذا  نفسه،  القديمة  أجزائه  بنجاح  تكون  لن 
مأزق  في  العمل  على  القائمين  يضع  ذاته  حد 
وتحديث  تطوير  ِحمل  عاتقهم  على  ويضع  كبير، 
تلك الملحمة الكوميدية التي وجدت لنفسها مكاًنا 

وكونت جمهورا على مدار 19 عاما.
بطلي  إلى  وصلت  االنتقادات  تلك  أن  ويبدو 
العمل الفنان ناصر 
ال��ق��ص��ب��ي، 
وال��ف��ن��ان 
ع��ب��داهلل 

مؤيدٍ  بين  ذاتهما  انقسما  اللذين  السدحان، 
ومعارض لفكرة توقف طاش إلى األبد، واالكتفاء 
السنوات  في  العمل  حققها  التي  النجاحات  بتلك 
الفنان ناصر القصبي إن  الماضية. وقال  الطويلة 
مشروع »طاش« البد أن يتوقف بعد التاريخ الذي 
أن  إلى  مشيراً  الماضية،  سنة  ال�19  في  صنعه 
هذا اإلرث بات ثقياًل عليه »ألنه مهما كان مستوى 
الجزء األخير من طاش فلن يحصل على أكثر من 
درجة مقبول عند الجمهور«، وهذا ُمرهق بالنسبة 

له ولبقية صناع المسلسل.
آخر  رأي  السدحان  عبداهلل  للفنان  كان  بينما 
أكد وجود خالف سابق  بخصوص »طاش« حيث 
التوقف  فكرة  على  القصبي  زميله  وبين  بينه 
تصوير  في  تأخرهما  سبب  هو  هذا  وأن  تحديًدا، 
عيد  بعد  إال  عليه  العمل  يبدأ  لم  حيث   ،18 طاش 
جزء  تقديم  على  اتفقا  أن  بعد  الماضي،  األضحى 
جديد، معتبًرا أن الجزء الثامن عشر كان من أفضل 

أجزاء السلسلة.
وقد برر القصبي رفضه الستمرار »طاش« إلى 
ككل،  الخليجية  الدراما  أصابت  التي  الشللية  تلك 
التي  الطريقة  تلك  كذلك  خصوًصا،  والكوميديا 
يتعامل بها الكثيرون مع الفن في المملكة العربية 
بعدم  اسماه  ما  وهو  عام،  بشكل  السعودية 

األعمال  بتطور  يسمح  مناخ صحي  وجود 
وتحّول  والكوميدية،  الدرامية 

أعمال  إلى  السعودية  األعمال 
المقاالت  ُتشبه  تقريرية 

ال��ص��ح��اف��ي��ة، 

الكوميديا  عليه  تسير  الذي  الطريق  أن  موضحا 
وخلق  المتعة  أساسه  الفن  ألن  خاطئ  السعودية 
وأن  للشكاوى،  تقديم  مجرد  ال  درامية  حالة 
الُمشاهد سيملُّ هذا األسلوب في النهاية وسيبحث 
عن أعمال أخرى، وفي السياق نفسه أشاد بتجربة 

الفنان فايز المالكي في مسلسل »سكتم بكتم«.
لم  »طاش«  في  النص  أن  السدحان  وجد  بينما 
وأسند  القصبي،  يقوله  ما  عكس  مشكلة  به  يكن 
كالمه ووجهة نظره إلى وجود كتَّاب متخصصين 
بصبغة  العمل  أصبغوا  ل�«طاش«  سنوات  منذ 

مختلفة مّيزته عن األعمال الموجودة.
ويبدو أن االنقسام داخل طاقم مسلسل »طاش« 
»طاش«  نهاية  كانت  إذا  ما  يعلم  أحد  وال  احتدم، 
أمام  حائاًل  ستقف  أخرى  أقوال  هناك  أم  وشيكة، 

نهاية العمل؟.

غادة عبدالرازق: 70 % من الفنانين »بيكرهوني«
بكراهية  عبدالرازق  غادة  الفنانة  اعترفت   [
غالبية الوسط الفني لها، لكنها قالت - في الوقت 
الكراهية  هذه  وراء  السبب  تعلم  ال  إنها   - ذاته 

الشديدة.
وبينما نفت غادة تطاولها على ثورة 25 يناير/ 
بالبحث  واكد  عمرو  الفنان  اتهمت  الثاني،  كانون 
السوداء  القوائم  عن  بحديثه  زائفة  بطولة  عن 

لزمالئه من الفنانين والفنانات.
ألن  يكرهني،  من  هناك  »بالتأكيد  غادة:  وقالت 
هذه هي سنة الحياة، وأنا لست مالكا حتى أكون 
ضدي«،  آخر  حقد  أو  أحد  كراهية  من  معصومة 
الصادرة  الناس«  »كالم  مجلة  ذكرت  ما  بحسب 

هذا األسبوع.
في  محبوبة  إنني  أقول  أن  »أستطيع  وأضافت 
الوسط الفني بنسبة 30 في المئة والباقي 70 في 
عن  أبحث  وأنا  اآلخر،  الجانب  إلى  ينتمون  المئة 

أحد يقول لي السبب في ذلك«.
بشأن  واكد  عمرو  الفنان  قاله  ما  على  ورداً 
أعرف  »ال  قالت:  يناير،  ثورة  على  غادة  تطاول 
ماذا يريد عمرو واكد أن يقوله، المفترض أنه نجم 

وفنان مسئول وهو زميل عمل«.

بكالم  عمرو  يتهمني  »كيف  غادة  وتساءلت 
أن   - وأتحدى   - إطالقا  يحدث  ولم  صحيح  غير 
الثورة  أيام  حدث  ما  كل  ألن  كالمه؛  صحة  يثبت 
مبارك  بعد خطاب  االستقرار  أجل  من  نزلت  أنني 

العاطفي الذي طلب فيه أن يموت في مصر«.
األمن  أطلب  فقط  »كنت  بقولها  وتابعت 
واالنتقال  الفوضى  انتشار  وعدم  واالستقرار 
الكالم  تحوير  يتم  أن  ولكن  للحكم  السلمي 
وتحريفه بحيث نصبح وكأننا نعيش في محاكم 
تفتيش فهذا شيء كاذب، إنهم يبحثون عن بطولة 
زائفة، ولهذا فإني أتساءل هل أصبح الفنان يسعى 

ألن يتبوأ منبراً يتهم فيه زمالءه بأي كالم؟«.
وقالت »فكرت كثيرا في االنضمام ألحد األحزاب، 
نفسي،  إلى  قريبة  الموجودة  األحزاب  من  وكثير 
الفنان ملك للجميع وال أحب أن  ولكني تأكدت أن 

الفنان مهم  أحصر نفسي في حزب محدد ودور 
ومشع وال يقل بأي حال من األحوال عن تأثير 

الحزب«.
من  تخشى  ال  أنها  إلى  غادة  وأشارت 
حزب اإلخوان المسلمين، متسائلة: »لماذا 
المسلمين  اإلخوان  أحترم  وأنا  أخشاه؟ 

جدا وأقدر دورهم 
 ، طهم نشا و

جماعة  فهم 
منظمة 
وع��ادل��ة، 
تسعى  ال 
لفرض  إال 

ال���س���الم 
بين  وال��ع��دل 

إذاً  فمن  الناس، 
يرفض  أن  يمكن 

ذلك؟«

انهيار إيمان العاصي 
بعد اختطاف ابنتها

] أصيبت الفنانة إيمان العاصي 
طليقها  ق��ام  بعدما  بانهيار 
الرضيعة  ابنتها  باختطاف 
أشهر(،  )ثمانية  ريتاج 
البكاء  عن  تتوقف  ولم 

الهستيري.
الفنانة  وق��ال��ت 
ألحد  باكية  المصرية 
اإللكترونية  المواقع 
تعجز  إنها  الفنية، 
أن  منذ  النوم  عن 
طليقها  اختطف 
وخصوصًا  ابنتها، 
أنها طفلة تحتاج إلى 
الرضاعة ووالدتها. 

أنها  إلى  وأشارت 
إق��دام  سبب  تعلم  ال 
طليقها على هذه الخطوة، 
وخ��ص��وص��ًا 
أنها لم تكن 
نع  تما
ن  أ

الممثلة  وأكدت  وقت.  أي  في  ابنته  يرى 
المصرية أنها تقدمت ببالغ للنائب العام، 
االطمئنان  اآلن  حتى  تستطع  لم  لكنها 

على ابنتها.
تروي  الخطف،  عملية  تفاصيل  وفي 
طليقها  من  اتصااًل  تلقت  أنها  العاصي 
الذي طلب منها رؤية ابنته كونه سيسافر 
أسبوعين ولن يستطيع رؤيتها طوال هذه 
وأرسلت  وافقت  إصراره،  وبعد  الفترة. 
إلى مكان سكنه. وبعد ذلك رفض  ابنتها 
واصطحب  جدتها،  مع  الطفلة  تعود  أن 

ابنته وغادر المكان وسط بكاء جدتها. 
ق��ررت  العاصي  إي��م��ان  أن  يذكر 
»تلك  مسلسل  من  أشهر  منذ  االنسحاب 
طليقها  من  تهديدات  تلقت  بعدما  الليلة« 
والتفرغ  العمل،  عن  االمتناع  بضرورة 
التام لطفلتها الرضيعة. وبالفعل، انسحبت 
من  مجموعة  صورت  قد  كانت  أنها  مع 

المشاهد.
الطالق  على  حصلت  الفنانة  وكانت 
أكثر  استمرت  زوجها  مع  خالفات  بعد 
من شهر، وبلغت أقسام الشرطة. وقتها، 
زوجها  ضد  رسميًا  بالغًا  إيمان  قدمت 
الطعام  وحجب  باختطافها،  فيه  تتهمه 
عنها كي يجبرها على التنازل عن شقتها. 
كانت  عندما  الطالق  على  حصلت  ثم 

حاماًل.

المهندس والقعود يجتمعان 
للمرة األولى في »يشتكيلي«

المهندس والملحن  الفنان ماجد  ] يجتمع 
خالل  من  األول��ى  للمرة  القعود  عبداهلل 
اللمسات  وضع  سيتم  التي  »يشتكيلي« 

األخيرة عليها في القاهرة. 
ضمن  األغنية  ُت��درج  أن  ويتوقع 

حالياً  يوجد  الذي  المهندس  ألبوم 
القاهرة من أجل تجهيزه بشكل  في 
»روتانا«  مع  التنسيق  ثم  كامل، 

لتحديد موعد لطرحه.
األلبوم  في  المهندس  ويجدد 

السعودي  الشاعر  مع  تعاونه 
ألبوم  في  معه  تعاون  الذي  ساري 
الملحن  مع  يتعاون  كما  »اذكريني« 

السعودي ناصر الصالح. 
بين  منّوعة  أغنية   14 األلبوم  ويضم 
وسيتعاون  ومصري.  ولبناني  خليجي 

مع  اللبنانية  األعمال  في 
سليم سالمة، وطارق 

اللذين  أبوجودة 
أبرز  من  يعدان 
الفنية  األسماء 

ف���ي ل��ب��ن��ان، 
وخ��ص��وص��اً 
الذي  سالمة 

ح��ظ��ي��ت 
أل��ح��ان��ه 
ال����ع����ام 
ال��م��اض��ي 
ب��ن��ج��اح 
ك��ب��ي��ر، 

بعد تلحينه أغنية »عا بالي حبيبي« إلليسا، 
و«كان صديقي« لملحم زين.

قد  المهندس  وك��ان 
اختتم أخيراً جولته 
في  الصيفية 
أم��س��ت��ردام 
حيث قّدم في 
مناسبة عيد 
حفلة  الفطر 
ح��ض��ره��ا 
ج��م��ه��ور 
كبير  عربي 
الموجدين  من 

هناك.

* 14 - 17 سبتمبر: تحت رعاية وزير 
ينطلق  فخرو،  حسن  والتجارة  الصناعة 
معرض البحرين األول للسيارات، بتنظيم 
بالعالقات  المعنية  بروأكت  شركة  من 
الفعاليات، وذلك في مركز  العامة وتنظيم 

للمعارض والمؤتمرات. الدولي  البحرين 
وزير  رعاية  تحت  سبتمبر:   15  *
خليفة،  آل  بن محمد  أحمد  الشيخ  المالية 
البنك  مع  بالتعاون  المالية  وزارة  تنظم 
االستخدام  حول  عمل  »ورشة  الدولي 
البحرين«،  مملكة  في  للطاقة  األمثل 
 11:00 حتى   9:00 الساعة  من  وذلك 
بالمنطقة  المالية  وزارة  مبنى  في  صباحًا 

الدبلوماسية.
تاء  مهرجان  ضمن  سبتمبر:   15  *
الذي تحتضنه  الثالثة  الشباب في نسخته 
»ترميم..  شعار  تحت  الثقافة  وزارة 
تثقيف.. تقريب«، تقيم مبادرة »كلنا نقرأ« 
مسالك  األمير:  »رواي��ة  بعنوان:  فعالية 
عن  عبارة  والفعالية  الحديد«،  أب��واب 
مناقشة شبابية مفتوحة في قراءة لرواية 
بالروائي  الحضور  يلتقي  حيث  األمير، 
يتناول  وهو  األعرج  واسيني  الجزائري 
الجزائري،  عبدالقادر  األمير  شخصية 
التاريخ،  إلى خارج  ويسلكون بهذا األدب 
وذلك من الساعة 8:00 حتى 9:30 مساًء 

في مجمع السيف التجاري.
جائزة  فعاليات  ضمن  سبتمبر:   16  *
للعمل  خليفة  آل  علي  بن  عيسى  الشيخ 
الكلمة  جمعية  تنظمها  )التي  التطوعي 
الطيبة خالل الفترة من 15 - 18 سبتمبر 
معرضًا  الجائزة  لجنة  تقيم  الجاري(، 
من  وذل��ك  التطوع«،  »ف��رص  بعنوان: 
بمجمع  مساًء   8:00 إلى   4:00 الساعة 

سيتي سنتر.
معهد  ينظم  سبتمبر:   21  -  17  *
»أسبوع  السياسية  للتنمية  البحرين 
الثقافة االنتخابية للشباب« يتم من خالله 
طرح برنامج يحتوي عدداً من المواضيع 
ينفذها  االنتخابية،  بالعملية  المتعلقة 
بحرينيون  وأكاديميون  المعهد  من  كادٌر 
الحقوقي  المجال  ف��ي  متخصصون 

والقانوني. والسياسي 
بحضور ضيف  20 سبتمبر:   -  19  *
عبدالنبي  السابق  العمل  وزير  الشرف 
مجلس  دول  غرف  اتحاد  ينظم  الشعلة، 
جمعية  مع  بالتعاون  الخليجي  التعاون 
البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية 
المؤتمرات  لتنظيم  أورجين  ومجموعة 
متخصصًا  إداريًا  منتدى  البحرين،  في 
بأسلوب  التحويلية  »القيادة  بعنوان: 
من  ع��دد  خالله  يتحدث  المحاكاة«، 
وكندا  وبريطانيا  البحرين  من  القياديين 
ل�  التنفيذي  الرئيس  أمثال:  خبراتهم  لنقل 
كارتر،  ديفيد   - بريطانيا   -  The Mentor

Experience It- كندا -  ورئيس مؤسسة 
البروفيسور دون جونز، ورئيسة شركة 
الزياني للخدمات أفنان الزياني، والرئيس 
الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية 
الموارد البشرية إبراهيم الدوسري، وذلك 

في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بالزا.
رئيس  يرعى  سبتمبر:   28  -  25  *
سلمان  بن  خليفة  األمير  سمو  الوزراء 
الشرق  ومؤتمر  معرض  خليفة،  آل 
)ميوس  للنفط  عشر  السابع  األوس��ط 
الصناعة  »مستقبل  شعار  تحت   ،)2011
الحدود«،  تتجاوز  ابتكارات   - النفطية 
العالمية،  البترول  مهندسي  تنظمه جمعية 
وآن  العربية،  المعارض  إدارة  وشركة 
إكزيبيشن، وبدعم من شركة  أول وورد 
مع  والتنسيق  بالتعاون  موبيل،  إكسون 
على  وذلك  والغاز،  للنفط  الوطنية  الهيئة 
أرض مركز البحرين الدولي للمعارض. 

* 25 سبتمبر - 5 أكتوبر: تنظم مكتبة 
الكتاب  »معرض  العربي  الخليج  جامعة 
األكاديمي الرابع عشر«، الذي يفتح أبوابه 
من الساعة 9:00 صباحًا إلى 8:30 مساًء 

الجامعة بالسلمانية. في مقر 
الوطني  اليوم  بمناسبة  28 سبتمبر:   *
سفير  يقيم  السعودية،  العربية  للمملكة 
مملكة  لدى  الشريفين  الحرمين  خادم 
المارك  فهد  بن  د.عبدالمحسن  البحرين 
 7:30 الساعة  من  وذلك  استقبال،  حفل 
بفندق  الغزال  قاعة  في  9:30 مساًء  حتى 

الرتز كارلتون.
* 18 - 20 أكتوبر: تحت رعاية الممثل 
الهيئة  ورئيس  الملك  لجاللة  الشخصي 
والبيئة  البحرية  الثروة  لحماية  العامة 
بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  الفطرية  والحياة 
حمد آل خليفة، تنظم الهيئة العامة لحماية 
الفطرية  والحياة  والبيئة  البحرية  الثروة 
»معرض  »اليونيدو«،  مع  بالتعاون 
للتقنيات الخضراء«، وذلك  البحرين األول 

في مركز البحرين الدولي للمعارض.
رعاية  تحت  أكتوبر:   26  -  23  *
ينظم  ميرزا،  عبدالحسين  الطاقة  وزير 
الكيميائيين  للمهندسين  األميركي  المعهد 
بالتعاون  السعودية  العربية  المملكة  فرع 
»مؤتمر  البحرينية  المهندسين  جمعية  مع 
لهندسة  األول  األوسط  الشرق  ومعرض 
الدولي  الخليج  بمركز   »2011 المعالجة 
البحرين،   - الخليج  فندق  في  للمؤتمرات 
التقني  التميز  »نحو  شعار  تحت  وذلك 

المبتكرة«. والحلول 
* 14 - 15 نوفمبر: تحت رعاية وزير 
العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون 
البحرين  بوليتكنك  تنظم  الكعبي،  جمعة 
إلدارة  األول  البحرين  ومعرض  »منتدى 
الخليج  مركز  في  وذلك   ،»2011 النفايات 

الخليج.  للمؤتمرات بفندق  الدولي 

lewan@alwasatnews.com
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مرشدين  بإيجاد  والتعليم  التربية  وزارة  تقوم  ال  لماذا   [
ظل  في  وخصوصًا  باالبتدائي،  المستجدين  للطلبة  متخصصين 
شكاوى أولياء األمور من صعوبة دخول وخروج أبنائهم الصغار 

للمدرسة؟

االقتصادية  مكانتها  لها  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  إن   [
وموقعها المميز وعالقاتها الدولية التي تؤهلها لتكون أحد الكيانات 

العالمية المرموقة والمؤثرة.
ولي العهد نائب القائد األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة

 أطباء أثناء انتهائهم أمس األول )الثلثاء( من تشريح جسد ثور بعد أربعة أشهر من العمل عليه.         
editor@alwasatnews.com

»متالزمة التخندق الطائفي«
] لعل واحداً من أخطر ما يمكن أن يحدث في مجتمع ما هو أن تشعر فئة منه أن 
مستقبلها انتهى، وأن سقفًا قد وضع لتحديد مستوى وضيع لها، وأن مآلها ومآل أبنائها 

مًا فإنه يعتبر من أخطر  ال يبّشر بخير. هذا الشعور سواء كان صحيحًا أو متوهَّ
عوامل عدم االستقرار، وهو ما ينبغي االلتفات إليه بحرينيًا. 

اإلنسان بطبعه يتفاءل عندما تلوح أمامه فرص في اآلفاق، وإلن هذه الفرص 
تحتاج إلى جهود متواصلة، فإن ذلك يتحول إلى طاقة تبدع وتتحرك نحو هدفها 

باستمرار. ولكن لو قيل لمجموعة من البشر أن ال فرصة أمامها في المستقبل، فإن 
هذه المجموعة تتوحد في »يأسها من المستقبل«. ولكن ألن اإلنسان يرفض اليأس، فإن تلك الوحدة تتحول 
إلى تعاضد وتناصر ومن ثم العمل على مقاومة المعوقات التي تمنع انفتاح المستقبل أمامها. باختصار، فإن 
الوحدة الناتجة عن خيبة أمل هذه المجموعة البشرية بالمستقبل يدفعها ألن تعيد تنظيم نفسها لتتحرك بما 

تعتقد أنه سيغير ذلك اإلحباط ويحوله إلى أمل مشرق لها وألبنائها. 
وحاليًا، فإننا نمّر بمرحلة تشهد انقسامًا مجتمعيًا، وخوفًا متباداًل، واتهامات واستعدادات ُصّبت في اتجاه 
تمترس طائفي، بما يشبه المرض المتالزم للجسم... فكما أن هناك، مثاًل »متالزمة داون«، فإن مجتمعنا 
األساس، وبعض  هذا  تفسيره على  يتم  الحكومة  تتخذه  إجراء  الطائفي«، وكل  التخندق  »متالزمة  تكبله 
الجهات النافذة التي شجعت على االنقسام وأججته أصبحت حاليًا أسيرة له، فهي ترى أنها ال تستطيع 

الخروج من المأزق، ألن كل قرار تتخذه  له ردة فعل معاكسة ضمن دورة سياسية غير حميدة. 
أنها تستفيد  تعتقد  التي  الفئة  أن  الطائفي« هي  التخندق  فمن جانب، ترى أن إحدى مظاهر »متالزمة 
من الوضع القائم تشعر أن لها »مّنة« على السلطة، وأن أي توجه لتصحيح الوضع الحالي يتبعه تذكير 
بـ »المّنة«، وكيف أنه »وبسببها  فقط تم إنقاذ السلطة«.  من جانب آخر، فإن الفئة األخرى التي ترى أن 
الذي انصب عليها  أثبتت حسن نواياها، فإن الغضب  المستقبل »ُحِجب عنها«، وأنها مهما فعلت ومهما 
سيتواصل عليها وعلى أبنائها في المستقبل، وبالتالي، فإنها تيأس من التعامل بصورة إيجابية مع الواقع 

السياسي الذي تعتبره مفروضًا عليها وظالمًا لها. 
ومن دون شك، فإن السوق تصبح رائجة في هذا الجانب أو ذاك، بحسب ما يسود من شعور هنا أو 
هناك. فبالنسبة للفئة التي تشعر أن أي تصحيح للواقع الحالي يمثل خطراً عليها، فستجد من يتفنن في 
التذكير بـ »مالحم« تثبت »والءه الفريد من نوعه«. ومن جانب آخر، ستجد من يسرد البطوالت في الصبر 

تحت أقسى الظروف، وإثبات أنه من المستحيل القضاء على الفئة التي ينتمي إليها.  
هذه الدوامة يمكن مشاهدتها بشكل جلي في واقعنا الحالي، وهي بحاجة إلى كسر، ألنها تستبطن كل 
سوء لمستقبل بالدنا ولمستقبل مكونات المجتمع بمختلف أصنافهم... ونحن إذ نؤكد مرة أخرة الحاجة 
الخطاب  شطب  تتطلب  الطائفي«  التخندق  »متالزمة  فإن  أزمتها،  من  البحرين  إلخراج  للحكماء  الماسة 
السياسي الذي يعتمد على التنافر المحبط والمخيب لآلمال، وستبداله بخطاب إنساني يوفر أمنًا للوطن 

ويضمن حقوقًا للمواطن بغض النظر عن انتماءاته وأصوله اإلثنية أو الطائفية أو القبلية.

محمد حكمت
] توفي مساء اإلثنين )12 سبتمبر/ 
العرب  النحاتين  شيخ   ،)2011 أيلول 
أحد  في  حكمت  غني  محمد  العراقي 
األردنية  بالعاصمة  المستشفيات 

عمان.
نيوز«،  »السومرية  لـ  مصدر  وقال 
إن »النحات العراقي محمد غني حكمت 
توفي داخل أحد مستشفيات العاصمة 
من  يومين  نحو  بعد  عمان،  األردنية 
لم  الكليتين  في  بجلطة وعجز  إصابته 

تمهله طوياًل«.
- ولد في بغداد العام 1929.

الجميلة  الفنون  معهد  من  تخرج   -
العام 1953.

- حصل على دبلوم الميداليات من 
العام  أيضًا  روما  في  الزكا  مدرسة 

.1957
من  النحت  دبلوم  على  حصل   -
روما  في  الجميلة  الفنون  أكاديمية 

العام 1959.
- حصل على االختصاص في صب 

البرونز فلورنسا العام 1961.
نحات  أحسن  على جائزة  - حصل 

من مؤسسة كولبنكيان العام 1964.
س النحت في أكاديمية الفنون  - درَّ
الجميلة ببغداد منذ 1962 حتى 2011.

- عضو مؤسس في جماعة الزاوية 

وتجمع البعد الواحد.
للفن  بغداد  جماعة  في  عضو   -

الحديث وساهم في معارضها.
في  شخصية  معارض  عدة  أقام   -

روما وبيروت وبغداد.
- له مجموعة من التماثيل والنصب 
ومباني  ساحات  في  والجداريات 
شهرزاد  )تمثال  منها:  بغداد  العاصمة 
وشهريار، علي بابا واألربعين حرامي، 

حمورابي(.
كثيرة،  أخرى  أعمال  إلى  إضافة   -
إحدى  في  جدارية  لوحة   14 منها 
للسيد  اآلالم  تمثل درب  بغداد  كنائس 

المسيح.
منظمة  بوابات  إحدى  أنجز  كما   -

اليونيسيف في باريس وثالث بوابات 
ليبرا« في  لكنيسة »تيستا دي  خشبية 
عربي  نّحات  أول  بذلك  ليكون  روما 

مسلم ينحت أبواب كنائس في العالم.
العربية  الثورة  جدارية  أنجز   -

الكبرى في عمان وأعمااًل مختلفة.
أبواب  خمسة  البحرين  في  أنجز   -
لمسجد قديم وتماثيل كبيرة ونوافير. 

الحرية  ُنصب  عمل  في  ساعد   -
النحات  الذي كان من تصميم أستاذه 
الذي  سليم  جواد  المعروف  العراقي 
وافاه األجل في سن الثانية واألربعين 
يرمز  الذي  العمل  هذا  اكتمال  قبل 
زمن  من  العراقي  الشعب  مسيرة  إلى 
الملكي  العهد  إلى  البريطاني  االحتالل 

ثم الجمهوري.
خالل  الحرية  نصب  إنجاز  تم   -
وهو  بإيطاليا  فلورنسا  في  عامين 
شخصية   25 ويضم  متراً   50 بطول 
ويعد  والحصان،  الثور  إلى  باإلضافة 
وُنقل  العالم،  في  األنصاب  أكبر  أحد 
طائرة  في   1961 العام  بغداد  إلى 

خاصة آنذاك.
لم يكن أحد من أفراد عائلته مارس 
أسرة  من  وهو  النحت  أو  الرسم  فن 
منهم  الكثير  كان  بيئة  ومن  محافظة 
ينظر إلى فن النحت على أنه من األمور 

المحّرمة في نظر الشرع.

األمير عبدالقادر خارج إطار التاريخ واألسطورة

»كلنا نقرأ« تستضيف الروائي واسيني األعرج
] تستضيف حملة »كلنا نقرأ«، في رابع فعاليتها، 
وزارة  تقيمه  الذي  الثالث  الشباب«  »تاء  بمهرجان 
الجزائري  الروائي  )الخميس(  اليوم  مساء  الثقافة، 
روايته  الشباب  يناقش  حيث  األعرج،  واسيني 
»األمير: مسالك أبواب الحديد«، ويعاينون عن قرب 
في  الجزائري،  عبدالقادر  المناضل  األمير  شخص 

الساعة الثامنة مساًء بمجمع السيف التجاري.
رواية  الحديد«،  أبواب  مسالك  »األمير،  رواية 
لالشتغال  وتفاصيلها  أحداثها  تستدق  تاريخية 
الحياة  لتناول  وأنسنته،  األمير  شخصية  على 
المقدس،  التاريخ  إطار  خارج  الكفاح  وسيرة 
وتجاوزاً لألسطورة التي تحيط باألمير عبدالقادر. 
ويشارك الشباب في تحليل هذه الرواية ومناقشة 

يكشفون  حيوي،  تفاعل  في  األعرج  مع  األدب  هذا 
هذه  ويتناولون  الكتاب،  هذا  تقنية  خلف  ما  فيه 
والتاريخية  األدبية  جوانبها  بكل  األسطورة 
التاريخية  الشخصية  لهذه  انتشال  في  والفكرية 

األسطورة. من فضاء 
أستاذ  منصب  يشغل  الذي  األع��رج،  أن  يذكر 
والسوربون  المركزية  الجزائر  بجامعتي  كرسي 
الروائية  األص��وات  أهّم  أحد  يعتبر  بباريس. 
من  عديدة،  روايات  دّون  إذ  العربي.  الوطن  في 
ومضيق  األمير  كتاب  األندلس،  بيت  رواية  أبرزها 
الفرنسية.  اللغة  إلى  ترجمتا  اللتان  المعطوبين 
زايد  الشيخ  جائزة  منها  عديدة  جوائز  وحصد 

لآلداب في العام 2007.

إماراتيتان تتنزهان في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في اإلمارات 
أمس األربعاء )14 سبتمبر/ أيلول 2011(.         ۞

واسيني األعرج

إنشاء مؤسسة خيرية باسم المغنية الراحلة آيمي واينهاوس

إعالم  وسائل  قالت   [
رسمية إن رجاًل يحمل فأساً 
بينهم  أشخاص  أربعة  قتل 
إقليم  في  صغيرة  طفلة 
أمس  الصين  بوسط  خنان 
األربعاء )14 سبتمبر/ أيلول 

 .)2011
أنباء  وك��ال��ة  وذك���رت 
)شينخوا(  الجديدة  الصين 
باسم  متحدث  ع��ن  نقاًل 
قونغيي  مدينة  في  الحكومة 
التي شهدت الحادث أن طفاًل 
ثانياً وشاباً »أصيبا بجروح 

خطيرة« أيضاً.
أن  شينخوا  وأض��اف��ت 
هونغ  وان��غ  به  المشتبه 
بين )30 عاماً( جرى اعتقاله 
عقلياً.  مختل  بأنه  ويشتبه 
من  مزيداً  الوكالة  تعِط  ولم 

التفاصيل.
والهجمات العنيفة من هذا 
النوع نادرة في الصين على 
الحكومة  ألن  جزئياً  األقل 
تحظر على معظم المواطنين 

امتالك أسلحة نارية.

مختل صيني يقتل 
طفلة و3 أشخاص بفأس

األرب��ع��اء )14  أم��س  أنشأ   [
المغنية  سبتمبر/ أيلول 2011( والدا 
واينهاوس  أيمي  الراحلة  البريطانية 
التي عثر عليها ميتة في شقتها بلندن 
في 23 يوليو/ تموز الماضي مؤسسة 
خيرية تخليدا لذكراها في اليوم الذي 

كان سيمثل عيد ميالدها ال�28. وقالت 
مؤسسة  إن  جانيس  المغنية  والدة 
الشباب  ستساعد  واينهاوس  آيمي 
بسبب  الضعف  من  يعانون  »الذين 
الحياتية«.  أو  الصحية  ظروفهم 
أمواالً  نقدم  أن  نريد  »نحن  وأضافت 

للمشاريع التي يمكن أن تحدث فرقا 
كبيراً. وأنه ألمر يبعث على االرتياح 
ستصبح  كانت  آيمي  أن  نعلم  أن 

فخورة بذلك وتدعمه«.
يذكر أن  واينهاوس خاضت صراعا 
إدمانها  مشكالت  مع  ومعلنا  طويال 

نتائج  وأظهرت  والمخدرات.  الشراب 
مواد  وجود  عدم  السموم  فحوصات 
غير قانونية في جسدها، ولكن والدها 
يعتقد  إنه  األسبوع  هذا  قال  ميتش 
أنها أصيبت بوعكة لهاعالقة بعقاقير 

عالج القلق التي كانت تتناولها.

وفاة 23 كينيًا إثر
تناول مشروب كحولي محظور

األربعاء  أمس  إعالمية،  وسائل  ذكرت   [
)14 سبتمبر/أيلول 2011(، نقاًل عن الشرطة 
أن 23 شخصاً على األقل توفوا في منطقتين 
بكينيا األسبوع الجاري بعد تناول كحوليات 
الشرطة  باسم  المتحدث  وقال  محظورة. 
والذي  مونشاين  إن شراب  اومباتي  جاسفر 
يسمى »ويوكوزونا« به مستويات عالية من 
الميثانول وهو األمر الذي تسبب في حاالت 

الوفاة. 
في  األقل  على  أشخاص  ستة  ويعالج 
خطيرة  حالة  في  إنهم  ويقال  المستشفى 
»مونشاين«  مشروب  تناولوا  بعدما 

أشخاص  أربعة  أن  تردد  بينما  الرخيص، 
»كابيتال  إذاعة  بحسب  بالعمى،  أصيبوا 
اإلبالغ عن حاالت  اإلخبارية. وجرى  ام«  أف 
األسبوع  من  سابق  وقت  في  األولى  الوفاة 
نحو  بعد  على  نياهورورو  في  الجاري 
الجدد  والضحايا  نيروبي  شمال  كلم   180
العاصمة.  مشارف  على  الواقعة  ريورو  في 
ثمانية  اعتقال  جرى  إنه  الشرطة  وتقول 
أشخاص على صلة بتصنيع هذا الشراب في 
دعوات  السياسيون  فيه  أصدر  الذي  الوقت 
من  بحق  صرامة  أكثر  إجراء  التخاذ  جديدة 

يصنعون ويبيعون الكحول غير المرخص.

رضيع ملقى بجوار مسجد في المنامة
] عثر فجر أمس األول )الثلثاء( على طفل رضيع ملقى بجوار أحد المساجد بالمنامة، فتم 
إبالغ الشرطة وحضرت سيارة اإلسعاف حيث تم نقل الطفل للمستشفى، ومازالت التحريات 

جارية لمعرفة من قام بإلقاء هذا الطفل.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشرطة قد تلقت بالغاً، يفيد بأن مواطناً عثر على رضيع 
المركزي  السوق  منطقة  في  مسجد  من  بالقرب  سيارة،  بجوار  القماش  من  بقطعة  ملفوف 
بالمنامة، وبعد نقل الطفل للمستشفى تبّين أنه بصحة جيدة، وقدر األطباء عمره بنحو عشرة 
أيام. تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بعمل التحريات للتوصل إلى من ألقى بهذا الرضيع 

في المكان الذي عثر عليه فيه.
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علي بن محمد يؤكد استمرار دعم هذا »الجيل الصاعد« 

أحمد بن حمد: »األولمبية« ستصرف مكافآت
 الفوز بالمباريات والبطولة لـ »البطل«

§ الجفير – محمد عون

] كشف األمين العام للجنة األولمبية 
آل  حمد  بن  أحمد  الشيخ  البحرينية 
صرف  ق��ررت  األولمبية  أن  خليفة 
باإلضافة  بالمباريات،  الفوز  مكافآت 
إلى المكافآت الخاصة بتحقيق البطولة 
الخليجية لكل العبي األحمر قريباً وذلك 
البطولة  بلقب  »األحمر«  تتويج  بعد 
والتي  للناشئين  الثالثة  الخليجية 
تختتم اليوم، وأضاف »أبلغت توجهات 
االتحاد  رئيس  إلى  بذلك  األولمبية 
علي  الشيخ  الطائرة  للكرة  البحريني 
بالفعل يستحق  الجيل  بن محمد، وهذا 
التكريم لما حققه من انجازات للبحرين 

خالل هذا العام«.
كعبه  علو  أثبت  »منتخبنا  وأضاف 
نتائج  حقق  إذ  المنافسين،  كل  على 
وأثبت  الخليج،  منتخبات  على  قوية 
باللقب  بالتتويج  جدارته  أيضاً 
الخليجي بعدما حقق اللقب العربي قبل 

شهرين من اآلن«.
هو  المطلوب  أن  إل��ى  وأش���ار 
فيه  ألن  الجيل  هذا  بدعم  االستمرار 

نواة  تكون  أن  نتمنى  طيبة  خامات 
ألنني  سعيد  »أنا  وأضاف  للمستقبل، 
يقدم  وهو  العرب  بطل  لمتابعة  جئت 
والتي  اإليجابية  المستويات  هذه 

أثلجت صدورنا بالتتويج أيضاً«.
االتحاد  رئيس  ق��ال  جهته،  من 
علي  الشيخ  الطائرة  للكرة  البحريني 
ما  االنجاز  هذا  ان  خليفة  آل  محمد  بن 
كان ليتحقق لوال الجهود الكبيرة التي 

الجهازان  خلفهم  ومن  الالعبون  بذلها 
»حققنا  وأض��اف  واإلداري،  الفني 
البطولة من دون أن نتعرض لخسارة 
حدوثه،  صعب  أمر  وهذا  شوط،  اي 
واستحقوا  أمتعوا  العبينا  ولكن 

الحمد«. التتويج وهلل 
هذا  »أث��ب��ت  بالقول:  واستمر 
وأن  للمستقبل،  نواة  أنه  المنتخب 
لهم  سيكون  فيه  الموجودين  الالعبين 
لقبي  تحقيقهم  وما  مستقباًل،  شأن 
ذلك،  على  دليل  إال  والخليج  العرب 
كما  به  االهتمام  الستمرار  وسنسعى 
المدرب  بقيادة  سنوات   3 منذ  فعلنا 

أحمد«. رمزي 
سيتحول  المنتخب  »هذا  وأضاف 
الشباب، ونتمنى  فئة  إلى  المقبل  العام 
باإلضافة  آسيا  بطولة  في  يشارك  أن 
الخليجية وأن يقدم فيهما  البطولة  إلى 

المستوى المأمول منه«.
االنجاز  هذا  محمد  بن  علي  وأهدى 
إلى القيادة متمثلة بعاهل البالد وسمو 
العهد،  ولي  وسمو  ال��وزراء  رئيس 

وجميع المسئولين الرياضيين.

أكد تعاقد سلة النويدرات مع حسن حبيب

مرهون: لن نجدد مع وليام ونبحث عن محترف جديد
§ الوسط – محمد عباس

السلة  كرة  جهاز  رئيس  أوضح   [
في نادي النويدرات محمد علي مرهون 
أن ناديه لم يجدد التعاقد مع المحترف 
الثاني  للموسم  وليام  واكي  األميركي 
محترف  عن  يبحث  وأنه  التوالي،  على 
جديد من أجل التعاقد معه في ظل رغبة 
الحصول على خدمات العب  النادي في 

أفضل على الصعيد الفني.
المحترف  خيار  ندرس  »لم  وق��ال: 
عدد  لدينا  ولكن  اآلن  إلى  معمق  بشكل 
من السير الذاتية لمجموعة من الالعبين 
اسم  حسم  على  مبكرا  الوقت  ومازال 

المحترف الجديد«.
المحترف  اختيار  »عملية  وأضاف 
حمزة  أحمد  الفريق  مدرب  بيد  ستكون 
الذي سيبحث عن الخيار األفضل بحسب 

احتياج الفريق من الناحية الفنية«.
عن  مرهون  كشف  آخر،  جانب  من 
حبيب  حسن  الالعب  مع  ناديه  تعاقد 
لمدة موسم واحد قادما من نادي االتحاد.
وقال: »نحن نمتلك فريقا جيدا وشابا 
للمستقبل  تهيئته  على  نعمل  ونحن 
والموسم  المنافسة،  في  بقوة  للدخول 
لنا ولذلك  الماضي كان ممتازا بالنسبة 
على  كثيرة  أسماء  اضافة  نحاول  لم 

الفريق«.
وأضاف »نحن سنفتقد جهود الالعب 
للدراسة،  للخارج  لسفره  مدن  الحر 
هو  حبيب  أن  وجدنا  فإننا  وبالتالي 

األنسب لتعويضه«.
وتابع »استعدنا كذلك العبين سابقين 
عباس  وهما  النويدرات  صفوف  في 
عبداهلل وحسين مال اهلل واللذان لعبا في 
فريق االتحاد في الموسمين األخيرين«.

درباس،  علي  الالعب  تواجد  وبشأن 
يتواجد  الالعب درباس  أن  بين مرهون 
أن  الفريق، متمنيا  اآلن بشكل كامل مع 
في  المشاركة  من  الموسم  هذا  يتمكن 

جميع المباريات.
وأعاد مرهون في ختام حديثه التذكير 
نادي  التي يعاني منها  الصالة  بمشكلة 
الوحيد  النادي  باعتباره  النويدرات 
للتدريب  قانونية  صالة  يمتلك  ال  الذي 
عليها بين فرق الدوري البحريني لكرة 

السلة.
الصالة  في  الكبرى  »مشكلتنا  وقال: 
صالحة  وغير  قانونية  غير  هي  التي 
للتدريب وهذا يؤثر كثيرا على الفريق 
متى  إلى  نعلم  وال  الفنية  الناحية  من 
دون  من  المشكلة  ه��ذه  ستستمر 

حل؟!«.

أحمد بن حمد

محمد علي مرهون

واكي وليام

»زحمة« في اتحاد الكرة!
أمس  مساء  والمحليين  األجانب  المحترفين  الالعبين  لتسجيل  األخير  اليوم  شهد   [
الموسم  المحليين بين األندية، وذلك عشية انطالق  الالعبين  ازدحاما وجملة تنقالت بين 
الكروي الجديد اليوم ببطولة كأس الملك المفدى المؤجلة، إذ شهد مقر االتحاد البحريني 
لكرة القدم ازدحاما من إداريي والعبي األندية على مستوى الفريق األول والفئات لدرجة 
اضطر فيها االتحاد إلى تمديد فترة العمل في قسم تسجيل الالعبين إلى أبعد من موعد 

انتهاء الدوام الرسمي باتحاد الكرة.

)التفاصيل ص 5(

ناشئونا أبطال الخليج
)التفاصيل ص 3(

سقوط اإلنتر وفوز »الملكي« وتعادل »المانيو«
§ برلين - د ب أ

في  مسيرته  اإلسباني  مدريد  ريال  استهل   [
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بفوز 
صعب وثمين 1/صفر على مضيفه دينامو زغرب 
المجموعة  منافسات  افتتاح  في  )األربعاء(  أمس 

الرابعة بالدور األول )دور المجموعات( 
للبطولة والتي شهدت أيضا تعادل 

ليون  مع  الهولندي  أياكس 
المباراة  في  سلبيا  الفرنسي 

الثانية بالمجموعة.
يونايتد  مانشستر  وأفلت 
الكمين  م��ن  اإلنجليزي 
ثمين  بتعادل  البرتغالي 
بنفيكا  مضيفه  مع   1/1
ف��ي اف��ت��ت��اح م��ب��اري��ات 
بالمجموعة  الفريقين 

أيضا  شهدت  التي  الثالثة 
على  السويسري  ب��ازل  فوز 

أوتيلول جاالتي الروماني 1/2.
بفوز  األولى  المجموعة  ميونيخ  بايرن  وتصدر 
اإلسباني،  فياريال  مضيفه  على  2/صفر  ثمين 
بتعادل  المجموعة  في  الثانية  المباراة  انتهت  بينما 
نابولي  مع  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر 

اإليطالي 1/1.
سبور  ط��راب��زون  وف��ج��ر 
التركي مفاجأة كبيرة بالتغلب 
اإليطالي  ميالن  انتر  على 
داره  عقر  ف��ي  1/ص��ف��ر 
الثانية،  المجموعة  ليتصدر 
ليل  فريقا  اقتسم  بينما 
الفرنسي وسيسكا موسكو 
الروسي المركز الثاني في 
تعادلهما  اثر  المجموعة 
األخرى  المباراة  في   2/2

بالمجموعة. 
انتهى  زغ����رب،  ف��ي 
المباراة  من  األول  الشوط 
بالتعادل السلبي بين دينامو 
سجل  ثم  مدريد  وري��ال 
آنخل  الدولي  األرجنتيني 
ماريا  دي 

ليحبط   53 الدقيقة  في  للمباراة  الوحيد  الهدف 
حاول  والذي  األرض  صاحب  الفريق  محاوالت 

تفجير مفاجأة أمام النادي الملكي.
أوسكار  الباراجوياني  تقدم  لشبونة،  وفي 
وتعادل   24 الدقيقة  في  لبنفيكا  بهدف  كاردوزو 
الالعب الويلزي المخضرم رايان جيجز لمانشستر 

يونايتد ، وصيف البطل، بهدف في الدقيقة 42.
حقق  الثالثة،  بالمجموعة  الثانية  المباراة  وفي 
على   1/2 ومتأخرا  ثمينا  فوزا  السويسري  بازل 
بازل  وتقدم  الروماني.  جاالتي  أوتيلول  ضيفه 
وتعادل  الدقيقة 39  في  فراي  فابيان  بهدف سجله 
ماريوس  سجله  بهدف  الثاني  الشوط  في  جاالتي 
المهاجم  الدقيقة 58 قبل أن يحسم  بينا في  جورج 
المباراة  فراي  ألكسندر  المخضرم  السويسري 

بهدف الفوز في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.
وفي المجموعة األولى، انتزع بايرن ميونيخ فوزا 
ثمينا من مضيفه فياريال االسباني بهدفين نظيفين 
رافينيا  البرازيلي  والمدافع  كروس  توني  سجلهما 

في الدقيقتين السابعة و76.
فرط  نفسها،  بالمجموعة  األخرى  المباراة  وفي 
نابولي اإليطالي في فوز ثمين على ملعب مانشستر 
سيتي متصدر الدوري اإلنجليزي واكتفى بالتعادل 
1/1. وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين حتى 
الدقيقة 68 حين تقدم المهاجم األورجوياني الدولي 
من  تمريرة  اثر  لنابولي  بهدف  كافاني  إدينسون 
نهاية  وقبل  دزيمايلي.  بليريم  السويسري  زميله 
المباراة بربع ساعة، نجح المدافع الصربي ألكسندر 

كوالروف في تحقيق التعادل ألصحاب االرض.
ميالن  انتر  سقط  الثانية،  المجموعة  وف��ي 
صفر/1  جماهيره  ووسط  أرضه  على  اإليطالي 
أمام طرابزون التركي. وتقمص أوندري سيلوستكا 
مدافع طرابزون دور البطولة وأحرز هدف الحسم 

لفريقه في الدقيقة 75.



التي  والشباب  المنامة  فريق  مباراة  تبرز   [
في  بالماحوز  األهلي  النادي  استاد  على  ستقام 
السادسة والربع مساء، بين المباريات الثالث التي 
سيشهدها الدور التمهيدي لكأس الملك نظراً لتكافؤ 
الفريقين في المواسم األخيرة على  المستوى بين 
فريق  كفة  ترجح  والمعطيات  المؤشرات  ان  رغم 
المنامة ليلعب دوراً تنافسياً في مسابقات الموسم 
اإلدارة  به  قامت  الذي  الجاد  العمل  بعد  الجديد 
تجسد  ما  وهو  الفريق  صفوف  لتعزيز  المنامية 
وجوليانو  ريكو  البرازيلي  الثنائي  مع  بالتعاقد 
في  األجانب  المحترفين  أبرز  من  يعتبران  اللذين 
األخيرة  الخمس  السنوات  في  البحرينية  المالعب 
وشاركا في البطوالت الكثيرة التي حققها فريقهما 
صفوفه  تدعيم  إلى  باإلضافة  المحرق،  السابق 
نادي  وسط  العبي  باستعارته  محليين  بالعبين 
علي  الشباب  ونادي  الشهابي  سعيد  علي  النجمة 
علي  السابق  الدولي  العبه  عودة  بجانب  عبداهلل 
الدولي  المخضرم  الفريق  قائد  ووجود  نيروز 
السابق حميد درويش ومجموعة العناصر الشابة 
المختارة للمنتخبين األول واألولمبي مثل مسعود 
المتابعين  دفع  الذي  األمر  موسى  وعيسى  قمبر 
المنامة  فريق  لوضع  البحرينية  الكرة  لمنافسات 
ضمن الفرق التي ستنافس على األلقاب المحلية في 

هذا الموسم.
إعداداً  المحلية  الفرق  أول  من  المنامة  ويعتبر 

ب��ق��ي��ادة م��درب��ه 
طني  لو ا

مع  بصمة  وضع  إلى  الطامح  تاج  خالد  الشاب 
الفريق المنامي الموسم الحالي بدءاً من كأس الملك 
وانعكس ذلك إيجابياً على مستويات ونتائج الفريق 
االعداد  فترة  في  خاضها  التي  الودية  اللقاءات  في 
االختبارات  أولى  في  المحك  على  ستكون  والتي 
وتتطلب  الصعوبة  من  تخلو  ال  مهمة  في  اليوم 

الحذر.
الفريق  في  مختلفة  الصورة  تبدو  المقابل،  في 
المالية  الظروف  يقع ضحية  مازال  الذي  الشبابي 
القدرة  دون  النادي وتحول  يعيشها  التي  الصعبة 
بالصورة  وتهيئته  الفريق  صفوف  تعزيز  على 
الفريق  تدريب  مهمة  اإلدارة  أسندت  إذ  المناسبة، 
كان  الذي  إبراهيم  سلمان  الوطني  المدرب  إلى 
المواسم األخيرة والذي  الشباب  لفئة  يعمل مدرباً 

باالعتماد  له  المتاحة  اإلمكانات  وفق  العمل  حاول 
التي  الشابة  العناصر  من  أغلبها  مجموعة  على 
سبق لها تحقيق دوري وكأس فئة الشباب الموسم 
قبل الماضي، باإلضافة إلى عدم قدرة النادي على 
التعاقد ولو مع محترف أو ضم العبين محليين لسد 

النواقص وتقوية صفوف الفريق.
ووسط تلك المعطيات فإن الطموحات الشبابية 
ال تبدو كبيرة في مسابقة كأس الملك لكنه سيسعى 
في  المنامة  طموح  ومواجهة  حضوره  فرض  إلى 
جميع  في  وإنه  الفوز،  خطف  ومحاولة  اليوم  لقاء 
انه ظهر  األحوال لن يكون صيداً سهالً وخصوصاً 
الودية  المباريات  من  عدد  خالل  جيدة  بصورة 
األهلي  فريق  على  مرتين  فوزه  وأبرزها  المحلية 

وعلى فريق الحد.
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كأس الملك المؤجلة تدشن انطالقة الموسم الكروي الجديد

أغلى الكؤوس ينطلق بطموحات وصراع المرشحين ومفاجآت الطامحين

بعد  جديد  بنظام  الملك  كأس  مسابقة  وتقام 
»غير  عشوائية  بصورة  القرعة  نظام  اعتماد 
موجهة« مثلما حدث في المواسم الماضية األمر 
الذي فرض خوض فرق قوية ومتقدمة مباريات 
يكون  أن  العادة  جرت  الذي  التمهيدي  الدور 
 3 ستقام  إذ  الثانية،  الدرجة  لفرق  مخصصاً 
وأبرزها  اليوم  التمهيدي  الدور  في  مباريات 
فيما  والشباب،  المنامة  بين  متكافئة  مواجهة 
سيلتقي فريق البسيتين الوصيف مع التضامن 
فريق  مع  األهلي  سيلتقي  فيما  ثانية«  »درجة 
الفرق  أن  علماً  ثانية«،  »درجة  عيسى  مدينة 
الثالثة الفائزة ستتأهل الستكمال عقد دور الستة 
مباشرة.   12 ال�  الفرق  بقية  بلغته  الذي  عشر 

للمستويات  بالنسبة  غامضة  الصورة  وتبدو 
التي ستظهر عليها الفرق ال� 18 التي ستخوض 
التي  المتغيرات  ظل  في  الملك  كأس  منافسات 
طرأت على أغلب الفرق وإن االستعدادات كانت 
متشابهة لحد كبير بين أغلب الفرق التي اعتمدت 
مع  لقاءات  وخوض  المحلية  االستعدادات  على 
األندية  إمكانات  قلة  بسبب  وذلك  محلية،  أندية 
المعسكرات  إقامة  قدرتها على  التي تحول دون 
الذي  المحرق  القطبين  عدا  فيما  الخارجية، 
اللقب  حامل  والرفاع  الكويت،  في  حالياً  يعسكر 
الدولية  اإلماراتي  العين  بطولة  في  الذي شارك 
وتطلعات  طموحات  وتتفاوت  الماضي.  الشهر 
الفرق ال�18 في مسابقة أغلى الكؤوس بين من 

وتدشين  اللقب  النتزاع  المنافسة  إلى  يسعى 
انطالقة  قوة  على  والحصول  بنجاح  موسمه 
اللقب  حامل  الرفاع  وأبرزها  األلقاب  بقية  نحو 
يطمح  من  وبين  واألهلي،  المحرق  ومنافسيه 
المرشحة  الفرق  ومزاحمة  التوقعات  لقلب 

صفوفها  عززت  التي  الفرق  وخصوصاً  للقب 
والبسيتين  المنامة  مثل  الجديد  الموسم  في 
إقامة  من  واالستفادة  الصاعد  والبحرين  والحد 
يحدث  قد  ما  وهو  الموسم  مطلع  في  المسابقة 
إرباكاً لبعض الفرق واللعب على عنصر المفاجأة 

الذي يطغى أحياناً على منافسات الكؤوس، فيما 
التي  الفرق  لبقية  بالنسبة  غائباً  الطموح  يبدو 
ستحاول استثمار خوض مباريات هذه المسابقة 
لتجهيز فرقها إلى خوض غمار الدوري للدرجتين 

األولى والثانية.

ال�������ت�������رش�������ي�������ح�������ات؟ أوراق  ت������ب������ع������ث������ر  ه������������ل  اإلع���������������������������داد  وظ�����������������������روف  ال�������م�������س�������اب�������ق�������ة  ت��������وق��������ي��������ت 

الرفاع حامل لقب كأس الملك للموسم قبل الماضي

§الوسط – المحرر الرياضي

الموسم  بتدشين  المحلية  الكروية  الساحة  الى  اليوم  الحياة مجدداً  تعود   [
الجديد 2011/ 2012 والذي سيكون استثنائيا ألنه سيبدأ بمباريات  الكروي 
منذ  الكأس  مسابقة  تأجيل  بسبب  وذلك  األولى؛  للمرة  المفدى  الملك  كأس 
الثاني  النصف  خالل  المملكة  شهدتها  التي  األحداث  بسبب  الماضي  الموسم 
من الموسم الماضي والتي على ضوئها تم ترحيل منافسات الكأس لتقام في 

مستهل الموسم الجديد.

أبرز مباريات الدور التمهيدي في الماحوز

طموح وقوة المنامة في اختبار حذر أمام حماس الشباب

من لقاء سابق بين المنامة والشباب

البسيتين يتحفز النطالقة قوية عبر محطة التضامن
] تبدو مهمة فريق البسيتين وصيف بطل كأس الملك 
في النسخة األخيرة، سهلة في عبور الدور التمهيدي عندما 

أندية  أحد  التضامن  فريق  مالقاة  في  القرعة  وضعته 
دوري الدرجة الثانية في لقاء سيشهده االستاد 

الوطني.
إمكانات  بين  كبير  وال��ف��ارق 

وطموحات  وخبرة  وتحضيرات 
الذي  األم��ر  الفريقين  وق��درات 

يجعل كفة التفوق ترجح لصالح 
الموسم  يدخل  الذي  البسيتين 
وحسابات  بطموحات  الجديد 
جديدة لمسح الصورة المهزوزة 
التي ظهر عليها الفريق الموسم 
استثمار  محاوالً  الماضي 
حال االستقرار الفني مع 

المدرب الوطني القدير 
الذي  الزياني  خليفة 

للموسم  الفريق  يقود 
التوالي  على  الثالث 

واعتماد الفريق على أغلب العبيه وأبرزهم قائده باسل سلطان والعب 
اليوم  الفريق  سيفتقده  الذي  منصور  هشام  األولمبي  المنتخب  وسط 
والحارس حسين حرم  اإلصابة وياسر حسن إسماعيل  بسبب 
وتعزيز صفوفه بالعبين محليين أبرزهم  المدافع الدولي 
الصاعد راشد الحوطي الذي تمت استعارته من 
نادي الرفاع الشرقي وكذلك العب وسط نادي 
الرفاع حمد الخزامي والعب وسط المحرق 
الذي  غالب  األولمبي عيسى  والمنتخب 
تمت استعارته لموسم واحد باإلضافة 
إلى المحترفين المهاجم المالي كامارا 

والمدافع البرازيلي فابيو.
في المقابل، يعتبر فريق التضامن 
دوري  في  المتأخرة  الفرق  من 
الدرجة الثانية ويعتمد على عناصر 
شابة ويقوده المدرب الوطني موسى 
حبيب الذي يعود لقيادة الفريق مجدداً 
بعدما تولى تدريبه قبل عدة مواسم، وهو 
يسعى إلى إعداد فريق جيد يظهر بصورة 

جيدة في دوري الظل المقبل.

األهلي رغم غموضه وظروفه... 
مؤهل لعبور بوابة »المدينة«

األهلي  فريق  سيكون   [
مرشحاً لتخطي محطة فريق 
أندية  أحد  عيسى  مدينة 
دوري الدرجة الثانية عندما 
يلتقيه في السادسة والربع 
من مساء اليوم ضمن الدور 

التمهيدي لكأس الملك.
الفنية  الفوارق  وتصب 
والطموحات  وال��خ��ب��رة 
األهالوي  الفريق  لصالح 
الفريق  أن  رغ��م  على 
الموسم  غ��م��ار  ي��دخ��ل 
غامضة  بصورة  الجديد 
مر  التي  الظروف  بسبب 
الموسم  منذ  الفريق  بها 
بعد  وخصوصا  الماضي 
نجوم  من  مجموعة  رحيل 
تجارب  لخوض  الفريق 
وأبرزهم  خليجية  احترافية 
وعباس  حبيل  ومحمد  عالء 
عباس  وم��ح��م��ود  ع��ي��اد 
أندية  في  راش��د  وجمال 
علي  وعبدالوهاب  عمانية 
السعودي،  القادسية  إلى 
الفريق  فقدان  إلى  باإلضافة 
وه��داف  مهاجمه  لجهود 
الماضي  الموسم  دوري 
المنتقل  دييغو  البرازيلي 
إعارة  وانتهاء  المحرق  إلى 
حبيب  المالكية  م��داف��ع 
يعلن  ل��م  فيما  نصيف، 
أي  مع  تعاقده  عن  النادي 
اآلن  حتى  محترف  الع��ب 
على رغم تجربته لمجموعة 
األف��ارق��ة  الالعبين  م��ن 

واألوروبيين  والبرازيليين 
خالل فترة االعداد.

الظروف  تلك  رغم  وعلى 
سيسعى  األه��ل��ي  إن  إالّ 
موقعه  على  للمحافظة 
في  المنافسة  دائ��رة  في 
مثلما  المحلية  المسابقات 
الماضي  الموسم  فعل 
على  منافساً  ظل  عندما 
النهاية  حتى  الدوري  لقب 
الكبير  النقص  رغم  على 
ف��ي ص��ف��وف��ه، وي��ح��اول 
القدير  الوطني  م��درب��ه 
الى  المخرق  فهد  الكابتن 
جديد  أهالوي  فريق  تهيئة 
عناصره  أغلب  في  يعتمد 
الشباب  الالعبين  على 
الموسم  منذ  مثلوه  الذين 
الماضي واختيروا للمنتخب 
األولمبي وهم ضياء سلمان 
بجانب  الفرحاني  وحسين 
والحارس  شهاب  عيسى 
الدولي عباس أحمد ومحمود 

عبدالرحمن وسعيد منصور.
عيسى  مدينة  فريق  أما 
الفرق  م��ن  يعتبر  فهو 
دوري  ضمن  المكافحة 
سنوات  منذ  الثانية  الدرجة 
المدرب  ويقوده  طويلة 
الدوسري  فارس  الوطني 
مع  العمل  له  سبق  ال��ذي 
المحلية  األندية  من  عدد 
تركيزه  ان  وبالتأكيد 
سينصب على إعداد وتهيئة 
الدرجة  دوري  إلى  فريقه 
مسابقة  من  أكثر  الثانية 

الكأس.

فريق األهلي لكرة القدم

خريطة الطريق إلى الكأس... 

طرق متفاوتة وتوقع نهائي مبكر
] ستكون الطرق مختلفة نحو الوصول إلى أغلى الكؤوس بعد إجراء القرعة الشهر 

الماضي والتي أجريت بصورة عشوائية للمرة األولى ما أفرز مجموعتين متفاوتتين، 
بالورود عندما أوقعته  إذ لن يكون طريق حامل لقب كأس الملك فريق الرفاع مفروشاً 

القرعة أمام الفريق المجتهد في الموسم الماضي والذي كان حصاناً قوياً وهو فريق الحد، 
والطريق نفسه سيصطدم به صاحب السجل الذهبي بالبطولة فريق المحرق الذي سيلتقي 

مع الحالة، على عكس فريق األهلي فستكون بدايته سهلة في الدور التمهيدي أمام مدينة 
عيسى. فضاًل عن وقوعه في المجموعة الثانية. ويتوقع أن يشهد المسابقة نهائياً قبل النهائي 

وسيجمع الغريمين الرفاع والمحرق إذا نجحا باجتياز مباراتيهما في الدورين ال� 16 والثمانية 
فإنهما سيلتقيان في نصف النهائي نظراً لوقوعهما في المجموعة األولى.

في المجموعة األولى التي اعتبرت األقوى سيشهد الدور ال� 16 أقوى المباريات بين الرفاع 
حامل اللقب والحد كون الفريقين يمتلكان العبين مميزين وسيكونان جاهزين جيداً للبطولة، 
اللقاء  في  قاللي  مع  البديع  فيما سيلتقي  الحالة،  مع  المحرق  المباريات سيلتقي  بقية  وفي 

الوحيد الذي سيجمع فريقين من الدرجة الثانية، فيما سينتظر فريق االتفاق للعب مع الفائز 
من مباراة المنامة والشباب. في المجموعة الثانية، ستبرز مواجهة الرفاع الشرقي مع 

البحرين وهما الفريقان الصاعدان لدوري األضواء بعد حلولهما كبطل ووصيف 
دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي وكانت مبارياتهما تحظى بندية كبيرة من 
الجانبين، أما في المباريات الباقية فسيلتقي سترة مع النجمة في مباراة متكافئة 
من الطرفين، واالتحاد سيلعب مع الفائز من مباراة البسيتين والتضامن، وفي 
آخر المباريات سينتظر المالكية الفائز من لقاء األهلي ومدينة عيسى للتصارع 

من أجل الوصول لدور الثمانية من البطولة.
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بعد تحقيق الفوز بثالثية في آخر مبارياته بالبطولة 

»أحمرنا« يهزم »األزرق« ويستعيد لقب »خليجية الناشئين للطائرة«
§الجفير – محمد عون

الطائرة  للكرة  الناشئين  لقب بطولة  »أحمرنا«  استعاد   [
الذي فقده في النسخة السابقة للمنتخب القطري وذلك بعدما 
حقق فوزه الرابع على التوالي وبثالثية نظيفة أيضاً، لينهي 
البطولة من دون أن يخسر أي شوط، وليؤكد جدارته باللقب 
الثاني  اللقب  وهذا  »الخليجي«،  اللقب  حقق  بعدما  العربي 

للبحرين في هذه البطولة التي تنظم للمرة الثالثة فقط.
األفضل  يعد  مميزا  فنيا  مستوى  »األحمر«  العبو  وقدم 
الفني على  الجهاز  إذ حافظ  البطولة من دون منازع،  لهم في 
قطر،  على  األول  أمس  انتصارا  حقق  الذي  التشكيل  ذات 
عليه  عول  الذي  الجماعي  األداء  إلى  بالفوز  منتخبنا  ويدين 
انطلقت  المباراة  نهاية  وبعد  العافية.  محمود  األلعاب  صانع 
أفراح العبينا مع الجماهير الحاضرة وكذلك الجهازين الفني 

واإلداري.
 ،19/25  ،17/25( بواقع:  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 

.)20/25
انتهاء  بعد  البطولة  بكأس  المنتخب  تتويج  اليوم  وسيتم 

مباريات اليوم الختامي.
هذا، وعلى رغم الخسارة القاسية على الكويتيين إال أنهم 

مازالوا أمام فرصة بلوغ المنصة اليوم.
وحصل قائد منتخبنا حسين خليفة على جائزة أفضل العب 

في المباراة.

مجريات اللقاء 
بدأ منتخبنا بكل قوة في الشوط األول بغية أخذ أفضلية 
وكذلك  سلطان  علي  من  الهجومي  إرساله  تميز  إذ  سريعة، 
في  عيسى  أيمن  ونجاح  خليفة  حسين  عبر  صده  حوائط 
المدرب  توجيهات  بعد  وذلك   )3/10(  )4( مركز  من  الهجوم 
رمزي أحمد في االعتماد على ذلك، وعانى »األزرق الكويتي« 

من العقم الهجومي على رغم استقرار الكرة األولى.
وعلى رغم أن الكويتيين استطاعوا تقليص الفارق تدريجياً 
جمة  صعوبات  شكل  والذي  الطويل  المموج  اإلرسال  بفضل 
الهجومية،  الخيارات  قلت  االستقبال وبالتالي  لـ«األحمر« في 
منها  عانى  التي  الجمود  فترة  أنهى  خليفة  حسين  أن  إال 
العافية  محمود  بعدما  ليبدأ  والهجوم  الصد  بفضل  المنتخب 
الجماعية  طابع  أعطى  ما  جداً  جيد  بشكل  العبيه  باستغالل 
على األداء العام لـ«األحمر« مع بروز محمود عبدالواحد وعلي 
سلطان وأيمن عيسى في الهجوم من أطراف الملعب، لينتهي 
الشوط بنتيجة )17/25(، فيما واصل الكويتيون ضياعهم في 

االستقبال والهجوم أيضاً.
نسبياً،  متكافئ  بأداء  المنتخبان  بدأ  الثاني،  الشوط  في 
أطراف  من  الهجوم  النجاح  عبر  نقاطه  يحقق  كان  فمنتخبا 

الملعب وكذلك وسط الشبكة فيما كان »األزرق« يستفيد من 
أخطاء منتخبنا المتكررة في اإلرسال وكذلك فعالية مركز )4( 

لديه )6/6(.

لكن العبي منتخبنا سرعان ما أخذوا األفضلية مستفيدين 
من اإلرسال المؤثر من ناحية ومن حوائط الصد في أخرى، إذ 
تميز محمود العافية هذه المرة مع حسين خليفة الذي نجح 
هجومياً أيضاً مع أيمن عيسى، فيما ظهر راشد أحمد في قائمة 

تحقيق النقاط من الصد )6/11 ثم 9/14(.
من  العبينا  على  الخناق  تضييق  الكويت  العبو  حاول 
صانع  دخول  شكل  إذ  أخرى،  مرة  الطويل  اإلرسال  خالل 
األلعاب عبدالرزاق اللوغاني تغييراً تكتيكياً واضحاً في األداء 
»األزرق« مع تألق عمر الكندري هجومياً، إال أن حسين خليفة 
وكذلك الثنائي علي سلطان ومحمود عبدالواحد برزوا بشكل 
والهجوم  باإلرسال  واألخير  والصد  بالهجوم  األول  الفت جداً 
من المنطقة الخليفة، لينتهي الشوط سريعاً بنتيجة )19/25(، 
على رغم محاوالت العبي »األزرق« اليائسة بالعودة بنهاية 

الشوط.
في الشوط الثالث، منذ البداية تقدم منتخبنا بفضل اإلرسال 
القوي لمحمود عبدالواحد ونجاح حوائط الصد بقيادة الثنائي 
حسين خليفة وعلي سلطان بالذات، هذا فضاًل عن نجاح هذا 
الثالثي هجومياً أيضاً، فيما استمرت معاناة الكويت في الكرة 
فرض  في  »األحمر«  مأمورية  سهل  ما  الهجوم  وكذلك  األولى 

أسلوبه منذ البداية )2/11(.
غير أن منتخبنا تراخى بشكل كبير جداً نظراً لتفوقه الواضح 
بالشوط ما ساعد الكويت على العودة تدريجياً مستفيداً من 
اإلرسال الطويل والذي عانى العبونا في إيصاله بشكل جيد 
لصانع األلعاب العافية، هذا فضاًل عن األخطاء الهجومية من 
الكويت  الجانب  من  وتميز  للكويت،   )13/14( الالعبين  أبرز 
صانع األلعاب اللوغاني وبدر عبداهلل باإلضافة إلى الكندري.

لكن مرة أخرى منتخبنا أثبت قوته بفضل اإلرسال والصد 
مع تحسن األداء الهجومي لديه حتى أنهى أيمن عيسى الشوط 

بنتيجة )20/25(.
أدار اللقاء طاقم مكون من اإلماراتي علي حميد والسعودي 

يعقوب سبت.

ءا الختام  لقا
إذ  لقاءين،  بإقامة  وذلك  البطولة  منافسات  اليوم  وتختتم 
ويليه  وقطر،  الكويت  منتخبا   )4:30( الساعة  عند  سيلتقي 
واإلمارات،  السعودية  بين  للبطولة  الختامي  اللقاء  مباشرًة 
الذي  المنتخب  معرفة  سبيل  في  مهماً  لقاء  يعتبر  واألخير 

سيتوج بمركز الوصافة.
وسيقام اللقاءان كالعادة في صالة مركز الشباب بالجفير.

الشيخ  االتحاد  رئيس  سيرعى   [
للبطولة،  الختامي  اليوم  محمد  بن  علي 
التنظيمية  اللجنة  رئيس  وبحضور 
الخليجية للعبة الشيخ يوسف العبداهلل 

الصباح.
واإلداري  الفني  الجهاز  حــرص   -
األولى  المباراة  متابعة  على  اإلماراتي 
لهم،  بالنسبة  ألهميتها  وذلك  بالذات 
اليوم  »األبيض«  خصم  أن  وخصوصاً 
»األخضر  سيكون  الختامية  المباراة  في 
بأنه  للفائز  أهميتها  وتكمن  السعودي«، 
سيصل لمركز الوصافة في نهاية البطولة.
ضياء  السعودي  الالعب  حصل   -

في  العب  أفضل  جائزة  على  جواهر  آل 
المباراة األولى، وذلك بعدما قدم مستوى 

طيبا في غالبية فتراتها.
أيامها  في  البطولة  نتائج  انعكست   -
التي  المنتخبات  بعض  على  الماضية 
الحصص  خوض  على  تحرص  ال  باتت 

التدريبية الصباحية المرتب لها مسبقاً.
األولمبية  للجنة  العام  األمين  تابع   -
مباراة  خليفة  آل  حمد  بن  أحمد  الشيخ 

»األحمر« األخيرة في البطولة يوم أمس.
ورئيس  الحد  نادي  رابطة  حضرت   -
بوعلي  إبراهيم  الرفاع  نادي  رابطة 

لمؤازرة األحمر في آخر مبارياته.

الحلواجي يسلم ضياء جائزة أفضل العب

»األخضر« أحيا آمال المنصة بالفوز على »العنابي«
] أحيا المنتخب السعودي آماله 
في  التتويج  لمنصة  الوصول  في 
الثالثة  الناشئين«  خليجية  »بطولة 
تمكن  بعدما  وذلك  الطائرة،  للكرة 
األول على حساب  من تحقيق فوزه 
»العنابي القطري« الذي بات متذيل 
أي  يحقق  أن  دون  من  الترتيب 
انتصار يذكر في البطولة حتى اآلن.
اللقاء  أشــواط  نتائج  وجــاءت 
الحربي،  عادل  الكويتي  أداره  الذي 
عبدالرضا  عباس  والبحريني 

بواقع: )25/18، 25/21، 25/20(.
فنيا  مستوى  »األخضر«  وقدم 
كان  الذي  بمنافسه  بالمقارنة  طيبا 
من  كثيرة  أحيان  في  متواضعاً 
المحاوالت  بعض  رغم  على  اللقاء 
الرميحي،  وغانم  سامب  قدمها  التي 
ومنتظر  خواهر  آل  ضياء  أن  إال 
عبدالرحمن  إلى  باإلضافة  حسين 
من  أخــرى  كلمة  لهم  كانت  خالد 
وحوائط  الهجوم  في  التميز  خالل 
ما  الجماعي،  باألداء  وكذلك  الصد 
ساعده على تحقيق الفوز في نهاية 

المطاف.
 )4( السعودية  رصيد  وأصبح 

نقاط من فوز وهزيمتين.

قاال بعد اللقاء
السعودي  المنتخب  مدرب  قال   -
لـــ«الــوســط  الخليفي  ـــادل  ع

المزيد  يملك  فريقه  أن  الرياضي« 
وأضاف  الفوز،  تحقيق  رغم  على 
»أنا أعرف إمكانات العبي المنتخب 
يقدموا  لم  أنهم  وأرى  السعودي 
الفوز  رغم  على  المنتظر  مستواهم 

على قطر وبهذه السهولة«.
تكمن  الفوز  هذا  »أهمية  وأضاف 
الوصول  في  آمالنا  استعدنا  بأننا 
دافع  أنه  إلى  باإلضافة  للمنصة، 

قبل  لالعبين  بالنسبة  كبير  معنوي 
اإلمارات  أمام  المصيرية  المباراة 

اليوم«. 
نقابل  »عندما  بالقول:  واستمر 
طيبا  مستوى  نقدم  جماعيا  فريقا 
ألن ذلك يجعلنا يقظين طوال اللقاء، 
لقاء  قبل  خيراً  مستبشر  أنا  ولهذا 
لنا  بديل  وال  الصعب،  »األبيض« 

سوى الفوز«.

الذي  المستوى  تذبذب  وأرجع 
مشاركة  إلى  »األخضر«  منه  عانى 
مع  ــرة  م ألول  الالعبين  بعض 
الذي  »المنتخب  وأضاف  المنتخب، 
مثل  في  مميزاً  تراه  الخبرة  يملك 
المنتخب  مثال  وخير  الفئات  هذه 

البحريني«.
خالد  قطر  طائرة  إداري  أما   -
العبيه  أن  أكــد  فقد  البوعينين 
ولم  يملكونه  الذي  المستوى  قدموا 
نعلم  »كنا  وأضاف  قط،  يقصروا 
نلومهم  ال  ونحن  مستواهم،  هذا  أن 
مباراتها  ومن  البطولة  ولكن  أبداً، 
مهمة  نقاطا  لنا  كشفت  ــى  األول
من  وخصوصاً  المنتخب  لها  يحتاج 
الناحية الفنية، سواًء بمركز )4(، أو 
حاضراً  يكون  أن  البد  الذي  البديل 
بالفعل  النتائج  لذلك   ،)2( مركز  في 
على  لنا  بالنسبة  مرضية  غير 
البطولة  »منذ  وأضاف  حال«.  كل 
هو  هذا  بأن  نعلم  نحن  العربية 
يتحسن  أن  نتمنى  كنا  مستوانا، 
لكن ذلك لم يحدث، واستمر بالقول: 
ستتغير  المقبلة  االستحقاقات  »في 
بعض األمور المهمة، وخصوصاً أن 
بعض  بإمكان  اآلسيوية  البطولة 
نظراً  فيها  المشاركة  الالعبين 
وهذا  لها،  بالنسبة  السن  لقانون 
فني  وضع  في  سنكون  أننا  يعني 

أفضل من دون شك«.

خالد البوعينين عادل الخليفي

♚من لقاء منتخبنا والكويت أمس
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تمنى كل النجاح والتوفيق في النسخة األولى للدورة الرياضية الخليجية

الحلواجي: الدورة ستصنع التاريخ والكرة الطائرة على أهبة االستعداد لإلقالع

سريعة  ودردشة  حوار  في  الحلواجي  وأكد 
ومستويات  منافسات  إلى  تشير  التوقعات  أن 
الطائرة،  كرة  بطولة  ستشهدها  وكبيرة  فنية 
وذلك مع المستويات الفنية المتقاربة لكل الفرق 
محتدمة  المنافسة ستكون  أن  مؤكدا  الخليجية، 
وتحقيق  انتزاع  في  متساوية  الفرق  وحظوظ 

المركز االول بالنسخة األولى من البطولة.
] ما هي آخر استعداداتكم لتنظيم منافسات 

كرة الطائرة بالبطولة؟
تسجيل  اجراءات  من  انتهينا  لقد  الحلواجي: 
العبين  من  كلها  الخليجية  الوفود  واعتماد 
واداريين بحسب القوائم والكشوفات التي قامت 
المنتخب  عدا  بارسالها،  الخليجية  االتحادات 
اآلن،  حتى  قائمته  يرسل  لم  الذي  االماراتي 
بكافة  والمتابعة  التنسيق  لجنة  اخطار  وتم 

المالحظات الخاصة.
] هل ستشارك المنتخبات بفريقها األساسي؟

الحلواجي: بالتأكيد، بحسب القوائم المرسلة 
األول، وهي  الرجال  بفريق  الفرق ستشارك  كل 
التي  البطولة  لهذا  الحقيقية  استعداداتها  بدأت 
قوية  منافسات  ومشاهدة  لمتابعة  مسرحا  تعد 
الكرة  اليه  وصلت  الذي  الفني  المستوى  تؤكد 

الطائرة الخليجية.
لجنة  استعدادات  هي  وما   [

التحكيم للبطولة؟
تسمية  تمت  الحلواجي: 

واع��ت��م��اد ال��ح��ك��ام 
ادارة  في  المشاركين 
البطولة،  م��ب��اري��ات 
حكام   3 تسمية  وتمت 
اللجنة  قبل  من  مدعوين 

المنظمة، إلى جانب الحكم 
مشارك،  وفد  لكل  المرافق 

اي بالتالي سيكون هناك 
هذه  الدارة  حكام   9

وتم  المنافسات، 
مع  التنسيق 

لجنة  رئيس 

الحكام محمد جاسم العتماد الحكام المساعدين، 
من حكام الطاولة والمسجلين ومراقبي الخطوط.

] ما هي توقعاتكم الفنية للبطولة؟
الحلواجي: منافسات الكرة الطائرة الخليجية 
عادة تكون فيها المنافسات قوية نظرا للتقارب 
الخاص  واالداء  الفنية  المستويات  في  الكبير 
في  تقاربا  تشهد  خليجية  بطولة  وكل  لالعبين، 
قبل  من  عليه  كبير  تنافس  يشهد  واللقب  االداء 
الجانب  فيها  الفارق  وسيكون  الفرق،  جميع 
لتحقيق  المهم  الجانب  والمعنوي وهي  النفسي 

اللقب.
في  البحريني  المنتخب  حظوظ  هي  كيف   [

المنافسة؟
بطلة  هي  البحرين  تعلمون  كما  الحلوجي: 
البطولة  منافسات  من  األخيرة  النسخة 
الترشيحات على  الخليجية، وبالتالي ستنصب 
بطال  بلقبه  لالحتفاظ  الطامح  كالعادة  الفريق 
الفني بقيادة  الطاقم  للخليج، ونتمنى أن يوفق 
الطاقم  ومعه  الشكيلي  نزار  التونسي  المدرب 
الهدف  تحقيق  في  الالعبين  وجميع  االداري 

المرجو.
في  وضع  الفني  الطاقم  أن  المؤكد  ومن 
اعتباره كل االحتماالت الخاصة للبطولة، 
لكل  حساب  ألف  وسيعمل 
كل  وستلعب  المباراة، 
بخصوصيتها  مباراة 

وأهميتها لتحقيق الفوز.
منتخبات  هناك  هل   [
كمنافسين  تخشونها 

للبحرين؟
كل  ال��ح��ل��واج��ي: 
الخليجية  ال��ف��رق 
متقاربة،  حظوظها 
قطر  منتخبات  ولكن 
وعمان  والسعودية 
خصوصيتها،  لها 
وال��م��ن��ت��خ��ب 
فريق  الكويتي 
وعنيد،  ق��وي 
وال ننسى 

في  اآلخر  هو  يطمح  الذي  االماراتي  المنتخب 
يقوده  الذي  الفني  واالداء  بالمستوى  الظهور 

لتحقيق اهدافه.
الرياضية  األلعاب  ل��دورة  تنظرون  كيف   [

الخليجية األولى؟
لصناعة  هي  البطولة  باختصار  الحلواجي: 
األلعاب  لجميع  حقيقية  فرصة  وهي  التاريخ، 
لدخول  هامشها  على  ستقام  التي  والمسابقات 
أبوابه، وهي بداية لصناعة  التاريخ من أوسع 
التي ستنطلق  تاريخ جديد للرياضة الخليجية 

من أرض مملكة البحرين.
النسخة  استضافة  شرف  نالت  البحرين 
القدم  لكرة  الخليجي  االولى من منافسات كاس 
بداية  اللحظة  تلك  منذ  وكانت   ،1970 العام 
القدم  كرة  ولرياضة  للمنطقة  جديد  عصر 
والبحرين  نفسه  يعيد  التاريخ  واآلن  خاصة، 
ستشهد والدة منافسات أولمبية مصغرة بنكهة 
عصر  انطالقة  بداية  معها  وستكون  خليجية، 

جديد لرياضتنا.
وما يحسب لهذه البطولة أنها تحظى باهتمام 
وهذه  البالد،  عاهل  لدن  من  خاصة  ورعاية 
لهذه  الخاصة  األهمية  تؤكد  الملكية  الرعاية 

البطولة.
] وماذا عنك شخصيا؟

خاصا  وساما  أعتبرها  شخصيا  الحلواجي: 
أن  واالعتزاز  الشرف  كل  ولي  صدري،  على 
أكون عنصرا مساهما في تنظيم النسخة االولى 
من البطولة، وأشعر بالفخر لكوني أحد الجنود 
جديد  تاريخ  صناعة  في  سيساهمون  الذين 

كبيرة  وثقتنا  المنطقة،  في  الخليجية  للرياضة 
في الجميع لبذل قصارى الجهد لضمان انجاحها.
] كيف يتعامل االتحاد البحريني لكرة الطائرة 

مع هذه البطولة؟
استثنائية  حالة  االتحاد  يعيش  الحلواجي: 
متواصل  عمل  في  والجميع  الفترة،  ه��ذه 
امام تحد خاص من  فاالتحاد  ومستمر ودؤوب، 
البطولة،  باسم  الالئق  بالمستوى  الظهور  اجل 
وتقديم كل ما في وسعه من اجل رسم ابتسامة 
منافسات  في  البحرين  ضيوف  امام  الرضا 
األطراف  أحد  اللعبة  تكون  وأن  الطائرة،  الكرة 
كل  ستحققها  التي  النجاحات  لسلسلة  المكملة 
والجميع  األلعاب،  كل  في  الرياضية  المنافسات 
يسعى لتفادي األخطاء والسلبيات والعمل على 

تعزيز جوانب القوة االيجابية.
الخليجية  البطولة  منافسات  تعتبرون  هل   [

للناشئين بروفة لكم قبل الدورة الرياضية؟
فهي  الناشئين  بطولة  بخصوص  الحلواجي: 
تنظيم  على  اعتاد  واالتحاد  مميزة  بطولة  تعد 
ضمن  الطائرة  بطولة  ولكن  باستمرار،  مثلها 
إلى  مغايرة وتحتاج  الرياضية ستكون  الدورة 
عمل وجهد مميز، وخصوصا أن هناك مسابقات 
التوقيت،  نفس  في  تقام  أخ��رى  ورياضات 
الطائرة بصمتها في  الكرة  وسنسعى أن تطبع 

الدورة وتكون أحد المسابقات الناجحة.
البحرين وممثلي  ] ما هي ردود فعل ضيوف 
بطولة  مع  حاليا  المتواجدين  الخليجية  الوفود 

الناشئين؟
حول  جيدة  انطباعات  لديهم  الحلواجي: 

على  البحرين  بقدرة  متفائلون  وهم  البطولة، 
األولى،  النسخة  لمنافسات  ورائع  مميز  تنظيم 
الدورة  خالل  التواجد  على  حريصون  والجميع 

لمتابعة العرس الخليجي األولمبي.
اللجنة  وبين  بينكم  التعاون  تصف  كيف   [

التنظيمية الخليجية للكرة الطائرة؟
الحلواجي: هناك تعاون تام بيننا وبين اللجنة 
والمتابعة  الفني  االشراف  فهناك  التنظيمية، 
الدائمة من خالل المراسالت والخطابات الواردة 
للبحرين  كممثل  عن وجودي  والصادرة، فضال 
في اللجنة التنظيمية والعمل كحلقة وصل بين 

الطرفين االتحاد واللجنة التنظيمية.
] كلمة أخيرة تود أن تقولها؟

كرة  منافسات  تشهد  أن  أتمنى  الحلواجي: 
عالية  فنية  مستويات  البطولة  في  الطائرة 
األشقاء  تجمع  أخوية  أج��واء  وسط  وقوية 
وأتمنى  البحرين،  مملكة  قلب  في  الخليجيين 
مع  المقاييس  بكل  ناجحة  الفعالية  تكون  أن 
اللجان  كل  في  العاملين  لكل  بالتوفيق  تمنياتي 
ستقام  التي  والرياضات  المسابقات  وكل 

بالدورة.
رئيس  إلى  والجزيل  الخاص  بالشكر  وأتقدم 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة وكل أعضاء اللجنة األولمبية 
النجاح  ومساعيهم  المتواصلة  جهودهم  على 
البطولة االولى، وشكرا لكل من كان له الدور في 
صناعة تاريخ جديد للرياضة الخليجية ونواة 

انطالقة بطولة أولمبية خليجية.

] تعقد لجنة التنسيق والمتابعة لدورة األلعاب الرياضية 
اليوم  صباح  من  عشرة  الحادية  في   »11 »بحرين  االولى 
الرياضية لاللعاب العشر  الفعاليات  اجتماعا هاما مع مدراء 

التي ستحتضنها الدورة.
واشار رئيس لجنة التنسيق والمتابعة المحلية عبدالجليل 
بطاقات  اصدار  آللية  سيتطرق  اليوم  اجتماع  أن  إلى  أسد 
االعتماد ونظام التعامل معها كل بحسب فئتها وسيكلف كل 
المحليين  المشاركين  لجميع  لعبته  بطاقات  باصدار  اتحاد 
والخليجيين على أن تتم عملية االصدار الكترونيا، إذ سيتم 
مرئي  عرض  خالل  من  بها  يتعاملون  التي  الطريقة  شرح 

سيقدمه قسم نظم المعلومات باللجنة االولمبية البحرينية.
وأضاف أسد بأن بطاقات البعثات االدارية وكبار الضيوف 
واالعالميين سيكون من اختصاص اللجنة التنفيذية للدورة.
الرياضية  بالوفود  الخاصة  المعلومات  جميع  أن  يذكر 
الخليجية والمحلية قد تم ادخالها الكترونيا خالل اجتماعات 
رؤساء البعثات الرياضية ورؤساء اللجان الفنية التي عقدت 

بفندق »K« في االسبوع الماضي.

التنظيمية  باللجنة  الفنية  اللجنة  عضو  فضل   [
الخليجية لرياضة المعاقين علي أحمد الغامدي تنظيم 
دورة خليجية خاصة ومنفردة لرياضة المعاقين على 
إلى  السبب  الغامدي  وأرجع  البطوالت،  باقي  غرار 
االستفادة الكبرى التي ستحصل عليها هذه الدورة من 

خالل التغطية االعالمية ومن دعم ورعاية.
مملكة  »أهنئ  قائاًل  حديثه  في  الغامدي  وأوضح 
هذه  من  األولى  النسخة  بتنظيم  البداية  في  البحرين 
الدورة الخليجية التي ستجمعنا على المحبة والمودة 
واعتزاز  فخر  وبكل  االشارة  من  هنا  بد  وال  واألخوة، 
في  السباق  الخليجي  البلد  هي  البحرين  مملكة  بأن 
تنظيم هذه التجمعات الرياضية وهي صاحبة ورائدة 
ومن  منها  ذلك  على  اعتدنا  وقد  الخليجية،  المبادرات 
مسئوليها وقياداتها، وأقول هذا من خالل خبرتي في 
المجال الرياضي على مدى ثالثين عاماً، أيضاً وما يميز 
هذه النسخة األولى أنها تقام تحت رعاية جاللة الملك 
الملكية  الرعاية  هذه  وان  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

على  جاللته  حرص  تؤكد  السامية 
انجاح الحدث الرياضي األبرز 

االهتمام  وأن  المنطقة  في 
مملكة  في  بالرياضة 
شخصياً  يأتي  البحرين 
الملك وهو أمر  من جاللة 

نجاح  يؤكد  ذاته  بحد 
هذه البطولة«.

الغامدي  وأض��اف 
تنظم  بأن  اتمنى  »كنت 

للمعاقين  خاصة  بطولة 
باقي  غرار  على 

ت  ال لبطو ا

والدورات، وهذا ما يحدث في منافسات 
خاص  أولمبياد  هناك  إذ  األولمبياد، 
من  الكافي  حقهم  يأخذون  بالمعاقين 
الدولي  واالهتمام  االعالمية  التغطية 
والرعاية  الواسعة  والمشاركة 
المؤسسات  مختلف  قبل  من  والدعم 
والشركات، إذ انه في عصرنا الحالي 

كثيراً  المعاقين  رياضة  تطورت  قد 
لديهم  خليجيون  أبطال  لدينا  وأصبح 

وعالمي،  دولي  مستوى  على  مشاركات 
الثانية بإذن  الدورة  أن نلتمس هذا في  واتمنى 

اهلل«.
وكشف الغامدي أن منتخب بالده لكرة 

الهدف الذي سيشارك في الدورة قد بدأ 
منذ  الخليجية  للمنافسات  استعداده 
تدريبياً  معسكراً  يقيم  انه  إذ  فترة، 

بالعاصمة  األيام  هذه  خالل  داخلياً 
وسيتوجه  ألسبوعين،  الرياض 
أبوظبي  االماراتية  للعاصمة 
بعد معسكره الداخلي القامة 
معسكر خارجي مكثف لمدة 
يتوجه  ومنها  أي��ام   10

البحرين،  لمملكة  مباشرة 
لذا فإننا نتوقع بأن يكون لمنتخبنا السعودي 
بناء  الخليجيين  أشقائه  بين  قوي  تواجد 
استعداد  مستوى  من  إليه  وصل  ما  على 

طيب ويبشر بالخير، ونتمنى للجميع 
التوفيق في هذا التجمع األخوي.

§ أم الحصم – اللجنة األولمبية

األلعاب  دورة  منافسات  ضمن  الطائرة  الكرة  فعاليات  مدير  كشف   [
الرياضية الخليجية األولى »بحرين 11« فراس الحلواجي عن االستعداد التام 
مملكة  ضيوف  واستضافة  الستقبال  الطائرة  كرة  لمنافسات  التنظيمية  للجنة 
البحرين خالل  المقررة أن تستضيفها مملكة  البطولة  البحرين المشاركين في 

الفترة من 11 حتى 22 من شهر أكتوبر المقبل.

تمنى وجود بطولة منفردة لرياضة المعاقين... الغامدي:

منتخبنا السعودي لكرة الهدف جاهز 
ومعسكر خارجي قبل انطالق الدورة

توزيع المهام على أعضاء
 اللجنة اإلعالمية

االعالمية  اللجنة  عقدت   [
الرياضية  التنفيذية لدورة االلعاب 
 »11 »بحرين  االول��ى  الخليجية 
أمس   ظهر  االول  اجتماعها 
كل  برئاسة 
محمد  م��ن 
ل��وري 
وع����ز 
ال���دي���ن 
ال���ك���الوي 
وح����ض����ور 
اللجنة  اع��ض��اء 
حسن  ب��ح��ران،  نضال 
ط��وق،  محمد  منصور، 
الليث،  اسامة  بوحسن،  حسن 
عبدالرسول،  احمد  ناجي،  محمد 
عاشور  عبداهلل  ع��ب��داهلل،  كاظم 
وزكي الشيخ وتغيب عن الحضور 
عيسى  علي،  جعفر  من  كل  بعذر 

عباس وعباس المعلم.
بالحضور  الترحيب  وبعد 
ومهام  اهداف  لوري  استعرض 
على  المهام  توزيع  وتم  اللجنة 
العمل  بدء  في  للشروع  االعضاء 
التحضيرات  بمتابعة  اآلن  من 
والفنية  االداري��ة  واالستعدادات 
والخليجية  المحلية  لالتحادات 
وتم  ال����دورة،  ف��ي  المشاركة 
نظر  وج��ه��ات  ال��ى  االس��ت��م��اع 
الى  لرفعها  ومقترحاتهم  االعضاء 
من  التي  العليا  االعالمية  اللجنة 
المؤمل ان تجتمع مطلع 

االسبوع المقبل.

لجنة التنسيق والمتابعة تجتمع 
مع مدراء الفعاليات الرياضية

عبدالجليل أسد

منتخب الطائرة يواصل استعداداته للدورة الخليجية
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« يرصد حركة وزحمة اليوم األخير لتسجيل الالعبين وسط تعثر صفقتين «

»اللطيف« في كشوفات المحرق والحالة... واألهلي يزيل غموضه بثالثة أفارقة 
الحالة والبسيتين يضمان خماسيا محرقاويا... والحد يضم العب الكويت األولمبي

ورصد »الوسط الرياضي« حركة التسجيالت 
األخيرة التي قامت بها األندية من أجل تسجيل 
باب  إغالق  قبل  كشوفاتها  في  جدد  العبين 
الحد  نادي  محاوالت  أبرزها  وكان  التسجيل 
والمنتخب  األهلي  النادي  حارس  مع  للتعاقد 
إلى صفوفه  أحمد وضمه  عباس  األول  الوطني 
لكن الصفقة تعثرت في لحظاتها األخيرة ألسباب 

قانونية تتعلق بالئحة وشروط االنتقاالت.
ولوحظ تواجد مدير الكرة بنادي الحد أسامة 
االتحاد  مقر  في  أحمد  والحارس عباس  المالكي 
البحريني لكرة القدم مساء أمس من أجل إتمام 
تسجيل عباس في كشوفات نادي الحد في اليوم 
األخير لتسجيل الالعبين، ودارت مناقشات بين 
الشأن  بهذا  الكرة  اتحاد  ومسئولي  المالكي 
الالئحة  الجديد في  التعديل  والذي يتماشى مع 
الـ  تخطى  الذي  الالعب  إلى  االنتقال  باب  بفتح 
28 عاماً، لكن اإلجراءات القانونية الخاصة بهذا 
البند حالت دون تسجيل عباس في كشوف الحد 
األهلي  ناديي  بين  تم  الذي  االتفاق  رغم  على 
على  يتوجب  كان  الالئحة  وفق  إنه  إذ  والحد، 
نادي الحد جلب عقد الالعب معه قبل 3 أيام من 

الموعد األخير لتسجيل الالعبين.

وفي ضوء ذلك تم تثبيت اسم الحارس عباس 
الموسم  في  األهلي  النادي  كشوفات  في  أحمد 
الحد  نادي  أن  المالكي  أسامة  أكد  فيما  الجديد، 
خالل  كشوفاته  في  عباس  لتسجيل  سيسعى 
منتصف  في  الالعبين  لتسجيل  الثانية  الفترة 

الموسم الحالي.
لضم  رسمي  بطلب  تقدم  الحد  نادي  وكان 
وحينها  شهرين  قبل  األهلي  عباس  الحارس 
انتقال  على  الموافقة  عدم  عن  األهلي  اعتذر 

عباس بداعي عدم وجود حارس في الفريق.
األخير  اليوم  التي تعثرت في  الصفقات  ومن 
عبداهلل  األهلي  النادي  مهاجم  انتقال  مفاوضات 
وحيد للعب في نادي الرفاع في الموسم الجديد، 
إذ جرت مفاوضات سرية بين الناديين والالعب 
الصورة  تتضح  أن  دون  الماضية  الليلة  حتى 
باب  وإغــالق  الصفقة  هذه  بشأن  النهائية 

التسجيل ليظل وحيد العباً أهالوياً.

»اللطيف« محرقاوي حاالوي
رصدها  التي  الالفتة  المالحظات  ومــن 
»الوسط الرياضي« في اليوم األخير هو وجود 
في  عبداللطيف  إسماعيل  الدولي  المهاجم  اسم 

الجديد المحرق وناديه السابق  كشوفات ناديه 
موقف  حسمت  المؤشرات  أن  رغم  على  الحالة 
تسجيل الالعب لصالح المحرق في ضوء قرار 
المحرق  إلى  الالعب  انتقال  جدلية  في  الفيفا 
لالعب  الكرة  اتحاد  من  رسمية  بطاقة  وصدور 
جمال  الحالة  فريق  مدير  لكن  المحرق،  ضمن 
ناديه  ان  الرياضي«  »الوسط  لـ  أكد  السعدون 
كثاني  الحالة  كشف  ضمن  اسماعيل  بقيد  قام 
مشكلة  حسم  على  إثبات  يوجد  ال  ألنه  اسم 
وعلى  يؤكد  وأنه  قيده،  تم  وبالتالي  الالعب 

مسئوليته ان إسماعيل حاالوي!  

المحرق يكتفي بثالثة
تعاقداته  المحرق  نادي  حسم  المقابل،  في 
محترفين   3 بتسجيل  األجانب  المحترفين  مع 
والبرازيلي  أبرارو  جمال  المغربي  هم  فقط 
تم  الذي  عبدالدايم  بالل  والسوري  دييغو 
المحرق  بأن  يعني  ما  لقيده،  أمس  حضوره 
الالعبين  بعض  مع  التعاقد  عن  النظر  صرف 
الفريق  مع  الفنية  للتجربة  يخضعون  الذين 
في معسكر الكويت حالياً وخصوصاً الفرنسي 
وارتأى   ،1+3 قاعدة  تطبق  لم  وبالتالي  نبيل 
فترة  في  الرابع  المحترف  تسجيل  المحرق 

الثانية. التسجيل 
العبيه  تسجيل  أمس  يوم  فشهد  الرفاع  أما 
عيسى  وسلمان  المرزوقي  عبداهلل  الدوليين 
بعد  الفريق  إلى  عودتهم  بعد  بابا  وحسين 
باإلضافة  مواسم،  عدة  دامت  احترافية  رحلة 
ميالدين  الصربي  هم  أجانب   3 تسجيل  إلى 

والتشادي أبوبكر آدم والنيجيري جامبو.

الحد يضم العبا كويتيا
في المقابل، سجل نادي الحد أمس العب نادي 
فيصل  الكويتي  األولمبي  والمنتخب  الجهراء 
زايد والذي كان وصل إلى البحرين منذ يومين 
النيجيري  وهم  الفريق  محترفي  إلى  لينضم 
والبرازيلي  عبدالحفيظ  والنيجيري  توالبي 
المحليين  الالعبين  إلى  باإلضافة  سانتوس، 
وحسن  النصف  جاسم  ومحمد  نصيف  حبيب 

العويناتي المعر من نادي البحرين.

الحالة والبسيتين يضمان 5 محرقاويين
األخير ضم  اليوم  في  الحالة  نادي  واستطاع 
عبداهلل  محمد  وهم  المحرق  نادي  العبي  من   3
محمد  الشباب  منتخب  والعب  يوسف  وأنور 
أحمد  الوطني  والمنتخب  قاللي  ومهاجم  أحمد 
خالد  العبه  استعادته  إلى  باإلضافة  الختال، 
الشمري والتعاقد مع مهاجم منتخب ليبيا أحمد 
المصلي والمغربي حمد آية عبو الذي سبق له 
االحتراف في الكويت، فيما ضم نادي البسيتين 
وعيسى  السبع  حمد  المحرق  العبي  أمس 
غالب والعب الشرقي والمنتخب الوطني راشد 
محترفه  صفقة  أمس  خلّص  وكذلك  الحوطي، 
الثالث  المحترف  ليكون  ميوفيتش  الصربي 

بجانب البرازيلي فابيو والسيراليوني كامار. 

األهلي يزيل غموض محترفيه
أما النادي األهلي فأزال الغموض عن محترفيه 
األجانب في اللحظة األخيرة مساء أمس بإعالن 
تعاقده مع 3 أجانب وهم الكاميرونيان إسماعيل 
وبيتراون والمهاجم المغربي مراد أعراب، وذلك 

مع  للفريق  الفنية  التجارب  من  سلسلة  بعد 
طيلة  واألجانب  العرب  الالعبين  من  مجموعة 
العب  أي  األهلي  يضم  لم  فيما  االعداد،  فترة 
محلي معتمداً على العبيه منذ الموسم الماضي.

 3 بتسجيل  أمس  فقام  النجمة  جــاره  أما 
محترفين أجانب هم التشادي آدم أحمد والغيني 
في  النجمة  أعاده  الذي  موسى  وسالم  سانكو 
بعد  بدياًل  الفريق  مع  للعب  األخيرة  اللحظة 
الذي  الوافي  أكرم  اليمن  منتخب  مهاجم  رحيل 
غادر بسبب ظروفه الخاصة بعد يوم واحد من 
محليين   3 بتسجيل  النجمة  قام  كما  وصوله، 
الدخيل  المحرق عبداهلل  في صفوفه وهم العبو 

وحسين كفاح وأحمد حسان.
أما فريق الرفاع الشرقي فجدد إعارته لمهاجم 
المحرق إبراهيم المقلة وضم ثالثي جاره الرفاع 
فريد،  وحسن  حامد  الدين  وعلم  النعيمي  عادل 
المحترفين  مع  بالتعاقد  المنامة  نادي  قام  فيما 
العب  واستعار  وجوليانو  ريكو  البرازيليين 
وسط  والعب  الشهابي  سعيد  علي  النجمة 

الشباب علي عبداهلل.

البحرين يستعيد البرازيلي
األخير  اليوم  في  فقام  البحرين  نادي  أما 
بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي جيلفرسون الذي 
إلى  انتقاله  بعد  صفوفه  إلى  مجدداً  استعاده 
المحترف  ليكون  الماضيين  الموسمين  النجمة 
وماكس،  مارسيلو  البرازيليين  بجانب  الثالث 
باإلضافة إلى ضمه ثالثي نادي الرفاع إسماعيل 
وتجديد  يعقوب  وحسن  مطر  وأحمد  صالح 

إعارة الالعب إبراهيم جوهر.

زحمة شهدها االتحاد يوم أمس   )تصوير: عيسى إبراهيم(ثالثي الحالة محمد عبداهلل وأنور يوسف ومحمد أحمد العبو الفئات تواجدوا في مقر االتحاد  

§ الرفاع – المحرر الرياضي

] شهد اليوم األخير لتسجيل الالعبين المحترفين األجانب والمحليين مساء 
المحليين بين األندية، وذلك عشية  أمس ازدحاما وجملة تنقالت بين الالعبين 
إذ  المؤجلة،  المفدى  الملك  اليوم ببطولة كأس  الجديد  الكروي  الموسم  انطالق 
شهد مقر االتحاد البحريني لكرة القدم ازدحاما من إداريي والعبي األندية على 
مستوى الفريق األول والفئات لدرجة اضطر فيها االتحاد إلى تمديد فترة العمل 
باتحاد  الرسمي  الدوام  انتهاء  موعد  من  أبعد  إلى  الالعبين  تسجيل  قسم  في 

الكرة.

البحرين يضم ثالثيا رفاعيا... والرفاع يسجل محترفيه العائدين والمحرق يكتفي بثالثة

 الجودر يهنئ النادي األهلي 
على تحقيق كأس التفوق الرياضي

§ أم الحصم – المؤسسة العامة

جوائز  أن  الجودر  محمد  هشام  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  رئيس  أكد   [
كأس التفوق الرياضي تعد من المبادرة النوعية المهمة لما لها من أبعاد ايجابية على 
األندية تحديدا، مشيرا  المملكة بصفة عامة وعلى قطاع  الرياضية في  الحركة  مسيرة 
الوطنية،  األندية  مسيرة  دعم  على  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  حرص  إلى 
على  ايجابية  بصورة  ينعكس  بما  المحلية  الرياضية  المسابقات  إثراء  على  والعمل 
مسيرة الحركة الرياضية البحرينية، باعتبار األندية الوطنية الشريان الرئيسي الذي 
المملكة  القادرين على تمثيل  الالعبين،  الوطنية بأجيال متعاقبة من  المنتخبات  يغذي 

بصورة مشرفة في المحافل الرياضية الخارجية.
النادي  رئيس  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  رئيس  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  وعدد  المردي  مؤنس  الرئيس  ونائب  كانو  فؤاد  األهلي 
الجودر  الرياضي. وهنأ  التفوق  في كأس  األول  المراكز  النادي على  بمناسبة حصول 
مجلس إدارة النادي على تحقيق المركز األول كاشفا أن إطالق مثل هذه الجوائز التي 
لهذه  األسمى  الهدف  أن  باعتبار  المالية  المبالغ  من  ارفع  مضامين  طياتها  في  تحمل 
وضع  على  الوطنية  األندية  وتحفيزها  المختلفة  الرياضية  الفرق  تطوير  هو  الجائزة 

الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير المستوى الفني لفرقها الرياضية.
الذي تقوم  الكبير  البالغ للدور  النادي األهلي عن تقديره  ومن جانبه، أعرب رئيس 
به المؤسسة العامة للشباب والرياضة في طرح المبادرات المتميزة التي يكون هدفها 
التفوق  كاس  جائزة  أن  إلى  مشيرا  المملكة،  في  الرياضي  بالواقع  االرتقاء  األساسي 
مردود  لها  سيكون  والتي  الرياضي  المجال  في  الهامة  المبادرات  من  تعد  الرياضي 
في  واضحة  ازدهار  فترة  حاليا  تعيش  التي  البحرينية  الرياضة  مسيرة  على  ايجابي 
أمام  الفرصة  ستتيح  الجائزة  أن  مؤكدا  الرشيدة،  القيادة  قبل  من  الكبير  الدعم  ظل 
األندية الوطنية في سبيل إعداد فرقها الرياضية بالشكل األمثل أمال في تحقيق النتائج 
المتميزة التي تضمن للفرق الرياضية خطف المراكز المتقدمة والحصول على المزيد 

من النقاط التي تدعم موقفها في التنافس للحصول على الجائزة.

كانو يتسلم شهادة التفوق من قبل الجودر

أحمر السلة يواجه الصين في افتتاح البطولة اآلسيوية
§ ووهان – اتحاد السلة

] تفتتح في صباح اليوم البطولة اآلسيوية السادسة والعشرين المقامة 
في مدينة ووهان الصينية في الفترة مابين 15-25 من الشهر الجاري والتي 
عندما  غفيرا  جماهيريا  حضورا  االفتتاحي  يومها  لقاءات  آخر  في  ستشهد 
للبطولة صاحب  المستضيف  الصيني  المنتخب  الوطني مع  منتخبنا  يلتقي 
األرض والجمهور في الثالثة مساء بحسب التوقيت المحلي لمملكة البحرين 

على صالة ووهان الرياضية.
يليق  مشرف  أداء  تقديم  نحو  ساعيا  اليوم  لقاء  الوطني  منتخبنا  يدخل 
بسمعة ومكانة كرة السلة البحرينية التي تتواجد في هذا المحفل الرياضي 
ستسعى  إذ  المشاركة،  المنتخبات  ولبقية  لها  عمريا  األصغر  يعد  بمنتخب 
مقارعة  إلى  جاهدة  العمالقة  لعبة  مستقبل  تعد  التي  الشابة  المواهب  هذه 
الخبرة  واكتساب  العالم  مستوى  على  العبيها  وأبرز  آسيا  قارة  عمالقة 
عدد  تواجد  ظل  في  وخصوصا  المستطاع،  بقدر  النجوم  هؤالء  ومقارعة 
كبير من الالعبين ألول مرة ضمن منتخب الرجال أبرزهم عبدالرحمن غالي، 
الذين  أحمد نجف، هشام سرحان، محمد سلمان، مهدي عاشور ومحمد نبيل 
شاكر،  حسين  البحرينية  السلة  كرة  نجوم  زمالئهم  جانب  إلى  يتواجدون 
اهلل  مال  أحمد  العمالق  الخبرة  والعبا  جاسم  عبداهلل  بدر  عبدالمجيد،  محمد 

والمخضرم إبراهيم الخباز.
من تدريبات المنتخب  )تصوير: حسين علي(

المنتخب السعودي يتوج بطاًل لبطولة ذوي اإلعاقة السمعية
§ مدينة عيسى – اتحاد المعاقين 

مجلس  بدول  المعاقين  لرياضة  التنظيمية  اللجنة  رئيس  توج   [
المنتخب  خليفة  آل  دعيج  بن  سلمان  بن  أحمد  الشيخ  الخليجي  التعاون 
لرياضة  التنظيمية  للجنة  واألربعين  الرابعة  للبطولة  بطاًل  السعودي 
والتي  السمعية  اإلعاقة  لذوي  الصاالت  في  الخامسة  القدم  لكرة  المعاقين 
الجاري،  سبتمبر   15 حتى   9 من  الفترة  في  البحرين  مملكة  تستضيفها 
بعد  وذلك  المعاقين،  لرياضة  البحريني  االتحاد  تنظيمها  على  ويشرف 
وكان  اللقاءات،  جميع  في  وفوزه  األخيرة  قبل  الجولة  من  البطولة  حسمه 
الكويتي مساء أمس في ختام  المنتخب  قد تفوق على  السعودي  المنتخب 
الساحة  حكم  أنهى  بعدما  مقابل  دون  هدفا   14 بنتيجة  البطولة  منافسات 
في  فقط  الالعبين  من  اثنين  عدد  بقاء  بسبب  الفرص  تكافؤ  لعدم  اللقاء 
الشمري،  فيصل  ماجد  من  كل  السعودي  المنتخب  أهداف  سجل  الملعب، 
ماجد عوض األسمري )6 أهداف(، عبدالمجيد جوادي )هدفين(، حمد حسن 
الالعب  الوحيد  الكويتي  المنتخب  هدف  سجل  حين  في  )هدفا(،  العامري 

الشمري.  رشيد  محمد 
على  تفوقه  بعد  األول  أمس  الوصافة  مركز  العماني  المنتخب  وحسم 

تعادله  بعد  البداية  في  العمانيين شائكاً  االماراتي، وكان مشوار  المنتخب 
المنتخب  من  خسارته  ثم  ومن  الكويتي  المنتخب  أمام  األول  اليوم  في 
البحرين  على  ذلك  بعد  وتفوقه  هدف،  مقابل  أهداف  بسبعة  السعودي 

واالمارات. 
بعد مباراة دراماتيكية حماسية حقق منتخبنا الوطني فوزاً مستحقاً وهاماً 
ويخطفه  الثالث  المركز  االنتصار  بهذا  ليحقق   3 مقابل  أهداف   4 بنتيجة 
المنتخب  بجانب  يحارب  كان  الذي  االماراتي  المنتخب  من  األخير  الرمق  في 
البطوالت.  في  يحدث  كان  ما  نادراً  ثالثي  صراع  في  المركز  على  الكويتي 
بالتعادل  انتهى  الذي  األول  الشوط  مجريات  على  الوطني  منتخبنا  وسيطر 
يعزز  أن  استطاع  الذي  االماراتي  المنتخب  هجوم  نشط  حين  في  بهدفين، 
نتيجته ويتقدم بهدف لتصبح النتيجة )3-2( لصالح االمارات حتى الدقائق 
العشرة األخيرة، غير أن تألق أكبر سلمان ومحمد سالم من منتخبنا حال دون 
ذلك بتسجيلهما هدفين أخرجا االمارات من المنافسة وخارج الحسابات. سجل 
سلمان  أكبر  ابراهيم  فاروق  »هدفين«،  سالم  محمد  من  كل  منتخبنا  أهداف 
اسماعيل  من  كل  بأقدام  االماراتي  المنتخب  أهداف  جاءت  حين  في  »هدفا«، 

الحمادي، راشد الشامسي، أيمن المقبالي.
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تمريرات توريس تشفع له عن زالت لسانه!
§ لندن – د ب أ

] قرر مدرب تشلسي اإلنجليزي البرتغالي 
اندريه فيالس بواش مسامحة مهاجم 
ال��ف��ري��ق اإلس��ب��ان��ي 
ف���رن���ان���دو 
ت����وري����س 
الن��ت��ق��اده 
ب���ع���ض 
زم��الئ��ه، 
ب�����ع�����د 
همته  مسا
ف��ي 

فوز فريقه على باير ليفركوزن األلماني 2/صفر الثلثاء، في الجولة 
لكرة  أبطال أوروبا  المجموعات لمسابقة دوري  األولى من دور 

القدم.
وكان توريس انتقد في مقابلة مع صحيفة إسبانية بعض زمالئه 

واعتبرهم »عجزة وبطيئين« ما لم يتقبله المدرب الشاب.
األسبوع  في  بواس  وفيالس  توريس  بين  العالقة  وتوترت 
الماضي عندما وصف توريس زمالءه في تشلسي بأنهم متقدمون 

في السن وشديدو البطء.
لكن بعد تمرير توريس كرتين حاسمتين في مباراة ليفركوزن 
للبرازيلي دافيد لويز ومواطنه خوان ماتا، قال فيالس بواش إن 

القضية انتهت ولن يتخذ أي إجراء تأديبي بحق توريس.
عن  )األربعاء(  أمس  نقلت  البريطانية  »صن«  صحيفة  ولكن 
التحقيق )مع توريس( وحلت  انتهى  البرتغالي قوله: »لقد  المدرب 
أداء  بتقديم  الالعب  فعل  المشكلة. وجميعكم رأيتم كيف جاء رد 

جماعي جميل«.
وأضاف »آمل أال تتكرر مثل هذه األحداث من جديد، ولكنها 

إذا تكررت فسيكون على المدير الفني حلها«.
وعلى رغم رضاه عن أداء توريس أمس فقد رفض فيالس-

بواس تأكيد مشاركة الالعب بشكل أساسي في مباراة تشلسي 
المقبلة عندما يحل ضيفا على حامل اللقب مانشستر يونايتد ضمن 

منافسات الدوري اإلنجليزي الممتاز األحد المقبل.
وقال فيالس بواس: »مازال أمامنا يومين آخرين من التدريبات 
وسيتنافس توريس مع 4 مهاجمين آخرين للفوز بمركز المهاجم 

األساسي للفريق«.
وعلى رغم تمريره كرتين حاسمتين، إال أن توريس، الذي 
انتقل في الفترة الشتوية من ليفربول مقابل 50 مليون جنيه، 
لم يكن مؤثراً خالل المباراة وأهدر فرصة سهلة أمام حارس 

ليفركوزن برند لينو.
القائد  بإبعاد  قراره  دافع فيالس بواش عن  من جهة أخرى، 
جون تيري والعب الوسط فرانك المبارد عن التشكيلة األساسية: 
»أعتقد أنكم تشددون على الجانب السلبي، لكن لدينا فريق منافس. 
أريد التوضيح إننا عدنا من أسبوع دولي ولعبنا بعد يومين ضد 
سندرالند ثم بعد يومين مباراة في دوري األبطال ضد فريق 
»تشبعهم  مؤكدا  بالعبيه،  البرتغالي  المدرب  وأشاد  جيد«. 

فيها  تغلب  التي  المباراة  خالل  ظهر  ما  وهو  الجديدة«  بأفكاره 
الفريق على باير ليفركوزن األلماني 2/صفر.

وقال فيالس بواش إن المباراة كانت صعبة ولكن فريقه صنع 
لنفسه بعض الفرص ليحسم المباراة لصالحه.

الموقع  نشرها  تصريحات  في  البرتغالي،  المدرب  وأوضح 
أن  اإلنترنت،  على  )اليويفا(  للعبة  األوروب��ي  لالتحاد  الرسمي 
لكرتين  تصدى  تشيك  بيتر  التشيكي  تشلسي  مرمى  حارس 
خطيرتين ليمنح فريقه الفرصة لتحقيق هذا الفوز الذي يمثل نتيجة 

عادلة.
وقال فيالس بواش: »من المؤسف أن الهدف الثاني تأخر كثيرا 
أداء  قدمنا  ولكننا  مبكرا،  والطمأنينة  االرتياح  سيمنحنا  كان  ألنه 

جيدا وسددنا عددا رائعا من الكرات على مرمى ليفركوزن«.
جدول  وأمامنا  المنافسة  على  قادر  فريق  »لدينا  وأضاف 
مباريات مزدحم وصعب للغاية. ولذلك كان القرار ضروريا )بترك 
جون تيري وفرانك المبارد( بعد الدقائق التي خاضها الالعبان مع 

المنتخب اإلنجليزي األسبوع الماضي«.
وكل  الجماعي،  المستوى  على  جيد  بشكل  »نلعب  وأوضح 

الالعبين امتصوا جيدا وتشبعوا باألفكار الجديدة«.

مالودا يدعم توريس
القدم  لكرة  اإلنجليزي  تشلسي  فريق  العب  أبدى  جهته،  ن 
الفرنسي فلوران مالودا دعمه لزميله المهاجم االسباني فيرناندو 
توريس الذي يحاول في الوقت الحالي استعادة نجوميته ومهاراته 

التهديفية.
وجاء ذلك بعدما لعب توريس دورا رئيسيا في الهدفين اللذين 
فاز بهما تشلسي على ضيفه باير ليفركوزن األلماني، وقال مالودا 
»يكون  المباراة:  لشبكة »سكاي سبورتس« عقب  في تصريحات 
أمرا صعبا عندما ترى الجماهير تركز على العب واحد في الفريق، 
أعتقد أن الفريق ككل يعمل بجدية كل يوم في التدريبات وأعتقد 

أن فيرناندو )توريس( يعمل بشكل جيد للغاية«.
أنه  ويدركوا  بالصبر  يتحلوا  أن  يجب  »مشجعونا  وأضاف 
في  ساعد  لقد  الفريق.  أجل  من  كبيرة  بجدية  يعمل  )توريس( 
تسجيل الهدفين وهو ما يعزز ثقته، األمر الذي يصب في مصلحة 

الفريق«.

شعور مختلط لباالك لدى عودته إلى لندن

§لندن - رويترز

ن��ادي  الع���ب  ع��ب��ر   [
األلماني  ليفركوزن  باير 
عن  باالك  مايكل  المخضرم 
سعادته عندما أوقعت القرعة 
تشلسي  مواجهة  في  فريقه 
االنجليزي فريقه السابق في 
لدوري  الخامسة  المجموعة 
أبطال أوروبا لكرة القدم هذا 

الموسم.
ملعب  إلى  عودته  أن  إال 
العاصمة  في  السابق  ناديه 
مباراة  ف��ي  البريطانية 
ب��دور  األول���ى  الفريقين 
األول  أم��س  المجموعات 
شعورا  له  جلبت  )الثلثاء( 

مختلطا.
بتكريم  تشلسي  وق��ام 
التي  المباراة  قبل  ب��االك 
باير  بهزيمة  ان��ت��ه��ت 

ليفركوزن 2/صفر.
فرصة  ب���االك  وأه���در 
لناديه  السبق  هدف  إلحراز 

يتم  أن  قبل   57 الدقيقة  في 
فريقه  ويخرج  استبداله 

خاسرا.
وأمضى باالك 4 أعوام مع 
بثالثة  خاللها  فاز  تشلسي 
االتحاد  ك��أس  في  ألقاب 
الدوري  وبلقب  االنجليزي 

الممتاز مرة واحدة.
للصحافيين  باالك  وقال 
صباح  من  مبكرة  ساعة  في 
»فكرت  )األرب��ع��اء(:  أمس 

الضائعة  الفرصة  في  كثيرا 
في  نجحت  كنت  لو  ألن��ه 
اختلف  لربما  منها  التهديف 

الموقف تماما بالنسبة لنا«.
منتخب  قائد  وأض��اف 
ألمانيا السابق الذي سيكمل 
والثالثين  الخامس  عامه 
الشهر  من  الحق  وقت  في 
أحرز  لم  »لألسف  الجاري 
شيء  تغيير  يمكن  وال  هدفا 

اآلن«.

باالك يلقى المعاناة من مدافع تشلسي    )رويترز(

فورالن ينتظر الدور الثاني بفارغ الصبر
§ ميالنو – د ب أ

] أعرب مهاجم إنتر ميالن اإليطالي العب كرة القدم األوروغوياني الدولي دييغو فورالن 
الثاني )دور الستة عشر( في بطولة دوري أبطال  الدور  إلى  عن أمله وترقبه لتأهل فريقه 
أوروبا، مشيراً إلى اإلثارة الشديدة التي تنتابه قبل بداية مشوار الفريق على رغم غيابه عن 

المشاركة معه في الدور األول للبطولة.
قائاًل: وصرح  أوروغواي،  عاصمة  مونتفيديو  في  »ساراندي«  إذاعة  إلى  فورالن، 

في  الفريق  صفوف  عن  لغيابي  شديد  بغضب  شعرت  أنني  »الحقيقة 
الدور األول. إنها بطولة مثيرة دائماً ولكن ما يطمئنني أنني أثق في 

تأهل الفريق للدور الثاني الذي أستطيع المشاركة خالله«.
األول  الدور  مباريات  في  الفريق  صفوف  عن  فورالن  ويغيب 
المباراة  في  مدريد  أتلتيكو  السابق  فريقه  مع  مشاركته  بسبب 
الماضي  تموز  يوليو/   28 في  النرويجي  سترومسغودست  أمام 
االتحاد  )كأس  األوروبي  الدوري  لبطولة  التأهيلية  األدوار  ضمن 
األوروبي سابقاً( والتي ستمنعه من المشاركة مع إنتر في دوري 
كانون  يناير/  في  القادمة  الشتوية  االنتقاالت  فترة  حتى  األبطال 

الثاني المقبل.
)اليويفا( بحظر مشاركة  للعبة  األوروبي  االتحاد  لوائح  وتقضي 
البطوالت األوروبية حتى نهاية فترة  الجديد في  أي العب مع ناديه 
هذه  من  أي  في  القديم  ناديه  مع  شارك  إذا  النتقاله  التالية  االنتقاالت 

البطوالت األوروبية قبل انتقاله للنادي الجديد.
موراتي  ماسيمو  إنتر  نادي  رئيس  أن  تصريحاته  في  الالعب  وأوضح 
بالنادي  التعاقدات  إلى ذلك من قبل مسئولي  االنتباه  بدا غير مرتاح لعدم 
عند التعاقد مع فورالن إذ سعى النادي اإليطالي إلى تعويض رحيل المهاجم 
الكاميروني صامويل إيتو إلى فريق آنجي الذي ينافس في الدوري الروسي.

وأبدى فورالن، أفضل العب في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، سعادته 
البالغة بالتواجد مع إنتر، مشيرا إلى أنه يرى مدينة ميالنو »مشابهة إلى حد 

كبير للعاصمة األسبانية مدريد«.

»يوروبا ليغ« ينطلق بمشاركة سلتيك مستقبال أتلتيكو مدريد
§ نيقوسيا – أ ف ب

المجموعات  دور  من  األولى  الجولة  تنطلق   [
لموسم  ليغ«  »يوروبا  أوروبا  دوري  لمسابقة 
اليوم )الخميس(، بمشاركة سلتيك   2011-2012
االسكتلندي بدالً من سيون السويسري الذي أكد 
االتحاد األوروبي إبعاده أمس األول )الثلثاء( عن 

خوض المسابقة.
خمسة  تضم  التي  الطوارئ  لجنة  وأعلنت 
رئيس  بينهم  التنفيذية،  اللجنة  في  أعضاء 
بالتيني  ميشال  الفرنسي  القاري  االتحاد 

مشاركة سلتيك بدالً من سيون.
أمس  رفض  األوروب��ي  االتحاد  وك��ان 
نادي سيون إلعادته  استئناف  أيضاً  األول 
غير  العبين  إشراكه  بسبب  المسابقة  إلى 
مؤهلين في مباراتي الذهاب واإلياب ضمن 

التصفيات أمام سلتيك.
االتحاد  لدى  االستئناف  لجنة  وأكدت 
غير  العبين  أشرك  سيون  أن  القاري 
مؤهلين لخوض المباراتين، وقالت بعد 
لجنة  »رفضت  المعنية  األطراف  سماع 

االستئناف لدى االتحاد األوروبي استئناف 
في  المجموعات  دور  من  إبعاده  على  سيون 

مسابقة يوروبا ليغ«.
على  الثلثاء  فرضت  سويسرية  محكمة  وكانت 
المسابقة،  إلى  سيون  إعادة  األوروب��ي  االتحاد 

بحسب ما ذكر النادي في بيان له.
وجاء في البيان »أمرت المحكمة المدنية صباح 
أمس االتحاد األوروبي بقبول نادي سيون كمشارك 
 2011-2012 لموسم  ليغ  يوروبا  مسابقة  في 
مسابقة  في  لدمجه  الالزمة  التدابير  واتخاذ جميع 

يوروبا ليغ التي تأهل لها سيون«.
وكان االتحاد القاري أعاد سلتيك االسكتلندي إلى 
المنافسة في دور المجموعات من مسابقة الدوري 
األوروبي على حساب سيون، بسبب إشراك األخير 
6 العبين غير مؤهلين في مباراتي الذهاب واإلياب 
وبيلي  غالرنر  ستيفان  هم  التصفيات،  ضمن 
كيتكيوفومفون وماريو موتش وباسكال فيندونو 

وجوزيه غونسالفيش وغابري.
وكان سيون تغلب على سلتيك 3/1 إياباً بعدما 
باسكال  والغيني  الذهاب،  في  سلباً  معه  تعادل 
فيندونو الذي سجل هدفين هو أحد الالعبين الستة.
التحكيم  محكمة  إلى  اللجوء  لسيون  ويمكن 
الرياضي، صاحبة القرار النهائي في مهلة 10 أيام 
بعد تبلغه قرار لجنة االستئناف في االتحاد القاري.

مدريد  أتلتيكو  مضيفه  سلتيك  وسيواجه 
التاسعة  المجموعة  ضمن   2010 بطل  اإلسباني 
أودينيزي  مواجهة  أيضاً  ستشهد  التي  القوية 

اإليطالي ورين الفرنسي.
الفريق  وهو  براون،  سكوت  سلتيك  قائد  وقال 
المسابقات  في  الباقي  الوحيد  االسكتلندي 
األوروبية: »ستكون مباراة كبيرة لنا، وخصوصاً 

اننا سنلعب خارج أرضنا«.
وعلى رغم رحيل الثنائي األوروغواياني دييغو 
واألرجنتيني  اإليطالي  ميالن  إنتر  إلى  فورالن 
سيرخيو أغويرو إلى مانشستر سيتي اإلنجليزي، 
إال أن أتلتيكو ضم الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا 
الذي قاد بورتو إلى اللقب الموسم الماضي محطماً 
في طريقه الرقم القياسي في عدد األهداف المسجلة 
في نسخة واحدة )17 هدفاً( والذي كان مسجاًل باسم 

األلماني 
يورغن كلينزمان.

الفريقين  بين  الخامسة  المواجهة  وهذه 
إقصاء  من  اإلسباني  الفريق  تمكن  إذ  أوروبياً، 
نهائي  في نصف  نارية  مباراة  في  مرتين،  سلتيك 
كأس  من  األول  وال��دور   ،1974 األبطال  كأس 

الكؤوس األوروبية 1986.

توتنهام × باوك سالونيكي
باوك  على  ضيفاً  اإلنجليزي  توتنهام  ويحل 
لالعبي  صعبة  مباراة  في  اليوناني  سالونيكي 
على  سيركزون  الذين  ريدناب،  هاري  المدرب 
الدوري  في  ليفربول  مع  مباراتهم  على  األرجح 

المحلي األحد المقبل.
ويتعين على ريدناب أيضا معالجة انزعاج نجم 
وسطه الهولندي رافايل فان در فارت المستبعد عن 
المجموعات،  دور  ستخوض  التي  الفريق  تشكيلة 
أصبح  انه  السابق  مدريد  ريال  العب  اعتبار  بعد 

جاهزاً لخوص المباريات.
كما يغيب عن تشكيلة سبيرز قائد دفاعه مايكل 

دوسون إلصابته في كاحله.
ويستقبل شامروك روفرز، حامل لقب 

الدوري االيرلندي 16 مرة والكأس 24 
مرة، في مشاركته األوروبية األولى 

روبين  المجموعات،  دور  في 
هذا  الغائب  الروسي  كازان 
الموسم عن مسابقة دوري 

األبطال.
 3 تستهل  ك��م��ا 

رومانية  أندية 
ها  ر ا مشو

أم������اًل 

العاصمة  تحتضنه  الذي  النهائي  إلى  بالوصول 
بوخارست  رابيد  فيحل  بوخارست، 
المجموعة  في  أبيب  تل  هابويل  على 
ايندهوفن  لقاء  تشهد  التي  الثالثة 
ليجيا  مع   1978 بطل  الهولندي 

وارسو البولندي.
بالغة  فاسلوي  رحلة  وستكون 
الصعوبة إلى العاصمة اإليطالية روما 
إذ يلتقي التسيو في المجموعة الرابعة 
التي تشهد لقاء زيوريخ السويسري مع 

سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
أما ستيوا بوخارست، أحد أعرق األندية 
ضيف  الستقبال  فيستعد  الرومانية، 
شرس هو شالكه األلماني ضمن المجموعة 
حيفا  ماكابي  مواجهة  تشهد  التي  العاشرة 

مع أيك الرنكا القبرصي.

فولهام × توينتي
وتشهد المجموعة الحادية عشرة، لقاء قوياً 
إذ  الهولندي،  بين فولهام اإلنجليزي وتوينتي 
الذي  يول  مارتن  الهولندي  األول  على  يشرف 

حمل ألوان تونتي بين 9179 و1982.
وفي المجموعة عينها، يلتقي فيسال كراكوفي 

البولندي مع اودنسي الدنماركي.
يستضيف  ال��س��ادس��ة،  المجموعة  وف��ي 
بنجومه  المدجج  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس 
تسجيله  بعد  وذلك  النمسوي،  سالزبورغ  الجدد 

الجديد الع������ب وس���ط���ه 
األرج��ن��ت��ي��ن��ي 

خافيير  الدولي 
ي  ر ستو با

ه���دف 
ز  لفو ا
ئع  ا لر ا
ع��ل��ى 
يست  بر

ف�������ي 
حلة  لمر ا

من  الماضية 
الدوري المحلي.
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وصف أداء ميالن بأنه »دفاعي بحت«

غوارديوال: حتى بولت لم يكن يستطيع اللحاق بباتو!

عندما  كامب  نو  استاد  على  الصمت  وخيم 
سجل باتو )22 عاما( هدف التقدم لبطل ايطاليا 

وهو  فالديس  فيكتور  الحارس  مرمى  في 
البطولة  تاريخ  في  هدف  أسرع  خامس 

األوروبية منذ انطالقها في 1992.
مؤتمر  ف��ي  غ��واردي��وال  وق��ال 
صحافي: »حتى يوسين بولت لم يكن 

إيقافه«. يستطيع 
في  العب  أفضل  لكن 

العالم وهداف دوري 
أب��ط��ال أوروب���ا 
ف���ي ال��م��واس��م 

األخيرة  الثالثة 
جنتيني  ر أل ا
ميسي  ليونيل 
ص��ن��ع ه��دف 

ال��ت��ع��ادل 
نة  شلو لبر
سجله  الذي 
في  ب��ي��درو 
ال��دق��ي��ق��ة 

ب��ع��د   36
رائعة  انطالقة 
وت���م���ري���رة 

متقنة  عرضية 
يسجل  أن  قبل 

الهدف  فيا  ديفيد 
اسبانيا  لبطل  الثاني 
نفذها  حرة  ركلة  من 

خمس  مرور  بعد  ببراعة 

الثاني. الشوط  دقائق على بداية 
هناك  »كانت  قوله:  غوارديوال  وأض��اف 
نستطيع  ما  كل  لكن  ضدنا  أشياء 
القيام به هو تهنئة ميالنو وباتو«.
كارلوس  القائد  غياب  وف��ي 
برشلونة  دف���اع  ع��ن  ب��وي��ول 
البدالء  مقاعد  على  وجلوسه 
إصابة  من  تعافيه  إع��الن  بعد 
في  لجراحة  بسببها  احتاج 
زميله  وابتعاد  الركبة 
أعاد  بيكيه  جيرار 
ثنائي  غ��واردي��وال 
سيرجيو  ال��وس��ط 
وخافيير  بوسكيتس 
في  ليلعبا  ماسكيرانو 

الدفاع. قلب 
وب���دا ع��ل��ى ال��ف��ور 
في  يصب  لم  القرار  أن 
شق  حين  برشلونة  صالح 
باتو  البرازيل  منتخب  مهاجم 
من  كبيرة  بسرعة  طريقه 
في  منطلقا  الملعب  وسط 
في  كبيرة  خالية  مساحة 
بفالديس  وانفرد  الدفاع 

الشباك. الكرة في  ليضع 
هولندا  مهاجم  ويحمل 
الرقم  مكاي  روي  السابق 
القياسي ألسرع هدف في 
األوروبي  األبطال  دوري 
لبايرن ميونيج  بعدما سجل 

في شباك ريال مدريد بعد مرور 10 ثوان فقط 
من صافرة البداية في 2007.

برشلونة  لفريق  الفني  المدير  وأك��د 
مباريات   5 أمامه  زال  ما  فريقه  أن  األسباني 
تعويض  خاللها  من  يستطيع  مجموعته  في 
لقبه  عن  الدفاع  رحلة  في  المتواضعة  بدايته 

بدوري أبطال أوروبا.
الصحافي  المؤتمر  في  غوارديوال،  وأوضح 
مرمى  إلى  وصل  ميالن  أن  المباراة،  بعد 
وسجل  المرة«  ونصف  »مرتين  برشلونة 
التي  الدفاعية  األخطاء  بعض  بسبب  هدفين 

معالجتها. يجب 
ووصف غوارديوال أداء ميالن بأنه »دفاعي 

بحت«، مشيرا إلى أنه كمدرب لفريق برشلونة 
هي  فهذه  النتيجة  هذه  من  قلق  بأي  يشعر  لم 
وما  المجموعة  في  للفريق  األولى  المباراة 

زالت أمامه 5 مباريات أخرى.
على  جيدة  مباراة  »قدمنا  غوارديوال:  وقال 
بحاجة  زلنا  ما  ولكننا  المباراة  شوطي  مدار 
دفاع  في  أجاد  ميالن  األمور.  بعض  لتطوير 

المباراة«. نقطة من  المنطقة وحصل على 
تتحسن  أن  يجب  أشياء  »هناك  وق��ال: 
ومحاولة  الركنية  الضربات  تجنب  وينبغي 
أداء  قدم  فريقه  أن  مؤكدا  األخطاء«،  تصحيح 
طول  الدفاع  إلى  لجأ  الميالن  أن  إال  جيدا 

المباراة.

الوقت يسعفنا  لم  فيا: 
فيا  ديفيد  برشلونة  مهاجم  أعرب  جهته،  من 
بهدفين  ميالن  مع  فريقه  بتعادل  حزنه  عن 
أبطال  دوري  من  ال�32  دور  ضمن  فريق  لكل 
ملعب  على  أقيمت  التي  المباراة  في  أوروبا 
نشرتها  تصريحات  في  فيا  قال  إذ  نو،  الكامب 
صحيفة سبورت الكاتالونية: » هدفهم أتى في 
آخر لحظة، نحن لعبنا بشكل جيد، فقد سنحت 
وأخذ  الفارق  لتوسيع  الفرص  من  العديد  لنا 
الثاني  الهدف  محرز  فيا  وأضاف  المبادرة«. 
من  متسع  هناك  كان  لو   « لبرشلونة  الرائع 
الوقت لكي نرد سريًعا ونحسن األوضاع، لكن 

الوقت«. يسعفنا  لم 

فيا يطلق كرته نحو مرمى ميالن    )أ.ف.ب(

§برشلونة - رويترز

في  إن أسرع رجل  بيب غوارديوال  االسباني  نادي برشلونة  قال مدرب   [
بالعب  اللحاق  يستطيع  يكن  لم  بولت  يوسين  الجامايكي  العداء  وهو  العالم 
ميالنو البرازيلي الكسندر باتو عندما انطلق ليحرز هدفا لفريقه في شباك بطل 
دوري  في  الفريقين  بين  المباراة  بداية  من  فقط  ثانية   24 مرور  بعد  أوروبا 

أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة قبل الماضية.

الفني  المدير  أع��رب   [
لكرة  اإليطالي  ميالن  لفريق 
أليغري  ماسيميليانو  القدم 
بعدم  البالغة  سعادته  عن 
مباراته  في  فريقه  استسالم 
برشلونة  مضيفه  أم��ام 
في  واالستمرار  االسباني 
إيجابية  نتيجة  عن  البحث 

حتى نهاية المباراة.
حجم  من  أليغري  وقلص 
أهميتها  رغم  على  النتيجة 
إال  ليست  »النتيجة  قائال: 
من  أقل  وال  أكثر  ال  تعادال. 

ذلك«.
تصريحات  في  وأضاف، 
الرسمي  الموقع  نشرها 
للنادي على اإلنترنت »كانت 
بحالة  وكنا  مهمة  مباراة 
بشكل  لعبنا  رائعة.  بدنية 
وسنحت  البداية  في  جيد 
2/صفر.  للتقدم  الفرصة  لنا 
أيضا  جيد  بشكل  لعبنا 
فرصة  برشلونة  ومنحنا 
التعادل  أن  أعتقد  صغيرة. 

2/2 نتيجة جيدة«.
يشعرني  »م��ا  وأض��اف 
لم  أننا  أيضا  بالسعادة 
 .2/1 تأخرنا  بعد  نستسلم 
ما هو الفارق بين برشلونة 
وفريقنا؟ إنها كرة القدم. لقد 
وكذلك  إمكاناتهم  استخدموا 

نحن. لعبنا كيفما شئنا«.
التعادل  هدف  صاحب  أما 
سيلفا  تياغو  البرازيلي 
الذي  الهدف  يعتبر  إنه  فقال 
برشلونة  شباك  في  سجله 
على  األجمل  هو  االسباني 
التي  األه��داف  في  اإلطالق 

أحرزها برأسه.
التي  المباراة  وك��ادت 
في  أمس  الفريقين  جمعت 
مباريات  من  األولى  الجولة 
بدوري  الثامنة  المجموعة 
تنتهي  أن  أوروب��ا  أبطال 
لكن   1/2 برشلونة  بفوز 
سيلفا تلقى الكرة من ركنية 
كالرنس سيدورف وأسكنها 
تعادل  معلنا  برأسه  الشباك 
الثواني  في   2/2 ميالن 

األخيرة.
وقال سيلفا عقب المباراة: 
هدف  أفضل  الليلة  »سجلت 
دائما  مسيرتي.  في  بالرأس 
دوري  في  اللعب  يكون  ما 
عملنا  ولكن  صعبا،  األبطال 

بدأ للتو«.
متوترا  »كنت  وأض��اف 
االرت��ق��اء  عند  م��ا  شيئا 
لتسديد الكرة بالرأس، لكننا 
التدريب  في  بجدية  عملنا 
سجلنا  وقد  التسديد  على 

هدفا مهما«.

فان بوميل: المباريات بالنتائج وليست بالسيطرةأليغري يصرخ على العبيه لتطبيق التعليمات 
§برشلونة - رويترز

اإليطالي  ميالن  نادي  العب  أكد   [
فريقه  أن  بوميل،  فان  مارك  الهولندي 
برشلونة  مباراة  إنهاء  من  قريبا  كان 
المجموعات  لدور  األولى  الجولة  في 
بدوري أبطال أوروبا لصالحه لو أنهى 
له  أتيحت  التي  الفرصة  باتو  ألكسندر 
ميالن  وقتها  وكان  األول،  الشوط  في 
للفريق  مقابل  دون  من  بهدف  متقدما 

الكاتالوني. 
وأوضح باتو أن إحراز الهدف الثاني 
بمثابة  سيعتبر  كان 
تنهي  رصاصة 

آمال برشلونة وتصعب من مهمته في 
اللقاء. 

وأعرب فان بوميل عن سعادته كثيرا 
نو  كامب  ملعب  على  للعب  بالعودة 
ملعب  على  باللعب  جدا  »سعيد  قائال: 
عودتي  أن  أكبر  وسعادتي  نو  كامب 
الفريق  من  التعادل  باقتناص  جاءت 

الكاتالوني«. 
قائال:  الهولندي  الالعب  وواص��ل 
كثيرا  اختلف  برشلونة  لعب  »أسلوب 
فلم  وبالتالي  فيه،  ألعب  كنت  أيام  عن 
فبرشلونة  ألليغري،  نصائح  أي  أعط 

اليوم يختلف عن برشلونة األمس«. 
وعن مستوى األداء 
واستحواذ 

مجريات  على  كامل  بشكل  برشلونة 
المباراة قال فان بوميل: »نعم برشلونة 
انتهت  المباراة  النهاية  وفي  سيطر. 
في  بالنتائج  المباريات  بالتعادل. 

نهايتها وليست بالسيطرة«. 
سؤال  وفي  اآلخ��ر،  الجانب  وعلى 
للمدافع األرجنتيني خافيير ماسكيرانو 
أن  اعترف  الدفاعي  الخلل  سبب  عن 
أربك  المباراة  بداية  في  باتو  هدف 
في  وخصوصا  الفريق  حسابات 

النواحي الدفاعية.
وأكد أن الضيف اإليطالي لعب مدافعا 
طيلة المباراة لكنه تمكن في النهاية من 

الخروج بنقطة من ملعب »كامب نو«.
خروج  أن  ماسيكرانو  وص��رح 
انييستا مصاباً هو نقطة سلبية أخلت 
لعب  إذ  للمباراة،  غوارديوال  بخطة 
بعد  مختلفة  بطريقة  الفريق 
خروجه حتى مع مشاركة الوافد 

الجديد سيسك فابريغاس. 
»نعم  ماسكيرانو:  وق��ال 
األه��داف  من  العديد  أضعنا 
الدفاع  تكتل  ولكن  السهلة، 
وغوارديوال  عقبة،  كان  اإليطالي 
إنييستا،  على  خطته  بنى 
بالفريق  أضر  مصابا  وخروجه 
كان  الذي  الطريق  من  وأخرجه 

يسير عليه.



اإلصابة تحرم برشلونة من لوحات »الرسام« إنييستا
§لندن – د ب أ

الثلثاء  ] أعلن نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم مساء 
أنه سيفتقد جهود العب خط وسطه اإلسباني الدولي أندريس 

إنييستا لمدة نحو شهر واحد.
وخرج إنييستا مصاباً في الدقيقة 38 من المباراة التي تعادل 
فيها الفريق مع ضيفه ميالن اإليطالي 2/2 في الجولة األولى 

من مباريات المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتعرض إنييستا )27 عاماً( لإلصابة من تلقاء نفسه عندما 
كان يحاول تجاوز مدافعي الفريق اإليطالي من الناحية اليسرى، 
إذ شعر باأللم وخرج على الفور ليحل مكانه سيسك فابريغاس.

أن  بالنادي  الطبي  الجهاز  الفحوصات، كشف  وبعد إجراء 

الالعب تعرض لتمزق عضلي في الساق اليسرى وأنه سيغيب 
عن المالعب لمدة شهر.

 4 في غضون  الثانية،  المرة  هي  هذه  أن  بالذكر  والجدير 
برشلونة إلصابة عضلية  فيها العب من  يتعرض  التي  أيام، 
خطيرة إذ أصيب التشيلي أليكسيس سانشيز بتمزق عضلي 
في الساق اليمنى خالل المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ريال 
اإلسباني،  الدوري  في  الماضي  السبت  يوم  سوسييداد 2/2 

وسيغيب عن المالعب لنحو شهرين.
وتضم قائمة اإلصابات في برشلونة أيضاً، المدافع جيرارد 
بيكيه ولكنه أوشك على استعادة لياقته والعودة للمشاركة مع 

الفريق.

كاتالونيا  صحف  اخ��ت��ارت   [
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم 
برشلونة  مباراة  في  العب  أفضل 
الثلثاء،  اإليطالي،  ميالن  ضيفه  مع 
منافسات  من  األولى  الجولة  ضمن 
أبطال  ل��دوري  الثامنة  المجموعة 
الرغم  على  القدم  بكرة  أوروب���ا 
أشبه  كان  الذي   2/2 التعادل  من 

بالخسارة على استاد »كامب نو«. 
في  ميسي  حق  يهضم  لم  التعادل 
»سبورت«  قالت صحيفة  إذ  اإلشادة 
األفضل  كان  »ميسي  أن  اإلسبانية 
الساحر  أدائ��ه  بفضل  اللقاء  في 
الفريق  لدفاعات  المستمر  وإزعاجه 
رائعًا،  هدفًا  وصنع  اللومباردي، 
الملعب  بطول  تحركاته  عن  فضاًل 

وعرضه من دون ملل أو كلل«. 
البارسا  أن  »صحيح  وأوضحت 
كونه  عادلة  غير  بطريقة  تعادل 

على  مسيطراً  كاملة  الدقائق  أمضى 
الفوز،  يستحق  وك��ان  المجريات 
اللقاء  في  عليه  ما  فعل  ميسي  ولكن 
مرمى  على  واضحة  خطورة  وشكل 

أبياتي«.  الحارس 
»ميسي  الصحيفة  وأضافت 
الوقت  في  تعادل  والفريق  تألق 
مباشرة،  ضربة  من  القاتل 
في  ما  أفضل  ليونيل  كان  وإذا 
األسوأ  أن  في  شك  فال  المباراة 
انييستا  أندريس  بخروج  تجسد 
من   38 الدقيقة  في  مصابًا 
بأوتار  تمزق  إثر  األول  الشوط 

القدم اليسرى«.  الركبة في 
أن  إلى  الصحيفة  وألمحت 
يتحمل  غوارديوال  بيب  المدرب 
من  الرغم  على  انييستا  إشراك 
المسبق بأن العبه اشتكى  علمه 
الفريق  مباراة  في  اإلصابة  من 

ملعب  على  سوسيداد  ري��ال  مع 
من  الثانية  الجولة  في  سباستيان 

الدوري اإلسباني«. 

ميسي تالعب بمدافعي ميالن بالمراوغات الناجحة    )رويترز(

أليغري يشيد بـ »محاربي« ميالن لعدم االستسالم

ميسي »األفضل« وإنييستا »األسوأ« في مباراة ميالن



دورة األلعاب »التحدي األكبر«

] ليست هي المرة األولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أكبر الدورات 
 1970 العام  في  العربي  الخليج  كأس  باستضافة  الفضل  لها  فكان  الخليجية، 

ومازال شعاع هذه الدورة يضيء الميادين الخليجية قوة وحالوة.
األمور لم تتوقف عند هذا الحد، فالبحرين بفضل من اهلل سبحانه وتعالى ومن 
ثم الجهود التي يبذلها القائمون في اللجنة األولمبية البحرينية التي اجتهدت من 
أقيمت في أكتوبر  التي  الشاطئية  الخليجية األولى  أجل استضافة دورة األلعاب 
لكن  السحاب،  مرور  سيمر  الحدث  هذا  بأن  التصور  فكان  الماضي،  العام  من 

يتذكر كيف كان حفل  المميزة، والجميع  اندهش وانبهر من االستضافة  الجميع 
االفتتاح الذي القى استحسان الجميع وأبهر الكبير والصغير.

القليل  إال  يتبقى  فلم  الطموح،  باب جديد من  الجهود وأصبحنا على  تواصلت 
الخليج والعالم تترقب هذا  الخليجية على اإلطالق، فعيون  الدورات  وتفتتح أكبر 
أكتوبر  في  ستقام  التي  األولى  الخليجية  األلعاب  دورة  وهو  التاريخي  الحدث 
قصارى  تبذل  أن  البد  الذي  األكبر«  »التحدي  هي  الدورة  هذه  وتعتبر  المقبل، 
الجهود من أجل إخراجه بالصورة المطلوبة، وأعتقد من وجهة نظري المتواضعة 
بأن الجميع سيكون مستعدا لهذا الحدث وخصوصًا أن مسئولي اللجنة األولمبية 

دائمًا ما يكونون في الريادة بعملهم الالمحدود طوال الفترة الماضية.
صحيح أن األلعاب المصاحبة كانت متواجدة في بعض دورات الخليج السابقة، 
لكن دورة األلعاب الجديدة تعتبر هي األولى، وبعيدة كل البعد عن دورات الخليج 
المتعارف عليها، فكل ما نتمناه أن تخرج بالصورة المطلوبة التي ننتظرها مثلما 

اندهش الجميع من الدورة الشاطئية.
التي  اإلجابة  على  أحصل  ولم  كثيراً  أتساءل  وجعلني  حيرني  أمر  أخيراً... 
العام  من  أكتوبر  في  كانت  األولى  البحرين،  في  خليجيتان  دورتان  بها،  أقتنع 
الماضي 2010، واآلن ستكون الثانية في اكتوبر أيضًا، ما حيرني لماذا بالتحديد 
السابقة  فالدورة  الكبرى،  الخليجية  األحداث  إلقامة  أكتوبر  شهر  اختيار  يتم 
 2010 أكتوبر   10 مميز  تاريخ  في  فكانت  أكتوبر،  في  إقامتها  على سر  تعرفنا 
هذه  اختيار  تم  لماذا  ولكن  أبوابه،  أوسع  من  التاريخ  فدخلت   )2010/10/10(

الدورة في أكتوبر أيضًا، فما سر هذا الشهر عند مسئولي اللجنة األولمبية؟
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الملعبالمباراةالتوقيت

كأس الملك

ملعب األهليالمنامة × الشباب 18.15

ملعب المحرقاألهلي × مدينة عيسى 18.15

ملعب المحرقالبسيتين × التضامن20.30

القناةالفعاليةالوقت

14:00 2011 ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة  ال���ي���د  ك�����رة  ب���ط���ول���ة 
ال��ك��وي��ت��ي( ال��ع��رب��ي   ال��ب��ح��ري��ن��ي ×  األولى)ال��ش��ب��اب  

ألمانيا15:30  -  HISTORY  OF  FOOTBALL الرياضي/  األولىالبرنامج 

ب��ط��ول��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ن��اش��ئ��ي��ن ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة 16:30
م��ب��اش��ر  - ق���ط���ر(  )ال����ك����وي����ت×   - األولى2011 

األولىكأس الملك لكرة القدم 2011 - مدينة عيسى × األهلي  - مباشر18:15

األولىكأس الملك لكرة القدم 2011 – البسيتين × التضامن - مباشر20:00

ب��ط��ول��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ن��اش��ئ��ي��ن ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة 20:30
مباشر  - ال��س��ع��ودي��ة(   × )اإلم������ارات   - الثانية2011 

ال��ري��اض��ي��ة21:45 ال��ك��ام��ي��را   / ال��م��ح��ل��ي  األولىال��ب��رن��ام��ج 

22:00 - ون���اس���ي  ع���زوت���ي   - ال��م��ح��ل��ي  ال��ب��رن��ام��ج 
األولىال���ض���ي���ف ال���ح���ك���م ال����دول����ي ج���اس���م م��ن��دي

األولىmini match - تصفيات كأس العالم  2010 - البحرين × اليابان23:00

ب��ط��ول��ة ال�������دوري ال���ع���ال���م ل���ك���رة ال��ط��ائ��رة 23:30
روس���ي���ا(  × )ال��ص��ي��ن   -  2011 األولىال��ن��س��ائ��ي��ة 

01:00SPORT DISASTERS ال��ري��اض��ي   األولىال��ب��رن��ام��ج 

القناةالمباراةالتوقيت

الدوري األوروبي

الجزيرة الرياضية 4+ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان × س��ال��زب��ورغ20.00

سيتي20.00 س���ت���وك   × ك��ي��ي��ف  الجزيرة الرياضية 5+دي���ن���ام���و 

ت����وت����ن����ه����ام20.00  × الجزيرة الرياضية 6+ب��������������اوك 

ل���ي���اج20.00 س����ت����ان����در   × الجزيرة الرياضية 8+ه����ان����وف����ر 

ري������ن22.05  × الجزيرة الرياضية 1+أودي��������ن��������ي��������زي 

س��ي��ل��ت��ي��ك22.05  × م����دري����د  الجزيرة الرياضية 2+أت��ل��ت��ي��ك��و 

ف���ت���ي���ن���ت���ي22.05  × الجزيرة الرياضية 4+ف������ول������ه������ام 

ب����راغ����ا22.05  × الجزيرة الرياضية 5+ب���ي���رم���ي���ن���غ���ه���ام 

ش��ال��ك��ه22.05  × ب����وخ����ارس����ت  الجزيرة الرياضية 6+س��ت��ي��و 

أث���ي���ن���ا22.05 أي�������ك   × الجزيرة الرياضية 8+أن�����درل�����خ�����ت 

الدوري السعودي

ال�����ش�����ب�����اب20.25  × السعودية الرياضية 1ال��������ه��������الل 

ه���ج���ر20.25  × السعودية الرياضية HD3ال��������ت��������ع��������اون 

االت�������ف�������اق20.25  × السعودية الرياضية 2ن��������ج��������ران 

بطولة أمم آسيا لكرة السلة

ال����ص����ي����ن15.00  × الجزيرة الرياضية 6+ال�����ب�����ح�����ري�����ن 

اإلم������������ارات16.00  × الجزيرة الرياضية 2ال����ف����ل����ب����ي����ن 

الدوري األردني

ال�����ع�����رب�����ي19.00  × الجزيرة الرياضية 9+ال������رم������ث������ا 

الدوري اإلماراتي

األه������ل������ي16.40  × دبي الرياضية 1ع������ج������م������ان 

ي����اس16.40 ب����ن����ي   × دبي الرياضية 2ال�����ش�����ب�����اب 

ال�����وص�����ل19.30  × دبي الرياضية 1ال������ج������زي������رة 

ال�������وح�������دة19.30  × دبي الرياضية 2ال������ع������ي������ن 
فيما تعثر انتقال عبداهلل وحيد إلى الرفاع

تعثر انتقال حارس األهلي عباس إلى الحد في اللحظة األخيرة
§ الرفاع – المحرر الرياضي

األهلي  النادي  مرمى  حارس  انتقال  صفقة  تعثرت   [
إلى  أحمد  عباس  القدم  لكرة  األول  الوطني  والمنتخب 
اللعب في صفوف نادي الحد في الموسم الكروي الجديد، 
وذلك ألسباب قانونية تتعلق بالئحة وشروط االنتقاالت.

األيام  خالل  الناديين  بين  سرية  المفاوضات  وكانت 
الثالثة الماضية حتى تم التوصل إلى اتفاق على االنتقال 
وحضر مدير الكرة بنادي الحد أسامة المالكي والحارس 
القدم مساء  البحريني لكرة  عباس أحمد إلى مقر االتحاد 
أمس من أجل إتمام تسجيل عباس في كشوفات نادي الحد 
واألجانب  المحليين  الالعبين  لتسجيل  األخير  اليوم  في 
أمس، لكن حالت اإلجراءات القانونية الخاصة باالنتقاالت 
التي دارت بين  المناقشات  الصفقة على رغم  دون نجاح 

المالكي ومسئولي اتحاد الكرة.

أحمد  عباس  الحارس  اسم  تثبيت  فتم  ذلك  ضوء  وفي 
أكد  فيما  الجديد،  الموسم  األهلي في  النادي  في كشوفات 
عباس  لتسجيل  سيسعى  الحد  نادي  أن  المالكي  أسامة 
في  الالعبين  لتسجيل  الثانية  الفترة  خالل  كشوفاته  في 

منتصف الموسم الحالي.
الحارس  لضم  رسمي  بطلب  تقدم  الحد  نادي  وكان 
عباس األهلي قبل شهرين وحينها اعتذر األهلي عن عدم 
الموافقة على انتقال عباس بداعي عدم وجود حارس في 

الفريق.
من جهة ثانية، تعثرت مفاوضات انتقال مهاجم النادي 
الموسم  في  الرفاع  فريق  في  للعب  وحيد  عبداهلل  األهلي 
والالعب  الناديين  بين  مفاوضات سرية  إذ جرت  الجديد 
خالل اليومين الماضيين دون أن تتضح الصورة النهائية 
بشأن هذه الصفقة حتى مساء أمس وإغالق باب التسجيل 

ليظل وحيد العباً أهالوياً.

عباس أحمد

بعد إلغاء عقد المحترف المغربي 

تطور مفاجئ... أم صالل يعيد التعاقد مع محمد حسين
§ الوسط – المحرر الرياضي

أم  نادي  قرر  مفاجئ  تطور  في   [
مدافع  قيد  استعادة  القطري  صالل 
القدم  لكرة  األول  البحرين  منتخب 
صفوف  ضمن  للعب  حسين  محمد 
بعد  وذلك  الجديد  الموسم  الفريق 
طالل  المغربي  مدافعه  عقد  انهاء 

القرقوري بسبب اإلصابة.
وكشفت المصادر أن االصابة التي 
كانت  حديثا  القرقوري  لها  تعرض 
بإنهاء  صالل  أم  قرار  وراء  السبب 
التحاقه  التعاقد معه، ولم يمض على 
بصفوف أم صالل سوى ايام معدودة، 
ان  الطبية  الفحوصات  أظهرت  إذ 

طويلة  فترة  ستبعده  الالعب  اصابة 
انهاء  النادي  ادارة  اثرها  على  ارتأت 

العقد بالتراضي مع القرقوري.
وفي ضوء هذ المستجدات، تحركت 
ونجحت  بسرعة  صالل  أم  إدارة 
محمد  البحريني  المدافع  باستعادة 
حسين الذي يربطه عقد مع أم صالل 
وكانت  المقبل  الموسم  بنهاية  ينتهي 
ناد  عن  البحث  حرية  منحته  االدارة 
الفني  الجهاز  قرار  أعقاب  في  آخر 
كشوفات  في  قيده  بعدم  للفريق 
بعد  الجديد  الموسم  في  الفريق 
النقطة  القرقوري، وكانت  التعاقد مع 
االكثر تأثيرا في عودة حسين أنه لم 
المعتمدة  صالل  ام  قائمة  من  يسقط 

لدى االتحاد القطري لكرة القدم والتي 
تنص على إنهاء العقد بصفة رسمية 

بين الطرفين.
عدة  تلقى  حسين  محمد  وك��ان 
عروض احترافية في الفترة الماضية 
بعد قرار أم صالل وأبرزها من النادي 
البيضاوي  والوداد  اإلماراتي  األهلي 
المغربي، لكن تلك المفاوضات تعثرت، 
فيما رجحت عودته الى ناديه األصلي 
األهلي البحريني، قبل ان يتدخل القدر 
في  لعب  الذي  صالل  ام  الى  ويعيده 
من  وكان  متتاليين  موسمين  صفوفه 
العناصر الرئيسية في الفريق ونجح 
دوري  نهائي  نصف  بلوغ  في  معه 

أبطال آسيا.

محمد حسين

ألف مبروك
األول  المالكية  فريق  قائد  رزق   [
القدم حسن سيدعيسى أمس األول  لكرة 
وسط  زهراء  أسماها  الثانية  بمولودته 
الملكاوية  واألسرة  واألهل  العائلة  فرحة 
الذين قدموا التهاني إلى حسن سيدعيسى.
ورابطة  الرياضي«  »الوسط  ويتقدم 
التهاني  بخالص  المالكية  نادي  جماهير 
المناسبة  بهذه  عيسى  سيدحسن  إلى 

السعيدة وتتربى في عز والديها.

فخر 
يرزق بـ »علي«

] رزق العب فريق األهلي والمنتخب 
الوطني لكرة اليد حسين فخر يوم أمس 
وسط  »علي«  وأسماه  البكر  بمولوده 
فرحة العائلة واألهل الذين قدموا التهاني 

إلى فخر.
بخالص  الرياضي«  »الوسط  ويتقدم 
المناسبة  بهذه  فخر  حسين  إلى  التهاني 

السعيدة. ويتربى في عز والده.

مباراة اليوم ستحدد قرار التعاقد مع المحترف الفرنسي

المحرق يخوض تجربته األخيرة في معسكر الكويت أمام العربي
§ الوسط – المحرر الرياضي

مع  القدم  لكرة  األول  المحرق  فريق  يلتقي   [
العربي الكويتي في السادسة والنصف من مساء 
العربي  بالنادي  السالم  صباح  استاد  على  اليوم 
في  للمحرق  واألخيرة  الثانية  الودية  المباراة  في 
استعدادا  الكويت  في  حالياً  يقيمه  الذي  معسكره 
العربي  يستعد  فيما  الجديد،  الكروي  للموسم 
للقاء الشباب اإلماراتي في نصف نهائي البطولة 

الخليجية نهاية الشهر الجاري.
وكان المحرق خاض مباراته الودية األولى أمام 
القادسية وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما بعد 
فنية  استفادة  لتحقيق  يسعى  وهو  جادة  تجربة 
مدربه  قوة وسيعمل  يقل  لن  الذي  اليوم  لقاء  من 
التونسي لطفي رحيم الوقوف على جاهزية أكبر 
الموسم  الالعبين لدخول غمار منافسات  عدد من 
وخلق  األساسية  التشكيلة  مالمح  ورسم  الجديد 
االنسجام بين عناصرها وخصوصاً في ظل قدوم 

المحليين  من  الفريق  الى صفوف  عناصر جديدة 
اليوم  مباراة  ستكون  فيما  األجانب،  والمحترفين 
نبيل  الفرنسي  الوسط  لالعب  األخيرة  التجربة 
التخاذ القرار النهائي بشأن مستواه بعدما خضع 
للتجربة الفنية مع المحرق خالل معسكر الكويت. 
اليوم  لقاء  العربي  فريق  يخوض  المقابل،  في 
العهد ومواجهة الشباب  بهدف االعداد لكأس ولي 
مدربه  ويسعى  الخليجية  البطولة  في  اإلماراتي 

البرتغالي روماو إلى رفع جاهزية فريقه .

♚


