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مجانًا الــنــقــال هــاتــفــك عــلــى 
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روحانا شربل
محمد بــن إبــراهــيــم الشيخ مــركــز ينظم   ]
موسيقية أمسية  والبحوث للثقافة خليفة  آل
في روحانا شربل أداء من العود)، على (عزف

(االثنين). اليوم مساء من الثامنة الساعة
.1965 لبنان مواليد -

ــروح ال جامعة مــن  الــعــود ــة  آل فــي  دبــلــوم   -
.1986 الكسليك - القدس

من الموسيقية الــعــلــوم ــي ف ماجستير  -
.1987 الكسليك - القدس الروح جامعة

في حاليًا المعتمد  الــعــود ــة  آل منهج معد   -
جامعة وفي  للموسيقى العالي الوطني المعهد 

القدس. الروح
عميدًا  اآلن حتى 2000 العام منذ  يعمل  -
الوطني الموسيقى معهد ــي ف ــود ــع ال لقسم 

ببيروت.
العود  آللة مدرسًا 1993 العام حتى عمل -

ببيروت. الوطني الموسيقى بمعهد
الروح جامعة في  العود آللة مدرسًا عمل  -

.1985 العام القدس
الموسيقى ــدار ب موسيقى ــدرس م عمل  -
المتحدة ـــات ـــوالي ال - بــوســطــن ــي  ف الــعــربــيــة 

.2004 األميركية
اسطنبول بمعهد للموسيقى مدرسًا عمل -

.2005 بتركيا العام
بــدار الــعــود ــة آلل عمل  ورشــة فــي  شــارك   -

.2003 القاهرة - المصرية األوبرا
بأثينا (2004). عمل ورش في - شارك

آللة الحديثة التدريس طرق كتاب مؤلف -
المعهد  طريق عــن نشر مــجــلــدات)،   8) الــعــود
الــروح وجامعة ببيروت  للموسيقى  الوطني

.1995 القدس،
األعـــمـــال ـــن  م لـــعـــدد ــي  ــق ــي ــوس م مـــؤلـــف   -
،1986 تانشوف منها: والغنائية، الموسيقية
سالمات ،1992 ذكـــرى  ،1990 عليك ــوم ي
مزاج ،1998 سبليني هاني مع مدى ،1997
في وأصدر ،2001 ننسى كي ال علني2000،

االنتفاضة. لدعم ببيروت كاسيت شريط
لعمل ــى ــق ــي ــوس ــم ال ــف  ــي ــأل ت ـــي  ف شـــــارك   -
ألسيا، كركال: عبدالحليم ألعمال الكوريغراف
الضائع، العرب مجد واألندلس، قرطاج، ملكة
عدد في منفرد عازف وهو وليلة... ليلة وألفا

وخارجه. المهرجانات في لبنان من
األولى الجائزة عليها: الحائز الجوائز من -
 1990 اليابان - هيراياما  مباراة في  للتأليف
ألفضل وانــتــخــب ــالم، ــس ال نشيد  أغــنــيــة: ــن  ع

.2000 لبنان للعام موسيقي في

editor@alwasatnews.com

البحرين وإلى البحرين من البحرين أهل

ب) ف بالهند (أ مومبي في فيه تقيم الذي الفندق خارج نزهة أثناء زهرة ابنتها تحمل جولي الممثلة انجلينا

الماضية األربــع السنوات حصاد  إن  ]
الــحــكــومــة ـــــرار إص كــــان شــحــيــحــًا بــســبــب
والتشريعي ــي ــاب ــرق ال الــــدور إفــــراغ  عــلــى 
الكتل مع التحالف  عبر ــك وذل محتواه من 

الموالية.
مرهون الهادي عبد
السابقة الدورة في ونائب برلماني مترشح

الــرســمــيــة الـــجـــهـــات ــن  ــل ــع ت ال  ـــاذا  ـــم ل  ]
اتهامات من ــدور ي مما  موقفها المختصة
خان الــديــن محيي النيابي  المترشح بين 
أن السيما السعيدي جــاســم والــمــتــرشــح
أطــراف فيه ــل ــدخ وت يكبر  بــدأ الــمــوضــوع 

مختلفة؟

13
المدة المتبقية يومًا... هي
المقبلة لموعد االنتخابات

 (السبت 25 نوفمبر 2006)

الجمري منصور

المساء) (هــذا أمس مساء حلقته خصص البحرين تلفزيون  ]
بالشكر أتــقــدم  أن وأود االنتخابات، فــي الصحافة دور لمناقشة

النظر لوجهات المجال  وأفسح مباشرة الحلقة بث التلفزيون  ألن
أن على يدل فإنما شيء على ذلك دل وإن الهواء، على تنطلق أن

المشاركة تفعيل نحو إيجابيًا  حــراكــًا  تشهد البحرين
صنع القرار. الشعبية في

بالبعد تتعلق كانت طرحت التي النقاط مــن واحـــدة
أن يستحق موضوع وهو السياسية، العملية في الطائفي

لألمم العملية والتجارب األفــكــار  استعراض يتم وأن يعالج،
في اعتراض من لي كان  وإذا معرفيًا. تغنينا التي الوطنية  وتجاربنا

مردود طرح وهو وطنيتها، في المجتمع من يتهم فئة من على اعتراض فإنه الموضوع هذا تناول
الذين البحرين، وهم حفظوا استقالل الذين هم - الفئات مختلف - من فآباؤنا جانب. كل من عليه
في الدخول أجل من الماضي صفحات طي على وافقوا الذين وهم البحرين، لعروبة صوتوا

والواجبات. الحقوق في متساوين كمواطنين معهم تتعامل سياسية عملية
كتب المدينة المنورة، حينما في (ص) الرسول دولة تكوين تجربة اإلسالمي نجد في تاريخنا
من آنذاك، المدينة مجتمع مكونات جميع مع خاللها اتفق من التي المدينة» «صحيفة العظيم نبينا
أمور تنتظم وأن اآلخر  عن منهم  واحد كل يدافع أن على ويهود، ومسلمين  وأنصار، مهاجرين
بين فئات مجتمع الحاكمة الوثيقة المدينة» هي وبقيت «صحيفة وتقاليدها. فئة بحسب دينها كل
مع وتعاونت عليه االتفاق تم ما الفئات بعض أن نقضت بعد إال هذا العهد يلَغ ولم المنورة المدينة
أن دولة أية بإمكان إذ هذا؛ يومنا عن يختلف ال والحال (ص). الرسول ضد  آنذاك مكة مشركي
الجميع حقوق يحفظ عهد ضمن المجتمع مع فئات اتفاق في وتدخل (ص) الرسول حذو تحتذي
فإن الكبرى الخيانة  على أقدم من هناك أن (باليقين) ثبت حال وفي الدولة. سيادة حماية  مقابل

الجريمة. سنته جميع األمم لمثل هذه الذي العقاب جزاءه
إنما دليل  دون من بالخيانة غيرها  دون فئة اتهام ألن التخوين،  تمنع ثقافة نشر يتطلب األمر
المرء ولعل  والمجتمع.  الدولة في  ما لضعف انعكاس ربما وهو والمجتمع،  الدولة كيان  من  يهد
مشكلة حقيقية هناك فإن وإال نفسه، يحترم بلد أي في جزافًا تلقى هذه االتهامات ال مثل يلحظ أن

معالجتها. عن المجتمع وعجز الدولة عجزت
العيش نحو التصويت إلى يجنحون عن رغباتهم، فإنهم البحرين أهل سؤال يتكرر مرة كل في
من القريب تاريخنا في ذلك من أدل وليس بعضًا، بعضهم مع وإنسانية وتحضر وأمان بسالم
حراسة أية  هناك تكن ولم سيارته رفعت وكيف  ،2001 شباط فبراير/  في لسترة الملك زيارة 
وهي السياسية، اآلالم تعاني التي المناطق أكثر من (ومازالت) كانت سترة أن رغم على عليه،

به اآلخرون. يتهم لرأيناه يفعل ما ذرات منها البعض لو أصابت آالم

زينب التاجر - §مدينة حمد

عمد الناخبين، أعين في لصورته وترسيخًا الدائم للحضور تأكيداً ]
برتريهات بتلصيق حمالتهم  في معهم يعمل من أو المترشحين بعض
حنق أثار ما دوائرهم في ناخبين سيارات على «ستكر» انتخابية الصقة

المواطنين الذين تشوهت سياراتهم!
المترشحين بعض لجوء من استيائهم عن المواطنين من عدد وعبر
الضرر تلحق أن  شأنها من  بوسائل االنتخابية لحمالتهم الترويج إلى
«البوسترات» االنتخابية الملصقات كإلصاق الــمــواطــن بمصلحة
عن فضال  السيارة طالء إزالة في  يتسبب أن  شأنه من ما  سيارتهم على
االنتخابية بالملصقات إعالمية حملة لشن منازلهم واجهات استغالل

المنازل. واجهات تشويه في تتسبب التي

بعض واصفين المترشحين بعض تجاوزات  المواطنون واستنكر
دون وخصوصياتهم ممتلكاتهم على بالتعدي  االنتخابية ممارساتهم
حرية حــدود عند الفرد حرية تقف أن ــرورة ض على مؤكدين حق وجه 

اآلخرين.
مقارهم بنصب  المترشحين بــعــض ــادي ــم ت بــلــة الــطــيــن زاد  ـــا  وم
طوال إزعاج في يتسبب  ما  السكنية  األحياء  من مقربة على االنتخابية 
مستندا نصب مقره االنتخابي إلى المترشح عمد ال سيما ان والليل النهار

المجاورة دون استئذان. حائط أحد المنازل على
إلى لتصل ذلك تجاوزت بل الحد هذا عند الممارسات تلك تقف ولم
في يتسبب ما الشوارع في إعالناتهم  أحجام في المترشحين تنافس
والتسبب الرؤية حجب  إلى المواطنين أحد قول حد على  األحياء بعض

الحوادث المرورية. في

محمد - سعيد الوسط §

أن اآللي الحاسب استخدامات في  متخصص خليجي باحث قال ]
الحكومية  الوظائف في الداخلية الشبكات مستخدمي من  83.2 نحو
والصور واإلشــاعــات  األخبار لتناقل يستخدمونها الخاص والقطاع
مؤكداً المشروعة)،  (وغير المشروعة والمواقع والطرائف والنكات 
دول في والموظفات الموظفين من الكثير بين الممارسة هذه انتشار على
300 موظف  وتجاوزت اجراها دراسة شملتها التي للعينة طبقًا الخليج

خليجية. دولة كل من 50 وموظفة بواقع
في المتخصص الــســعــودي  ــع، ــدري ال راشــد ابــراهــيــم الباحث  وقــال 
وراء الرئيسي  المبعث هي النفسية الجوانب إن الشبكات، هندسة 
بين تجري لمراسالت سرية  بنماذج اإلستعانة تمت  إذ الدراسة، تنفيذ
وســري ــاص «خ مستوى ــى ال تصل لــم لكنها والموظفات، الموظفين 
سرية «ذات  نماذج تقديم في المشاركة العينة من أحد يوافق لم إذ جداً» 

تتعلق مواضيع كشفت بها اإلستعانة تمت التي النماذج لكن عالية»،
في أماكن التعامل موظفين ومزاجية والمسئولين مع بأسلوب الرؤساء
في الموظفين بين متشابهة بدت أخرى مراسالت الى باإلضافة  العمل،
والصور الحميمية» «الغرامية بالمواقف تتعلق الخليجية الدول معظم
توقع المرسل مجهولة الكيدية المراسالت كانت فيما الفيديو، ومقاطع

المشكالت والفضائح. من الكثير
االلتفات بضرورة واالجتماعية التعليمية الهيئات الباحث وطالب
الجديد للجيل بالنسبة اآللي الحاسب الستخدام األخالقية  القيم  الى 
احترام ثقافة ونشر االبتدائية المراحل في للتالميذ بالنسبة خصوصًا
طالب كما  والمعلومات، األخبار نقل  في  والحرام الحالل وقيم ــرأي ال
الشبكة مع التعامل في الوسطية الى والتوجه التشدد بترك الدين علماء
يسمو الذي الذاتي الخلق ينمي الذي الوعظ الى واالنتباه اإللكترونية

باإلنسان.

الناس! سيارات «يلصقون» وجوههم في يكشف:مترشحون خليجي باحث

«العقرة اإللكترونية»! يمارسون من الموظفين المئة في 80 من أكثر

والماء الكهرباء وزارة - المنامة §

مغير ــي  ف ـــارئ ط كهربائي خلل حــدث   ]
ألف   11 /66 لجهد الــمــحــوالت  ــد  ألح الجهد 
الواقعة بالقرب الحورة شرق في محطة فولت
في المعارض بــشــارع التأمينات مجمع  مــن 
 12 (االحـــد)  أمــس مساء  5:58 الساعة تمام
الخلل وأدى الجاري الثاني تشرين نوفمبر/

العازل الزيت  واشتعال الجهد مغير تلف  إلى
فيه.

خالل من  تلقائيًا المحول فصل وتــم ــذا، ه
وعزله الكهربائية والتحكم الحماية أجهزة
المحول على الحمل كان إذ بأمان، الخدمة عن

أمبير. ميغافولت 8 وقتها
أو إصابات  حــدوث في الخلل يتسبب ولم

في المشتركين عن  الكهربائي للتيار  انقطاع
الشبكة بالخلل. تأثر المنطقة وعدم

حال تقييم الوزارة وفنيو مهندسو ويباشر
أسباب على  ــوف ــوق وال المعطوب  الــمــحــول
في ــه ــالح إص بــعــد  للخدمة ــه ــاع إلرج الــخــلــل 
وجميع المحول أن يذكر ممكن. وقــت ــرع أس

عليها. مؤمن المحطة أجهزة

حيدر آل محمد - الخليج فندق §

لمهرجان الــتــحــكــيــم لــجــنــة ــس  ــي رئ ـــد  أك  ]
ــة ــع ــاس ــت ال ــــــه دورت ـــي ــي ف ــج ــي ــل ــخ الـــمـــســـرح ال
تم ــه أن ــس)  ــون (ت المديوني محمد األكــاديــمــي 
مــســرحــي» ـــرض ــي «أفـــضـــل ع ــزت ــائ ــب ج ــج ح
إذ المسرحي»، لــإلبــداع الكبرى  و«الــشــارقــة
المهرجان فــي مــشــارك ــرض ع ألي تعطيا لــم 
 11  -  4 الفترة في البحرين استضافته الذي
الصالة في  الجاري، الثاني تشرين نوفمبر/ 
التحكيم لجنة «إن المديوني: وقــال الثقافية. 
تَر لم ألنها الجائزتين حجب قررت وباإلجماع
المهرجان في قدمت التي العروض من عرضًا
تقدمت «لهذا  مضيفًا الجائزتين»، لنيل مؤهًال 
ألي ملزمة ليست باقتراحات التحكيم لجنة
توزع بأن هذه المقترحات بعض وتتمثل أحد،
دينار  آالف 10 عبارة عن هي التي هذه الجائزة
بها تنظم أو المشاركة، الفرق على بحريني،
أن مــوضــحــًا  للمسرحيين»، تدريبية ورش 
في التصرف بشأن أخــرى مقترحات  هناك

الجائزة.
حــجــب قــــــرار «إن الـــمـــديـــونـــي  وأضـــــــاف 
ولحفظ المسئولية، بــاب من أتــى الجائزتين
ــة ــرك ــح ال الــمــســرح الــخــلــيــجــي ولـــكـــي نـــخـــدم
ولــحــفــظ ـــي هــــذا الـــمـــهـــرجـــان، ــة ف ــي ــرح ــس ــم ال
الصورة وحفظ عمومًا، الجوائز هذه رصيد
باعتبارنا إننا إذ  الخليجي، للمسرح  المرموقة
ألنها ــل األم خيبة مــن متأكدون تحكيم لجنة
ولكن المشاركة، الفرق إلى بالنسبة وارد أمر
هو الــمــســرح أن الــمــســرح يحب ــن  م سيتفهم 
واشتغاًال كبيرًا عمًال ويتطلب صعب فني عمل
لألعلى، االرتقاء إلى متواصًال وسعيًا كثيرًا

الجائزتين». حجب قرار اتخاذ سبب وهذا

ـــة دول ــو وفــــد ــض ـــــرى، قــــال ع ــة أخ ــه ـــن ج م
البرنامج وضيف المتحدة العربية ــارات اإلم
جائزة «إن  عبداهللا: محمد للمهرجان الفكري
تم ــي ــرح ــس ــم ال ـــداع ـــإلب ل ــرى ــب ــك الـــشـــارقـــة ال
عليها حصلت إذ الثامنة، الدورة في استحداثها
مسرحية ــي ف ــة» ــالل ص ــة ــرق «ف عــمــان سلطنة 
أقيم ــذي ال المهرجان فــي الــعــيــون»، «حــمــران 
هذه «إن موضحًا: عامين»، قبل أبوظبي في
كل في عرض مسرحي ألفضل تعطى الجائزة
الخليجي، المسرح مهرجان دورات من دورة
الشيخ الشارقة حاكم من مقدمة مكرمة وهي
مكرمات ضمن من القاسمي محمد بن سلطان
المسرحية الحركة تشجع التي الكثيرة سموه
الدول في أو الخليج في أو الشارقة في سواء
يعد ــة ــارق ــش ال ــم  ــاك ح إن إذ ــًا، ــوم ــم ع الــعــربــيــة 
المسرح إلى بالنسبة المفتوحة لليد أنموذجًا
تشجيعه بـــاب ومـــن للمسرحيين،  وعــطــائــه 
هذه تكون أن  ــرر ق الخليجيين للمسرحيين
لجنة تختاره مسرحي عرض ألفضل الجائزة

 100 الجائزة وقيمة دورة، كل في التحكيم
دينار  آالف 10 يعادل ما أي إماراتي درهم ألف

بحريني».
مسرحي» ــراج  إخ «أفضل جائزة أن يذكر
عرض عــن العميري فيصل  المخرج حــازهــا
أفضل وجـــائـــزة ــت، ــوي ــك ال ــة ــدول ل «الــهــشــيــم» 
الربيع آمنة العمانية للكاتبة مسرحي نــص
ــوة» ــس ــق ال مــنــتــهــى ــى الـــحـــب ــه ــت ــن بـــعـــرض «م
سينوغرافيا أفضل وجــائــزة عمان، لسلطنة
عرض في الرويعي جمعان  البحريني  للفنان
جائزة تسلم فيما البحرين، لمملكة ــذاري» «ع
ياسر البحريني الفنان أول دور ممثل أفضل
ثاٍن ودور «عـــذاري»،  مسرحية عن القرمزي
مسرحية في اهللا مــال أحمد اإلمــاراتــي الفنان
العمانية األولــى الفنانتان ونالت قلبي»،  «آه
أول دور ممثلة أفضل جائزة الوهبي سميرة
الــقــســوة»، منتهى الــحــب «منتهى ــرض  ع ــي  ف
مسرحية في شاكر آالء اإلماراتية ثاٍن ودور

قلبي». «آه

الخليجي المسرح مهرجان في مؤهًال عرضًا تَر لم ألنها

لإلبداع» و«الشارقة عرض» «أفضل جائزتي حجب

محمد المديوني اإلطار وفي الخليجي... المسرح مهرجان عروض بعض

وال إصابات الحورة... محطة في زيت اشتعال


