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محلية» ــة  ــل ــي ــك ــش ـــ«ت ب ـــر  ـــم األح

يواجهقوةكورياالجنوبية(})

يخطط ــــالم»  ــــس «ال تـــقـــي: يـــوســـف 

([) ـــة ـــذي أغ شــركــة ـــاء  ـــش إلن

تستدعي «الداخلية» المنامة»: «بلدية

ــة(ص9) ــام ــع ال للنظافة المخالفين

(بنا) الرئيسة اإليرلندية بحضور المحرق في الجراحين كلية الوزراء يفتتح رئيس سمو

اإليرلندية يفتتح كلية الجراحين الوزراء رئيس

شركة إن  أمــس اإلقتصادية» التنمية «مجلس قــال  ]
الــطــراز ذات ــارات ــي س تستخدم  ـــرة  األج لــســيــارت ــدة  ــدي ج
المملكة ومقرها  (LTI) شركة من استيرادها يتم اللندني،
أمس. يوم من ابتداًء  البحرين  في أعمالها  بــدأت  المتحدة 
لسيارات العربية الشركة «ستطلق التنمية مجلس وأضاف
200 سيارة  من مكونة مجموعة باستخدام خدماتها األجرة

التجارية». الشركة عالمة وتحمل موحد، طراز ذات أجرة
العربية، التاكسي شركة «وتهدف المجلس ــاف وأض
مجلس قبل من مشتركة مبادرة إطار في إنشاؤها تم التي
تقديم إلى للتنمية، البحرين  وبنك االقتصادية،  التنمية
وسيتمكن المملكة». في المستوى رفيعة مواصالت خدمة
كما الشوارع، المميزة في سيارات األجرة التقاط من الركاب
في أو المطار  في أو االتصال، مركز خالل من طلبها يمكنهم
تلفزيون بشاشة مجهزة سيارة وكل البحرين. أنحاء جميع
المتحرك.  للكرسي ومدخل بوصة،  13 بحجم كريستالية
االئتمان من بطاقات باستخدام أو نقداً األجرة دفع يمكن كما

ص5) (التفاصيل آمنة.             شبكة خالل

بسيارات لندنية أمس انطلقت «تاكسي العربية»

الفردان) (تصوير: عقيل الشوارع البحرينية  األجرة اللندنية في سيارات

الشيخ سمو ـــوزراء ال رئيس افتتح  ]
بحضور خــلــيــفــة آل ــان  ــم ــل س بــن  خــلــيــفــة 
أمــس ــس ــي أل ـــاري مـــاك م ــدا ــن ــرل رئــيــســة إي
الــجــديــد األكــاديــمــي ــاء) الــمــبــنــى ــث ــل ــث (ال
في بإيرلندا للجراحين الملكية للكلية

المحرق. محافظة
ــات ــدم ــخ ــال ب ـــــاد رئـــيـــس الـــــــوزراء وأش
الكلية تقدمها التي المتطورة التعليمية
استقطاب على وبقدرتها  افتتاحها  منذ
سمعتها يؤكد ما الدارسين من كبيرة أعداد

التعليمية. األوساط في ومكانتها
حرصت الحكومة  أن إلى سموه وأشار 
باإلمكانيات الكلية  دعـــم عــلــى ــــزال والت
جميع تــذلــيــل  عــلــى عــمــلــت وأنــهــا  كــافــة، 
من االنتهاء يتم  أن  أجــل  من الصعوبات
في للكلية ــد ــدي ــج ال ــي  ــم ــادي األك الــمــبــنــى 
معماري وبتصميم الئقة بصورة المحرق 
والــحــداثــة ــة ــال األص قيم يجسد  عــصــري 

البحرين. مملكة بها  تتميز التي
كلمة  إيرلندا رئيسة ألقت جانبها من  
مملكة بين التعاون  بعالقات  فيها أشادت 
المجاالت في إيرلندا وجمهورية البحرين

والصحي. الطبي التعاون والسيما كافة
ص13) (التفاصيل

القمر تطلق إيران
«أمل» االصطناعي

ف ب أ - طهران § واشنطن،

ــي ــرك ــي أم ــول ــئ ــس م أعـــلـــن   ]
وضعت إيران أن (الثلثاء) أمس
اصطناعيًا ــرًا ــم ق يــبــدو ــا  م على 
بذلك مؤكدًا منخفض، مدار في
وضعها بشأن طهران أعلنته ما
المتحدث وقال  المدار. في  قمرًا
األميركية الــدفــاع وزارة باسم
ويــتــمــان ــون» بـــرايـــن ــاغ ــت ــن ــب «ال
عملية حصلت أنــه  أعتقد «نعم،
بــاســم ــدث ــح ــت ــم ـــا ال ـــــالق»، أم إط
أن فأعلن وود روبرت الخارجية
اإلعالن من للغاية» «قلقة بالده
ــرح ص ــه ــب ــان ـــن ج اإليـــــرانـــــي. م
ــدو ــب «ي أخــــر ــي ــرك ــي ــول أم ــئ ــس م
ــرًا ــم ق وضـــعـــوا ــن ــي ــي ــران اإلي أن 
منخفض». مدار في اصطناعيًا
إن ـــض ـــي األب ــت ــي ــب ــــال ال ــا ق ــم ــي ف
ــل ك ـــدم ـــخ ـــت ـــس ـــت ــــن س ــــط ــــن واش
لمواجهة القومية قوتها عناصر
أنها أعلنت إيــران وكانت ــران. إي
في الماضية قبل  الليلة  وضعت
لها اصطناعي قمر أول الــمــدار
،«2 - «سفير صاروخ بواسطة
عــلــيــه اســم ــق ــل ــر الــــذي أط ــم ــق وال
 100 إيــرانــي ــن صــنــع ــــل) م (أم
األنباء وكالة بحسب المئة، في

اإليرانية الرسمية.
(25 ص (التفاصيل

البحرين يزور الفرنسي الرئيس
خليفة ريم - المنامة §

يومي البحرين سيزور ساركوزي نيكوال الفرنسي الرئيس أن «الوسط» لـ مطلعة  مصادر  ذكــرت  ]
عمان. وسلطنة الكويت تتضمن خليجية جولة إطار في الجاري شباط فبراير/ من عشر والحادي العاشر

الماضي، العام  من الثاني كانون يناير/  في  المنطقة زار  قد كان  الفرنسي الرئيس أن إلى  يشار
وبموجب ظبي. أبو في المتحدة العربية واإلمــارات فرنسا بين عسكرية اتفاقية توقيع حفل  وحضر
الخليج، منطقة في لها األولى تعد اإلماراتية  األراضي  على دائمة بقاعدة باريس تحظى  االتفاقية تلك
السلمي. النووي المجال في للتعاون اتفاقية أيضًا البلدان وقع العسكرية االتفاقية إلى وباإلضافة
سيزورها التي الخليجية الــدول على الفرنسي  الرئيس سيعرض  كان إذا  فيما المعروف  من وليس

اإلمارت. دولة على ماعرضه

رسميًا األسرة» «أحكام استردت الحكومة
المسقطي أماني - القضيبية §

رئيس أحالها رسالة في الحكومة استردت ]
آل سلمان خليفة بن الشيخ الوزراء سمو مجلس
أحكام قانون مشروع النواب مجلس إلى خليفة
والتجارة الصناعة وزيــر تغّيب وأدى ــرة. األس
أمس ــواب ــن ال جلسة حــضــور عــن فــخــرو  حسن 
باستقبال ــي ــم رس بتكليف ــه  ــاط ــب ارت نتيجة 
لجنة تقرير  مناقشة تأجيل  إلى  الفلبين، رئيسة 
تأجير مالبسات بشأن البرلمانية  التحقيق

الصناعية. الحد بمدينة الواقعة األرض
أن على ــس أم جلستهم  فــي الــنــواب وتــوافــق 
تعقد  استثنائية جــلــســات  4 تخصيص يــتــم
ولمدة المقبل األسبوع من ــدءاً ب الخميس يــوم
بشأن اللجان  تقارير  لمناقشة أسابيع  أربعة 

القوانين. مشروعات
وخميس العسومي عـــادل  النائبان واتــهــم
واالقتصادية المالية الشئون  لجنة الرميحي
اللجنة مــع سرية صفقات «عقد اعتبروه بما
ــون ــان ق مـــشـــروع ـــة ـــدراس الــــوزاريــــة الــمــكــلــفــة ب
أن بعد وذلــك للدولة»، العامة الموازنة بشأن
خليل عبدالجليل المالية  اللجنة  رئيس طلب
األسبوع في الوزارية اللجنة مع اجتماع خالل
الــلــجــنــة ـــاء ـــض أع الــمــاضــي اقــتــصــار حـــضـــور
الــخــالف، حسم الظهراني  ـــاول  وح االجــتــمــاع.
هذا االقتراح، وطلبُت قدمُت أول من «أنا بالقول:
والحكومة اللجنة أعضاء عــدا الجميع  خــروج
ــة ــان األم مــوظــفــي ــن م كبير  عـــدد ـــود  وج نتيجة 

االجتماع». في العامة
ص14و15) (التفاصيل

غدًا الموازنة ملف تحسم النواب» «مالية
غد صباح ــة ــوزاري ال واللجنة الــنــواب بمجلس واالقتصادية المالية الشئون لجنة تحسم  أن  يتوقع   ]

.2010 - 2009 الماليتين العامة للسنتين الموازنة بشأن النقاش الموضوعات مثار (الخميس)
الوزارية اللجنة به  تقدمت الذي المقترح مؤخرًا رفضت واالقتصادية المالية الشئون لجنة أن إلى  يشار
االجتماعية  التنمية لوزارة  التابع  المحتاجة األسر بصندوق وربطه دينار مليون 15 مبلغ تخصيص بشأن

ص15) (التفاصيل استمرار صرف عالوة غالء المعيشة للمواطنين.      عن عوضًا

بحرينيًا 25 تسرح تنظيفات شركة

األمالك» تناقش «تحقيق
مواقع العقارات اليوم

االنتحاريات مدربة يعتقل العراق
رويترز - بغداد §

أمس اعتقلت أنها العراقية الــقــوات كشفت  ]
نفذن  انتحارية  28 من أكثر دربت إمرأة (الثلثاء)

العراق. أنحاء في عمليات
قاسم الــلــواء بغداد أمــن باسم المتحدث ــال  وق
جاسم سميرة أحمد تدعى التي إن المرأة الموسوي
ألقي المتشددة السنة أنصار جماعة في والعضو
أسبوعين. قبل يحدده لم  مكان  في عليها القبض
المخابرات معلومات إن صحافي مؤتمر في وقال
أنها أوضحت السكان بها  أدلى  سرية ومعلومات

 80 من أكثر تدريب على  مباشر بشكل  تشرف كانت
مصوراً شريطًا  وعرض وديالى، بغداد في إرهابية 
العمر مــتــوســطــة امــــرأة وهـــي ــم  ــاس ج فــيــه  ــرت  ــه ظ
بتدريب واعترفت األســود التقليدي الــزي ترتدي

ديالى. في للشرطة مركزاً هاجمت انتحارية
قد األخــرى والجماعات القاعدة تنظيم ــان  وك
انتحارية مهمات في وفتيات نساء إرسال من زادوا
وهو التفتيش ــالل خ أمــرهــن افــتــضــاح الستبعاد 
 2007 العامين في انتشاراً أكثر أصبح أسلوب

                 .2008 و
 (التفاصيل ص23)

دينار  257 ألف بإرسال المقداد اتهام
التنمية وزارة علم دون للخارج

الشيخ - عادل المنطقة الدبلوماسية §

 257 مبلغ بإحالة مالي بكشف (الثلثاء)  أمس مساء المقداد حبيب محمد الشيخ العامة  النيابة واجهت ]
المتهم المقداد لكن االجتماعية، التنمية  وزارة من إذن على الحصول دون  من البحرين، خارج  دينار ألف

النيابة العامة. أسئلة على رفض اإلجابة اإلرهاب» بـ«تمويل
استجواب أعادت «النيابة أن وهو يسميه أن  دون المقداد الشيخ إلى  العامة النيابة أصدرته بيان وأشار
مكافحة وحــدة تحريات عنه كشفت ما بشأن محاميه بحضور األخيرة ــداث األح قضية في المتهمين أحد
جمعيات إحدى  لمجلس رئيسًا  باعتباره المتهم  قيام  من  عنها  الصادر  المالي  والتقرير االقتصادية  الجرائم
وزارة من إذن دون من البحرين، خــارج دينار  ألف  (257) قدرها بلغ مالية مبالغ بإرسال األيتام رعاية
ثابت هو لما وبالمخالفة أجلها، من الجمعية تأسست التي الحقيقية عن األهداف وخروجًا االجتماعية التنمية

ص11) التفاصيل ) الجمعية لدى الوزارة المختصة».                     بسجالت

العامة الــدولــة  ــالك أم في البرلمانية التحقيق لجنة  تناقش  ]
مع (األربــعــاء) اليوم خليل عبدالجليل النائب برئاسة والخاصة
مواقع بعض  على الحاصلة  التغييرات  العقاري  التسجيل  من  وفد
لدى رسميًا تقييدها دون أو ذلــك  يثبت سند  ــود وج دون العقارات 

العقاري. التسجيل
الواقعة  ــي ــألراض ل ــارة  ــزي ب ــراً  ــؤخ م قــامــت اللجنة أن  ــى  إل يــشــار   
مطابقتها من  للتحقق والمحرق والعاصمة  الشمالية بالمحافظة 

المالية. وزارة من لها  المخصصة  الوثائق مع

هاني الفردان الوسط - §

البحرين متحف ــي ف تنظيفات شــركــة أنــهــت   ]
بسبب  لديها يعملون 25 بحرينيًا نحو عقود الوطني
المتحف. تنظيف في االعالم وزارة مع  عقدها  انتهاء 
وزارة لدى الشركة على  عمالية قضايا  العمال ورفع
طلبت الشركة  أن  لـ»الوسط» ــدوا أك أن بعد العمل
على مستحقاتهم لحصولهم استقاالتهم تقديم منهم
المسبق علمهم نتيجة العمال رفضه ما وهو المالية،

بالكامل. حقوقهم ضياع تعني االستقالة بأن

منجانبها،قالت وزارةالعملإن القضيةلمتسجل
الضرر وقوع لعدم العمالية الشكاوى ملفات ضمن
بل فعلي بشكل  تتم لم التسريح عملية وأن  بعد،
رسمي أي خطاب من دون وجود بإشعار شفوي فقط
على ـــوزارة  ال وبينت  التسريح. عملية  بشأن يفيد
التدخل يمكنه ال القانون أن مسئوليها، أحد لسان
ستسعى الــوزارة فإن وبالتالي الضرر، وقــوع  قبل 
مع الجلوس  خــالل من الطرفين بين الوساطة  إلــى
بعد مطالبهم تتضح  لم الذين  والعمال  الشركة  إدارة

ص10) (التفاصيل لدى الوزارة.     كامل بشكل
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التسعينيات مصطلحات
و«هيومن الدولية العفو منظمة مثل الكبرى، الحقوقية المنظمات عمل ]

بالتأكيد عملها أن  كما أشكالها، بمختلف الحكومات يعجب ال  ووتش»، رايتس
المنظمات هذه فإن  ذلك، مع اإلنسان...  بحقوق أساسًا يؤمن لم من يعجب ال

اإلعالم في الدولي، المستوى اتصاالتها ولها نفوذ على وتجري بياناتها تصدر
مكان. وفي كل جنيف، اإلنسان في حقوق مجلس وفي

بيان بشأن األفــعــال ردود بعض ــرى ن أن  مستغربًا فليس وعليه،
.2009 الثاني  كانون  يناير/   30 بتاريخ الصادر الدولية العفو منظمة

تسلسلية بصورة أخبرتنا الفقرات وهذه فقرات سبع على احتوى البيان
بشأن البالغ قلقها عــن فيها عبرت الحكومة إلــى برسالة  بعثت المنظمة أن 

تحدث ثم الماضي. األول ديسمبر/ كانون في تلفزيونيًا اعترافاتهم بثت األشخاص الذين احتجاز في االستمرار
بشأن المحامون قاله ما أوردت ثم إليهم، وجهت التي االتهامات وشرحت الثالثة، الناشطين اعتقال عن البيان
بعثتها رسالة عن البيان تحدث بعدها الحجيرة». بـ«متهمي عرف لما المتلفزة باالعترافات الثالثة اتهام ربط
«متهمي تعرض ادعــاءات في ومستقل» عاجل  تحقيق «بإجراء  فيها  طالبت الداخلية  وزير إلى الدولية» «العفو
مباشرة بصورة أضر قد تلفزيونيًا االعترافات  بث إن الدولية العفو منظمة بيان قال ثم النتهاكات.  الحجيرة»
األمر تقصي وسيتطلب العادلة، للمحاكمة باألجواء المطلوبة سيخل البث أن كما اإلدانة»، قبل المتهم «براءة بمبدأ

االعترافات. بث المتهمون قبل تعّرض لها التي الظروف
كان إن احتجاز مشيمع والمقداد»، وقالت استمرار أسباب معرفة طلبت جاء فيها: «كما الفقرة األخيرة للبيان
أساس على إليهما  ستنظر فإنها للحكومة، انتقادات فيها  بما  عنيفة، غير سياسية أنشطة بسبب فقط احتجازهما 

عنهما. المشروط وغير الفوري إلى اإلفراج وتدعو رأي أنهما سجناء
الدولية العفو منظمة تعريف فإن اإلنسان، حقوق ميدان  ففي  مضى... فيما المصطلحات هذه بكل  مررنا لقد
تقتنع أن على بالعنف، الشخص  أدين إذا  السياسي» «المعتقل مصطلح إلى  الرأي» «سجناء  مصطلح من ينتقل

بها. تهتم محاكمات أية باستمرار بشأن المنظمة تبديه الرأي وهذا عادلة، في أجواء تمت المحكمة بأن المنظمة
إذا إال  تتوقف لن أنها وتعلن البيانات، تصدر الدولية  العفو منظمة  كانت الماضي القرن من التسعينيات طوال
وبدًال الدولية»، دخول «العفو حينها ترفض كانت الحكومة ولكن السجون. المحاكمات وزيارة بحضور لها سمح
التقارير ال يتم نشر أن شريطة ،1997 في تزور البحرين أن األحمر» للصليب الدولية إلى «اللجنة سمحت من ذلك
استخدمت ولذلك الطرفان، به يقبل للمعتقلين  مصطلحًا الدولية اللجنة تستخدم  وأن الحكومة، غير طرف ألي
السرية معايير اللجنة على حافظت حين أمنية». وفي ألسباب حينها مصطلح «محتجزون األحمر الصليب لجنة
في  سجنًا  23 في  أمني» «محتجز  2111 أحوال   1997 في تفحصت إنها قالت إليها، توصلت التي النتائج بشأن

البحرين. أنحاء مختلف
في نفسها علينا فرضت التي األحمر» الدولية للصليب «اللجنة الدولية» أو «منظمة العفو مصطلحات عن بعيدًا
من أجل بذلت التي المخلصة الجهود إن األجواء التسعينية؟ تلك إلى تعود البحرين أن نود فعًال هل سابقة... حقبة
تلك عن إبعادنا في تنجح  أن بإمكانها والدولة المجتمع وبين المجتمعية، الفئات مختلف بين  العالقات إصالح

التسعينيات. في  جرى ما إلى تود العودة ال الفئات من مختلف األكثرية الساحقة األجواء، ذلك ألن
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هيل كريستوفر
(الثلثاء) أمــس يــوم أميركية ــالم  إع وسائل ــرت ذك  ]
المفاوضين كبير كــان الــذي األميركي الدبلوماسي  أن 
اختير هيل كريستوفر  الشمالية،  كوريا  مع األميركيين 

العراق. سفير واشنطن المقبل في ليكون
األميركي الرئيس أن نيوز» سي بي «اي محطة وذكرت
األمــيــركــي ــد ــوف ال ـــرأس ـــذي ت ال ــار هــيــل ــت بــــاراك أوبــامــا اخ
سفيرًا لــيــكــون ــغ ــان ي بــيــونــغ ــع م الــســداســيــة  لــلــمــحــادثــات 

العراق. في المتحدة للواليات

.1952 العام مواليد من -
مساعد منصب حاليُا يشغل  أميركي،  دبلوماسي -
والباسفيك. آسيا شرق لشئون الخارجية األميركية وزيرة
مما األميركية، الخارجية في دبلوماسيًا كان والــده  -

والده. كثير السفر مع جعله
عاد هايتي، من األميركيين الدبلوماسيين طرد بعد -

المتحدة. الواليات إلى عائلته مع هيل
بكالوريوس على وحصل بلده، في دراسته واصــل  -

.1974 االقتصاد العام علم في
تطوعي) عمل ( فريق السالم» «فيلق إلى انضم بعدها -

فيها. درس خريجي الكلية التي معظم مثل
الكاميرون في الفيلق ضمن التطوعي للعمل ذهــب  -

.(1976 - 1974)
الدبلوماسي. العمل اكتسب هنالك -

.1977 في العام الخارجية وزارة انضم إلى -
في األميركية السفارة في االقتصادية الشئون أمين  -

.(1985 - 1983) الجنوبية كوريا

مقدونيا (1998 - 1999). في - سفيرًا
- المبعوث الخاص لكوسوفو (1998 - 1999).

 -  2000) ــدا  ــن ــول ب فـــي ــدة ــح ــت ــم ال ـــات  ـــوالي ال ســفــيــر   -
.(2004

الجنوبية (2004 - 2005). كوريا لدى - سفيرًا
والمحيط آسيا شرق لشئون الخارجية وزير مساعد -

.(2005) الهادي
عملية في هولبروك ريتشارد الدبلوماسي مع عمل -
إلى توصلت والــتــي والهرسك البوسنة ألزمــة التسوية

.1995 العام في للسالم دايتون توقيع اتفاقية

رئيسًا تعيينه تم ،2005 العام شباط  / فبراير  في -
األزمة بشأن السداسية المفاوضات في األميركي للوفد 

الشمالية. لكوريا النووية
في الكبير التغيير مسئوًال عن سنوات كان أربع - خالل
من الرغم على الشمالية كوريا تجاه بوش إدارة سياسات
يعتبره ما يرفض الذي تشيني ديك الرئيس نائب معارضة

الملف. هذا تقديم تنازالت في
العام حزيران / يونيو في الشمالية لكوريا بزيارة قام -
عدة منذ البلد هــذا ــزور  ي أميركي مسئول كأكبر  ،2007

سنوات.
الشمالية كــوريــا أبلغته  ،2007 تموز / يوليو فــي  -
المسألة حل  من كجزء النووي مفاعلها تغلق ســوف  إنها

النووية.
ــي، ــروات ــك ال الــصــربــيــة، الــبــولــنــديــة، ــات:  ــغ ــل ال يجيد   -

المقدونيةواأللبانية.
إعالن بعد األميركية بوست» «واشنطن صحيفة قالت -
«صانع مع أنه أنه إلى مشيرة مفاجئ االختيار إن ترشيحه،
في خبيرًا وليس العربية يتكلم ال فأنه بتميز»، صفقات

راين كروكر. لسلفه خالفا المنطقة
في سفيرًا تعيينه على الشيوخ مجلس موافقة حال فى -
األميركى بلوماسي الد الوجود تزايد هيل سيشهد العراق،

هناك. من قواتها سحب واشنطن بدء مع
افتتحت التي الــعــراق فــي األميركية السفارة وتعد  -
في دبلوماسية بعثة  أكبر دوالر  مليار نحو  بتكلفة مؤخرًا

العالم على اإلطالق.
أطفال. وله ثالثة متزوج -

التنمية وزارة إطار خارج محتاجة كثيرة أسر هناك ]
شهرّيًا دخًال لديها رغم أن جّدًا، وعلى قاسية بظروف تمر
صعوبة تالقي فإنها األسرة،  رب راتب من عليه تحصل 

قائمًا. مازال الذي الغالء في ظل العيش في كبيرة
مراد عبدالحليم
النواب مجلس عضو

الكهرباء أعمال المقاولين وهيئة األشغال وزارة تراقب ال لماذا ]
ال والذين الطارئة، األعمال لتنفيذ  الشوارع  بحفر  يقومون الذين
شكاوى وبعد  ــدًا  ج طويلة مــدة بعد إال الــشــوارع  برصف يقومون 

المتضررين؟

خاصًا إلكترونيًا موقعًا تطلق
عن زوج بها بحثًا

موقعًا األميركية  نيوجيرسي ــة والي مــن سيدة أطلقت  ]
المناسب، الزوج على العثور في  منها أمًال  بها خاصًا إلكترونيًا

عرض جيد. 100 من أكثر اآلن حتى تلقت أنها مؤكدة
من  إعالمية مستشارة وهــي سنة)  42) بيكت نينا وقالت
عيد ليلة اإللكتروني موقعها أطلقت األميركية سومرست مدينة
المرأة وأوضحت ردة الفعل. من ذهلت كثيراً» إنها » السنة رأس
مشاعر  ببعض وأحست  اآلن حتى مواعيد 9 في خرجت أنها

أرسل شخص أي مشاركة ألغت أنها مضيفة داخلها، في الحب
يكن لم من كل أسماء «ألغيت وقالت قميص، دون من صورته
من كل ألغت كما كهذه»، صور برؤية أرغب ال فأنا يرتدي قميصًا
وذكرت وغيرها. أنت جميلة» مثل «حبيتي مالطفة كلمات أرسل
بد ال بأنه  مقتنعة بيكيت أن نيوز»  دايلي «نيويورك صحيفة 
وقالت جداً. قصيرة ولفترة العشاء تناول خالل رجل  لقاء من

مهل». على األمور تسير وأن اللقاء جميًال يكون أن «أريد بيكيت

«كباب» بائع تشتكي من أوكسفورد البريطانية جامعة
أوكـــســـفـــورد ــة ــع ــام ج دخـــلـــت   ]
قضائي في جدل البريطانية العريقة
شاحنة ــي  ف الــكــبــاب  يبيع ــل  رج ــع  م
منها المنبعثة الــرائــحــة أن بحجة 

الطالب. تزعج
تليغراف» «ديلي صحيفة وقالت
سعيد إن (الثلثاء) ــس أم ــادرة  ــص ال
من مطعمه نقل على ُأجبر كشميري
تشيرتش ــس ــت ــراي ك ــــارع ش ــل  ــدخ م

حيث أوكسفورد جامعة من القريب
السنوات طـــوال  الــكــبــاب يبيع  ــان  ك
موقع إلــى  الماضية عشرة الخمس
البالغ كشميري أن وأضــافــت آخــر. 
الكباب  يبيع كان عامًا  62 العمر من
من المقلية والــبــطــاطــا والــهــمــبــرغــر
وحتى مساًء السابعة من شاحنته
العائدين للناس صــبــاحــًا الثالثة
ــم، ــه ــوت ــي ب ــــى إل بــــأوقــــات مـــتـــأخـــرة

جامعة أن  ــى إل الصحيفة ـــارت وأش
الرائحة أن  على ــّرت أص أوكسفورد
حرمت كشميري طعام من المنبعثة
على أيضًا وشّجعت النوم من طالبها
الكحولية المشروبات مدمني انتشار
بلدية إلى طلبًا  وقدمت  المنطقة  في

رخصته. لسحب أوكسفورد مدينة
بــلــديــة  إن ــة ــف ــي ــح ــص ال وقـــالـــت   
نقل ــك ذل مــن بـــدًال أوكــســفــورد قـــررت

 200 تبعد مسافة  كشميري شاحنة 
اتفاق ــار إط فــي الجامعة عــن يـــاردة 

تسوية.
إنه قوله كشميري  ــى  إل ونسبت
الناس ويخدم مفيدة خدمة «يقدم
 15 منذ أوكسفورد طالب بينهم ومن 
شاحنته ــى إل ــون ــأت ي ــن ــذي وال ــًا  ــام ع
في ــون ــدرس ي حين البطاطا لــشــراء

الليل».

أيه) بي (إي األميركية هيلز بيفرلي مدينة األوسكار في جائزة تمثال أمام وينسليت كيت البريطانية الممثلة

تدعوها لم يوم زفافها ألنها أختها تضرب
وصلت امرأة توقيف عن األميركية إنديانا والية في  السلطات  أعلنت ]

العروس. وهاجمت تدعوها لم التي شقيقتها زفاف حفل إلى
في الشرطة عن مونستر» أوف إنديانا  ويست  نورث «ذي صحيفة ونقلت
تطبق جرمًا، تعتبر  وهي الضرب،  تهمة أن قولها األميركية  بورتر مقاطعة
مكان  إلى  وصلت بعدما سنة)   23 ) بريكر ماري آن إلى وجهت عقوبة فيه
وانتزعت الندي نيكوالس وزوجها كابيس  لوري  شقيقتها زفاف حفل إقامة
السيارة في  كانت إنها للمحققين الضحية وقالت العروس. شعر من  خصًال

كابيس وقالت الشباك، على بيديها  تضرب وأخذت  شقيقتها وصلت عندما
الحفل إلى المدعوة  غير أختها، متجاهلة المنزل إلى الدخول حاولت  إنها
رأسها. على  وضربتها  بقوة شعرها وشــدت  هاجمتها بريكر لكن أساسًا،
الحديث في «ترغب ألنها الحفل إلى  حضرت إنها  للشرطة فقالت  بريكر  أما

ووالديها. أختها مع العائلة مشكالت عن فقط»
حال ــي  ف كاملة سنة لــمــدة السجن عقوبة ــه  ــواج ت بريكر  أن ــى  إل يــشــار 

. نتها ا د إ

بنطاله في طيورًا يهرب
رجًال األسترالية السلطات  أوقفت ]
في الحمام طيور  من عدد تهريب  حاول

بنطاله.
«آي األسترالية األنباء وكالة وذكرت
 23 العمر من  البالغ  الرجل أن  بي»  آي
األسترالية العاصمة ضواحي من سنة

إن وما دبي، إمارة من قادمًا كان ملبورن
أوقفه ضباط حتى ملبورن في مطار حط
أغــراضــه وفــتــشــوا الــجــمــارك والــحــدود
فيتامينات علبة على يعثرون بهم وإذ
الــضــبــاط وأكــمــل طــيــور، بيضتا  فــيــهــا 
في مشداً يرتدي أنه فاكتشفوا التفتيش

حي، حمام طير  منهما كل في  ســاق كل 
حــزام على أيــضــًا الــرجــل بــحــوزة  وعثر 
من وعينات  ــة ــزراع ال ببذور  مليء ــال  م
إلى سلم ــد وق حقيبته فــي الــبــاذنــجــان
وموظفي ــي ــرال ــت األس الصحي الحجر 

التفتيش. قسم
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الفلبين رئيسة يستقبل الوزراء رئيس
آل سلمان بن خليفة الشيخ سمو ــوزراء ال رئيس استقبل  ]
لدى أرويو، ماكاباجال الفلبين جلوريا جمهورية رئيسة خليفة،
تجري عمل زيــارة في  (الثلثاء) أمس مساء البالد  الى  وصولها 
بين تربط التي المتميزة  العالقات تتناول مباحثات خاللها
في وتنميتها دعمها وسبل الفلبين وجمهورية البحرين مملكة

المجاالت. شتى

الماليزية البحرينية بالعالقات العهد يشيد ولي
حمد بن سلمان الشيخ سمو األعلى القائد نائب العهد أشاد ولي ]
المستمر البلدين  وبتطلع الماليزية البحرينية بالعالقات خليفة آل
واالستثماري واالقتصادي التجاري  التعاون  فرص تعزيز نحو
االستثمارات لنمو المتاحة والتسهيالت  اإلمكانيات من واالستفادة
أمس الرفاع بقصر العهد ولــي لقاء لــدى ذلــك جــاء البلدين. كال  في 
محمد، مهاتير مخزاني لداتو السابق الماليزي الوزراء رئيس نجل
مجاالت تنمية على البلدين كال في الخاص القطاع دور سموه مؤكد

التجارية بينهما. التبادالت وزيادة التعاون
من البحرين مملكة تقدمه بما محمد مهاتير أشـــاد جانبه مــن 
موجهًا المختلفة،  االستثمارية المشاريع  ونمو لتأسيس تسهيالت
تعزيز على من حرص ما أبداه على ولي العهد والتقدير لسمو الشكر

بالده. واالقتصادية مع التجارية العالقات

العالقات يستعرض العمل وزير
والفلبين البحرين بين الثنائية

المبعوث مع  العلوي محسن مجيد العمل وزير استعرض  ]
لدول التعاون  مجلس لدول الفلبين جمهورية لرئيسة الخاص 
(AMA) جامعة مديرة بمعية اغيلوس آر امابيل العربية الخليج
(الثلثاء) أمــس صباح لهما  المرافق والوفد  البحرين بمملكة
والفلبين، البحرين بين الثنائية العالقات بــالــوزارة بمكتبه
قبل من المشهود التعاون بفضل ملحوظًا تقدمًا تشهد والتي

الصديقين. البلدين في والحكومة القيادة
العامة العالقات إدارة مدير حضره ــذي ال اللقاء، وتــنــاول
فوزية الوزير مكتب  ومديرة  الدوسري، سالم  صباح  والدولية
المشتركة بما المجاالت في التعاون تعزيز بحث شهاب، صالح
وعلى البلدين، في البشرية التنمية برامج ويخدم ينمي العالقة
إلى العمالية، إضافة بالمجاالت يتعلق منها ما وجه الخصوص

والتدريب. قضايا التعليم النظر بشأن وجهات تبادل
جامعة به تشارك الذي بالدور العلوي أشاد المناسبة وبهذه
وطرحها التعليمية لرسالتها تأديتها عبر التنمية في (AMA)
التخصصات الدراسية المختلفة وتخريجها للكفاءات البشرية.
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الفلبين جمهورية رئيسة لقائه لدى الوزراء رئيس سمو

مستمر العالمية المنح الدراسية برنامج العهد: ولي
بنا - المنامة §

األعلى القائد نائب العهد ولي أكد ]
بن ــان ــم ــل س ــخ ــي ــش ال ــو  ــم ــس ال صـــاحـــب 
المنح برنامج  استمرار خليفة آل  حمد
الفرص توفير في العالمية الدراسية
مملكة أبناء أمام الجامعية التعليمية
الراسخ اإليــمــان  مــن انطالقًا البحرين
نــحــو ــــرورة تــوجــيــه االســـتـــثـــمـــار ــــض ب
المواطن أن وخاصة البشري العنصر
ــي ــاس األس ــور ــح ــم ال ــي يــمــثــل ــن ــري ــح ــب ال
واهتمام لرغبة تنفيذاً البالد في للتنمية 
عيسى بن حمد الملك جاللة البالد  عاهل

خليفة. آل
اجتماع ــه ــرؤس ت لــدى ســمــوه ـــال  وق
الدراسية المنح برنامج إدارة مجلس
أمس: الرفاع بقصر عقد  الذي العالمية
برامج به تحظى ما عالًيا  نثمن «إننا
متابعة ــن م الــبــشــريــة الـــمـــوارد تنمية 
ــة الــمــلــك ــالل ـــة شــخــصــيــة مـــن ج ـــاي ورع

وخاصة ورعاه  اهللا حفظه المفدى الوالد
الذي التعليمي بالقطاع منها يتعلق ما
التطوير عملية  في األساس حجر يمثل
مخرجات جاللته ومتابعة والتأهيل
العالمية الــدراســيــة الــمــنــح ــج  ــام ــرن ب
المنح برامج في للتوسع وتوجيهاته

ــات ــاق ــط ال ــة ــي ــم ــن ــي الــمــواهــب وت ــن ــب وت
الواعدة». الشبابية

القائد نائب العهد ولي سمو وأعرب
يقوم ــذي ال لــلــدور ارتياحه عــن األعــلــى 
التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس بــه
العالمية ــة ــي ــدراس ال الــمــنــح لــبــرنــامــج 

مؤسسات مع وثيقًا تعاوًنا  أثمر الذي
ــت ــاب ــج ــت اس ـــي ـــت ـــاع الـــخـــاص ال ـــط ـــق ال
وخططه البرنامج  توجهات مع بدورها 
تمويل في ومساندتها دعمها خالل من
الرعاية فــئــات  مختلف  ــي ف الــبــرنــامــج

البرنامج. لدى المعتمدة

ــوه ــم س بـــــارك ــــدد،  ــــص ال هــــذا وفــــي  
ــج ــام ــرن ــب ال ـــه ـــوج ت اإلدارة  ومــجــلــس 
ــام أم ــرص ــف ال ــن م ــد ــزي ــم ــة ال ــاح نــحــو إت
ــــراد واألف ــاص ــخ ال ــاع ــط ــق ــات ال ــس ــؤس م
برنامج لدعم فاعلة شراكة في للدخول
وهو المنشودة األهداف وتحقيق  المنح
ــار اإلط ــذا ه فــي ســمــوه رغــبــة يعكس  مــا 
يلعبه الــذي ـــدور ال أهمية مــن  انــطــالقــًا
التنمية برامج دعم في الخاص القطاع
سموه موجهًا المملكة، فــي المختلفة
بحث الى التنفيذية واإلدارة المجلس
القطاع ــذا ه مشاركة  صيغ  مــن  المزيد

الحيوي.
ــا عـــدداً ــًض أي ــاع ــم ــت ــش االج ــاق هـــذا ون
جدول على المدرجة الموضوعات من
يتعلق ــا م ــة ــاص وخ ــاع ــم ــت االج ــال  ــم أع
ــات ــوازن ــم وال الــمــالــيــة بــالــشــئــون  منها 
الــبــرنــامــج أنــشــطــة لمختلف  ــررة  ــق ــم ال
مستفيض تقرير الى  المجلس  واستمع

الشأن. هذا  في

العالمية الدراسية المنح برنامج  إدارة مجلس اجتماع مترئسًا العهد ولي سمو

«اليونيدو» يبحث التعاون مع البحارنة
بنا - المنامة §

للشئون الدولة وزير بحث ]
لدى البحارنة نـــزار  الخارجية
وزارة ـــوان دي ــي  ف بمكتبه لقائه 
(الثلثاء) أمس صباح الخارجية
ــج ــام ــرن ــب ل ــذي ــي ــف ــن ــت ـــر ال ـــدي ـــم ال
في والتقني التنموي الــتــعــاون
للتنمية المتحدة األمـــم منظمة
ديميتري (اليونيدو)  الصناعية 
مــكــتــب ــوف ورئــــيــــس ــون ــك ــس ــي ب
ــم ــاش ه ــن ــري ــح ــب ــال الـــيـــونـــيـــدو ب
التعاون تعزيز حسين، سليمان
ــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن ــي الــقــائــم ب
للتنمية المتحدة األمــم ومنظمة

(اليونيدو). الصناعية
بيسكونوف  زيـــــارة وتـــأتـــي  
في للمشاركة البحرين لمملكة
للتكنولوجيا ــي ــدول ال المؤتمر
يعقد الــــذي الــنــظــيــفــة ــة  ــاق ــط وال
 4  2- مــن المنامة العاصمة فــي 
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االقتصادية العالقات ويستعرض ...
السويدي  السفير  مع

ــة ــدول ال ــــر وزي ــرض  ــع ــت اس  ]
البحارنة نزار الخارجية للشئون
ـــوان دي فــي  بمكتبه لــقــائــه ـــدى  ل
أمــس ــاح ــب ص الــخــارجــيــة وزارة 

السويد مملكة سفير (الثلثاء)
البحرين مملكة  ــدى ل مقيم غير
العالقات بييار، ستيفان برونو
الصديقين البلدين بين الثنائية
جــمــيــع فــــي ـــل تـــطـــويـــرهـــا ـــب وس
المجاالت في وخاصة المجاالت،

واالقتصادية والفنية. التجارية

(بنا) عام «اليونيدو» مستقبًال مدير البحارنة

بها الناطقين لغير العربية لتعلم برنامجًا تطرح «التربية»
والتعليم التربية وزارة - عيسى مدينة §

التربية بوزارة المستمر التعليم إدارة طرحت ]
برنامج للجمهور الموجهة برامجها ضمن والتعليم
الناطقين لغير الفصحى الــعــربــيــة الــلــغــة تعليم 
إلى شباط 16فــبــرايــر/ بتاريخ سيبدأ والــذي بها،
االثنين  أيـــام ســاعــة،  30 بــواقــع  نيسان ــل/ ــري أب  6
في  إلى8.30  6.30 الساعة من  أسبوعيًا، والخميس 
دعت  و فقط، ديناراً  30 قدره برسم المسائية، الفترة
هذه من االستفادة إلى العربية باللغة الناطقين غير 

الدورة.                                                                                                     
القائم المهني والتطوير التدريب  إدارة مدير وقال
الشكر ــازي  غ المستمر التعليم إدارة مدير بأعمال
مساعدة ــى إل تسعى والتعليم التربية وزارة إن 
يؤهلهم بما إلتقانها العربية  باللغة  الناطقين غير
وتهيئتهم المجتمع، في بمسئولياتهم لالضطالع
التعامل من  وتمكينهم  البناء، عملية في  للمشاركة 
في وإشراكهم فيه،  يعيشون  ــذي  ال المجتمع بلغة
بشكل والثقافية واالقتصادية االجتماعية التنمية
متنوعة تعليمية  وبرامج خدمات وتوفير إيجابي، 
احتياجات وتلبي المؤسسات  ومتطلبات  تتناسب
وتوفير الــســواء  على والمجتمع األفـــراد وتوجهات
مع الظروف من التكيف البرامج التعليمية لتمكينهم
وكذلك المجتمع، ــي ف ــة ــادي ــص ــت واالق االجتماعية

المختلفة. المهنية األوضاع مع التكيف

تربوية زيارة تنظم «التربية»

الهاشمية األردنية المملكة إلى
وبعد للمعلمين، االســتــشــاريــة اللجنة نظمت 
مع بــالــتــعــاون والــتــعــلــيــم، ـــر الــتــربــيــة ــة وزي ــق ــواف م
المملكة إلــى تربوية ــارة  زي بــالــوزارة التعليم قطاع 
اللجنة أعضاء من سّتة بمشاركة الهاشمية األردنية
من الميدان مــن التربويين مــن ــدد  وع االستشارية
على لــالطــالع وذلـــك ــــوزارة، ال ــدارس وقــطــاعــات ــم ال
الخطط ــن  م ــادة ــف ــت واالس هــنــاك التعليمي الــنــظــام 
التعليمية العملية سير بشأن المتبعة والبرامج
قال ــارة ــزي ال تفاصيل ــن وع ـــة.  ـــي األردن ــدارس  ــم ــال ب
إبراهيم الوفد رئيس الثانوي التعليم إدارة مدير
على التعرف  الزيارة من الهدف «إن جمعان محمد 
والتعليم التربية وزارة تنتهجها التي األساليب
المعلومات تكنولوجيا تــوظــيــف بــشــأن ــــاألردن  ب
تنفيذه تم ما  عبر التعليمية بالعملية واالتصاالت 
المناهج خاللها من حولت إلكترونية برمجيات من
واحدة إلكترونية منظومة ضمن محوسبة كتب إلى
أن دون ــن م الــمــجــال  بــهــذا  العالمي الــتــطــور  تساير 

عن الكتب الورقية». تستغني
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أسس عادلة على المنافسة بتنظيم تطالب العام جمعية النقل

عبداهللا فاطمة - الوسط §

التنمية «مجلس عن صادر بيان قال ]
ــدة ــدي ج شــركــة أن أمــــس اإلقـــتـــصـــاديـــة» 
ذات ــارات ــي س تستخدم ـــرة األج لــســيــارت 
شركة من استيرادها يتم اللندني، الطراز
ــدأت ب الــمــتــحــدة المملكة ومــقــرهــا   (LTI)
أمس. يوم من لبتداء البحرين في أعمالها
الشركة «ستطلق التنمية مجلس وقــال
خــدمــاتــهــا األجــــــرة ــة لـــســـيـــارات ــي ــرب ــع ال
 200 مـــن ــة ــون ــك م مــجــمــوعــة ــدام  ــخ ــت ــاس ب
وتحمل ــد، ــوح م ـــراز ط ذات ـــرة أج ــارة  ــي س

التجارية». الشركة عالمة
شــركــة ـــدف ـــه «وت ــس ــل ــج ــم ـــــاف ال وأض
في إنشاؤها تم التي العربية، التاكسي
مجلس قــبــل مــن مــشــتــركــة  مـــبـــادرة  إطــــار 
البحرين ــك ــن وب ــة، ــادي ــص ــت االق الــتــنــمــيــة 
رفيعة مواصالت تقديم خدمة إلى للتنمية،

في المملكة». المستوى
ــاط ــق ــت ال ـــن م ــن الـــركـــاب ــك ــم ــت ــي ــــذا وس ه
كما الشوارع، في  المميزة األجرة  سيارات
أو االتصال، مركز خالل من  طلبها يمكنهم
البحرين. أنحاء  جميع  في  أو المطار  في
تلفزيون بــشــاشــة مــجــهــزة ســيــارة  ـــل  وك
ومدخل  ــة،  ــوص ب  13 بحجم كريستالية
األجرة دفع  يمكن كما  المتحرك.  للكرسي 
من االئتمان بطاقات باستخدام أو نــقــداً

آمنة. شبكة خالل
في   80 «يمتلك التنمية مجلس وأوضح
األجرة لسيارات العربية الشركة من المئة
الــقــدامــى، ـــرة األج ــارات ــي س سائقي  أيــتــام 
 20 بـ للتنمية البحرين  بنك يحتفظ  بينما
أن المتوقع ــن  وم الــشــركــة، مــن  المئة  فــي 
حيوّيًا دوًرا العربية التاكسي شركة تلعب
التنافسية وتشجيع القدرة خالل زيادة من
إلنشاء البحرين في المرخصة الشركات
ألي يمكن حيث ـــرة،  أج ــارات ــي س شــركــات 
تجارية رخــصــة عشرين يمتلك شخص 
من ـــوع ـــن ال هــــذا ــس ــي ــأس ــن ت ــري ــح ــب ـــي ال ف

الشركات».
لمجلس ــذي ــي ــف ــن ــت ال الــرئــيــس وعـــلـــق 
بن محمد الــشــيــخ ــة ــادي ــص ــت االق التنمية 
النقل بنية «تعتبر قائال: خليفة، آل عيسى
الشرق في األفضل البحرين في التحتية
الجديدة النقل شركة وستعمل األوسط...
توفير الراحة عن فضال قدًما، ذلك دفع على
ـــزورون ي ــن  ــذي ال واألجــانــب للبحرينيين 

النقل قطاع  يعد كما فيها. يعملون أو البالد 
هذه وستساعد اقتصادنا،  من مهّمًا  جــزًءا
فرصة   700 تأمين على الجديدة المبادرة

.« للبحرينيين جديدة عمل
الــشــركــة إدارة  مــجــلــس رئــيــس  ــــال  وق
ــس ــي ــرئ وال ـــــرة، األج ــارات ــي ــس ــة ل ــي ــرب ــع ال
نضال للتنمية، البحرين لبنك التنفيذي
خــالل ومــــن «إنـــنـــا ـــح الـــعـــوجـــان: ـــال ص
نعبر الجديدة، الشركة هذه في االستثمار
البحرينيين، حياة بتحسين التزامنا عن
االقتصاد دفع نستطيع ال أننا نعلم ونحن
خاص اهــتــمــام ـــالء  إي دون ــن  م األمـــام إلــى 
وكبنك ــا.  ــه ــي ف ــة ــل ــام ــع ال الـــقـــوى  لــتــطــويــر 
حول يتمحور الرئيسي دورنا فإن تنموي،
نؤمن ونحن  االقتصاد،  الــى قيمة إضافة
زيادة على يعتمد مستدام اقتصاد بناء بأن
يتالءم بما القطاعات جميع في اإلنتاجية

فرد». كل وقدرات ومهارات

 جمعية النقل العام 
جمعية رئــيــس ـــال  ق ـــرن آخ جــانــب  ــن  م

سيارات شركة أن عبداهللا محمد النقل العام
العمالة ــم ــزاح ت ـــدأت ب ــدة ــدي ــج ال ــــرة  األج
أن إلى مشيراً القطاع، هذا في البحرينية
ــرة األج ســيــارات قامت عندما حصل ــك  ذل
من 5 مواقف  يقارب أكثر ما بحجز الجديدة
تقديم فيه تم  الــذي  الوقت في المطار عند
األجرة سيارات أصحاب على الجدد هؤالء
إلــى ــث ــدي ح فــي عــبــداهللا ــة. وقــــال ــم ــدي ــق ال
األحد يوم صباح منذ بدأ ذلك «إن «الوسط»
سيارات سواق نحن، تفاجأنا  إذ الماضي
بعض بأن المطار، وجودنا في أثناء األجرة
لخمس تقريبًا وذلــك حجزها تم المواقف 
الموظفين بعض سألنا  وعندما  سيارات
تابعة ــارات ــي ــس ال هـــذه بـــأن ــا  ــارن ــب إخ ــم  ت
السواق نحن الــجــديــدة(...) الشركة إلــى 
الــخــطــوة هـــذه الــبــحــريــنــيــيــن اســتــنــكــرنــا
بمزاحمة القيام بسبب استنفر فجميعنا
أننا وخصوًصا البحرينية العمالة رزق

طويل». في طابور ننتظر كنا
تهدئة حاولنا كجمعية «إننا ــاف وأض
الجهة إلـــى بــالــتــوجــه  وقــمــنــا ــوع  ــوض ــم ال

خاطبنا محاوالت  وبعد بالمطار المعنية
السيارات بأن كان الرد أن المديرين إال أحد
الموقف مقابل  نقدّيًا مبلغًا تدفع الجديدة 
ال  نحن (...) األجرة سيارة فيه تقف الذي
نمانعمنوجودهم ووقوفهم معناإالأنذلك
بالحصول السيارات هذه تقوم أن يعني ال
السواق من الكثير أن  رغم  على دورنا على
طويل طــابــور فــي طويلة فترة ينتظرون
األمر أن وخصوًصا زبــون على  للحصول
في سائق كل دور وعلى  طابور  على يعتمد

الطابور». هذا
ـــواق ـــس ال ــة ــي ــب ــال غ أن عـــبـــداهللا  وذكـــــر 
ــل ــع ــف ال هـــــذا ـــروا ـــك ـــن ـــت ــن اس ــي ــي ــن ــري ــح ــب ال
من ألكــثــر عــاش ــن  م منهم أن  وخــصــوصــًا 
مع أنه  إال  القطاع هذا في يخدم قرن نصف
تقطع»، السائقين «أرزاق التنافس ــذا ه
منافسة ــاك ــن ه ــت  ــان ك إذا  أنـــه  إلـــى منبهًا
جميع على إنه إذ متعادلة، تكون أن يجب
من موقع أي في الوقوف األجــرة سيارات
عليهم أن جانب إلى األجرة مواقع سيارات

السواق. كباقي الطابور في الوقوف

أصبح مهددًا رزقها أن تؤكد العام النقل وجمعية عملها تبدأ الجديدة األجرة سيارات

العربي الخليج جامعة لطلبة منح 7 بـ تتبرع التعليم» «دعم
العربي الخليج المنامة –جامعة § 

التعليم لــدعــم ــة ــي ــل األه الــجــمــعــيــة ــت  ــرع ــب ت  ]
كلية ــي ف ــن ــي ــدارس ال ــن م طلبة لسبعة ــب  ــدري ــت وال
تغطي مالية بمنحة  العربي الخليج بجامعة  الطب
من كل وسلم  جزئيًا. الجامعية دراستهم مصاريف 
العسبول عبداهللا سعيد الجمعية إدارة مجلس رئيس
رئيسة العلوي جميل الجمعية إدارة مجلس وعضو

في الدعم. بمبلغ شيكًا غباش عبيد رفيعة الجامعة
التعليم لدعم األهلية الجمعية المقابل شكرت غباش
ازدهار في تساهم التي  الالفتة هذه على والتدريب
مدخول بتخصيص ووعدتهم التعليمية، المسيرة
لدعم   11 الكتاب معرض من  العربي الخليج  جامعة
في والتدريب التعليم  لدعم  األهلية  الجمعية جهود

بحريني. طالب لكل العلم توفير

لندنية بسيارات العربية» التكاسي «شركة إنطالق
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بنا -  § المنامة

للمجلس األعلى العامة األمانة نظمت ]
البحرين جامعة ــع م بــالــتــعــاون لــلــمــرأة 
دليل استخدام على مدربات لتدريب دورة
المحاكم أمام التقاضي إجراءات في المرأة
 3 ــى 2إل مــن الفترة ــالل  خ ــك وذل الشرعية

المجلس.  مقر 2009 في شباط فبراير/
القانوني التعليم  برنامج مدير  وقــال
البحرين جامعة ـ الحقوق بكلية المستمر
لوكالة تصريح في المصري  وليد محمد
إلى تهدف ــدورة ال هذه إن البحرين أنباء
الجمعيات مــن ــات ــدرب م وتأهيل تــدريــب 

ــرأة ــم ال ــل ــي ــدام دل ــخ ــت الــنــســائــيــة عــلــى اس
المحاكم أمــــام الــتــقــاضــي إجـــــراءات  فــي 

الشرعية.
التوعية الـــدورة تتناول أنها وأضــاف
ــــراءات إج ــردات قــانــون ــف ــم ــف ب ــري ــع ــت وال
ــة ــي ــرع ــش ال الـــتـــقـــاضـــي أمــــــام الـــمـــحـــاكـــم

وتعديالته.
إطار في  تأتي  ــدورة ال هــذه أن ــح وأوض
العامة األمانة بين الموقعة التفاهم مذكرة
البحرين وجامعة للمرأة األعلى للمجلس
ــادل ــب ت ـــي ف ــى الـــتـــعـــاون ــل ــص ع ــن الـــتـــي ت
التي الفعاليات من عدد  وتنظيم الخبرات
والواجبات بالحقوق التعريف في تساهم

بين الوعي زيادة تسهم في التي القانونية
العمل. وجهة الموظف

25 متدربة  يقارب إلى مشاركة ما وأشار
للمرأة األعلى المجلس  وإن الدورة  هذه  في
هذا ــن م النسخ ــن م الــعــديــد  بــتــوزيــع  قــام 
المملكة ــات  ــظ ــاف ــح م جــمــيــع  فـــي  ــل  ــي ل ــدَّ ال
بــقــانــون ــف ــري ــع ــت ــة وال ــي ــوع ــت ــرض ال ــغ ب

الشرعية. المحاكم
من  لهن البــد الــمــتــدربــات أن  ـــح  وأوض  
سيتم التي المفاهيم جميع من االستفادة
المتخصصة الدورة هذه في اليها التطرق
الشرعي بالقاضي التعريف سيتم حيث
ــون ــان ــق ال ـــــواد وم ــة ــي ــرع ــش ــم ال ــاك ــح ــم وال

عن ــك ذل تطبيق سيتم ثــم ــن وم الــشــرعــي 
المفاهيم لهذه عملي  شــرح  ــراء إج طريق 
تكون ان المرأة من بد ال مواد تتناول التي 

لها. وفهم بها إدراك على
أن في أمله عن المصري محمد وأعــرب
مفيد هــو مــا كــل  قدمت  ـــدورة ال ــذه  ه تكون 
عاتقهن على يقع سوف الذين للمدربات
دليل يــدرك واع جيل تعليم بالمستقبل
المجلس أن  ــًدا ــؤك م الــشــرعــيــة، المحاكم 
من ــد ــدي ــع ال بتنظيم قـــام ــرأة ــم ــل ل ــى  ــل األع
الضوء سلطت التي المتخصصة  الدورات
المحاكم فــي الــمــســتــمــرة الــتــوعــيــة  عــلــى 

غيرها. أو الشرعية

الشرعية المحاكم أمام التقاضي في دورة ينظم للمرأة» «األعلى

... إصداره  قبل الوداعي منزل في الدين علماء اجتماع حضور رفض وزير العدل

محرر الشئون المحلية الوسط - §

خطباء من وفد تشكيل إلى  الجودر  صالح الشيخ دعا ]
والشئون العدل وزير للقاء والشيعية، السنية الطائفتين
الوزير قرار بشأن آل خليفة بن علي خالد الشيخ اإلسالمية
دور  في  الخطابة ضوابط فــرض عــن  2009 لسنة   2 رقــم
هذا لتبني االستعداد أتــم  على أنــه على مــشــدداً العبادة،
شركاء ليكونوا مستقلين،  الخطباء يكون أن  على المقترح
تحولنا أننا هي «المشكلة أن مستدركًا المعايير. وضع في
بعض يستطيع ال  سياسية جمعيات حــول التمحور إلــى

عنها». التفكك األشخاص
دولة في أننا وخصوصًا القرار هذا «نؤيد الجودر: وقال
الماضية ــام  األي في أنــه  متابعًا والــقــانــون»، المؤسسات 
من ـــاًال ح ـــار أث ــا ــي، م ــن ــدي الــخــطــاب ال ــن ع ــًا ــروج شــهــدنــا خ

بمختلف أطيافهم. الوطن أبناء االستياء لدى
جداً، قوي المصلين على الديني الخطاب تأثير أن وذكر
أنه والسيما  شعورهم بكل ُمقدمين المصلين نرى ونحن

أن مضيفًا واآليــات. الدينية باألدلة مدعم مقدس خطاب
العبادة. دور داخل يعني العدل  ووزير  عامًا، كان الخطاب
األمر هذا مع نتعاطى أن من الساحة البد ونحن كخطباء في
يتعرض ما ظل في الفكري األمن  والسيما األمن نعزز وأن 
هذا أن نعتقد حين خاطئون ونحن  موجات، من العالم له

البحرين. في يحدث
بدعة، وليس بحديث، ليس األمر هذا أن وأضاف الجودر
من يرشد بأن النبي (ص) بأن من التاريخ هناك شواهد بل
في الضوابط، من ضابط وهــذا فليخفف» المسلمين «أّم
أحد أن  متابعًا المسجد، وداخل والصالة، الخطبة قضية
هذا ليس (ص) النبي له فقال صوته، برفع قام األشخاص

الصوت. هذا إلصدار المكان المناسب
محاوالت سندخل وإال مهمة «الضوابط أن على وشدد
مرحلة عــلــى ــون ــدم ــق م ــا ــن أن ــا ــوص ــص وخ ــة،  ــوب ــع ص ــر  ــث أك
سندخل المساجد في الديني  الشأن وبخلط  االنتخابات،

العراق». هو وأبرز دليل صعب وضع في
فأي الهواجس، في نعيش أننا «المشكلة أن ــح وأوض

بالصد، يــواجــه الــســاحــة، فــي العمل لتنظيم يتجه  قــرار 
نكون أن نستطيع أننا وأعتقد خاطئ، أمر هذا أن وأعتقد
األنظمة نرفض وال الــقــانــون دولــة نعزز  أن  ــد الب ــاء.  ــرك ش
من يحكم القانون وأعتقد فقط، لجيلنا المنظمة، وهذا ليس
واختتم الجميع». على  ينظم أن البــد القانون مخطأ،  هو
طرح الرأي، قادة وخصوصًا المجتمع فعاليات من «نتمنى

شفافية». بكل القضايا هذه
أنهم شيعة دين علماء من مقربة مصادر أشارت ذلك إلى
لـ اتخذه الذي السياق ضمن العدل   وزير قرار الى ينظرون
«االدارة أن  اذ الجعفرية، األوقاف إدارة قرارات «مصادرة»
شرعيًا بها المعمول األعراف  على اعتمدت تأسيسها ومنذ
األوقاف عليها  أشرفت األعراف وهذه الشيعة، مساجد في
بشأن معروفة فقهية  أسسًا  يعتمدون الذين  الدين  وعلماء
من كان العدل  ــر «وزي أن إلــى  مشيراً وأئمتها»، المساجد 
منزل في ــاف واألوق العلماء كبار مع يجتمع ان المفترض
االجتماع  يحضر لم لكنه أيام، 10 قبل الوداعي جواد السيد

القرار». هذا أصدر وبعد ذلك موقفه، تفسير ورفض

الممتد» الدفاع عبر «الحماية شعار تحت

البحرين في البحرية المنشآت أمن مؤتمر افتتاح
مهدي المنامة - مازن §

المنشآت أمن مؤتمر  (الثلثاء) أمس صباح  افتتح ]
األميركي البحري األسطول قيادة من بتنظيم  البحرية 
بمشاركة وذلك له، مقراً المنامة من يتخذ الذي الخامس

وآسيوية. وعربية أوروبية دولة 15 من أكثر من وفود
في وليم كورتني البحري اللواء األسطول قائد وأوضح
الذي يأتي المؤتمر تنظيم من الهدف أن االفتتاحية كلمته
في التعاون لتحسين السعي التوالي على الثانية للسنة
المشترك التعاون عبر البحرية المنشآت حماية مجال
الجهود تلك مثل على بالنفع سينعكس ما اآلراء وتبادل 

عمومًا. والعالم خصوصًا المنطقة في
من ينبع استقرارها  وضمان المنطقة أهمية أن  وأردف
العالم «ممول تعتبر المنطقة أن إلى مشيراً دولية، رغبة
االقتصاد الستقرار  ضروريًا يعتبر واستقرارها بالطاقة»
من العالم احتياطات  لمعظم احتضانها ظل في  العالمي

العالمية  االحتياطيات  من المئة في 20 وقرابة النفط
للغاز.

قوات عليها تشرف التي البحرية المنطقة أن واستطرد
المياه  ميل مربع من 2 مليون مسافة على وتمتد التحالف
مختلف  من سفينة آالف 10 يقارب لما يومية حركة تشهد
الملحة ــرورة  ــض وال المنطقة حيوية يعكس مــا ـــواع األن
مفهوم تطور إلى مشيراً فيها، البحرية السالمة لضمان 
السفن البحرية لتوفير مرافقة خالل من البحرية الحماية
كانت ســواء البحرية المنشآت حماية إلى لها الحماية 
بما الساحل، على بها مرتبطة  غيرها  أو نفطية منصات
الكهرباء توليد ومحطات المياه تحلية محطات ذلك في
المنشآت إلــى باإلضافة والــغــاز، النفط تكرير ومعامل

والسياحية. التجارية
المنطقة في  المنشآت تلك من  الكثير وجود أن  وأوضح
لتلك تــجــاريــة بــمــراكــز وارتــبــاطــهــا  الخليج  وخــصــوصــًا 

السلطات مع وإقليمي دولــي تعاون  وجــود يحتم الــدول
الوجود أن  معتبراً مستوياتها. مختلف على المحلية 
لتلك الخارجية الدفاع شبكة هو التحالف لقوات البحري

لحمايتها. متكاملة دفاعية منظومة ضمن المنشآت
البحرية رعته  الذي  األول المؤتمر نجاح أن وأضــاف
العام هذا لتنظيمه حدا بهم ما الماضي هو العام األميركية
ضرورة إلى مشيراً األول. المؤتمر توصيات  تطبيق  بعد
على المؤتمرات تلك مثل في إليه التوصل يتم ما تطبيق

المشترك. العملي التدريب مستوى
شعار تحت المنظم العام هذا اجتماع استقطب وقد
ثالثة لمدة يستمر الــذي الممتد»، الدفاع عبر  «الحماية
أمن  وخــبــراء عسكريين من مشارك  200 من أكثر ــام، أي
تركزت إذ القطاع البحري في شركات عاملة عن وممثلين
لحماية األميركية البحرية مقترحات على جلساته 

الدراسة. قيد التزال التي المنشآت البحرية

المؤتمر في المشاركون

لألطفال  2009 ربيع برامج بدء
االجتماعية التنمية وزارة بمراكز

االجتماعية التنمية وزارة - عيسى مدينة §

ـــوزارة ل التابعة االجتماعية ــز ــراك ــم ال ـــدأت  ب  ]
ألندية الربيع موسم بــرامــج  االجتماعية التنمية
لجميع كبيًرا إقباال شهدت التي والناشئة األطفال
سن حتى السادسة سن من ابــتــداًء الطفولة فئات 
شباط فبراير/ غرة للجنسين. وذلك مع عشر الثامنة

.2009
فاطمة االجتماعية التنمية وزيــرة بذلك صرحت
االجتماعية للمراكز التفقدية زيارتها خالل البلوشي
دورات أن  ــى إل مشيرة والناشئة، األطــفــال وأنــديــة
لتجديد  هــام مكسب  2009 الربيع موسم وبرامج
فصل ومشقة عناء بعد  لألطفال والحيوية الطاقة

كامل. دراسي
مدة قصر مــن الــرغــم  على ــه  أن البلوشي وذكـــرت 
البرنامج لكن فقط أيام عشرة في واختزاله الموسم
الكبرى الغاية ويحقق دوره يؤدي األندية في المعد

أربع إلى لتصل  التوقيت لتكثيف نظًرا  تنظيمه من
ومساًء. صباًحا أيام عشرة مدار على يومًيا ساعات

بعد جاءت البرامج هذه  أن إلى  البلوشي ونوهت
رغبات مع وتماشًيا السابقة للمراحل وتقييم دراسة
في والرغبة للحيوية واستعدادهم وميولهم األطفال
والراحة الفراغ أوقات أجمل وقضاء اإلبداع واالبتكار

واالستجمام.
اإلفادة هو برنامج أي  طرح من  الهدف أن وذكرت
األهداف ضمن من هدف  المواهب واكتشاف  عمومًا
والشخصية ــة ــردي ــف ال الـــفـــروق ــي ــراع ن أن  ويــبــقــى 
التي البرامج اختيار وعملية المستهدفة والفئات
ألفضل للوصول  محاولة إال هي ما باستمرار تتجدد
بالتقييم جادة الــوزارة أن مضيفًة الممكنة.  النتائج
نتائج على  التركيز على ــرص ــح ال ــل ك وحــريــصــة 
القوة نقاط على والوقوف والناشئة األطفال برامج 

القادمة. بالدورات استدراكه ليتم به والضعف

الربيع برنامج فعاليات من

بذكرى يحتفل الملكي الجو سالح
البحرين دفاع قوة تأسيس

بنا - المنامة §

صباح  دفــاع قوة ــدات  ووح البحريني الملكي الجو سالح احتفل  ]
جمع واألربعين، الحادية الدفاع قوة  تأسيس بذكرى (الثلثاء) أمس 
الفعاليات من العديد على واشتمل المختلفة، السالح وأقسام  أجنحة
الضباط من العسكرية ــدورات ال في ــل األوائ تكريم فيه وتم  العسكرية،
الجو ســالح  أجنحة ــادة ق جميع إلــى إضافة  واألفـــراد، الصف وضباط 

الشعب. ورؤساء البحريني، الملكي
بن حمد طيار الركن العميد البحريني الملكي الجو سالح قائد وهنأ
قوة يوم بمناسبة البحريني  الملكي الجو سالح مرتب خليفة آل اهللا  عب
الملك جاللة  األعلى القائد حمل  «لقد قائًال: واألربعين، الحادي الدفاع
قوة  يحيط ومازال الماضية، عامًا  41 مدى على  والبناء التأسيس راية 
فيه أسلحة ارتقت حتى الصرح هذا ويرعى وتوجيهاته، الدفاع برعايته

ومنعة وازدهار». تطور وعزة من عليه هي إلى ما قوة الدفاع ووحدات
الجو جناح  لتأسيس  األولى اللبنة بوضع جاللته قام «لقد وأضاف
ولتوجيهاته للجناح المتكررة جاللته لزيارات وكانت سابقًا، األميري
الذي القويم الطريق لنا  ورســم ــدرب، ال لنا جاللته أنــار  حيث  األثــر أكبر
من البحريني الملكي الجو سالح أصبح أن إلى خطواته  نتبع  مازلنا
البحريني الملكي الجو أن سالح في المنطقة». مشيراً إلى األسلحة أفضل

الوطن. حياض عن للدفاع االستعداد أهبة على
قتالية منظومات اليوم البحريني الملكي  الجو سالح لدى «إن وقال:
فيما وتنسيق بفعالية ـــات  األوق جميع فــي تعمل ومتكاملة متطورة
ثلة عاتق على تقوم التي  السالح في البشرية  القوة إلى منوهًا بينها»،

من الفنيين». وثلة الضباط الطيارين من
لدى وإن والتطوير، التحديث في مستمرة قيادتنا التزال «إن وأضاف
من تمكننا التي المنظومات بأفضل الجو سالح تزويد على العزم قادتنا

اقتدار». بكل بمهماتنا القيام
التطور أمامنا اليوم  «نرى البحريني: الملكي الجو سالح  قائد وقال
الـ مــدى على بناؤها تم متكاملة  عسكرية كقوة  الدفاع لقوة المشهود
الملكي  الجو ســالح تطور التطور،  هــذا ضمن ومــن الماضية، عامًا  41
كان والذي ومتميز مثالي بشكل العناصر مكتمل أصبح الذي البحريني
والقيادة السياسية القيادة لنا خطته  الــذي السليم  للتخطيط نتيجة

العسكرية على مدى تلك السنين».
كورتني وليم

وأولياء األمور للعاملين بالصحة دورة متخصصة تنظم جمعية الصم
حسين - قاسم توبلي §

دورة بتنظيم الــبــحــريــنــيــة  ــم  ــص ال جمعية  ـــدأت  ب  ]
الصحي، القطاع  في للعاملين اإلشــارة لغة في خاصة
من الفترة في والمهتمين  الصم  أمــور ألولياء وأخــرى
لدعم  الوطني بالمركز وذلــك فبراير/شباط،  5 إلــى   1

االجتماعية. التنمية لوزارة التابع األهلية المنظمات
الــصــم جــمــعــيــة ــس ــي رئ ــاح الـــــدورة رّحــــب ــت ــت ـــي اف وف
دولة من القديرين بالمدربين النعيمي مهدي البحرينية
محمد اإلشــارة لغة وخبير عبداهللا  علي  منى  ، الكويت
كما البحرين، الثاني بلدهم وفــي أهلهم بين الــرامــزي
من  مشاركًا،  53 عددهم بلغ الذين بالمشاركين رّحب
الصحية، بالمراكز السجالت بأقسام وعاملين أطباء
شكره ــن ع ـــرب وأع والمهتمين. الــصــم أمـــور ــاء  ــي وأول
إقامة فــي  الجمعية مــع تــعــاونــت  الــتــي الصحة  ـــوزارة  ل
تواجه التي الصعاب  تذليل إلى تهدف التي الدورة،  هذه

العالج. لتلقي الصحية للمراكز توجهه عند األصم
نوعها من األولــى تعد التي ــدورة ال أهــداف أهم ومن 
ــم األص ــع م ــل ــواص ــت ال ــي الــبــحــريــن، الــتــعــريــف بــطــرق ف
العاملون يحتاجها التي اإلشارية المصطلحات وتعلم
عند يومي بشكل الصحية والعيادات المستشفيات في
أخــرى جــديــدة ــردات  ــف م ضــم تــم ــد وق األصـــم.  مراجعة 

عددها البالغ  المصطلحات جــدول على مقررة تكن لم 
المشاركون  طرحه ما على  بناًء  وذلــك مصطلح،  300
الــدورة أمس اختتمت الــذي الوقت وفي  تساؤالت.  من 
من  بالصحة، العاملين من شخصًا  20 لعدد المكثفة
(الثلثاء) اليوم ستنظم صحية، سجالت ومنسقي أطباء
ــرى أخ لمجموعة يومين لــمــدة  مشابهة أخـــرى دورة 

شخصًا. عشرين من مكونة
بأولياء خاصة دورة تنظيم تم المسائية الفترة وفي

التعريف ــا ــه ــداف أه ومـــن بــالــصــم، والمهتمين األمـــور 
خــصــائــصــه ومــعــرفــة ــــم ـــع األص بــكــيــفــيــة الـــتـــواصـــل م
التحصيل فـــي الــســمــعــيــة ـــة  ـــاق اإلع ــــر  وأث ــة،  ــي ــال ــع ــف االن
على عــمــلــيــًا ــًا ــب ــدري ت ـــان ـــدورت ال وتــضــمــنــت  ـــي،  ـــدراس ال

اإلشارة. لغة مصطلحات استخدام
أوضحت الجفيري  روضـــة ـــارة اإلش لغة مترجمة
المحدود، الدخل  ذات الفئات من الصم فئة غالبية  أن
المستشفيات مراجعة على  العالج تلقي في تعتمد  التي

بالقطاع للعاملين الفرصة إتاحة فإن هنا من الحكومية،
ــل أج مـــن ــة، ــاي ــغ ــل ل ــم ــه م ـــــارة ــة اإلش ــغ ــي لــتــعــلــم ل ــح ــص ال
والثقة بــاالرتــيــاح  يشعره مــا الــمــريــض، مــع  الــتــواصــل 

. لطبيب با
الــمــجــتــمــع ــم ــه ــف ــت ب ــر الـــصـــم ــع ــا ش ــم ــل وأضــــافــــت: «ك
االندماج من  لمزيد سعوا كلما  معهم،  وتفاعله إلعاقتهم 
والمشاركة الذات، وتطوير  للتعلم  وسعوا  المجتمع، في

واإلنتاج». التنمية في اإليجابية

وباحثات أخصائيات المشاركين بين من أن يذكر
تلفزيونية، ومــذيــعــة ـــة،  روض ومــديــرتــا اجــتــمــاعــيــات، 
في الــمــشــاركــون عبر ــد وق خــاصــة. تربية  وأخصائية 
الدورة من  واستفادتهم ارتياحهم عن خاص استبيان 
على ــك ش ــال ب ستنعكس ــي ــت وال ــدرب ــم ال لــكــفــاءة ــرًا  ــظ ن
إعادة المشاركون  تمنى كما عملهم، مراكز في أدائهم 
لم لــمــن  أو ــر، ــث أك منها ليستفيدوا ــــدورات  ال هــذه  مــثــل 

العمل. ارتباطات بسبب للحضور الحظ يسعفهم

األمور وأولياء بالصحة للعاملين المتخصصة الدورة أعمال بدء

الخطابة» ضوابط «قرار لمناقشة وفد لتشكيل يدعو الجودر
»»»»»»»»»»»
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بالمعامير سيارة بحرق متهمين لخمسة سنوات 5
المحلية الشئون محرر - المنامة § 

الشيخ برئاسة  الجنائية الكبرى المحكمة حكمت  ]
طلعت القاضيين وعــضــويــة  خليفة  آل عــلــي  ــن  ب محمد 
 5 بسجن عبداهللا ناجي السر وأمانة الكعبي وعلي إبراهيم

. سنوات 5 لمدة بحرق سيارة متهمين
نيسان  9 ابريل/ في خبراً أرسلت الداخلية وزارة وكانت
بعد  بحروق وذلك آسيويان أصيب عامالن فيه قالت 2008
تعود سيارة داخل غاز أسطوانة بتفجير مجهولون أقدم أن

العمال. سكن متوقفة أمام آسيوي كانت إلى ملكيتها
و32  31 العمر من يبلغان اللذان اآلسيويان العامالن 
أن بعد وذلك «الطفيفة»،  بـ وصفت إلصابات تعّرضا عامًا
دّمر الــذي االنفجار إثر على المبنى داخــل إلصابة  تعّرضا
متوقفتين كانتا لسيارتين بأضرار  وتسبب كاملة سيارة
استهدفها التي  النسر) (ميتسوبيشي السيارة من بالقرب

التفجير.
من غــاز أسطوانة وضــع على  أقــدمــوا  مجهولون ــان  وك
وقد فيها، النيران إضرام قبل السيارة داخل الكبير الحجم
ووصولهم إلى المدني الدفاع رجال استجابة حالت سرعة
والمباني المبنى سكان  بقية  تعرض  دون  التفجير موقع
المدخل أعـــاق قــد  ــان ك الــحــريــق إن إذ لــلــضــرر؛ الــمــجــاورة 
أسطوانات قريب مبنى يحوي كان  فيما للمبنى، الرئيسي

إليها. أن تمتد النيران كادت الحجم الكبير من غاز
المختصة األمــنــيــة الــجــهــات شــرعــت ـــر،  آخ جــانــب  ــن  م

الحادث. ومالبسات ظروف في بالتحقيق
أشعلوا أنهم المتهمين وجهت إلى العامة النيابة وكانت
الحريق ــك ذل ــأن ش من ــان وك لشخص،  سيارة في حريقًا 
بوضع قاموا  بأن للخطر، وأموالهم الناس حياة تعريض 
لالشتعال قابلة حولها مادة بداخلها وسكبوا غاز أسطوانة
انفجار ذلك عن نتج حراري  بمصدر  وأوصلوها  (غازولين)

السيارة. في الحريق واشتعل االسطوانة
ــوزارة ب الــمــالزم ــو  وه القضية في األول الشاهد وشهد 
تحرياته بـــأن  الجنائية  التحقيقات ــــإدارة  ب الــداخــلــيــة
المجني سيارة حرق على اتفقوا  المتهمين  أن إلى توصلت
غاز اسطوانة والخامس الثاني المتهمان وجلب عليه،
برفقة بداخلها ووضعوها السيارة زجــاج الثالث وكسر
مــادة بسكب الخامس المتهم  ــام ق وبــعــده األول،  المتهم 
المتهم كــان بينما النار، بها وأشعل عليها (الغازولين)
انفجارها إلى أدى ما الجريمة، إلتمام المكان  يراقب  الرابع
السيارة صاحب وهو الثاني الشاهد أما الحريق، واشتعال
صوت وسمع بمسكنه نائًما  كان أنه شهد  فقد المحترقة
في مشتعًال  حريًقا وشاهد  النافذة عبر  فنظر زجــاج كسر
بسبب سيارته انفجرت  وبعدها  الشرطة  فأبلغ  سيارته
الحريق أن آخر شخص وذكر بداخلها، غاز اسطوانة وجود

ومنزله. سيارته إلى امتد

سترة في السير حركة تربك كراتين
- محمد الجدحفصي سترة §

أمس صباح الكراتين من كبيرة  كمية ــوع وق أدى  ]
الداخلية الشوارع  بأحد السير حركة شل إلى (الثلثاء) 
لمادة الكراتين  أن إلى التفاصيل تشير و سترة، لمنطقة 
صحيحة غير بــصــورة محملة كانت المالبس تبييض
السالمة بأمور التقيد لعدم ونتيجة الشاحنات، بإحدى
الشديد اإلرباك مسببة بالشارع اآلخر الواحد تلو تطايرت

الشارع. بوسط ومخلفة بقعة كبيرة السير بحركة
بإزاحة العمال  بعض مــع الشاحنة  سائق ــام ق ــد  وق
بالرمل، البقعة  آثار  وتغطية الطريق وسط  عن الكراتين 
الجهات بإبالغ سترة جزيرة أهالي بعض طالب بينما

يلزم. ما المعنية التخاذ

حرق  في متورط لمتهم 20 يومًا
البيت كريم أهل مسجد

الطريق وسط التي وضعت في الكراتين

المحلية الشئون محرر - المنامة §

ــي ــول ــخ ال ــــازم ح ــد ــدي ــج ــت ال قــاضــي  أمـــر   ]
ــام مــتــهــم ق ــي بــحــبــس ــك ـــة ســـر مــحــمــد م ـــان وأم
أهل كريم  لمسجد  تابعة  خشبية  غرفة  بحرق 

يومًا. 20 لمدة حمد  مدينة بمنطقة البيت 
يناير/   9 في أعلنت الداخلية وزارة وكانت
أمس  صحافي بيان في  2009 الثاني كانون
غرفة ــرق ــح ب ــا ــام ق شخصين عــلــى «الــقــبــض 
الــبــيــت ـــل أه ــم ــري ك ــة لــمــســجــد ــع ــاب خــشــبــيــة ت

حمد». مدينة بمنطقة
مديرية ــام ع مدير بأعمال  القائم ــرح وص
المتهمين ــأن ب الشمالية المحافظة شــرطــة
وتــم الــجــنــائــي ــرق ــح ال تهمة إلــيــهــمــا  ــدت  ــن أس

حيالهما. القانونية اإلجراءات اتخاذ
الدائرة ممثل  البلدي المجلس عضو  وكان
أدان ــع ــي رب ــف  ــوس ي ــد  حــم بــمــديــنــة ــســابــعــة  ال
الــتــابــع ــزن ــخ ــم ــرض لــه ال ــع ت ــق الـــذي ــري ــح ال
 1207 بمجمع (ع) البيت  أهل كريم  لمسجد
خفية أيــــاٍد ــة ــم «ث إن: وقــــال ــد،  ــم ح بــمــديــنــة 
طائفي شــرخ ـــداث إح بــهــدف الــعــبــث ــاول  ــح ت
العاشر يــوم في  وخصوصًا حمد،  مدينة في 
المخزن إحـــراق ربيع واعتبر الــمــحــرم». مــن 
وخصوصًا خطيرة «سابقة للمسجد التابع
من تعد لها التابعة والــمــرافــق  المساجد أن 
ــور ــت دس حــمــايــتــهــا ــى ــل ــي نـــص ع ــت ـــن ال ـــاك األم
تقدير محل  وهي للعبادة دوراً بوصفها البالد 

قاطبة». البحرين  أهل قبل من واحترام 
عام بشكل حمد مدينة «أهالي أن وأضاف
قــدمــوا ــد ق خــاص بشكل  الــســابــعــة والـــدائـــرة 
الوطنية الوحدة على الحفاظ في رائعًا مشهداً
مركز بجانب البيت أهل  كريم  مسجد يقع حيث
ـــاف  األوق يتبع وهــو الــكــريــم  لــلــقــرآن  تحفيظ 
الــتــعــايــش ــى ــل ــال واضــــح ع ــث ـــو م الــســنــيــة وه

وبين المنطقة». هذه في والمتناغم الجميل
الطائفية الفرقة بث على دأبــت ــاٍد أي «ثمة أن 
الحي وفي قامت حيث السابقة  المرحلة في
بيوت بعض على طائفي كتيب بتوزيع نفسه
مــمــارســة ــن م ــا ــه ــاج ــزع ـــدت ان الــمــجــمــع كــمــا أب

المسجد». هذا في الحسينية الشعائر
ــى إل ــر ــي ــش ت ـــل ـــدالئ ال «كــــل أن  ربـــيـــع  وأكــــد 
حــرق إلـــى ــدف  ــه وي مــفــتــعــًال كـــان  ــق  ــري ــح ال أن 
إن حــيــث ــم  ــاه ــواي ن خــيــب اهللا أن إال  الــمــســجــد، 
ما األلمنيوم مــن مصنوعة المسجد كابينة
ربيع ــا ودع مستطير». شر من المنطقة وقــى
التحقيق ــة ــل ــواص «م ـــى إل ــة ــي ــل ــداخ ال وزارة 
بمتابعة سيقوم ــه أن ــداً ــؤك م فتحته»، الــذي 
للوقوف الــوزارة  في المعنيين مع الموضوع
وخــصــوصــًا التحقيق مــســتــجــدات آخـــر  عــلــى 
وجدوا الحريق عاينوا  الذين األمــن  رجــال  أن 
ــًا ــاس ــي وأك نــفــطــيــة قــنــيــنــة مــخــزنــة فــيــهــا مـــواد
االشتعال سريعة وهي النايلون  من مصنوعة

للمسجد. المالصقة القبور  منطقة في
االلتفاف إلى الدائرة في  األهالي ربيع ودعا
وهــي ــم لــتــعــزيــز الـــوحـــدة الــوطــنــيــة ــالح ــت وال
كما العابثين. هـــؤالء خطط  بــإفــشــال كفيلة 
أحمد الجعفرية ـــاف األوق رئــيــس ربــيــع شكر 
سالمة على ليطمئن  بــه اتصل ــذي ال حسين
كابينة توفير  منه  «طلبنا ـــال:  وق الــمــوقــف.
معنا تعاونه  فأبدى  للمسجد مخزنًا  لتكون 
األوقــاف فــي األخـــوة توجيه سيتم  ــه أن وأكــد 
التي االحتياجات على  للوقوف  الجعفرية

الحريق». أتلفها
توجيهاته أصدر  العدل وزير أن ربيع  وذكر
كريم مسجد لبناء الجعفرية ـــاف األوق ــى إل
وقد  دينار،  ألف   200 قدرها بكلفة البيت أهل
يعد  وهــو أشهر  5 منذ العمل في المقاول بــدأ
الجعفرية األوقاف تتكفل الذي األول المسجد

حمد. مدينة في ببنائه

محل من سرقا متهمين حبس
دينارًا 9350 بقيمة أقمشة

العريبي عبداألمير سر وأمانة  شلبي أدهم القاضي  برئاسة  الرابعة  الجنائية الصغرى  المحكمة قضت ]
أمانة. خيانة قضية في أشهر 6 لمدة متهمين بحبس

بسرقة قاما المتهمين وأن ومالبس األقمشة محل لبيع يعمالن في المتهمين أن إلى القضية تفاصيل وتعود
المحل. صاحب عليه المجني قبل من أمرهما اكتشاف تم إذ دينارًا، 9350 بقيمة وأقمشة مالبس

بجدحفص حريق في آسيويين 3 مقتل بعد

الخطأ موت في تسببه بتهمة عمارة صاحب حبس
الــمــحــافــظــة ــة ــاب ــي ن رئـــيـــس  ــــرح  ص  ]
النيابة بـــأن  الــعــوفــي ــة ــام أس الشمالية 
قضية في الموسعة تحقيقاتها استكملت
والتي جدحفص في العمال  سكن حريق
الجنسية  مــن أشــخــاص  3 ضحيتها راح
العامة النيابة إلــى ورد  وإذ ــة،  ــوي ــي اآلس
العمل بوزارة المهنية السالمة قسم تقرير 
ثبوت مفادها نتيجة من إليه انتهى ومــا

العمال وفاة  عن  العمل صاحب  مسئولية 
للعمال سكًنا المبنى  بتخصيص  لقيامه
السالمة مواصفات فيه تتوافر أن دون من
تــوافــرهــا والـــواجـــب والــصــحــيــة المهنية 
العامة النيابة فــبــادرت العمال سكن في 
في وســؤالــه ــب الــعــمــل ــاح بــاســتــدعــاء ص
في جــاء بما  مواجهته وتمت التحقيقات 
تهمة إليه  ووجهت المهنية السالمة تقرير

عليهم المجني  ـــاة  وف ــي ف خــطــأ التسبب 
والصحة العمل  وزارتــي قــرارات ومخالفة
لجلسة محبوسًا وتقديمه بتوقيفه وأمرت
المحكمة  ــام  أم الــجــاري شباط فبراير/  9

الجنائية. الصغرى
بــالغــًا تلقت الــعــامــة  الــنــيــابــة أن  يــذكــر 
للعام  الثاني تشرين نوفمبر/  7 بتاريخ
ــم  ــدي ق بــمــنــزل ـــق ـــري ح بـــحـــدوث   2008

من  أشخاص  3 وفاة عنه نتج بجدحفص
النيابة العامة فبادرت اآلسيوية الجنسية
وتم لمعاينته الحادث  مكان إلى  باالنتقال
بــانــتــداب وأمــــرت ــة  ــع ــواق ال ــي  ف التحقيق 
الشرعي الطب والمختصة الفنية الجهات
الجنائي والمختبر المهنية السالمة وقسم
قرارها أصــدرت الفنية التقارير وردت وإذ

الصادر.

تعاطى  لمتهم 6 أشهر
سلمان ميناء في المخدرات

حازم القاضي برئاسة الخامسة الجنائية الصغرى المحكمة قررت ]
 100 وكفالة  أشهر  6 لمدة متهم بحبس مكي محمد سر وأمانة الخولي

مخدرات. تعاطي قضية في دينار 500 وتغريمة دينار
التعاطي بقصد وأحرز  حاز أنه للمتهم وجهت العامة النيابة  وكانت

بها قانونًا. المرخص األحوال في غير (حشيشًا)
غير بحالة سلمان ميناء في كان المتهم أن إلى القضية تفاصيل وتعود
المواد متعاطي المتهم أن إليها تبين والتي الشرطة استدعاء فتم طبيعية

المخدرة.

مسكنًا دخل لباكستاني وإبعاد شهر
القاضي برئاسة الخامسة  الجنائية الصغرى المحكمة  حكمت ]
شهر لــمــدة  باكستاني بحبس مكي محمد ســر ــة ــان وأم الخولي حـــازم 
في القضية تفاصيل وتتمثل مسكن. دخــول قضية في نهائيًا وإبعاده
ببالغ فتقدم منزله، داخــل وهو المتهم بوجود فوجئ  عليه المجني أّن

المتهم. وقبضت على التي حضرت للشرطة

سيارته متعاٍط في ضبط
بــرئــاســة ــة ــس ــام ــخ ال ــة ــي ــائ ــن ــج ال ــرى  ــغ ــص ال الــمــحــكــمــة  ــــت  أدان  ]
لمدة متهم بحبس مكي محمد سر وأمــانــة الخولي ــازم ح القاضي 
تعاطي  قضية  في دينار   500 وتغريمه  دينار  100 وكفالة  أشهر  6

. ت ا ر مخد
بقصد ـــرز  وأح ــاز ح ــه  أن للمتهم وجــهــت الــعــامــة الــنــيــابــة  ــت  ــان وك
وتشير قانونًا. بها المرخص  األحوال غير في (حشيشًا) التعاطي
دورية مــرور  ولــدى  سيارة  في كان المتهم أن  إلى القضية تفاصيل
وتبين علية القبض  فتم طبيعية  غير حالة في  المتهم شاهدت  أمنية

المخدرة. للمواد متعاٍط أنه

10 سنوات  متهم سجن
بيع المخدرات بتهمة

بن محمد لشيخ ا سة ئا بر ئية لجنا ا ى لكبر ا لمحكمة ا قضت ]
لكعبي ا علي و هيم  ا بر إ طلعت ضيين لقا ا ية عضو و خليفة  ل آ علي
ت  ا سنو  1 0 ة لمد ل و أل ا لمتهم ا بسجن هللا ا عبد جي نا لسر ا نة ما أ و
قضت  فيما ، ة ر ــد ــخ م د ا ــو م بيع قضية فــي ر يــنــا د ف  ال آ  5 يمه تغر و
 5 0 0 منهما كل يم تغر و سنة ة  لمد لث لثا ا و ني  لثا ا لمتهمين ا بحبس

 . لتنفيذ ا قف لو ر ينا د  1 0 0 لة كفا ت ر قد و ر ينا د
بقصد ع  با نه أ ل  و أل ا لمتهم ا لى  إ جهت  و مة لعا ا بة لنيا ا نت كا و
فيما ، ًنا نو قا بها خص  لمر ا ل  ا ــو ح أل ا غير في ة ر مخد ة د ــا م ر تــجــا ال ا
بقصد ة ز حيا و ز ا ــر ح إ تهمة لث لثا ا و ني لثا ا لمتهمين ا لــى إ جهت  و

. ًنا نو قا بها خص  لمر ا ل ا حو أل ا غير في ة  ر مخد ة د ما طي  لتعا ا
لبحث  ا قسم لى إ ت  ما معلو د  و ر و لى إ قعة  ا لو ا صيل  تفا تشير و  
ل و أل ا لمتهم ا م بــقــيــا تفيد ت  ا ر ــد ــخ ــم ل ا فحة مكا ة ر ا د بـــإ ي  ــر ــح ــت ل ا و
مة لعا ا بــة لــنــيــا ا ــن م ن ذ إ ر ا ســتــصــد ا فــتــم ة ر لــمــخــد ا د  ا ــو ــم ل ا ة  ز بــحــيــا
للمتهم كمين  عمل تم ن ذ لإل اً ذ نفا و مسكنه و لمتهم  ا شخص  لتفتيش 
على لقبض ا تم لتسليم ا و لتسلم ا ن مكا في و ي سر ر مصد يق طر عن

. لمتهم ا

آسيوي انتحار
سكنه بطشان شنقًا في

المحلية  الشئون محرر طشان -

االنتحار على ــدم أق عندما لحياته نهاية آسيوي عامل  وضــع  ]
وجد حيث طشان بمنطقة للعمال بسكن (الثلثاء) اليوم مساء شنقًا
زميلهم جسد نفسها بالغرفة معه يقطنون الذين زمالئه من  بعض
على وفاته إلى أدى ما بحبل نفسه  بربط  قام  أن بعد متدليًا اآلسيوي

. ر لفو ا
الشرطة مــن  فريقًا  كونت الــبــالغ األمنية األجــهــزة تلقت أن  وبعد 
الشرعي والطبيب  النيابة وكيل  من كل وبحضور  الجنائية واألدلــة 
ومن الحاالت هذه مثل في الالزمة ــراءات اإلج وأخــذ الجثة  لمعاينة
المتوفى. هوية وتحديد لمعاينتها المشرحة لموظفي تسليمها تم ثم
على إقدامه وراء الحقيقية األسباب لمعرفة جاريًا التحقيق ومازال

. ر نتحا ال ا
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فرصة أقرب في المشكلة بحل طالبوا البلديون

الوثائق ضياع بسبب ألعوام «آيلة» منازل بناء تعطل
العوض - فرح الوسط §

اآليلة البيوت وترميم بناء «إعادة مشروع جاء ]
الملك جاللة البالد عاهل  أطلقه الذي  السقوط»، إلى
ويحمل طموًحا،  مشروعًا  خليفة آل  عيسى بن  حمد
ألصحاب والــطــمــوح اآلمـــال مــن الكثير  طياته  بين 
من الكثير أن إال السقوط، إلى المهدمة واآليلة المنازل
إعاقة في متسببة تعترضه، والتزال كانت العقبات
صامداً ــزال الي ذلك  مع لكنه فيه، العمل  أو نجاحه،

ومستمّراً.
 2003 العام في فعلّيًا المشروع انطالق ومنذ
المعرقالت من الكثير المشروع واجه اليوم وحتى
الكهربائي، وتوصيل التيار تأخر قطع بينها: من كان
أعداد ــودة وع المستفيدة، المنازل وبناء هدم بطء
في تشققات حدوث بعد السابق وضعها إلى منها
العقبة أن إال البناء، سوء على يدل ما وهو جدرانها،
موازنة تخصيص هي  المشروع، ظهر  قصمت التي
المشروع  ــان ك أن  بعد ماليين  5 تبلغ ــه،  ل مــحــددة

بموازنة مفتوحة.
نجد وتطوراته متابعة المشروع في وباالستمرار
أصحاب هم فها تنتِه، لم واجهها التي العقبات أن
ولسوء المشروع أن تستفيد من تقرر لها التي المنازل
يمضون خاصة ملكيات  أو وثائق دون  من حظهم
بناء وإعادة هدم في البدء ينتظرون وهم عدة أعوامًا
نصيبهم حسرة على ينظرون أنهم في حين منازلهم،
جيرانهم يرون وهم ينالوه- لم -الذي المشروع من
وقد المشروع من المستفيدين وأقاربهم وأصحابهم
وسكنوا بل إليها، ــادوا وع منازلهم بناء إعــادة  تمت 

منزًال. 20 يتجاوز قد ال عددهم أن على رغم فيها،

«الوسطى» في حاالت 7 الستري:
البيوت لجنة  رئــيــس تــحــدث الجانب ــذا  ه ــي  وف
للمنطقة البلدي المجلس فــي السقوط  ــى  إل اآليــلــة
التي الحاالت «عدد أن عن الستري عادل الوسطى
وملكيات خــاصــة  وثــائــق  وجـــود ــدم ع مــن  تــضــررت 
إعادة  «تمت أنه مضيفا ــاالت»، ح  7 يبلغ لمنازلهم
معرضان وهما المتضررة المنازل من منزلين بناء
لعدم وذلك أخرى، مرة السقوط إلى آيلين يكونا ألن

فيهما». يسكن أحد وجود
المنازل كباقي «المنزلين أن الستري ــح وأوض
يستفد ــم  ل وبــالــتــالــي تسجيلهما يتم ــم  ل الخمسة 
هذه إنهاء على «العمل أن مؤكًدا منهما»، أصحابهما
مع البلدية المجالس  إلى وصولنا منذ بدأت  األزمة
عندما الكعبي البلديات والزراعة جمعة شئون وزير
أن لنا  وتبين نفسها، للوزارة وكيل منصب في كان 
تظهر وأن بناء إجــازات ــدار إص من تخشى الـــوزارة

المنازل». ألصحاب مستقبلية مشكلة
في يطرح نفسه «الموضوع أن الستري وأضاف
في بالمشروع المختصة اللجان لرؤساء اجتماع كل
رئيس مع إليه ما توصلنا وأن آخر البلدية، المجالس
حل إيجاد هو الشيخ نور محمد التنسيقية اللجنة

اللجنة. رئيس به وعدنا ما وهو للموضوع، عاجل
ــدي ــل ــب ال ــس ــل ــج ــم «ال ــــإن ــب الـــســـتـــري ف ــس ــح وب
المنازل ألصحاب  اإليــجــارات من الكثير دفع تحمل
لم  المقابل وفي  اآلن، وحتى أعوام 5 منذ المتضررة

يجبرنا «األمر أن مبيًنا للموضوع»، حل إيجاد يتم
من المنازل أصحاب إخراج على األحيان بعض في 
وتكون كبير بشكل متضررة ألنها اآليــلــة منازلهم

خطيرة».
تسكن أن بين ــرق  ــف ال ــو ه «مــا الــســتــري: ـــأل  وس
نفسه المنزل  في أو السقوط إلى آيل منزل في عائلة 
تبادر أن  ضــرورة مؤكًدا بنائه»،  إعــادة تمت  أن بعد 
للمنازل البناء إجازات صرف إلى «البلديات» وزارة

جّداً. قليل وخصوًصا أن عددها المتضررة،
ضمن سيدرج  الموضوع أن  إلــى الستري ولفت
إلنــهــائــه، ــدي ــل ــب ال للمجلس ــة ــادي ــي ــت االع الــجــلــســة 
إجازات إصدار  مسئولية البلدي  المجلس وليتحمل 

وقت. أسرع في المتضررة للمنازل البناء

الحقوق لحفظ ضرورية الوثيقة العلوي:
في السقوط  إلــى اآليلة البيوت لجنة رئيس أمــا
العلوي أحمد سيد الشمالية المنطقة بلدي مجلس
10 منازل  نحو تضم الشمالية «المحافظة أن أكد فقد
وثيقة أي دون  مــن لكن  الــمــشــروع،  ضمن مسجلة 

لها».
كان إذا حلها يمكن «المشكلة أن العلوي وبّين
يمكننا وهــنــا ـــرى، أخ بمبان ــن م مــحــاصــراً الــمــنــزل 
إذا كان المنزل العكس من التعامل معه وهدمه، على
أية دون من المنزل إن إذ مفتوحة؛ مساحة في يقع
أين إلــى حــدوده  نعلم ال نفسه الوقت وفــي وثيقة،
عمرها يمتد  نفسها «المنازل  أن إلى  مشيًرا تمتد»، 

عاًما». 70 وأحياًنا 80 إلى
أصحاب يتفاهم أن «ضرورة على العلوي وشدد
نصيبهم توزيع أجل من تحديداً والورثة المنازل،
العدل وزارة من خاصة وثيقة واستخراج المنزل من
يمتلك مــن كــل  ــا ــًي داع الــمــذكــورتــيــن»، الحالتين  فــي 
اآليلة» «البيوت مشروع ضمن مسجًال سواء منزًال 
منازلهم، وملكية وثيقة تثبيت إلــى مسجل  غير أو 
الحقوق على  حــفــاًظــا منها، القديمة وخــصــوًصــا

أحفادهم. وألبنائهم أو الشرعية لهم

مهم الملكي الديوان تدخل السبع:
اآليلة البيوت لجنة رئيس تحدث جانبه، مــن
عبدالمجيد العاصمة  بلدي  مجلس  في السقوط  إلى

للمشروع التنسيقية «اللجنة إن ــًال: ــائ ق السبع
وجود عدم مشكلة إلنهاء الحلول من عــدداً وضعت
لتيسير ــات ــدي ــل ــب ال وزارة مــخــاطــبــة مــنــهــا  ــق  ــائ وث
يتمثل لألمر جذري حل بحاجة إلى أننا إال الموضوع،
إلنهائه، مباشر بشكل الملكي ــوان ــدي ال تدخل فــي 
الملكي الديوان  إلى خطاًبا رفعنا أننا وخصوصًا 

حتى اآلن». رد أي على نحصل لم بشأنه ولكن
الخاصة الملفات «بعض أن ــى إل السبع ولفت
وفي  ـــوام، أع  4 منذ معطلة المتضررين بــاألهــالــي
اآليل منزله  بــإعــادة منهم عــدد طالب نفسه الوقت 
ذلك يمكن ال أنــه إال منازلهم، إلــى والــعــودة كــان كما 
السابق «في أنه إلى منوًها المنازل»، تلك لخطورة
هم من وخصوصًا منازلهم من األهــالــي إخــراج تم 
أوراق على التدقيق  تم  ثم ومن الخطيرة  المنازل  في
مكتملة غير  المنازل تلك  أن تبين  وحينها المنزل، 

األوراق».
«الخطوة إن السبع ــال ق نفسه، الــجــانــب  ــي  وف
بإخراج فنقوم الحالي الــدور في تفاديها تم نفسها
3 أشهر  لمدة المستعجلة الحاالت ضمن المتضررين
إذا نبلغهم ثم ومن أوراقهم  على التدقيق  يتم أن إلى

ال». أم بناؤه يمكن ما

متذمرون المتضررون المحميد:
اآليلة البيوت لجنة رئيس أكد نفسه، الوقت وفي
عبدالناصر المحرق  بلدي مجلس في السقوط  إلى
المتضررة الحاالت من تخل لم «المحرق أن المحميد
أن إال نفسه،  للسبب  منازلها بناء ـــادة  إع ــدم ع مــن 
األهالي قبل من وجود تذمر مشيًرا إلى قليل»، عددها
قبل منازلهم مــن  إخــراجــهــم  جـــراء شــديــد واســتــيــاء 

إليها». العودة دون من أعوام،
التي الحلول  بين ــن «م ــإن ف المحميد وبحسب
تدخل هو المشكلة هــذه  إنهاء  في تساهم أن  يمكن
االجتماع «خــالل أنه إلى مشيًرا  الملكي»، الديوان
متابعة في المتخصصة اللجان لرؤساء االعتيادي
مخاطبة اقترحنا  البلدية المجالس في المشروع 

لها». حل إيجاد يتم ونأمل أن الملكي، الديوان

«الجنوبية» في حالة أية نسجل لم المهندي:
علي الجنوبية  للمنطقة البلدي المجلس رئيس 

تشهد لــم الجنوبية  «المحافظة أن ــر  ذك المهندي
أمر أنه إال المشروع، انطالق منذ  الحاالت هذه مثل
إنهاء ــوام أع منذ ينتظرون  الذين  لألهالي مؤسف

مشكلتهم».
عندما نوقش ذاتــه «األمــر أن  إلى المهندي ولفت
نقاشه يتم كما ــان، ــك اإلس وزارة ــدى  ل الملف ــان  ك
من وثيقة ــدار إص للمتضررين «يمكن مفيًدا اآلن»،
الجيران لهم يشهد أن أو  العقاري)،  (السجل قبل

منازلهم». بملكية
بناء أن  في تكمن «المشكلة  أن  المهندي وتابع 
أن إلــى مشيًرا  الوثيقة»، بوجود إال يتم لن المنزل
إلى تسعى المشروع لمتابعة  التنسيقية  «اللجنة

الطرق». أصحاب الطلبات بشتى مساعدة

تكفي المسح شهادة أمان:
المجلس عضو قال الموضوع، على له تعليق وفي
«مرور أعوام أن أمان رضي الوسطى البلدي للمنطقة
ــراً أم يعتبر حلها دون  مــن المشكلة ــذه ه على ــدة  ع
في ــت»، وق ــرع أس في إنهائها من البــد ــه وأن معيبًا، 
لبدء تكفي مسح شهادة «استخراج أن أمان رأى حين
أعوام،   5 منذ والمعطلة المهدمة المنازل في البناء
المسئولية بتحمل المنزل صاحب يتعهد أن على
وأثبت إليه  يعود  ال المنزل  أن القضاء  أثبت حال في

له». آخر ملكية

االنتظار من وأعوام المواطنون
في ـــراد  األف ــد أح ــو وه يوسف  أحمد المواطن ــا  أم
«أفـــراد أن أوضـــح  الــمــشــروع، مــن مستفيدة  عائلة 
بناء في البدء تأخر  بسبب كثيًرا تضرروا  العائلة
تم أن «بعد أنه مضيًفا ،«2005 العام منذ  المنزل 
وثيقة، دون  مــن ــه أن أبلغونا المنزل مــن إخــراجــنــا
الفريضة ــدي ــل ــب ال الــمــجــلــس سلمنا ــور  ــف ال ــى  ــل وع
تعود التي المستندات وبعض  بالمنزل، الخاصة

لنا». ملك المنزل أن تثبت والتي الجيران، إلى
تأخيرنا يتم مرة كل «في أنه إلى يوسف وأشــار
يتم لــم  لــمــاذا ـــؤاًال: س ــرح أط وهنا  مختلفة، بحجج 
المنزل»، من  إخراجنا قبل الوثيقة وجود من  التأكد

وقت. أسرع في للموضوع حل بإيجاد مطالًبا

السبع المجيد المحميدعبد الناصر أمانعبد رضي

الحسن: استكمال تطوير
الوسطى بسابعة 815 مجمع

الوسطى بلدي مجلس - سند §

بـــلـــدي ــــس ــــي رئ ــــــد  أك  ]
محمد الرحمن عبد الوسطى
 815 ــع ــم ــج م أن الــحــســن 
بمدينة السابعة بالدائرة
تطويراً حاليًا يشهد عيسى
التحتية البنية فــي شــامــًال
منوهًا مختلفة، مراحل على
جــمــيــع ـــــــارة ـــــى إن ـــك إل ـــذل ب
المعتمة والطرقات الشوارع

المذكور. بالمجمع
بــــأن ــــــــــاد الــــحــــســــن وأف
في ممثلة الــكــهــربــاء وزارة 
من وبمتابعة  اإلنـــارة قسم

بتثبيت قامت البلدي المجلس
إلى بالمجمع الرئيسي الشارع أمتار في ثمانية ذات اإلنارة أعمدة
عن فضًال اإلسكان بنايات  من بناية كل في كشاف  تركيب جانب
«أن مردفًا مؤخراً اإلسكانية والشقق البيوت بين  الطرقات إنارة
في العام للمجلس الحالية الدورة بداية منذ كانت متابعة إنارته

.«2006
ألعاب  تركيب الماضية الفترة خالل شهد 815 مجمع أن كما
فيه تم الذي الوقت في اإلسكان لبنايات المقابلة الساحات في
البنايات بين الخالية المساحات الستغالل الوزارة التنسيق مع

األحمر. بالطوب لألهالي ورصفها متنزه كمنطقة السكنية
السكانية بكثافته المذكور المجمع  أن إلــى الحسن  ــار وأش
الذي األمر اإلهمال، من الماضية الطويلة السنوات طوال  عانى
تطوير في األمر هذا تم ترجمة ما اهتمامه وهو يوليه المجلس بدأ
إضافية مواقف  وإنشاء المعمورة لجامع المجاورة الساحات 
الدائرة لشباب القدم لكرة ملعب إنشاء تم أنه الحسن وتابع له،

وتسويره بالشبك الواقي.
المجلس رئيس أوضــح للطرق التحتية البنية تطوير  وعن
الوقت في  وســاق قدم على جار العمل  أن الدائرة ممثل  البلدي
طرقات كامل  رصف لبدء تمهيداً  المياه أنابيب  لتطوير الراهن 

العاجل. القريب في المجمع وشوارع

تناقش خطتها «خدمات الوسطى»
2010 - 2009 لعامي التفصيلية

الوسطى بلدي مجلس - سند §

برئاسة أمس  الوسطى بلدي بمجلس الخدمات لجنة ناقشت  ]
قسم رئيس وبحضور هجرس وليد وعضوية حطاب ــرزاق ال عبد
اللجنة خطة جــواد محمد  التنفيذي بالجهاز والحدائق  المتنزهات 
جميع  تشمل تطويرية رؤية وفق  2010  - المقبلين2009  للعامين

التسع. المنطقة دوائر
البلدي المجلس أقرها أن بعد التفصيلية الخطة مناقشة وجاءت
مشاريعها العتماد البلديات شئون لوزير رفعها وتم سابق وقت في
التنفيذي الجهاز مع تم االتفاق مرسوم لها، و هو ما وفق المستقبلية
متابعة من اللجنة لتتمكن حدة على مشروع لكل متكامل ملف لفتح

لها. للرجوع وتسهيًال المشاريع
على ستركز  التكتيكية لرؤيتها ووفــقــًا  اللجنة إن  اب حطَّ ــال وق
بذلك منفذة محدد زمني ــدول  ج وفــق ــأول ب أوًال المشاريع متابعة
زمنية أطر  وفق المشاريع جميع جدولة بشأن المجلس توصيات 
الشعبية والساحات والمضامير للحدائق إنشاء من المعالم واضحة
ــرى أخ جــهــة ومـــن  ــا. ــره ــي وغ للمشاة جــســور  وإنــشــاء  والتشجير 
التبليغ آلية بشأن  الكهرباء وزارة رد اجتماعها في اللجنة  تدارست
تكون بأن الهيئة رد جاء  إذ والطارئة العادية الحاالت  في الخلل  عن
مؤخرًا الهيئة دشنته التي االتصاالت على مركز باالتصال هذه اآللية

البلدية. المجالس أعضاء مع ومتابعتها البالغات لحصر

التفصيلية لخطتها مناقشتها خالل الوسطى خدمات لجنة

الحسن الرحمن عبد

مرات 9 للمضاعفة الموازنة المقترحة بحاجة أن أكد

بالسقوط مهدد «اآليلة» مشروع الشمالي»: «بلدي
الحلواجي صادق - الوسط §

اآليلة المنازل مشروع رئيس حذر ]
الشمالي البلدي المجلس في للسقوط
المشروع سقوط  من العلوي أحمد  سيد
كانت موازنتها أن بعد المدى القريب على
من  دينار ماليين 5 بـ وأغلقت مفتوحة
مليون بمعدل  مناصفة توزيعها المزمع 
بين بــالــمــحــاصــصــة أو مــحــافــظــة  ــل  ــك ل
(الشمالية الخمسة البلدية المجالس
ــة ــام ــن ــم ـــى وال ـــط ـــوس والـــجـــنـــوبـــيـــة وال
ــة ــوازن ــم ال أقــــرت لــو والـــمـــحـــرق)، فــيــمــا

الحالية. بصورتها
على تعقيبه ــي ف ــوي ــل ــع ال ــــاف  وأض
ــر «األم أن للمشروع مــوازنــة تخصيص 
الملك جاللة قبل من  طمأنة  إلى بحاجة 
خطوات بسير  خليفة  آل عيسى  بن  حمد
المواطنين خشية ــل ظ ــي ف ــروع، ــش ــم ال
مؤكداً شمولهم»، عــدم  من المستحقين 
عددها يصل التي  ــر األس من «الكثير أن
هذا على كثيراً تعّول عام كل في بالمئات

المشروع».
مشروع نعتبر «نحن  العلوي  وتابع
بالموازنة للسقوط آيل هو اآليلة البيوت
لم الـــذي الــوقــت فــي الــمــوجــودة حــالــيــًا،
بهذه عــنــه  الـــدولـــة تتخلى أن  نــتــوقــع 
ــراراً إص نتوقع كنا أننا علمًا البساطة،
تبني ــأن ــش ب الملكي  الـــديـــوان  قــبــل  ــن  م
التخلي بعدم  وعد  طالما الذي  المشروع 
األساسية الحاجات يمس ــذي وال عنه،
أن موضحًا المالئم)»، (السكن للمواطن
أن على ينص البحرين مملكة «دستور
للموطنين والالئق المالئم السكن توفير
لتوفيره، تسعى أن الدولة على واجــب
التي العوائل اآلالف هناك أن  العلم مع
والخشب الحجارة  من  بيوت في  تعيش
أخذت التي بسمعة البحرين تليق التي ال

المنازل». تعمير ملف في جوائز
الخمسة أن نعتبر «نحن العلوي وأفاد

العامين ــة ــوازن م ضمن المقرة ماليين
المشروع،  عن تخلي هو  2010  -  2009
القول  يمكن التي ماليين 10 وأنه حتى الـ
بعد إقرارها بشأن تناور  الحكومة بأن
نتوقع  فنحن كنا ال تكفي، ماليين 5 زيادة
والتخلي المناورة  وليس منها المبادرة 
مشدداً بها»، المنوطة  المسئوليات  عن
يتحمل أن بالبحرين يليق ال ــه أن على
المنازل إعمار مسئوليات المستثمرون
الــوقــت ــي ف ــة ــدول ال ــن  ع للسقوط ــة  ــل اآلي
في كبرى وموازنات مبالغ تصرف الذي

يومين». أو خالل يوم مشاريع ترفيهية
المرصودة «الموازنة أن العلوي وبين
إال تكفي ال محافظة لكل للمشروع حاليًا
منزل  بمعدل أي فقط، منزًال 15 نحو لبناء
يتطلب الذي الوقت في دائرة، لكل واحد
ديــنــار  مــلــيــون  50 نــحــو ــروع ــش ــم ال فــيــه 
وسقوط أزمـــة حـــدوث  لتالفي كــمــوازنــة
الطلبات ـــدد ع لــكــثــرة نــظــراً ــروع  ــش ــم ال
الدولة أن يعني ما أي اآليلة، والمنازل

الموجودة الموازنة لمضاعفة بحاجة
حاليًا تسع مرات».

الدولة أرادت ما فــإذا للعلوي، ووفقُا
من ــر ــي ــب ك ــــزء ج ـــــأة ـــن وط ــف م ــي ــف ــخ ــت ال
فنحن الدولة، في المستمرة االحتقانات
أزمة حل  مسألة  هي  منها جزءاً  أن  نعتبر 
على راهنا ولطالما الخدمات، مشاريع
الخدمات ملف حلحلة الدولة تتناول أن
فيما األمني الشأن من بدًال األول بالدرجة

للدولة. العامة بالموازنة يتعلق
أوضــــح الــعــلــوي ــــرى، ـــن جــهــة أخ وم
والـــــوزراء المسئولين ــا ــون دع ــا  ــم ــال «ط
الشارع واإلطالع على أوضاع إلى للنزول
لسكن حتى تصلح ال  التي اآليلة المنازل 
أصرت ما «إذا أن إلى الفتًا الحيوانات»،
بشكل المشروع هذا دعم على الحكومة
وحجم تتوافق وبموازنة وحقيقي جدي
حلول إيجاد تستطيع لن فإنها المشروع،
يحصل من لما وإيجابي مقبول لها بواقع

احتقانات».

موازنة فائض عن العلوي وتــســاءل
يتوقع  كان 2007 2008- التي العامين
لمثل الفترة هذه في توجه أن المجلس
األولـــى، بــالــدرجــة الخدمية  للمشاريع 
المجاورة الــدول بعض  فعلت كما وذلــك
التي السعودية العربية المملكة مثل
هامش على المشاريع موازنة من رفعت
النفط برميل  ــدات  ــائ وع أســعــار ــاع  ــف ارت

الماضيين. العامين خالل
الــمــواطــن تحمل  ــوي  ــل ــع ال واســتــنــكــر 
الحكومة تحمل وعـــدم الـــدولـــة ــاء  ــب أع

المعاناة. هذه من األكبر الجزء
الــمــجــلــس ـــــوح الـــعـــلـــوي بــتــخــلــي ول
هذه ظل في المشروع عهدة عن البلدي
الشارع نقمة لتالفي الحالية الــظــروف 
من بمزيد البلدي المجلس يطالب الذي
أن يمكن ما أقل موازنة ظل في الخدمات

«بالكسيحة». توصف
استبشرت البلدية المجالس أن وذكر
بها البالد ملك جاللة وثقة بتكريم خيراً
للمجالس المشروع عهدة  تكليفه ــان إب

هي البلدية التجربة أن وتأكيده البلدية
الشعبي للحكم  مجالس  وأنها  مشروعه، 
إلى كافة والوزارات المؤسسات ودعوته

العقبات أمامها. وتذليل التعاون معها
ــون ــئ ش ـــــر وزي ــا طـــالـــب الـــعـــلـــوي ــم ك
التحرك ــرورة ــض ب والــزراعــة البلديات 
المشروع، هذه لدعم والحقيقي الجدي
الجدية يلتمس ــم  ل المجلس أن حــيــث
بالموازنة المشروع  هذا  دعم في  الكافية
علني ــل ــك ــش ب ـــدث  ـــح ـــت وال ــة  ــوب ــل ــط ــم ال
المواطنين آالف معاناة وبيان وصريح
ــرات ــش ــع ل ــول انــتــظــارهــم ــط ــي ـــــذي س ال
أن مبينًا الموازنة،  هذه ظل في  ــوام األع
الحقيقة ــذه ه ببيان يطالب «المجلس
المسئوليات تحدد حتى الوزراء لمجلس

بالتالي».
وقعت البلدية  المجالس أن وأضــاف 
جاللة ــوى  س يحله لــن  مـــأزق  فــي الــيــوم 
تنبئ التي  الــمــوازنــة تقلص بعد الملك 
المشروع أن إلى الفتًا  «اآليلة»، بسقوط
في العمل  آلية حبو  منها أزمات  بعدة مّر 
المشروع عهدة وتحول  اإلسكان  وزارة
ــة ــزراع وال الــبــلــديــات شــئــون وزارة  إلــى 
والــحــاالت األســمــاء  مــن  العديد وســقــوط 
وأخيراً له االنتقالية الفترة خالل  سهواً

الموازنة. تقليص
يتم الــتــي  ــر ــي ــاي ــع ــم ال أن  إلــــى  يــشــار 
في: تتمثل الــمــشــروع فــي بها التعامل 
جميع من ــرة  األس دخــل إجمالي يزيد  أال 
على األساسية األســرة ألفــراد المصادر
الطلب  صاحب يتقدم  وأن  ديــنــار،  600
السقوط، إلى آيل المنزل أن يبين بإثبات
برنامج قبل من البلدية من بأمر وهــدم
حال وفي السقوط»، إلى اآليلة «البيوت 
يجب عــقــاراً األســــرة ــالك أحـــد أفــــراد ــت ام
مربعًا،  متراً  150 مساحته تتجاوز أال
تنطبق الملكية معايير أن إلى باإلضافة
وقف السقوط ــى  إل اآليــلــة الــمــنــازل على 

الذرية.

الفردان) عقيل (تصوير: الشمالية   المحافظة للسقوط  في اآليلة البيوت أحد
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البحرين في المخالفين لرصد متطوع 100 من أكثر

النظافة مخالفات تكرار غرامة مضاعفة المنامة»: «بلدية
الحلواجي صادق - الوسط §

حاليًا أنها تشدد العاصمة بلدية محافظة أكدت ]
فيما المخالفين على الغرامات نظام تطبيق على
رقم قانون خالل من  وذلك العامة،  بالنظافة  يتعلق
وتعديالته،  العامة الصحة بشأن 1975 لسنة (3)
المتعلق الــجــزء فــي  الــقــانــون تطبق البلدية إن  إذ 
ستتضاعف المخالفة تكرار  حال في  وأنه بالنظافة،

المتجاوزين. مع تهاون دون من الغرامة قيمة
ــام ــع ال الــمــديــر لـــســـان ــى ــل ــة ع ــدي ــل ــب ــت ال ــف ــش وك
عضو   100 ــن م أكــثــر وجـــود ــن ع حسن عبدالكريم 
لرصد النظافة  أمناء برنامج ضمن مشترك متطوع 
المختصة. الجهات  لدى عليها والتبليغ المخالفات 
تزايد فــي البرنامج  فــي المتطوعين ــدد ع أن وذكــر 
في للمشاركة طلبات للبلدية تصل إذ مــضــطــرد،
ما الساخن الخط أو اإللكتروني البريد عبر البرنامج
موضحًة الجمهور، ووعي البرنامج نجاح على يدلل
المجالس أعضاء قبل من منهم  عدد ترشيح تم أنه

البلدية.
أوضــح النظافة، أمــنــاء ببرنامج يتعلق  وفيما 
إلى مباشرة وبصورة يهدف «البرنامج أن حسن

وتطبيق والتوعية المجتمعية الشراكة بين الجمع
تأصيل على البرنامج فكرة  ترتكز  كما الغرامات.
والمجتمع، الــبــلــديــة بــيــن المجتمعية ــة  ــراك ــش ال
المجتمع ــن م بعناية مــخــتــارة نخبة يــتــعــاون إذ 
(أمــيــن ـــ ب ويــســمــى  الــمــدنــي المجتمع  ــات  ــس ــؤس وم
ضبط في خدمات النظافة قسم متابعة مع النظافة)
المركبات بمراقبة النخبة هذه تقوم إذ المخالفات،
يمتد كما العامة،  بالنظافة المخلة والمؤسسات 
للحفاظ توعية وحمالت نــدوات تنظيم إلــى عملها

البيئة». نظافة على
بالبيئة المهتمة األهلية المؤسسات إشراك وعن
المنامة بلدية «قــامــت حسن أشــار البرنامج، فــي 
المعنية المدني  المجتمع  مؤسسات  بمخاطبات 
وجمعية للبيئة،  البحرين جمعية مثل بالبيئة 
ــة، ــالم ــس وال ــة ــح ــص ال ـــاء الــبــيــئــة وجــمــعــيــة ـــدق أص
تمت كما بالعاصمة، والنوادي الخيرية والصناديق
أيضًا الصحة  وزارة في البيئة  صحة قسم مخاطبة 
إلى لالنضمام منتسبيهم من يرغب من لترشيح

النظافة». أمناء منظومة
ــة ــاف ــظ ــن ال أمـــنـــاء ــع ــي ــط ــت ــس وواصــــــل حــســن «ي
أمامهم، مخالفة اقترفوا  من ضد العمل  المتطوعين

المختصة البالغات بتسجيل النظافة أمين يقوم  إذ
ومكان اللوحة ــوع ون المركبة رقــم  بتسجيل ــك  وذل
في ــــك وذل ـــت، ـــوق وال ــــوع الــمــخــالــفــة والـــتـــاريـــخ وق
المالحة، وسائط أو بالمركبات المتعلقة المخالفات
المخالفة وقوع حال في المؤسسة  واسم عنوان أو
قسم إلى المعلومات  وإرســال معينة، مؤسسة ضد 
للتحقيق المنامة بلدية في النظافة خدمات متابعة

فيها».
أو مواطن أي أمــام مفتوح «الباب أن  حسن وأكــد
من للنظافة كأمين البرنامج فــي لالنضمام  مقيم 
وإتمام للبلدية التابع النظافة لقسم مراجعته خالل
على المتطوعون يحصل إذ  المطلوبة،  ـــراءات اإلج

المنامة». بلدية من خاصة بطاقات
بين الــتــعــاون  خــالل «مــن أنــه إلــى حسن  ولــفــت 
استدعاء سيتم الداخلية  ووزارة المنامة  بلدية
اإلجراءات اتخاذ ويتم المخالفة، المركبات أصحاب

حيالها». القانونية
بلدية في النظافة  قسم رئيس أشــار جهته، ومن
متواصلة ستكون «الحملة أن إلى السلم علي المنامة
والفعاليات الـــورش بتنظيم المقبلة الــفــتــرة ــي  ف
ترحب «البلدية أن إلى الفتًا المختلفة»، التوعوية

إلــى لــالنــضــمــام بالبيئة المهتمين بــالــمــواطــنــيــن
النظافة». أمناء منظومة

فما  عامًا  18 يبلغ مواطن  «كل  أن السلم  وأوضح 
أجل مــن  بالعمل  ومعني بالموضوع مهتم  فـــوق،
والرغبة الــكــفــاءة نفسه فــي يجد وعــنــدمــا البيئة، 
االتصال النظافة، عليه أمناء إلى منظومة لالنضمام

بالبلدية».
حضور الطلب  صاحب من  يشترط  «كما وتابع 
بطاقة على  يحصل أن قبل كشرط خاصة محاضرة 

النظافة». أمناء برنامج في العضوية
و الشوارع في المهمالت رمي  غرامة أن إلى يشار
نوافذ من النفايات رمي العامة، واألماكن الشواطئ
أي أو الــشــارع في  السيجارة عقب  رمــي السيارات، 
 10 تبلغ للطرق العامة بالنظافة ــالل إخ فيه عمل
المباني هدم مخلفات  رمى من يعاقب فيما  دنانير،
مواد أي أو الحدائق، ومخلفات صناعات ومخلفات

50 إلى 100 دينار.  أخرى بغرامة تتراوح بين
خالطات عربات من األسمنت وتبلغ غرامة تسرب
الــمــواد  فــضــالت ــي رم ــة ــرام وغ ــاراً  ــن دي  50 األسمنت
ال  أن على أدنــى كحد دينار  100 الخطرة أو السامة

دينار. الـ300 تتجاوز

العامة الشوارع زوايا في المتكدسة األوساخ تبعثر )القطط المخرق : محمد تصوير ) العامة   مخلفاتها في الشوارع من تجارية تتخلص  محالت

المجالس» «مالية رؤساء يدعو «الوسطى»
الموازنة بشأن طارئ الجتماع

محرر الشئون المحلية الوسط - §

ــة ــن ــج ــل ال رئــــيــــس صـــــرح   ]
مجلس في والقانونية المالية
عدنان الوسطى المنطقة بلدي
إلى دعــوة ــه وج بــأنــه  المالكي، 
المالية الــلــجــان ـــاء رؤس جميع 
ــس ــال ــج ــم ال ـــة فــــي ـــي ـــون ـــان ـــق وال
ــاع ــم ــت الج ـــس، ـــم ـــخ الـــبـــلـــديـــة ال
المقبل األحــد يوم صباح طــارئ
المجالس مـــوازنـــات لمناقشة
وزارة قبل من تقليصها تم التي
والــــزراعــــة، ــات ــدي ــل ــب شــئــون ال
منه تعاني  الــذي  العجز بسبب
مليون   16 نحو إلى وصل والذي

دينار.
وزارة ــــي ــــك ــــال ــــم ال ـــــــــا  ودع
ــة ــب ــال ــط ــم ال ــــى ـــات» إل ـــدي ـــل ـــب «ال
على المترتبة المالية بحقوقها
الكهرباء فواتير  في المواطنين 
والـــمـــاء، ــاء ــرب ــه ــك ـــدى هــيــئــة ال ل
منذ  دينار مليون  17 تبلغ والتي 
وذلك  اآلن،  وحتى 2005 العام
وشح بالعجز ــذرع ــت ال مــن  بــدًال 

الموازنة.
بلدية بموازنة يتعلق وفيما
بــشــقــيــهــا ــة الـــوســـطـــى ــق ــط ــن ــم ال
والـــجـــهـــاز ـــدي ـــل ـــب الــمــجــلــس ال

«الوزارة المالكي: قال التنفيذي
ديــنــار،  ماليين  8 لنا خصصت
تــكــون أن ــا ــن ــراح ــت اق ـــان  ك فــيــمــا 
ولكن  دينار، مليون  12 الموازنة
الـــذي ــا فـــي االجـــتـــمـــاع ــأن ــاج ــف ت
في الماضي  ــاء ــع األرب ــوم ي عقد 
مدير برئاسة  البلديات وزارة 
والمالية البشرية الموارد إدارة
ــة ــوازن ــم ال أن الــــــذوادي، مــحــمــد 
هي الــوزارة قبل من المرصودة
وأضاف  فقط». دينار ماليين 8
خصص األول «الــبــاب المالكي 
يحتوي  وهو دينار  ألف  129 له
العاملة واأليــدي الــرواتــب على 
الشركات مع  والعقود والحوافز 
الموارد مدير بين وقــد ــرى، األخ
ــذا ه أن ــة ــدي ــل ــب ال فـــي  ــة  ــري ــش ــب ال
رواتب الموظفين ال يغطي المبلغ

طلبنا وكنا  ــي، ــاف اإلض والــوقــت
عضو  كــل لمساعدة موظفين  9
ألــف   44 مــبــلــغ ورصـــدنـــا  ــدي  ــل ب
الــذوادي ولكن لرواتبهم،  دينار
توظيف ــد ــوج ي ال ـــه أن ــا ــن ل ــن  ــي ب
األعــضــاء، لمساعدة  ألشــخــاص
األخرى البلدية المجالس فيما

االتجاه». هذا في قدمًا سارت
المرصودة «الموازنة أن وأكد
وهي ضعيفة، القمامة ألكياس
المئة،  فــي  80 بنسبة معدومة 
مشكلة ســـنـــواجـــه وبـــالـــتـــالـــي 
ـــارس/ م ــر ــه فــي ش ــرة جــــداً ــي ــب ك
يتحسن لم حال في المقبل آذار
ــات ــروع ــش م ـــاك ـــن الـــوضـــع، وه
الــوســطــى ــرة فــي الــمــنــطــقــة ــي ــث ك
إنجاز يتم ولن تجميدها سيتم
عيسى، مــديــنــة مــضــمــار ـــوى  س
ــرض ــت ــف ــم ال ومــــشــــروعــــات مــــن
إلى  حولت  2008 في إنجازها
رئيس ــن  ــي وب ــي».  ــال ــح ال ــام  ــع ال
المجلس أن الوسطى» «مالية
ــذي ــي ــف ــن ــت ال ـــن الـــجـــهـــاز طــلــب م
بشأن ومــقــتــرحــاتــه ــه  ــورات ــص ت
تــتــضــمــن أن عــلــى الــــمــــوازنــــة، 
بالمصروفات يتعلق مقترحًا
مع البلدية والــتــزامــات العامة 

الجهات». باقي

بال كهرباء واقف» «سوق في تجاريًا محًال 65 
علي الموسوي الوسط - §

نشب الذي الحريق تسبب ]
ســوق  ــي ف ــال تــجــاريــة ــح 3 م ــي ف
(اإلثنين) األول أمس يوم  واقــف
عن الكهربائي التيار انقطاع في
من  ألكثر تجاريًا، محًال 65 قرابة
غضب  أثار الذي األمر ساعة، 30
تعّطل إثر وذلك المحال، أصحاب

كامل. يوٍم ألكثر من أعمالهم
أحــد  ــب ــاح ص ـــال ـــى ذلــــك، ق  إل
عنها انــقــطــع ـــي ـــت ال الـــمـــحـــالت 
السيدفاضل الكهربائي التيار
انقطعت الكهرباء «إن الموسوي:
صباحًا،   10.30 الساعة منذ عّنا

مساء  6 من الساعة حتى واستمر
أن موضحًا  ــاء)»، ــالث ــث (ال ــس  أم
ألصحاب خسائر في تسبب ذلك
التي تلك وخــصــوصــًا الــمــحــال،
الغذائية. والمواد المثلجات تبيع
الكهرباء هيئة أّن الموسوي بّين
دون التيار بقطع  قــامــت  ــاء ــم وال
ــال ــح ــم ال أصــــحــــاب  ــر  ــط ــخ ت أن 
المدة تحدد حتى أو التجارية،
االنــقــطــاع، فيها سيستمر الــتــي 
باالتصال قاموا أنهم إلى مشيراً
أن وأخبروهم الكهرباء بطوارئ
(األربعاء)، اليوم سيعود التيار
إنهم إذ أمــــس،  ــاء ــس م ـــاد  ع لــكــنــه 

ــــروب غ ــــع ـــوا مـــحـــالـــهـــم م ـــق ـــل أغ
لموظفيهم وأجـــــازوا ــس، ــم ــش ال
وتــســاءل منازلهم. ــى إل ــودة  ــع ال
الذي سيعوضنا الموسوي: «من
تحّملناها ــي  ــت ال الــخــســائــر عــن 
فهل ــاء،  ــرب ــه ــك ال انــقــطــاع بسبب 
محًال  65 عن التيار يقطع أن يعقل
فكان  3 محال؟، في حريق بسبب
عنها التيار قطع المفترض مــن
يشار الجميع». عن وليس فقط
محال   3 في نشب  حريقًا  أّن  إلــى 
وتسبب واقف،  سوق في تجارية 
اآلالف بعشرات تقدر خسائر في

الدنانير. من

التفتيش «الصحة» بتكثيف مطالبًا

الفاسدة اللحوم قضية من التهوين يستنكر المحرق بلدي
المحرق بلدي مجلس - البسيتين §

المحرق  مجلس استنكر ]  
ــن ــوي ــه ــت ال الـــبـــلـــدي مــــحــــاوالت
ــدة ــاس ــف ــوم ال ــح ــل ــة ال ــي ــض مـــن ق
وتــــعــــامــــل شــــركــــة الـــبـــحـــريـــن
ــع م لـــلـــمـــواشـــي بـــاســـتـــعـــالء
الــقــصــابــيــن ــن ومـــع ــي ــن ــواط ــم ال
ــوم ــح ــل ال ــع ــط ق ــم ــه ــي ــأت الـــذيـــن ت
ويــرونــهــا ــدة بــاســتــمــرار ــاس ــف ال
على الــقــادرون وهم العين رأي 
ــة ــق ــري وط ــا ــه ــت ــي ــالح ــم ص ــي ــي ــق ت
تــجــارب ذلــك  ــي ف ولــهــم حفظها 

مديدة. وخبرة عدة
ــان ــي ب فـــي ــس ــل ــج ــم ـــــال ال وق
هــم الــقــصــابــيــن إن  أمـــــس  لــــه 
كشف فــي السبب كــانــوا الــذيــن 
نهاية في المشهورة الفضيحة
كشفوا عــنــدمــا الــمــاضــي  ــام  ــع ال
ــة ــورم ــت وم ـــدة ـــاس ـــن لـــحـــوم ف ع
ــو مــجــلــس الــمــحــرق ــض ــــام ع وق
بتفعيل الــمــقــلــة ــي ــل ع ــدي  ــل ــب ال
التي ــة ــادث ــح ال وهــي  الــقــضــيــة، 
وتدخل الحكومة اهتمام أثارت
ــات ــدي ــل ــب ال ــــر شــئــون ــا وزي ــه ــي ف
وأدت الصحة ووزارة والزراعة
إلــى الــنــهــايــة ــي هــذه الــجــهــود ف

الشركة. مخالفة
ــع ــب ت ـــس ـــل ـــج ـــم وأضـــــــــاف ال
نــســبــي ــن ــس ــح ـــول ت ـــص ــــك ح ذل
ــوم ــح ــل ــض نـــوعـــيـــات ال ــع ـــي ب ف
والبقر ــي ــرال ــت األس الــغــنــم مــثــل 
لم ــف ــألس ل ــن ــك ول األســتــرالــي، 
حليمة «وعادت اإلنجاز  يكتمل 

القديمة». عادتها إلى
ونصف الــطــن حــالــة ــي  ف أمــا 

التي الفاسدة اللحوم من الطن
الــصــحــة وزارة عــلــيــهــا ــت  ــع وق
مجلس عضو من بطلب مشكورة
ثم المقلة، علي البلدي المحرق
للمواشي البحرين شركة ادعت
فإننا لإلعدام، معدة  كانت أنها
الجوهرية النقطة نكرر أن بد ال
وهــو الــمــقــلــة- الــتــي صــرح بــهــا
بدايته من  للموضوع المتابع 
سأل حيث   - سنوات عدة  ومنذ 
هذه كانت  لو الحق: كل ومعه 
فلماذا ــدام ــإلع ل مــعــدة الــلــحــوم 
ــة ــالزم ال ــــــراءات لـــم تــتــخــذ اإلج
الصحة؟ وزارة إبــالغ وأهــمــهــا
الشركة أن  يثبت  مــا  هــنــاك هــل 
في واحــــداً إجــــراًء ــو ول ــذت  ــخ ات
هــذه إلعــــدام ــوم ــزع ــم ال سعيها 

الخطيرة؟ اللحوم
ــــــاذا عــن م ــــًا: ــــض ونــــســــأل أي
الــذيــن ــن ــي ــاب ــص ــق شــــهــــادات ال
فــي ــة ــج ــل ــث ــم الـــلـــحـــوم م ــه ــي ــأت ت
هل ويردونها؟  األحيان بعض
الــقــصــاب ـــأن ب ــرد الــمــســلــخ ــي س
أم مثلجة القطعة أن يعرف ال
خــبــرة أصـــحـــاب وبــعــضــهــم  ال، 
الزمن؟ من عقوداً  بلغت  طويلة
يعرف ال الــقــصــاب إن قلنا فلو 
فهل ــة) ــي ــرات ــب ــت ــخ ــم (ال األمـــــور 
ال أم مثلجة القطعة كون يجهل
فترة ينتظر تجعله ــة درج إلــى
لكي الثلج ــذوب ي حتى طويلة

قطعها؟ من يتمكن
ــل أج ــس مـــن ــل ــج ــم وطـــالـــب ال
ـــه ـــدأت ب ــــــذي ـــل ال ـــم ـــع ــــان ال ــــق إت
بــالــنــقــاط ــات الــمــخــتــصــة ــه ــج ال

: تية آل ا

البلدي المجلس يشد أوًال:
ويطلب العامة  النيابة يد  على
ــات ــه ــج ال تـــأخـــذ أن  ــس  ــل ــج ــم ال
عــيــن االعــتــبــار ـــي ــة ف ــق ــق ــح ــم ال
طــيــلــة ــــادات الـــقـــصـــابـــيـــن ــــه ش
تعاملهم من الماضية السنين
للمواشي، البحرين شركة مع
بـــشـــأن مــا ــة ــق ــي ــق ــح ــي ال ــص ــق وت
أكثر أن  مــن الــقــصــابــون يقوله 
تمريرها يتم الفاسدة اللحوم
األجانب. القصابين بعض إلى
الــجــهــات هـــــذه  ــل  ــض ــف ــت ت وأن 
ــه ــول ــق مـــا ي ـــأن ـــش ــي ب ــص ــق ــت ــال ب
ــة ــرك ــش ال أن مـــن الـــقـــصـــابـــون 
اللحم مــن قطع  تمرير  حــاولــت
عــلــى ـــد ـــاس ـــف الـــبـــاكـــســـتـــانـــي ال
اإلثنين ــوم ي الــمــنــامــة  قــصــابــي 
ــي  ــان ــث ال ـــون  ـــان ك يـــنـــايـــر/   26
رفـــضـــوا ـــا ـــدم ـــن الـــمـــاضـــي، وع
بيعها الشركة  حاولت تسلمها 

المحرق. قصابي على
الصحة وزارة نطالب ثانيًا:
ـــوم ـــح ـــل ال ـــف فــــحــــص ـــي ـــث ـــك ـــت ب
الــتــوزيــع ـــًا أثـــنـــاء ـــوص ـــص وخ
المباغتة ـــارات ـــزي ال وتــكــثــيــف 
وتــدويــر الميدانية ــارات ــزي وال
ــن. كــمــا ــي ــي ــح ــص ــن ال ــي ــرف ــش ــم ال
ــون ــك ت ــــأن نــطــالــب الــــــــوزارة ب
كما ولــيــس مفاجئة الـــزيـــارات 
اللحوم اكــتــشــاف ليلة حــصــل 
ــادر ــص م بــحــســب إذ الـــفـــاســـدة؛ 
من ورد اتصاًال أن أكدت خاصة
في مسئول إلــى الصحة  وزارة 
وذلك للمواشي البحرين شركة
وزارة من وفد قدوم بخصوص

المسلخ! لتفتيش الصحة

البحرين مشاركة مناقشة
الرشيدة» برامج «اإلدارة في

المدنية الخدمة ديوان - الجفير §

ديـــوان بمبنى ــاء) ــث ــل ــث (ال أمـــس ــاح  ــب ص تــمــت   ]
البحرين مملكة مشاركة  مناقشة  المدنية  الخدمة
مشروع ومنها الرشيدة اإلدارة مــبــادرة بــرامــج فــي 
في ــح ــوائ ــل وال الــقــوانــيــن لصياغة ــدرات  ــق ال تطوير 
العمل ورش مــن ــدد ع عقد وكــذلــك البحرين،  مملكة 
البحرين استضافة  إمكانية جانب إلــى ــدوات ــن وال
خالل الرشيدة اإلدارة لمبادرة الفنية اللجنة الجتماع
في ذلــك  جــاء  ـــوزاري، ال لالجتماع تمهيداً  العام  هــذا 
التعاون منظمة منسق و الديوان ممثلي بين اجتماع
اإلدارة مبادرة في كوند كارلوس والتنمية االقتصادي
يزور الذي العربية في الدول التنمية لخدمة الرشيدة

حاليًا. البالد
المنظمة دعــم سبل بحث االجتماع خــالل تم كما
التشريعات لتطوير المدنية الخدمة ديوان لجهود
في البشرية ــوارد  ــم ال بتنمية المتعلقة والــبــرامــج
وخــصــوصــًا الــبــحــريــن،  بمملكة الــمــدنــيــة  الــخــدمــة 
الــمــوارد إلدارات األداء ــرات ــؤش م تطوير مــجــال فــي 

قواعد تطوير وفي الحكومية الجهات في البشرية
لتشمل المدنية  الخدمة  لموظفي  الوظيفي  السلوك 
تخصصية بوظائف  المتعلقة  وتلك العامة  القواعد 
الرائدة التجارب  من االستفادة جانب إلى وتنفيذية
وتطوير إصالح مجال في المنظمة في للدول األعضاء

المدنية. الخدمة
ديوان الخدمة على دعم ممثلو الديوان وقد أكد هذا
التنمية لخدمة الرشيدة  المبادرة لبرامج  المدنية
منظمة وخبرات بجهود مشيدين العربية البالد في
تطوير برامج دعم في والتنمية االقتصادي التعاون
في المدنية الخدمة استفادة ديوان و المدنية الخدمة
تنظيم خالل من المتبادل التعلم طريق عن الشأن هذا

الطرفين. بين المشتركة واللقاءات الزيارات
لمملكة الفعالة بالمشاركة كوند أشاد جانبه ومن
 2005 العام الرشيدة منذ مبادرة اإلدارة في البحرين
بين منظمة والتعاون التواصل استمرار أهمية مؤكداً 
الخدمة ــــوان  ودي والتنمية ــادي ــص ــت االق ــاون  ــع ــت ال
الموارد تطوير منظومة مجال وخصوصًا في المدنية

المدنية. الخدمة في والنزاهة البشرية

على مقترح يصر المحرق البلدي
عضو لكل موظف تعيين

المحرق بلدي مجلس - البسيتين §

شئون وزارة  مطالبته على البلدي المحرق مجلس أصر  ]
أســوة بلدي عضو لكل موظف بتوظيف ــة ــزراع وال البلديات
طالب كما الــنــواب، مجلس  وهــو ـــر اآلخ المنتخب بالمجلس 
إثر على ــك وذل للمجلس، التنظيمي الهيكل بتطوير المجلس 
شئون وزير  من المجلس إلى وصلت المقترح لهذا رفض رسالة 
مجلس عضو طــالــب نفسه  ـــار اإلط ــي وف والـــزراعـــة. الــبــلــديــات 
ومتابعة تنسيق مكاتب بإنشاء الريس يوسف البلدي المحرق
عامة ــات  ــالق ع أخــصــائــي وبتخصيص ــدي، ــل ب مجلس  ــل  ك ــي  ف
بين ما  للفصل وذلك إعالمي  أخصائي مع جنب إلى جنبًا يعمل

إضافية. منهما قوة كل في ما يدفع المهمتين
البلديات ــر وزي مكتب من المرسلة الرسالة نص في ــاء وج
بأن  اإلحاطة «نود الماضي: الثاني كانون يناير/ 20 بتاريخ
التنظيمية الهياكل بدراسة قامت بــالــوزارة المختصة اإلدارة
كافية السر ألمانة الحالي العدد أن وتبين البلدية، للمجالس

البلدي». المجلس في العمل سير لحسن المطلوبة المهام ألداء
رئيس باسم موقعة برسالة البلدي المحرق مجلس ورد
المجلس «إن فيها: جاء المحميد عبدالناصر باإلنابة المجلس 
اجتماعه في الصادر قراراه على وبناًء هذا كتابنا بموجب البلدي
يؤكد الجاري شباط  1فبراير/ بتاريخ المنعقد (8) رقم العادي
البلدي، المحرق  لمجلس  التنظيمي الهيكل في  نقص وجود  على
بضرورة موقع مــن أكثر فــي للمطالبة  بالمجلس ــع دف مــا  ــو  وه
الموظفين أن حيث  فيه، الموجودة الكوادر وزيادة الهيكل  تطوير
مباشرة عالقة لها ليس  محددة وظيفة يؤدي منهم  كل الحاليين
عضو لكل ــد واح موظف توفير يستدعي ما األعــضــاء، بشئون 
اإلدارية بالمهام والقيام الدائرة أهالي طلبات لمتابعة األقل على
وملفاته ومواعيده وقته على تنظيم العضو تساعد التي والفنية
أكبر لتحقيق الرئيسية لمهامه التفرغ له ليتسنى ومراسالته
أسوة وذلك ومحافظته، دائرته ألهالي اإلنجازات من ممكن  قدر 

مجلس النواب». األخرى مثل المنتخبة بالمجالس
هذا على يؤكد البلدي المجلس  فإن «لــذا  الرسالة:  وتابعت 
يطالب كما  عضو، لكل إداري  موظف توفير  بــضــرورة المطلب
المجالس المقترحة إلى التنظيمية الهياكل بسرعة رفع المجلس

وإقرارها». لنا دراستها ليتسنى البلدية
بتشكيل الريس يوسف البلدي المحرق مجلس عضو وطالب
أن يجب أنــه مــؤكــداً بالمجلس خــاص ومتابعة تنسيق مكتب 
المكتب، رئيس هــم: موظفين  أربعة عن يقل  ال  ما على  يحتوي
للجهات ــاء ــض األع ــالت ــراس م بمتابعة مختص ثـــاٍن ومــوظــف 
وتوصيات يتابع قرارات ثالث وموظف والردود عليها، الخدمية
شئون يتابع رابع وموظف المستطاع، قدر وتفعيلها المجلس
التقارير ويعد والخارجية الداخلية للدورات وينسق األعضاء
مع بالتعاون المواطنين شــكــاوى ويتابع ـــرة  دائ لكل  الفنية 

واإلعالم. العامة أخصائي العالقات

أحمد بن خالد تزكية
الشعبي  الشعر لجمعية  رئيسًا

الشعبي الشعر الغربي–جمعية الرفاع §

الشعر جمعية  عقدت  ]
ــــس أم ـــــاء ـــــس الــــشــــعــــبــــي م
جمعيتها ــن) ــي ــن (االث األول 
 52 ــور ــض ــح ب ــة، ــي ــوم ــم ــع ال
قاموا   63 ــل أص مــن عــضــوًا
وتم عضوياتهم. بتجديد
ــة ــي ــزك ت ـــــالل االجــــتــــمــــاع خ
آل ــد ــم أح بـــن ــد  ــال خ ــخ  ــي ــش ال
ــة رئـــيـــســـًا لــلــجــمــعــيــة ــف ــي ــل خ
وكــذلــك ــن قــبــل األعــضــاء. م
اإلدارة ــس ــل ــج م انـــتـــخـــاب

ـــاز بــمــقــاعــده ف ــد، الــــذي ــدي ــج ال
مبارك الشاعر مــن: كل  الستة

المجيبل، سلمان الشاعر  ــري، ــدوس ال عبداهللا الشاعر العماري،
دعيج والشاعر الجودر، هنادي الشاعرة  سليمان، فواز الشاعر

. لبنعلي ا
للعامين والــمــالــي  ـــي األدب التقريرين الجمعية  واســتــعــرضــت 
الشاعر السابق اإلدارة مجلس عضو  قرأ حيث .2008 –  2007
فيه جــاء ــذي  ال  ،2007 للعام ــي األدب التقرير األنــصــاري إبراهيم
القديم المقر استبدال على خليفة آل أحمد بن خالد الشيخ «وافــق
مضيفًا الجمعية». عمر من الحالية والمرحلة يتناسب جديد بآخر
أثاثه وتجديد وترميمه صيانته تمت قد للجمعية الجديد المقر أن
سكرتير ــب رات بند توفير تــم كما الملكي، الــديــوان مــع بالتعاون 
تال راتبه. يتحمل الذي الملكي  الديوان قبل من  انتدب الذي للجمعية
مجلس  عضو قبل من  2007 للعام المالي للتقرير استعراض ذلك
مجلس اإلدارة أن فيه جاء الذي خلف، محمد الشاعر اإلدارة السابق
أقفل  والذي دينار ألف  50 نحو الجمعية  حساب  وفي اإلدارة  تسلم
أشار  حيث دينار. ألف  55 نحو إلى تصل  بموازنة العام نهاية  في
ومطابقتها  إعدادها تم  2007 للعام الجمعية حسابات أن إلى خلف
الملكي بالديوان المالية الشئون إدارة إلى سلمت ثم الجمعية، في
الشئون إدارة من شهادة بدورة  الديوان سلم  حيث مراجعتها، لتتم

الشيكات. ودفاتر الكشوفات مع الموازنة بتطابق تفيد المالية

المالكي آل خليفةعدنان بن أحمد الشيخ خالد
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«بناغاز» لنقابة جديدة إدارة انتخاب
المحلية الشئون محرر - الوسط §

غاز بشركة العمالية  االنتخابات لجنة رئيس صــرح  ]
شارك قد بأنه نعمة عبداهللا علي  (بناغاز)  الوطنية البحرين
الماضي األربعاء يوم العمالية باالنتخابات التصويت في
 77 نسبته  بما  عضواً   279 ،2009 الثاني  كانون  يناير/   28
عضواً   359 أصل من العمالية النقابة أعضاء من المئة في
بأصواتهم لإلدالء  وذلك العمالية النقابة كشوفات في مسجًال
تقدموا الذين  التسعة المرشحين من مرشحين سبعة الختيار 

االنتخابات. هذه لخوض
فوز عن  االنتخابات نتيجة  أسفرت  األصـــوات،  فــرز  وبعد
البنخليل، علي جمعة الحلواجي، عبداهللا حسن المرشحين،
عبدالرحمن ــؤاد ف عتيق، أحمد أسامة الــحــداد، عبداهللا أحمد 

حسن. سعيد وفايز عقيل محمد صبري الخان،

دعاوى برفع تطالب الحكومية» «النقابات
«التقاعد» عجز في المتسببين ضد

البحرين عمال لنقابات العام االتحاد  - المنامة §

العاملين جميع الحكومي الــقــطــاع فــي الــنــقــابــات طالبت   ]
خالل من التقاعد  لصندوق العامة الهيئة إلنقاذ السريع  بالتحرك
بالعجز المتسببين ضد قضائية  دعوى برفع  جميعًا المساهمة
االجتماعي للتأمين  العامة الهيئة  في  عــادل بتمثيل والمطالبة

منتخبين. ممثلين خالل من  حقيقيًا تمثيًال  العمال يمثل
للهيئة التنفيذي  الرئيس به أدلى الذي التصريح إثر ذلك  جاء
التقاعد لصندوق المالي العجز عن االجتماعي للتأمين  العامة
نحو  إلى الهيئة وحاجة  2013 العام في العام) بالقطاع (المعني
ثبات  في المزايا نفقات لتغطية مالية كسيولة دينار ماليين 6

االشتراكات.
يتطلب  ــع ــوض ال أن الــحــكــومــي الــقــطــاع  ــي  ف الــنــقــابــات  ورأت   
هذا وراء الحقيقية األسباب على للوقوف وجاّدًا سريعًا تحركًا
عليهم المؤمن أمــوال يمثل ألنه الصندوق  موازنة في التهاوي 
اإلحالة بانتظار يعملون  مازالوا الذين أو منهم المتقاعدين  سواء

عاجًال. أم آجًال التقاعد إلى
عجز عليهم يقع الذين  العاملين من بصفتنا النقابات  وقالت
نطالب فإننا  مباشرة  بصورة بالضرر التقاعد صندوق  موازنة 

الفشل. عن المسئولة اإلدارة مع بالتحقيق فوري وبشكل 
غير الــخــصــخــصــة بـــرامـــج بــإيــقــاف ــات  ــاب ــق ــن ال ــت  ــب ــال ط ــا  ــم ك
اإللزامي المبكر  التقاعد إلى اآلالف إحالة تسبب التي  المدروسة
الخاص 2000م لسنة   202 رقم المدنية  الخدمة نظام بحسب 
ضغطًا يسبب ما الوظيفة إلغاء بسبب المبكر اإللزامي بالتقاعد
المكافآت في النظر إعادة إلى داعية التقاعد، صندوق على كبيرًا
بنسبة زيادتها تمت والتي  اإلدارة مجلس  أعضاء يتسلمها التي

االجتماعية. للتأمينات الهيئة موازنة في النزيف وإيقاف كبيرة

سيارة تتسلم  غزة» مناصرة «لجنة 
المرأة» لتنمية «البحرينية من إسعاف

الملكية الخيرية المؤسسة - المنامة §

الرئيس الملكية الخيرية للمؤسسة العام األمين تسلم  ]
الشعب لمناصرة الوطنية  البحرينية للجنة  التنفيذي
أعضاء لقائه ــالل  خ السيد مصطفى ــزة غ فــي الفلسطيني
تبرعًا إسعاف  سيارة المرأة لتنمية البحرينية الجمعية 
لمناصرة الوطنية البحرينية  اللجنة لصالح  الجمعية من
الجمعية مــن دعــمــًا وذلـــك ـــزة غ فــي الــفــلــســطــيــنــي الــشــعــب 
في الشقيق الفلسطيني للشعب المرأة لتنمية البحرينية

. ة غز
المؤسسة أمناء مجلس رئيس وتقدير تحيات السيد ونقل
الــوطــنــيــة الــبــحــريــنــيــة ــس الــلــجــنــة ــي ــة الــمــلــكــيــة رئ ــري ــي ــخ ال
ناصر الشيخ سمو غــزة في الفلسطيني الشعب  لمناصرة 
المرأة لتنمية البحرينية الجمعية إلــى خليفة آل  حمد بن 
أشقائنا لصالح السخية والمساهمة الكريم التبرع على

غزة. في الفلسطينيين
إلــى وتــقــديــرهــا شــكــرهــا ــن ع الجمعية عــبــر  جــانــبــهــا  ــن  م
البالد عاهل  الملكية الخيرية للمؤسسة الفخري الرئيس 
الكريمة اللفتة على  خليفَة آل  عيسى بن حمد  الملك جاللة
الفلسطينية الــقــضــيــة ــاه  ــج ت الــمــشــرفــة جــاللــتــه  ومــواقــف 
لتنمية البحرينية الجمعية  مساندة عن  معربة العادلة.
الشعب لمناصرة  الوطنية البحرينية اللجنة لعمل المرأة 

غزة. في الفلسطيني

الطيبة الكلمة جمعية من وتبرعًا ...
الرئيس الملكية الخيرية للمؤسسة العام األمين تسلم  ]
الــشــعــب ــرة ــاص ــن ــم ل ــة ــي ــن ــوط ال ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــة ال ــن ــج ــل ــذي ل ــي ــف ــن ــت ال
مجلس رئيس لقائه خالل  السيد مصطفى غزة في الفلسطيني 
المالي واألمين بوهزاع محمد حسن الطيبة الكلمة جمعية إدارة
الخيرية المشاريع ولجنة  السندي راشد عبدالعزيز  للجمعية
اللجنة لصالح الجمعية مــن تبرعًا السعد، عبدالقادر  سلمان
وذلك غزة في  الفلسطيني الشعب لمناصرة الوطنية البحرينية 

الشقيق. الفلسطيني للشعب الجمعية من دعمًا
الطيبة الكلمة جمعية ــى إل والتقدير بالشكر السيد وتــقــدم
اللجنة مع  الجمعية قبل من الكريم  والتعاون  المبادرة هذه  على
غــزة، فــي الفلسطيني الشعب لمناصرة الوطنية البحرينية 
وما البحرين مملكة في الخيري العمل  في الجمعية بدور مشيدًا
الدعم وتقديم الفلسطينيين أشقائنا لصالح عمل من به تقوم
على غاشم ــدوان  ع من له يتعرضون ما جــراء لهم  والمساعدة

المحتلة. اإلسرائيلية القوات أيدي
الرئيس إلــى ــره ــدي ــق وت شــكــره  ــن ع ــزاع ــوه ب عــبــر  جــانــبــه  ــن  م
الملك جاللة  البالد عاهل الملكية  الخيرية  للمؤسسة الفخري
جاللته ومواقف  الكريمة اللفتة  على خليفَة  آل عيسى بن  حمد
وتــوجــيــهــات ــة ــادل ــع ال ــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ــج ــة ت ــرف ــش ــم ال
الشعب لمناصرة  الوطنية البحرينية اللجنة بتشكيل جاللته 
مع لــلــتــعــاون الجمعية اســتــعــداد مــبــديــًا غـــزة،  ــي  ف الفلسطيني 
في الفلسطيني الشعب لمناصرة الوطنية البحرينية اللجنة

غزة. في أشقائنا لمناصرة والمهام األعمال جميع في  غزة 

الحلواجي البنخليلحسن جمعة

قبل من إنذارهم لعدم «العمل» لدى عمالية قضية رفعوا

«اإلعالم» مع مناقصتها انتهاء بعد بحرينيًا 25 تسرح تنظيفات شركة

ذنب ال العاملين أن إلى الموظف وأشار
الحاجة أمس في وأنهم  يحدث،  فيما لهم
المعيشية ظــروفــهــم نــتــيــجــة لــلــعــمــل 
يتقاضونها التي أن األجور كما الصعبة،
على الــرزق تفتح أنها إال جــداً،  ضعيفة
تقطع الشركة فإن التسريح وبقرار أسر،

بحرينية. عائلة 25 أرزاق
رفعوا الموظفين أن الموظف وبين
أجل من العمل وزارة في عمالية دعاوى
مشيراً تسريحهم، ومنع حقوقهم حفظ
الــشــركــة ــب  ــل ط ـــض  رف الــجــمــيــع  أن  ـــى  إل
أن شأنها من التي استقاالتهم  بتقديم

المتبقية. حقوقهم عليهم تضيع
ــالل ــإح ب ــة ــرك ــش ال ــوم ــق ت أن  وتـــوقـــع 
إلدارة البحرينية محل  األجنبية  العمالة
سياسة ضــمــن ـــك وذل الــبــاقــيــة أعــمــالــهــا 
الموظفين أن مــؤكــداً النفقات، تقليص
بعملية قبل من  يشعروا لم  المسرحين
من توجه لم  الشركة أن كما التسريح، 
بسبب الموظفين من ألي إنــذار إي  قبل

التقصير. أو العمل سوء
جداً ضعيفة «أجورنا الموظف: وقال
والتي  شهريًا دنانير  210 تتعدى وال
االجتماعي لتبقى للتأمين منها تستقطع
بأنها  مـــؤكـــداً ديـــنـــاراً»،  194 فــقــط لــهــا 

المعيشية الــظــروف  ظــل فــي كافية غير 
الصعبة.

أن العمل  وزارة ــدت أك جانبها،  ــن وم
ملفات ضــمــن بــعــد تسجل ــم ل الــقــضــايــا 
الضرر ــوع وق لعدم العمالية الشكاوى
بشكل تتم لم التسريح عملية إن إذ بعد،
دون ــن  م شــفــوي ــار ــع إش فقط ــل  ب فعلي 
بشأن يــفــيــد ــي ــم رس ــاب ــط خ أي  وجــــود 

التسريح. عملية
ــد أح ــى لـــســـان ــل ع ــــــــوزارة ـــت ال ـــال وق
التدخل يمكنه ال القانون إن  مسئوليها،
الوزارة فإن  وبالتالي الضرر، وقوع  قبل
من الطرفين بين الوساطة إلى ستسعى
والعمال الشركة إدارة مع الجلوس خالل
بشكل بعد  مطالبهم تتضح ــم ل ــن ــذي ال

لدى الوزارة. كامل
الــعــام ــاد ــح ــالت ل ــام ــع ــن ال ــي ودعـــا األم
جعفر سلمان البحرين عمال لنقابات
من العمالة الوطنية إلى حماية المحفوظ
الشركات وتوجه المالية  األزمة  تأثيرات 
عدد وتسريح هياكلها تنظيم إعادة نحو

الوطنية. العمالة من
توجه بشأن قلقه عن  المحفوظ وعبر
البحرينيين لفصل الــشــركــات مــن  ــدد  ع
أو ــة ــي ــم ــال ــع ال ــة ــي ــال ــم ــة األزمـــــة ال ــج ــح ب

ــود وج رغـــم عــلــى انــتــهــاء الــمــنــاقــصــات،
وفقًا المفترض مــن ــان  ك أجنبية عمالة
العامل قبل  تسريحهم في البدء للقانون 

المواطن.
التسريح في المضطرد «التزايد وقال:
تكتم الرئيسي سببه المحموم والتوجه
آثار تبيان عــدم في المقصود الحكومة 
في ــة ــاول ــح ــم وال ــــة وانــعــكــاســاتــهــا األزم
من السابقة التسريحات على التستر
إلى مشيراً ــام»، ــع ال ـــرأي ال تضلل ــل  أج
االستمرار على الشركات شجع ذلــك أن
أصبحت وبــالــتــالــي الفصل  عملية  ــي  ف
ــة أكــبــر ــي ــض ــق وال الــمــســئــولــيــة جــســيــمــة
السابقة، الــفــتــرات فــي عليه كــانــت  مما 
على الــحــتــمــي ـــب ـــواج ال مـــن  ــح  ــب أص إذ 
وتداعياتها، القضية تبرز أن الحكومة
لحماية الكفيلة  الخطوات كل تضع  وأن

المواطن. العامل
أن ــف ــؤس مـــا ي ـــه أن ــوظ ــف ــح ــم ــن ال ــي وب
عن يتهربون  البلد في المسئولين بعض 
من المصرفي القطاع في حصل ما حقيقة
القضية ــأة  وط مــن  مخففين تسريحات

على ــاري ــم ــث ــت االس ـــن األم عــلــى للحفاظ 
البلد. في هذا أرزاق المواطنين حساب

باألزمة تؤخذ ال أن المحفوظ وتمنى
بــالــســبــب ـــة لــلــتــســريــح ـــع ــة ذري ــي ــال ــم ال
من ــرة ــي ــب ك ــة ــوع ــم ــج ــًا بــــأن م ــم ــل ــــه ع ذات
ـــة األزم أن ـــى إل أشـــــارت ــن ــي ــادي ــص ــت االق
على الكبير الــتــأثــيــر  لــهــا لــيــس  الــمــالــيــة 
ودعا البحرين، في المالية المؤسسات
االحتياطات أخــذ إلــى الحكومة االتحاد
إلى البحرينية العمالة  لحماية  الكاملة
العمالة لبقاء الكافية  الضمانات  إيجاد

الوظيفي. االستقرار الوطنية وخلق
قبل ـــن  م ــل ــم ــع ال وزارة أكــــدت  فــيــمــا 
العمل ــن م الــفــصــل حـــاالت ــدالت  ــع م أن 
لــدى المسجلة الــعــمــالــيــة ــاوى  ــك ــش وال
خــالل انــخــفــاضــًا ــدت ــه ش الــعــمــل  وزارة 
المسجلة  بالحاالت قياسًا  2008 العام
الشكاوى عــدد  بلغ إذ  ،2007 العام في
خالل العمل من الفصل  بسبب  العمالية
مقابل ــة  ــال ح  (2821) 2008 الــعــام
 2007 ــام ــع ال مسجلة حــالــة  (3442)
األزمــة ــات  ــي ــداع ت ــن م ــم ــرغ ال على  ـــك  وذل

والتأثيرات العالم يشهدها التي المالية
اســتــقــرار ــدد ــه ت صــــارت ــي  ــت ال السلبية 
كبيرة أعداد بخسارة وتنذر العمل أسواق

العالم. دول مختلف في الوظائف من
المساعد الــعــمــل وزارة ــل ــي وك ـــال  وق
إن ـــدان ـــي ـــم ح ــل ــي ــم ج الـــعـــمـــل  لـــشـــئـــون 
أن إلـــى  ــًا ــض أي تشير ـــاءات ـــص اإلح هـــذه 
خــالل ــة  ــال ح  (159) ســجــلــت ــــــوزارة  ال
الماضي األول كــانــون ديسمبر/ شهر 
نفسه الشهر خالل  حالة يقابلها(231)
(221) سجلت  كما  ،2007 الــعــام مــن 
الثاني تشرين  نوفمبر/ شهر في  حالة
حاالت (308) مقابل 2008 العام من

.2007 العام من نفسه الشهر خالل
بفضل الوضع أن  على حميدان  وشدد
وزارة وأن مطمئنًا مازال  الجميع تعاون
وبرامجها إجراءاتها في ماضية العمل
غير الفصل ـــاالت ح لــتــفــادي فقط  ليس 
شروط تحسين على العمل وإنما المبرر
والمحافظة عام بشكل العمل ــاع وأوض
للكفاءات محفزة صحية عمل بيئة على
والتطور لالستقرار،  الوطنية والعناصر
الخاص القطاع منشآت فــي الوظيفي

العمل. سوق استقرار وضمان
ــل ــم ــع ال وزارة أن ـــدان ـــي ـــم ح وأكــــــد 
الــوظــائــف تــدفــقــات ــان ــم ض عــلــى  تعمل 
من للبحرينيين ــة ــاذب ــج وال ــدة ــدي ــج ال
الـــوزارة فــي الشواغر بنك تطوير ــالل  خ
الشاغرة بالوظائف باستمرار وتزويده
ونظام البحرنة بنظام مدعومًا الجديدة
ذلك أن إلى مشيراً به، المرتبط التعهدات
هذا جعل في واضح  بشكل  أسهم  النظام
باستمرار ــادراً ق الوظائف  من المخزون
المستقبلية االحتياجات مواجهة  على
الذين أو العمل سوق في الجدد للداخلين
أعمال ــن  ع للبحث ــروف ــظ ال تضطرهم 

للعمل. جديدة وفرص

هاني الفردان الوسط - §

متحف  في تنظيفات شركة  لــدى يعملون بحرينيًا  25 نحو رفــع  ]
االستقالة طلبت منهم التي على الشركة عمالية الوطني قضايا البحرين

مستحقاتهم المالية. على العمل للحصول من
إن «العمال مبنى وزارة العمل أحد الموظفين الذين تواجدوا في وقال
العمل ــن م اســتــقــاالتــهــم تــقــديــم الــشــركــة بطلب  تــفــاجــأوا  البحرينيين 
إنذار، سابق أي دون وذلك المتبقية، المالية مستحقاتهم على للحصول
متحف لتنظيف الشركة مع  المبرم العقد اإلعالم وزارة إلنهاء ونتيجة

البحرين الوطني.

المحفوظ حميدانسلمان جميل

الثاني الفصل بداية اقتراب مع

واإلضافة الحذف في مشاكلهم بحل يطالبون الحقوق طلبة
عبداهللا فاطمة - الوسط §

ــط» ــوس «ال ـــ ل حــديــث ــي ف الــحــقــوق  كلية طـــالب ــن  م عـــدد  أشــتــكــى   ]
الحذف أثناء الفصول غالبية في ــم دائ بشكل مشكلة مواجهتهم من 

الفصل. هذا حلها أن يتم متمنين واإلضافة،
الطلبة مشاكل فيها تــبــدأ التسجيل فــتــرة «إن الطلبة  أحــد  ـــال  وق
في فترة تناسب عدم  ناحية من وذلــك الحقوق  كلية طلبة وبالتحديد
إلى المدرسين احتكار جانب  إلى التعارض بسبب  وذلــك االمتحانات
في تنزل ال المواد بعض أن منها أخرى  مشاكل  هناك أن كما المواد(...)
فصل خالل جدوله يضغط الطالب فإن لذلك الصيفي، الفصل برنامج

إكمال تخرجه». من أجل واحد
الفصل هذا خالل حلها ونتمنى نعانيها التي المشاكل وأضاف «إن من
الذي الوقت في الفصول بعض غلق قضية هي الحقوق لطلبة بالنسبة

البد فإنه  لذلك واإلضافة، الحذف أثناء مفتوحة الفصول هذه فيه  كانت
تجنب هذه المشكلة هذا الفصل». من

إن إذ الدراسية الخطة تغيير من الكلية في يعانون أنهم الطلبة وأكد
الدفعات نصيب من  كان بل فقط الجديدة الدفعات على يجر  لم تغيرها
يصبح ــم ل القديمة الــدفــعــات طلبة أن ــى إل مشيرين ــًا، ــض أي القديمة 
الفصول بعض فتح عدم بسبب القديمة الخطة مقررات إنهاء بمقدورهم

تخرج البعض. تعطل أدى إلى ما
الفصول فتح قسم التسجيل من الحقوق قسم كلية في الطلبة وتمنى
يراجع أن إلى الطالب يضطر  ال حتى الدراسية المقررات إلى الكافية

المقعد. في إضافة مرونة هناك تكون أن متمنين من مرة، أكثر القسم
أن وخصوصًا  النهائية، االمتحانات  فترة تمديد الطلبة طالب كما
في االمتحان إلى المذاكرة في طويًال وقتًا تتطلب الحقوق كلية مــواد

قصيرة. االمتحانات النهائية فترة فيه تكون الوقت الذي

غزة من البحريني الطبي الوفد وصول
الملكية الخيرية المؤسسة - المنامة §

فــد لــو ا  ( ء ــا ــث ــل ــث ل ا ) مـــس أ ء  ــا ــس م صـــل  و  ]
حه نجا بــعــد ة  غـــز ــن  م يــنــي لــبــحــر ا لــطــبــي  ا
ء ـــا ـــق ش أل ا ه ـــا ـــج ت ـــيـــة ن ـــســـا ن إل ا ــه  ــت ــم ــه م فـــي 

. لفلسطينيين ا
ر ــا ــط ــم ب ــــد ف ــــو ل ا ل ـــا ـــب ـــق ـــت س ا ــــي  ف ن  ــــــا ك و
سسة للمؤ م لعا ا مين  أل ا لي و لد ا ين  لبحر ا
للجنة ي لتنفيذ ا ئيس  لر ا لملكية  ا ية لخير ا
لشعب ا ة صــر لــمــنــا طــنــيــة لــو ا يــنــيــة  لــبــحــر ا
سعيد و لسيد ا مصطفى  ة غز في  لفلسطيني ا

لطبية ا للجنة ا ئيس  ر و حمن  لر ا عبد حسين
ة صر لمنا طــنــيــة لــو ا ينية لبحر ا للجنة  با

. ل جما حمد  أ ة غز في لفلسطيني ا لشعب  ا
حــســهــم عـــلـــى ء ــــا ــــب ط أل ا لـــســـيـــد  ا ـــر  ـــك ش و
ــــم ــــه س ــــا ــــس ح إ و ـــــع  ـــــي ف ـــــر ل ا نــــــي  نــــــســــــا إل ا
ء طبا أ قــف ا مــو ن أ ــى ل إ فــتــًا  ال ، لية لمسئو با
لــم لــعــا ا ى  ــو ــت ــس م ــى ــل ع ــة  ف ــر ــش م ــن  ي ــر ــح ــب ل ا
مد و ة عد لمسا ا يم لتقد قين سبا ا نو كا حيث
بة صعو و ر لحصا ا ف و ــر ظ غــم ر ن لعو ا يد 
ة لخطر ا ء ا ـــو ج أل ا و لمحتل  ا ع لقطا ا ل ــو خ د

. ة بغز لمحيطة ا

لــثــة ثــا شــحــنــة  ــت  ــه ج ــو ت ـــه  ن أ ـــى  ل إ ر  ــا ــش ي
ة غز ع قطا لــى إ نية نسا إل ا ت ا عد لمسا ا من
سة ئا بر ضــي لــمــا ا ء بــعــا ر أل ا م يــو لــمــحــتــل  ا
سة ئا بر ء ــا ــب ط أل ا ــن م فــد و فــقــهــا ا يــر لــســيــد  ا
هض نا و ي ز ا ر لــد ا طه  ية  عضو و لقيم ا علي
د مــحــمــو و ن ا عــــمــــر ســــم قــــا و ي  بـــيـــد لـــلـــبـــا ا
ة عد لمسا ا ء طبا أل ا م قد حيث ، ب ها لو ا عبد
ــن ــي ب ــا ــص ــم ل ا و ــى  ح ــر لــج ا ج  لــعــال ــة  ــن ــك ــم ــم ل ا
من د عــد ر خــتــيــا ا عــلــى ف  ا ــــر ش إل ا و ة  غــز ــي  ف
ت مستشفيا ــي ف ج ــال ــع ل ا لتلقي حــى لــجــر ا

. ين لبحر ا مملكة

الحكومة جهود تثمن «اإلصالح»
باألشخاص االتجار محاربة في

اإلصالح جمعية - المحرق §

الحكومية األجهزة بها تقوم  التي الجهود اإلصالح  جمعية ثمنت  ]
تأتي والــتــي باألشخاص االتــجــار ظــاهــرة لمحاربة البحرين بمملكة 
وانطالقًا السمحة واإلسالمية العربية البحرين تجسيداً لحضارة وثقافة

حقوقه. على والحفاظ اإلنسان كرامة صون على الحرص من
الالأخالقية  الظواهر وسائر الظاهرة هذه تكون أن إلى الجمعية ودعت
اآلليات وضــع أجــل من  واألهلية، الحكومية المؤسسات لــدى  أولــويــة

مواجهتها. الكفيلة
سعاد اإلصالح  بجمعية  النسائي العمل إدارة مجلس رئيسة  وأكدت
بالبشر االتــجــار مكافحة مجال في مميزة تجربة للبحرين أن جبارة
لسنة (1) رقــم القانون الملك جاللة ــدار إص في  إنجازاتها أهــم تمثلت
من كل عليه  ــق واف ــذي وال باألشخاص االتجار مكافحة  بشأن  ،2008

والنواب. الشورى مجلسي
لكل من ارتكب والغرامة السجن عقوبة على نص وأضافت أن القانون
اللجنة تسمى لجنة بموجبه نشأت كما باألشخاص، االتجار جريمة 
االتجار بمكافحة  وتختص  بــاألشــخــاص، االتــجــار لمكافحة  الوطنية 
يتعلق فيما الدولة أجهزة مع والتنسيق ضحاياه وحماية باألشخاص

بالظاهرة.
نطاقها واتساع األخالقية والمشكالت الظواهر استفحال من وحذرت
القادة وانشغال القوانين تفعيل عدم يعكس ما البحريني المجتمع في
من واالقتصادية السياسية بالقضايا واإلعالميين والمصلحين والدعاة
مثل ومكافحة والمجتمع الشباب بمشكالت االهتمام من مزيد إعطاء دون
المجتمع حماية بهدف شاملة  مقاربات خالل من الخطيرة الظواهر تلك
هذا مستقبل هم الذين على شبابنا وشاباتنا والحفاظ المدمرة آثارها من

الوطن.
التي العناوين  بعض النسائي القسم إدارة مجلس رئيسة وطرحت 
الظواهر تلك مثل لمكافحة وناجحة  شاملة مقاربة  أية تشملها أن يجب
والمؤسسات والمدرسة األسرة  أدوار تفعيل مثل: مستقبلنا، تهدد  التي
الحد كيفية عن مجتمعي نقاش وإطالق األهلية، والجمعيات الحكومية

حمايتهم. وتحسين وإنقاذ الضحايا الناس استضعاف من

غزة في الفلسطيني مناصرة الشعب لجنة مع بالتعاون

البحرين في العالج لتلقي الفلسطينيين الجرحى تنقل الخليج» «طيران
الملكية الخيرية المؤسسة - المنامة §

مع الفلسطينيين الجرحى بنقل الخليج طيران شركة تبرعت ]
نقل وكذلك المملكة، بمستشفيات العالج لتلقي البحرين إلى مرافقيهم
والمصابين الجرحى لعالج البحرين مملكة من البحرينيين األطباء

وغزة. القاهرة في الفلسطينيين
الرئيس الملكية الخيرية للمؤسسة الــعــام األمــيــن  ــه وج ــك،  ذل ــى  إل
في الفلسطيني الشعب لمناصرة الوطنية البحرينية للجنة التنفيذي
طيران لشركة الرئيس التنفيذي أمس خالل التقائه السيد، مصطفى غزة

التبرع. على هذا الخليج لطيران شكره بيورن ناف، الخليج
الملكية الخيرية المؤسسة بجهود  ــاف  ن بــيــورن ــاد  أش جانبه، مــن 
غزة، في الفلسطيني الشعب لمناصرة الوطنية البحرينية واللجنة
الخليج طيران دعم آل خليفة، مؤكداً بن حمد ناصر الشيخ سمو برئاسة
الفلسطيني، الشعب  لمناصرة الوطنية البحرينية اللجنة لعمل  الكامل
عمل لتسهيل تستطيع ما كل ستقدم الخليج طيران شركة أن موضحًا

اللجنة.
المؤسسة بين  الحالي الوقت في التنسيق يجري أخرى ناحية  من
أرض على خيري مركز لبناء الخليج طيران وشركة الملكية الخيرية

واألرامل. إلى األيتام ريعه بالحد يعود المؤسسة الخيرية الملكية الخليج» «طيران تبرع يتسلم السيد
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االقتصادية.... الجرائم مكافحة من تقارير بعد

للخارج دينار ألف 257 مبلغ بإرساله مالية بكشوفات المقداد تواجه «النيابة»

مصدر ــّرح ص العامة النيابة عن صــادٍر بياٍن  ــي  وف
المتهمين أحد  استجواب أعــادت «النيابة بأن مسئول
- محاميه  حضور فــي - ــرة ــي األخ ـــداث األح قضية  فــي 
الجرائم مكافحة وحــدة تحريات عنه كشفت ما بشأن
قيام مــن عنها  ــادر ــص ال المالي  والتقرير  االقــتــصــاديــة
رعاية جمعيات  إحدى لمجلس رئيسًا باعتباره المتهم 
ألــف   257 ــا ــدره ق بــلــغ مــالــيــة مــبــالــغ  ــال  ــإرس ب ــام  ــت األي

التنمية وزارة من إذن دون من البحرين، خــارج دينار
التي الحقيقية ــــداف األه ــن ع وخـــروجـــًا االجــتــمــاعــيــة 
ثابت هو  لما وبالمخالفة أجلها،  من الجمعية تأسست 

المختصة». الوزارة لدى الجمعية بسجالت
التقرير كشف «كما  تصريحه في المصدر  ــاف وأض
موقع خالل من أعلنت المذكورة  الجمعية  أن عن كذلك 
لتلقي مصرفيين لحسابين  رقمين عن «االنترنت»  على

للجمعية المعنية  الــوزارة  تصريح عدم رغم التبرعات
عن اإلجابة عن المتهم وامتنع هــذا التبرعات،  بتلقي

تقدم». ما بصدد النيابة له وجهتها التي األسئلة
العامة النيابة استكمال إطار في الخطوة تلك وتأتي
عن التحقيق أسئلة تــرّكــزت إذ الــمــقــداد، مــع  التحقيق 
اإلجابة المقداد رفض فيما دين، كرجل نشاطه طبيعة
جلسة ثــانــي ــي  ف وذلـــك التحقيق، أسئلة  معظم  على 

النيابة العامة. أمام المقداد فيها استجواب يمثل
عصر بالمقداد  توّجهت األمنية األجهزة وكانت هذا،
منطقة فــي العامة النيابة مبنى ــى إل (الثلثاء)  ــس  أم
قضية ــي ف مــعــه التحقيق لــمــواصــلــة ـــك  وذل الــمــنــامــة، 
قرابة عند الــمــقــداد  مــع التحقيق ــدأ ب إذ «الــحــجــيــرة»، 
السابعة عند وانتهى مساًء والنصف الخامسة الساعة
أحمد المقداد محامي بحضور التحقيق وكان والنصف،

العريض.

إلى العريض قال المقداد مع التحقيق انتهاء وُبعيد
موكلي مــع التحقيق استكمال الــيــوم ــم  «ت ــط»:  ــوس «ال
العامة النيابة توجه  ولم المقداد،  حبيب  محمد الشيخ
العامة النيابة ــت ــل واص إذ ــه، ل ــدة ــدي ج اتــهــامــات ــة  أي
تم الــتــي نفسها السابقة الــمــوضــوعــات فــي  التحقيق 
أكثر، بتفاصيل المرة هذه في  ولكن  سابقًاَ، عنها سؤاله
توجيه إلى باإلضافة دين، كرجل دوره عن سؤاله تم  إذ
المقداد ومسئوليات الزهراء، بمركز تتعلق أخرى أسئلة
من أم بتراخيص كانت إذا فيما التبرعات جمع وعن فيها،

المختصة». الجهات من تراخيص على الحصول دون
كل على اإلجــابــة المقداد ــض «رف العريض  ــح  وأوض
أحد مع بحوار  وطالب تقريبًا، إليه الموجهة األسئلة 
بحضور معه التحقيق يتم أن أو ، الدولة في المسئولين
إلى المقداد  إرجاع تم وقد الدفاع». هيئة أعضاء جميع 

التحقيق معه. الجاف فور انتهاء الحوض التوقيف في

المقداد ــى إل ــت ــه وّج الــعــامــة النيابة  أن  ــى  إل ــار  ــش ُي
يناير/   26 بتاريخ له أجريت تحقيٍق جلسة أول في
جماعة ــى إل االنــضــمــام  «تــهــم الماضي الثاني كــانــون 
تعطيل إلى الدعوة منها الغرض  القانون خالف على
من العامة السلطات ومنع والقوانين، الدستور أحكام
الشخصية الحريات على واالعتداء أعمالها،  ممارسة
وتــمــويــل ودعــــم ـــي، ـــاب إره لــلــمــواطــنــيــن، وذلــــك بــقــصــد
السياسي النظام  وتغيير لقلب  والترويج الجماعة، 
على عالنيًة والتحريض والعنف، القوة باستخدام

وازدرائه». الحكم نظام كراهية
بــشــأن ارتــبــاط ــداد ــق ــم ال وبــحــســب تــصــريــح مــحــامــي
ــن األم جــهــاز «مــخــبــري فــإن الحجيرة بقضية  ــر  ــي األخ
ــل، ــداخ وال ــارج  ــخ ال فــي جماعة ــى إل يشيرون الوطني 
أنه باعتبار الجماعة، هذه إلى باالنتماء متهم والمقداد

والتمويل». للشباب التحريض أعمال على مسئول

الشيخ - عادل المنطقة الدبلوماسية §

أمس مساء  العامة  النيابة  واجهت المقداد، حبيب محمد الشيخ مع ثانية تحقيٍق  جلسة  في  ]
المالي والتقرير االقتصادية الجرائم  مكافحة وحــدة تحريات عنه كشفت بما المقداد  (الثلثاء)
الحصول  دون الى الخارج، من دينار 257 ألف قدره مالي المقداد مبلغ من تحويل عنها، الصادر
- اإلجابة بتمويل اإلرهاب المتهم - المقداد رفض حين في االجتماعية، التنمية وزارة إذن من على

العامة. النيابة أسئلة جميع على

بشأن القضية تشاور لحظة في إبراهيم وعيسى العريض أحمد التحقيقمحاميا المقداد جلسات أولى فجرًا من بعيد خروجها الدفاع وهيئة المخرق)... محمد (تصوير: الماضي   اإلسبوع التوقيف والمقداد إلى مشيمع يرجع األمن

في القضية توجه لشراء العشاء... ونطلب التحقيق األهل: ابننا

إلصابات تعّرضه بعد «العسكري» لـ نويدرات من شابًا ينقل «األمن»
الجدحفصي محمد - الوسط § 

ــاء ــس م األمــنــيــة ــات  ــط ــل ــس ال ــت  ــل ــق ن  ]
أحمد عــبــاس ــاب  ــش ال الــمــاضــي (األحــــد) 
النويدرات  منطقة من عامًا)  24 ) خميس
تعرضه ــر إث العسكري  المستشفى  ــى إل
حاليًا عباس  يرقد إذ  وكسور، إلصابات 
وقد أمنّية. حراسة تحت المستشفى في
بشأن الشديد قلقها عباس عائلة أبــدت
ــالف ــت ــا لـــإلصـــابـــات، واخ ــه ــن تـــعـــّرض اب
بالتحقيق مطالبًة بشأنها، ــات ــرواي ال

الواقعة. تلك في النزيه
ــط»: ــوس «ال ـــ ل الــمــصــاب شقيق  وقـــال 
عباس ــارة زي من عناء طــول بعد «تمّكنا
الطابق في  يرقد إذ (الثلثاء)،  أمس  يوم
بالقسم العسكري، بالمستشفى  الرابع
ــان وك واألعـــصـــاب، للعظام المخصص 
األمن،  رجال من 4 عدد الغرفة  داخل معنا 
إصابة من  يعاني  كان عباس أن  حين  في
إذ عنقه، في ــرى وأخ اليسرى، عينه في 
«لما مضيفًا رقبته»،  من جزء  تخييط تم
إصابات من به لحق  ما سبب  عن سألناه
سماعه هو  يعلمه ما كل أن عباس أجابنا 

األرض». على سقوطه ثم ومن صوتًا
اعتبرها تفاصيل عباس شقيق ونقل
إذ ألخيه، الحادث وقوع قبل وذلك مهمة،
معه جالسًا  الليلة تلك في «كنت أوضح 
 9.30 الساعة قــرابــة وعند المنزل، فــي 

لــشــراء ســيــتــوجــه ــه ــأن ــي ب ــرن ــب ــاًء أخ ــس م
المنطقة كــانــت فيما ــه، ل العشاء وجــبــة 
نحو وعـــنـــد  أمــنــيــة، مـــنـــاوشـــات  ــد  ــه ــش ت
في  أنباء تراودت مساًء،  10.30 الساعة
الشغب مكافحة قوات قيام عن المنطقة
أحد عند األشخاص أحــد على باالعتداء 
ثم ومن المطاط، عليه أطلقت إذ المطاعم،
وسحبه بالضرب عليه باالعتداء قامت
األمـــن قــــوات إن ــل ــي ق ــا ــم ك ـــارع،  ـــش ال فـــي 

الشخص». بذلك اصطدمت
الشخص أن نتوقع  نكن ــم  «ل وأردف
تــأّخــر أنـــه  صحيح ـــي، أخ ــو  ه الــمــقــصــود 
فهو ـــه، ـــادت ع هــــذه ولـــكـــن  ـــوع  ـــرج ال ـــي  ف

عند للمنزل  يعود ما وغالبًا السهر دائــم 
 12 الــســاعــة عند ولــكــن  الــفــجــر، ســاعــات 
إلقاء عن  ُأخِبرنا التالي، اليوم ظهر  من
توجهنا ــه ــي ــل وع عـــبـــاس، ــى  ــل ع ــض  ــب ــق ال
وهناك عنه، للسؤال سترة شرطة لمركز
في ـــالج ـــع ال ــى ــق ــل ــت ي ــــه أن ـــن  ع أخـــبـــرونـــا 
منهم فاستفهمنا العسكري، المستشفى
األمــن ـــة دوري ــأن ب ـــردوا ف ذلـــك، سبب  عــن 
إصابات وبه األرض على  مرميًا وجدته

المستشفى». فأودعته
الفور «على المصاب شقيق واستدرك
الــعــســكــري، ـــى الــمــســتــشــفــى تــوجــهــنــا إل
عند األمن رجال بوجود تفاجأنا وهناك
الدخول، من منعونا وقــد عباس،  غرفة
الداخلية وزارة من إذٍن إبراز منا طالبين
مردفًا دهشتنا»، ــار  أث ــذي ال ــر  األم بــذلــك، 
منهم طالبين الشرطة،  لمركز  «رجعنا
أنــهــم إال لـــلـــزيـــارة، بــتــصــريــح تــزويــدنــا 
ضــابــط ــــود وج ــدم ــع ل ـــك ـــّذروا عـــن ذل ـــع ت
اضطرنا ــذي ال ــر األم المركز، فــي مــنــاوب 
التالي، اليوم صباح في للمركز للرجوع
عن ــاه ــن ــأل س لــلــضــابــط مــقــابــلــتــنــا  ــد  ــع وب
األمــن رجــال أن وأفـــاد ــات، ــاب اإلص سبب 
على سقط الــذي بعباس يلحقون كانوا
أما اإلصــابــات، ــه  ب ــت ــدث وح ــة)  ــوق ــاب (ط
النيابة مراجعة منا طلب الزيارة بشأن

العامة».
ــه: ــث ــدي ح ـــاب ـــص ـــم ــق ال ــي ــق وتــــابــــع ش

النيابة (الــثــلــثــاء) أمــس يــوم «راجــعــنــا 
كتابة الــمــســئــولــون  مــنــا ــب  ــل وط الــعــامــة 
ــارة زي بــشــأن ــام ــع ــى الــنــائــب ال ــة إل ــال رس
بالموافقة أخبرنا  كتابتها، وبعد  عباس،
أن أخبرونا  الموظفين أن إال الطلب،  على
الــزيــارات بإعطاء الخاصين الموظفين
بنا سيتصلون ــم  ــه وأن ــن، ــودي ــوج م غير 
عبدعلي النائب مع اتصاالت وبعد غداً،
تصريح على الحصول  من تمّكنا  حسن

ومشقة». عناٍء بعد  وذلك  الزيارة،
يكن لــم  «أخــي  أن عــبــاس شقيق وأكــد 
وأنه الليلة، تلك في  المتظاهرين ضمن
مستغربًا العشاء»، وجبة لتناول خرج
ــا مــن إصـــابـــات وم بــه ــق ــح ـــن كــل مــا ل «م
الحراسة تحت  وضعه من أمور من  تبعها
تطالب «العائلة أن إلى مشيراً األمنية»،
بالكشف الداخلية وزارة في المسئولين
فيها، والتحقيق الــواقــعــة تفاصيل عــن 
أخــي ــة ــاب ــي إص ف ــن تــســّبــب ومــحــاســبــة م
رفـــع الــحــراســة إلـــى ــة ــاف ــاإلض ــاس، ب ــب ع
في بزيارته لنا والسماح عليه، األمنية
المعقول غير من إنــه إذ األوقـــات، جميع 
ومــراكــز الــعــامــة النيابة ــى إل نتوجه  أن 
على ــول ــص ــح ــل ل يــــوم ـــل  ك ـــي  ف الــشــرطــة 
ــان ــن ــئ ــم ـــــارة لــرؤيــتــه واالط ــح زي ــري ــص ت
كل ــن م ـــرأ ب ــاس ــب «ع أن مـــؤكـــداً ــه»،  ــي ــل ع
من يلقاه  ما يستحق ال  وهو األعمال  تلك

. « ملة معا

عباس خميس

عينه طفًال تفقد أن كادت دموع مسيالت
محرر الشئون المحلية الوسط - §

مسيالت طلقات إحدى بسبب أيام ثالثة قبل عينه فقط عامين العمر من ح) والبالغ (س. الطفل يفقد كاد أن ]
األخيرة. األمنية الحوادث الدراز بسبب في منطقة بكثافة أطلقت الدموع التي

األكبر، إصابته كانت (س.ح) أن إال إصابات إلى تعرضوا المنزل في األطفال جميع أن الطفل أقرباء أحد وأكد
العالج الالزم. لتلقي المستشفى إلى السرعة وجه على نقله إلى أدى ما

لم إذ المنزل، فناء في كان عندما لإلصابة مع عائلته وتعرض منزله في كان الطفل أن إلى الطفل وأشار قريب
الطفل. إلسعاف النساء بين إرباك إلى أدى ما الحادث، وقوع وقت الرجال من خال منزله الذي في حتى آمنًا يكن

إلقاء عدم إلى داعيًا مكروه؟»، أي أصابها لو عينه مسئولية سيتحمل ومن الطفل؟ هذا ذنب «ما القريب: وقال
للمواطنين. ترويعًا يعد ذلك فإن وإال اآلمنة، المنازل على الدموع مسيالت

الطفل عين على بادية الدموع بمسيل آثار اإلصابة

الجاف... الحوض لسجن «التحقيقات» من نقلهم أثناء االشتباك» «حادثة بعد

حقوقيين بلقاء أبنائهم برفقة «موقوفي كرزكان» يطالبون أهالي
المحلية الشئون  محرر  - الوسط  §

متهمًا   34) كــرزكــان»  ــي ــوف ــوق «م ــي ــال أه طــالــب   ]
الداخلية وزارة في المسئولين  هــاربــان)  منهم أثنان
وأطباء ولحقوقيين لهم بالسماح العامة والنيابة
من المبرح الضرب إلى تعّرضوا الذين أبنائهم بزيارة
التحقيقات إدارة نقلهممن  عند وذلك األمــن،  رجال ِقبل
قبل الــجــاف الــحــوض  سجن ــى إل بالعدلية الجنائية

يومين.
قلقهم «الوسط» مع لهم حديٍث في األهالي وأبــدى 
مسئولي محّملين أبنائهم، وسالمة صحة  على الشديد 

ذلك. عن الكاملة المسئولية الداخلية وزارة
الموقوفين ألهالي األهلية اللجنة باسم ناطق وقال
الجمعية ومـــن الــصــحــافــة ــن م «عــِلــمــنــا «الـــوســـط»:  ـــ  ل
أثناء أبنائنا بــتــعــّرض ــان ــس اإلن لحقوق  البحرينية 
المبرح، إلىالضرب الجاف الحوض سجن إلى نقلهم
لحقت كبيرة  ـــرار وأض ــات ــاب إص عنه  نتج الــذي األمــر 
لتلقي المستشفى إلــى  منهم عــدد نقل  تم إذ بأبنائنا،
لنا- ُنقل حسبما  ذلك - بهم  لحقت  إصابات إثر  العالج
القانون بحسب وأبرياء متهمين اليزالون أنهم حين في

والدستور».
ــر وأس ــل ــوائ ــي «ع ــال األه وأضـــاف الــمــتــحــدث بــاســم
الصحية الحالة  بشأن جداً  شديد قلٍق في الموقوفين
الحادثة بعد وخصوصًا السجون، في أبنائهم وسالمة
لتعرض الخوف ينتابهم واآلبــاء فاألمهات األخــيــرة،

األمن». قوات ِقبل من  لالعتداء  أبنائهم
بزيارة وللحقوقيين لهم «السماح بـ األهالي وطالب
الفترة طــول  بعد ــك وذل ممكن، ــٍت وق ــرب أق في أبنائهم 

لهم، زيارة آخر بعد من  أشهر ستة من  ألكثر امتدت  التي 
لتعّرضهم أهاليهم، رؤية الموقوفون رفض أن بعد وذلك
أوضح إذ الزيارة، وبعد األمن قبل قوات ِقبل للتعرية من
لتعرية يتعرضون  أنهم لهم نقلوا  األبناء أن األهالي
بأهاليهم، التقائهم وبعد قبل وذلك بالكامل، مالبسهم
بهم االلــتــقــاء فــي  رغبتهم ــدم ع ذويــهــم ــروا  ــب أخ وعليه 

مضايقات». من له يتعرضون ما نتيجة
يتعرضون ــا ــاؤن ــن وأب فــتــرة  «مــنــذ  ــي  ــال األه وأردف 
لسوء يتعرضون أنهم كما لنا، ذلك وينقلون للتعذيب
عليهم لالطمئنان اتصاالت منهم نتلقى وال المعاملة،
توفير عدم من  يعانون  وهم زيارتهم، عن  التوقف  بعد
في وخصوصًا المناسبة، والتدفئة المالئم، الطعام
معاملة»، بــأســوأ ُيعاملون ــم وه ــارد، ــب ال الطقس  ظــل 
وأيـــن ــــك، ذل مـــن ـــان ـــس اإلن ــوق ــق ــن ح ــأي مــتــســائــلــيــن: ف

األمور؟ تلك كل ينفون ما دائمًا  الذين المسئولون

البحرينية للجمعية الــعــام األمــيــن عّلق ــك، ذل ــى  إل
الشكوى موضوع على  الدرازي عبداهللا اإلنسان لحقوق
والشكاوى واالعتداء التعذيب ممارسات «إن بالقول:
بالنسبة والقلق  يــوم، بعد يومًا تــزداد بذلك المتعلقة
ودولية وإقليمية أهلية وكمنظمات كحقوقيون إلينا
ــــل الــســجــون داخ مــنــهــجــي ــٍل ــك ــش ــب ب ــذي ــع ــت بـــعـــودة ال
اإلصالحي المشروع قبل سابقًا كــان كما البحرينية 
مصاف في البحرين ستعتبر وبالتالي الملك، لجاللة

المنهجية». االنتهاكات  تمارس التي الدول
موقوفي تعرض مــن يومين  قبل  ــدث ح ــا «م وتــابــع 
فمجموعة ــاره، ــك إن يمكن ال ــر أم ــرب ــض ال ــى إل ــان  ــرزك ك
الحادثة تلك نقلوا  هناك المتوجودين  المواطنين  من
ونشرت بذلك أقّرت الداخلية  وزارة أن  كما وتفاصيلها،
هؤالء يتعرض  «كيف مستفهمًا: بخصوصه»، خبراً 
لم الذي  القضاء نظر  تحت اليزالون وهم التعذيب إلى

القضية؟». في  بالحكم ينطق ولم تجاههم كلمته  يقل
إلى باإلضافة كحقوقيين «نحتاج ــدرازي ال وأردف 
إلى أهاليهم يحتاج كما الموقوفين زيــارة إلى األطباء

عليهم». لالطمئنان وذلك ذلك،
القانونية للشئون المساعد الوكيل أن ــى إل يشار
بأن عدداً الماضي (السبت) يوم صّرح بوزارة الداخلية
أمر صدر والذي جنائية، قضايا ذمة على الموقوفين من
للمباحث العامة اإلدارة من بنقلهم العامة النيابة من
قاموا الجاف، الحوض توقيف إلى الجنائية ــة واألدل

التوقيف. مبنى في وتخريب فوضى بأعمال
االلتزام بــضــرورة بتنبيههم الضابط قــام ــاف  وأض
ذلــك ــوا ــض رف أنــهــم  إال غــرفــهــم إلــى والــعــودة  بــاألنــظــمــة 
التوقيف بداخل  والشغب الفوضى أعمال في واستمروا 
إلى الوضع إلعادة حفظ النظام قوات استدعى تدخل ما

. طبيعته
تم بأنه القانونية للشئون المساعد الوكيل واختتم
واألدلة للمباحث العامة  اإلدارة إلى الموقوفين إرجاع

بالواقعة. العامة النيابة إبالغ وتم الجنائية 
كرزكان لموقوفي  توجه  العامة النيابة  أن  يذكر
العمد والقتل عام،  مكان في تجمهر في االشتراك  تهم:
أصغر ماجد عليه للمجني والترصد  اإلصرار سبق مع
مسعد وعمار صالح علي صالح قتل في والشروع علي،
إلى باإلضافة  والترصد، اإلصرار سبق مع عمداً حمود
سيارة في  العمد الحريق إشعال وهي الرابعة التهمة 
الداخلية، ــوزارة ل والمملوكة  (93604) رقم الشرطة
إلى باإلضافة متهمًا. عشر تسعة إلــى التهم توجه إذ
بن عبدالعزيز  الشيخ مزرعة  حرق  بقضية تتعلق تهم 

متهمًا. عشرة خمس عددهم والبالغ اهللا، عطية

لإلفراج للمحكمة خطاب رفع
ديسمبر» «أحداث مريض عن

صادق الحلواجي الوسط - §

إلى تصريح فــي ســيــادي ســامــي المحامي ــال  ق  ]
تنفيذ تقدم لقاضي إنه (الثلثاء) مساء أمس «الوسط»
بطلب  عــامــًا)  34) الشيخ ميثم السجين على الحكم
خطير عصبي مــرض من لمعاناته نظراً عنه اإلفـــراج 

حرج. بوضع ومروره
وأرسل الطلب في نظر «القاضي أن سيادي وأضاف
تفصيلي بتقرير تزويده بشأن خطابًا السجن إدارة إلى

اتخاذ قراره». قبل حالة السجين عن
يستدعي فإنه ميثم مرض لنتيجة «نظراً أنه وذكر
تطلبه ما لتوفير السجن إدارة قبل من استعجال وجود
أن باعتبار قرارها، المحكمة تتخذ أن أجل من المحكمة
أكثر». تأخر األمر حال االستياء صدد في حالة السجين

يشارإلىأنالمريضميثمالشيخ(34 عامًا)محكوم 
ديسمبر»  ــداث «أح قضية في سنوات  5 مدة بالسجن

.2007 للعام
المشرف على «الطبيب إن المريض أهالي وقال أحد
للمحبس بإرجاعه أمر العسكري بالمستشفى ميثم
المستشفى مراجعة منه طالبًا  الماضية،  األيام خالل
لتلقي رسالة بإعداد  الطبيب يقوم أن على  شهر، بعد
مضيفًا الطبي»، السلمانية مستشفى في العالج ميثم
األدوية بعض  وأعطي  الطبية، التحاليل أخذ  «تم  أنه
العالج إكمال منه ُطلب كما  المحبس،  في الستخدامها
في كـــان إن الــعــالج، ــان ــك م ــدد  ــح ي ــم ل فيما  الطبيعي 
الخاصة الطبية الــعــيــادة أو العسكري المستشفى
من عينات أخذ «تم أنه  إلى مشيراً الداخلية»،  بــوزارة
بعد الطبية  النتيجة تــصــدر  أن المتوقع ــن  وم ميثم 

أسبوعين من الزمن».

كرزكان» «موقوفي ضد في «النيابة» إفاداتها تسّجل األمن قوات
قوات من مجموعة أقــوال إلى (الثلثاء)  أمس مساء استمعت العامة النيابة أن  «الوسط» إلى مصادر ذكرت  ]
سجن  نقلهم من أثناء كرزكان موقوفي مع اشتبكوا إنهم و15 فردًا، قيل 10 بين ما أعدادها تتراوح الشغب، مكافحة

الجاف. الحوض سجن إلى الجنائية التحقيقات إدارة
اإلصابة، حاالت عليهم من أفرادها تبدو بعض كان حين في مبنى النيابة، أمس في مساء المجموعة وشوهدت

أياديهم. بتجبير أجزاء من وذلك
موقوفي ضد حدث  بما إفادات لتسجيل العامة النيابة  مبنى  في متواجدة  كانت األمن مجموعة أن  يبدو وفيما

وظيفتهم. تأديتهم أثناء وبسبب األمن رجال على االعتداء تهمتها جديدة قضية في ليدخل األخيرون كرزكان،



لديها. المعتمدة الكتابة وأسلوب ضوابط مع يتالءم بما نشرها قبل  وتعديل المواد تحرير بحق االحتفاظ أخرى مع صفحات أو في «كشكول» إليها وتنشرها الواردة القراء ومقاالت «{» رسائل تستقبل
letters@alwasatnews.com  اإللكتروني البريد  - ١٧ ٥٩٦٩٠٠ فاكس ٣١١١٠، المنامة، مملكة البحرين  ص.ب ،} كشكول، صحيفة للمراسلة:

www.alwasatnews.com

12letters@alwasatnews.com
هـ   فبراير  2009 الموافق 9 صفر 1430 األربعاء  4    2343 Wednesday 4 February 2009, Issue No. 2343العدد

علي إبــراهــيــم ــي رض الــحــاج تعالى اهللا رحــمــة ــى  إل انتقل   ]
للرجال  التعازي  تقبل عامًا،   85 ناهز عمر عن علي والد المرخي
الزهراء فاطمة مأتم  في وللنساء باربار بقرية الشويخ  مأتم في

نفسها. بالمنطقة
عمر البلوشي عن محمد فاضل هوت تعالى اهللا رحمة إلى انتقل ]
حمد،  بمدينة كانو  جامع في للرجال التعازي تقبل  عامًا،  74 ناهز

حمد. مدينة 3567 طريق 454 مجمع 1204 منزل في وللنساء

راجعون“ إليه وإنا هللا ”إنا

تجاوز إشارة صفراء فتلقى كدمات
وجهه في الفلفل ورذاذ الشرطة من

يناير/   29 بــتــاريــخ مــعــي ــع  ــاوق م  ]
كبير  ـــر أم  2009 ــام ــع ال ــي ــان ــث ال ــون  ــان ك
يقف أن  والضمير  الذمة بــاب من ــب ووج
الداخلية وزارة ــي ف الــمــســئــولــون عليه 
شخص ــل  ك لمنع ــة ــازم ح رقــابــيــة بعين 
والعمل بالنظام  اإلخالل نفسه له تسول
وسلوكيات تــصــرفــات ــن م ــه ل يحلو  بما 
ــر. اآلخ لحقوق انتهاكا كانت وإن حتى
وألنني بسيط هامشي شيء معي ماوقع
يجب ال ما على حصلت  بإنصافي  طالبت
حينما الــقــصــة وتـــدور عــلــيــه. أحــصــل  أن 
الصغير أخــي ومعي سيارتي ــود أق كنت 
شارع  عند  عاما   13 العمر من يبلغ  الــذي
ــارة إش تــجــاوز على ــي ــدام وإق الــمــعــارض 
للنجدة دوريــــة هــنــالــك فــكــانــت صــفــراء، 
فرضخت التوقف، مني وطلبت الحقتني
الشرطي فنزل سيارتي وأوقفت ألوامرها
السياقة، رخصة مني وطلبا والضابط
إنني الضابط لــي ــال وق إيــاهــا فمنحتهم 
إنني ــه ل فقلت ء ــرا  ــم ح إشــــارة ــاوزت  ــج ت
على يصر فظل صــفــراء  إشـــارة  ــاوزت  ــج ت
بأنني موقفي على كذلك مصر وأنا موقفه
إن لهما فقلت الصفراء، اإلشارة تجاوزت
يصرخ فأخذ  بيننا. ليفصل المرور بيننا 
أمــورا عليك  نختلق نحن «هــل لي بقوله
طلب بعدها عموما ــودة؟» ــوج م تكن لــم 
موقع فــي ــرور م شرطي  تــواجــد  الضابط 
أخريين، اثنتين نجدة  ودوريتي  الحادثة

وصــول ــت وق إبـــان الــحــادثــة تلك  وخـــالل 
صــوب ــه ــوج ت ــرة ــاش ــب ــي الـــمـــرور م ــرط ش
يمنحني أن دون ألقواله وسمع الضابط 
خالل أقــوالــي، فيها يسمع وفرصة وقتا 
إلى خمس المرور دون الوجيزة الفترة تلك
أكن لم  أنني أوال  تتضمن مخالفات أربــع
شيء ــذا  وه السواقة رخصة معي أحمل
قد حينها  ألنــنــي ومــزايــدة؛ ــالق  ــت اخ فيه 
سألني حينما الرخصة  الضابط  أعطيت
المخالفة محضر ــي  ف دون كــذلــك عنها، 
باسمي مسجلة غير مركبة أقود كنت أنني
على فأصررت حمراء، إلشارة وتجاوزي
من هــو ــرور ــم ال أن آنــذلــك ــرور ــم ال شــرطــي 
صفراء إشارة اجتزت ذلك ألنني في يفصل
مركبتي أغلقت مباشرة حمراء. وليست
ــرور ــم ال ـــوب مــبــنــى ــا مــتــوجــهــا ص ــه ــدت وق
وكــذلــك يــالحــقــنــي حينها  الـــمـــرور  وأخـــذ 
اضطررت حتى تالحقني النجدة ــة دوري
ماتكون أشبه مالحقة عملية رأيت بعدما
سيارتي ــت  ــف أوق خطير  مــجــرم بمالحقة 
متوجها الشرطة أحد  نزل  حتى مباشرة
عن عــوضــا وضــربــنــي وصفعني نــحــوي 
وجه وفــي  الفلفل رذاذ  وجــهــي ــي ف رمــيــه 
لمجموعة تعرضي وبعد الصغير، أخي
ــود ــه ش مـــــرأى ــى ــل ـــات وكــــدمــــات ع ـــرب ض
إلى الخضوع  إلى  حالتي استدعت  عيان 
تقرير ــــدار  وإص المستشفى ــي ف ــالج  ــع ال
ألمت التي الصحية الحال يوضح طبي

طالت التي المختلفة الكدمات نتيجة بي
إلشارة تجاوزي نتيجة ذلك وكل جسدي

صفراء!
تصفيدي تـــم الـــضـــرب ــد ــع ب فــحــيــنــهــا 
برقية وســمــعــت وتــقــيــيــدي، بــالــســالســل 
الشخص «أن مفادها المايكروفون عبر
ــداء ــت االع فتم علينا االعــتــداء على ـــدم  أق
الحادثة واقعة تغيير تم إذ وضربه عليه
الفلفل رذاذ استخدام ألنفسهم بــرروا كما
ــي ردع ــل ألج فــاضــطــروا  قاومتهم بأنني 
تم ـــك ذل ــد ــع وب وجـــهـــي، فـــي  ـــادة  ـــم ال رش 
مكتوب ــرور ــم ال ــي ف ــدي ض ـــادة إف ــن  ــدوي ت
كما ــرور ــم ال ــع م ــاون  ــع أت ــم ل ــي  ــن أن عليها 
السكر فحص إلجراء طلبهم رفضت  أنني
ودونــوا مــنــي، يطلبوا لــم أنــهــم العلم  مــع 
حضاري. بشكل معي تعاملوا  أنهم ذلك
الــضــرب وآثــــار ــات ــدم ــك وال ــاري  ــض ح أي 
على وشاهدة جسدي معالم على بائنة
الى موجهة هذه رسالتي تصرفهم. سوء
للوقوف الداخلية وزارة فــي المعنيين
محاسبة منهم الواقعة ألطلب حقيقة على
وأطالبهم كرامتي  انتهاك على المسئولين 
المدبرين مــن والــقــصــاص اعــتــبــاري ــرد  ب
مجرم ــي ــأن ك أوقــعــتــنــي مــكــيــدة  ــة  ــادث ــح ل
صفراء. إلشـــارة تــجــاوزي بمجرد خطير 
ليفصل القضاء بيد أصبحت اآلن المشكلة

. فيها
المحرر) لدى والعنوان يناير(االسم 29 يوم وضربات في بكدمات المواطن إصابة فيه المدون التقرير الطبي

االستثنائية؟ الدرجة في المعلمين بين التمييز لماذا

الشمس تحت لهيب أشعة ويعملن السنوية اإلجازة راتب من محرومات

لدى شركتهن الشاقة العمل ظروف من يشكين عامالت نظافة
التي اليومية  والمأساة المعاناة فحوى أجسد األسطر هذه عبر ]
لشركة التابعات النظافة  عــامــالت نحن  وثقلها وطأتها مــن نعاني 
أن من بكثير أكبر معاناتنا الحكومية... المدارس تنظيف في خاصة
وإيصال نقل في يساهم  منها يسير  جــزء  بتلخيص ربما ولكن  تكتب
العمل وزارة في والمسئولة المعنية الجهات إلى بحذافيرها المشكلة
نلجم ونحن يومي  بشكل نعيشه الذي الردئ المستوى على  للوقوف
التي المشاكل  جل  لنا. أمل بارقة يحمل الغد يكون وعسى  عل صبرنا 
بحجة السنوية  اإلجازة راتب من إقصائنا في أوال تتلخص منها نعاني
يستخدمها التي المدة سنوات، تلك الخمس السنتين أو فترة ننه لم أننا
الشركة أن  العلم مع بها يتشدق ذريعة شركتنا عن المسئول المقاول 
مختلف مقاول جاء وكلما آخر  مقاول  على  المناقصة  ترسي سنتين كل
وذلك ذاته الكالم لنا  يحكي السنوية اإلجازة براتب نطالبه السابق عن
الضغط عن الخمس سنوات عوضا أو استكمالنا لنصاب السنتين لعدم
عامالت يتبعن توافر رغم الشمس الحارة على خالل العمل في الحاصل
نصيبنا من يكون والتعب الجهد جل  أن  إال  التنظيف في التربية وزارة
الشاق بالجهد  مقارنة العمل في راحة في الوزارة عامالت نجد حين في
طوال يتم الحكومية المدرسة في  عملنا أن  ذلك عن عوضا نبذله، الذي

تموز يوليو/  شهر في  تبدأ إجــازة هنالك كانت وإن إجــازة، دون  السنة
منحنا حتى دون  من للمعلمين الصيفية ــازة اإلج مع آب وأغسطس/ 
العلم مع  راتب ربع يمنحنا أفواهنا يسكت أن المقاول أراد وإذا رواتــب، 
وأخرى  عاملة بين متفاوتة وكذلك دينارا،  180 عن التزيد رواتبنا أن 
أسماؤنا التنظيف، شركة مع موقعة  عمل  عقود أي هنالك واليــوجــد
فيه بدأنا ــذي  ال العمل بتوقيت تالعب فيها التأمينات في المسجلة
1 سبتمبر  وتحديدا سبتمبر مطلع بدأ عملي أن رغم على ذلك على وكمثال
عن  عوضا سبتمبر،   16 في بدأ  عملي أن التأمينات في مدونة أنني إال 
ونصيبا العامالت  نحن فيها نتجمع  خاصة أماكن  لنا التوجد أنه ذلك
مهيأة غير هي والتي للمدرسة الكهرباء غرفة محل يكون المكان من
نلتمس إليها نلجأ أن المأوئ النعدام  نظرا فنضطر فيها  للجلوس  أصال
هنا سؤالي  والمتعب... المنهك اليوم  جراء  من الراحة دقائق من بعضا 
والجوالت الرقابية أجهزتكم هي أيــن العمل  وزارة في المعنيين إلــى
القطاع في العمال وأحـــوال وضــع  في النظر من العمالية التفتيشية
من حقوقنا صلب أليس التي يعملون فيها؟ الصحية والظروف الخاص
منحنا يتم هذا من بدل إذ سنوية براتب، إجازة على الحصول العمل رب
وهو أال واحدا يوما أسبوعية  إجازة نملك راتب. دون  من شهرين إجازة

صباحا   6 الساعة من أنه افترضنا لو يبدأ العمل أن كما الجمعة، يوم
متى  وإلى الظلم هذا متى إلى نتأخر. وأحيانا ظهرا  2.30 حتى ينتهي
لجهودنا المنصفة األعمال توزيع في  العادلة  التركة من نصيبنا ننال
مستلزمات توفير لنا ويتدبر يتكفل آخر سندا النملك كنساء وطاقتنا
ألنفسنا عمل إيجاد هو لنا واألخير الوحيد ومصاريفنا، فالحل حاجياتنا
المذلة. من كرامتها ولعوائلنا ألنفسنا ويحفظ الحياة علينا عبء يخفف
به االستخفاف  مــن البسيط المستوى  ــذا  ه البحريني ــال ح بلغ فهل 
في توفيرها يتم أن  المفترض  من التي الحقوق كل  من  مسحوقا وجعله
ظروف وال قوي والبيئة عمل مناسبة الراتب نوعها. كان أيا عمل أي بيئة
المدرسة إدارة بها تلزمنا شاقة أعمال  ذلك عن عوضا موائمة. صحية
صادر قانون يوجد أال  الظهيرة. عز  في  كذلك  والعمل ثقيلة أشياء  بحمل 
مابال حارة؟ والشمس الظهيرة  أوقات في العمل يحظر  العمل وزارة من
دون الحارقة الشمس  أشعة  تحت شاق عمل من يوميا  لنا  يحدث هذا
العمل وزارة في حقوقية جهة  أعلى من نطلب  أواعــتــراض،... حركة 
أبسط من المحرومين ظروف العمال البسطاء مواقع على بدقة الوقوف

اإلجازة السنوية براتب! حق وهو أال حقوقهم
النظافة عامالت من مجموعة

النتفاء السكلر مريض مات
القصوى العناية في شاغر سرير

ولكل ـــدر، وق قــضــاء ــو ه أبينا أم شئنا ــوت  ــم ال  ]
من ولكن ينتظره، حتمي أجل الوجود هذا في كائن
أسبابا هناك أن المسلمين علماء عند عليه المتسالم
وهذا األجل، بحلول وتعجل العمر تقصف ومسببات

ربيعًا. 25 ذي (...) الغالي لفقيدنا حدث ما
تبدأالمأساةمنلحظةذهابهلمستشفىالسلمانية
على الـــذي السكلر ــرض م مــن  يشكو ــان ك إذ  الطبي، 
يوم  وبعد أنه إال العالج، لتلقي 65 جناح أدخل إثره
الصحية، حالته ــاءت  س للجناح  إدخــالــه مــن ــد  واح
بكل و  األمــر ــدارك ت باإلمكان كان  ذلك رغم على  ولكن
وحدة إلى نقله  الصحية حالته استدعت ما  بساطة،
يفترض، كان  كما الطبيب من  بأمر القصوى العناية 
وحدة أفصحت عندما فعلي بشكل بدأت المأساة أن إال
استالم المريض من تمكنها عدم عن القصوى العناية

شاغرة. أسّرة وجود عدم بذريعة
نقله  من بدًال 61 لجناح نقله تم ذلك من يوم بعد و
تقريبًا يومين لمدة بقي و  القصوى، العناية لوحدة

تــزداد الصحية حالته أن حين في الحال هــذه على 
الجناح في الحياة فارق أن إلى يوم بعد يومًا ســوءاً
أسّرة بها توجد ال القصوى العناية وحدة ألن نفسه 

كما أفادت بذلك إدارة المستشفى. شاغرة
مسئولية يتحمل ــذي ال من  التساؤل: يبقى وهنا
والداه لكي يكون أراده العمر، قد مقتبل فقدان شاب في
سنبقى متى ــى وإل كبرهما؟  فــي لهما وعــضــداً عــونــًا 
تارة شبابنا بسبب األخطاء الطبية بموت مفجوعين
المستشفى وإدارة الصحة وزارة تقصير بسبب أو
الناس أرواح أصبحت وهــل أخـــرى؟ ــارة ت واألطــبــاء
بأثمان المستشفى أروقـــة بين  تباع زهــيــدة  سلعة 

بخسة؟!
الغالي الفقيد ذوي بصفتنا – نطالب فإننا وعليه
المصاب هذا في  تحقيق لجنة بتشكيل الصحة  –وزارة
الجللللوقوفعلىأسبابالوفاةوماأدىإليها،آملين
أنيؤخذالموضوعباهتمامكبيرمنقبلالمسئولين.
المحرر) لدى والعنوان (االسم

أتقدم بحريني مــواطــن ــا أن  ]
الدولة في المعنيين إلى بشكوى
قد الـــتـــي ـــالء ـــغ بـــشـــأن عـــــالوة ال
العام أيار  مايو/ شهر في طلبتها 
بضعة مــنــذ ـــرار ق ـــزل  ون  ،2008
وانعكس صدمة يمثل ــان ك أيــام
بشكلسلبيال مثيل له كالصاعقة

النازلةغيرالمصدقة.
كالتالي: كــان القرار نص فــإن

تستحق ال أنت  فالن بن  فالن «يا 
ال كيف جوابًا أريد  الغالء»  عالوة 
تتكون ــرة أس أعيل ــا وأن أستحق
قادم وطفل وزوجة وأخ والدة من
حصيلة أستحق ال  كيف قريبًا؟!
بحريني؟  ــار ــن دي  200 مــعــاشــي
كيف الأستحق وأنا أعيشمعهذه
ال كيف صغيرة؟  شقة  في االســرة 

أستحقكيف!!؟

عن المسئولين ــد ــاش أن ــا  ــأن ف
ــــادة إع ـــالء ـــغ ال ــة ــون ــع ـــع م ـــوزي ت
يعتبر ـــذا  ه ألن طلبي ــة ــع ــراج م
ــر... ــي أخ ـــؤال  س بحقي. إجــحــافــا 
ذلــك أم يستحق ــًا ــن ــواط م ــت  ــس أل
أو الوافر الراتب صاحب المواطن
ربمامنلديهلعبةالواو؟نعمربما

هؤالء هم المستحقونونحنال.  
المحرر) لدى والعنوان (االسم

الغالء عالوة من أقصي دينار 200 بحريني متزوج راتبه

الحكومية الوظيفة تنشد جامعية خريجة
البحرين جــامــعــة ــن م جــامــعــيــة خــريــجــه  ـــا  أن  ]
دراستي فترة طوال حلمي  كان البكالوريوس  بدرجة
لكي البحرين في إحدى وزارات وظيفة على الحصول
أكون بــأن  أمــل وكلي عاليا بلدي اســم برفع أتشرف 
ولكن الغالي  وطني  في  التقدم عجلة  دفع  في ساعدا 
بعدتخرجيمنالجامعةوبعدأنطرقتجلاألبواب،
ولم أجد وجهي في توصد فشيئا شيئا األبواب أخذت
سنتان تخرجي على مر فقد  ويعينني  يوظفني أحدا
في مكوثي إلى باالضافة هذا  ) عمري من ضاعت قد 

كل وضــاع السنه) ونصف  سنوات  خمس الجامعة
اليأس وأخذ ثماره أحصد  أن دون  من وتعبي جهدي
إلى هــذه برسالتي ــه ــوج أت فإنني لــذلــك ينتابني، 
ـــوزارات ال جميع في والمسئولين المعنيين جميع
سدت أن بعد لمساعدتي المدنية الخدمة وديـــوان
سبحانه اهللا بعد لي يبق ولم وجهي في جميع األبواب
مساعدتي في أمــل وكلي مساعدتكم ســوى  وتعالى

واالمتنان. الشكر جزيل مني ولكم طلبي رد وعدم
المحرر) لدى والعنوان (االسم

استثنائية درجة المعلمين بترقية والتعليم التربية وزارة قرار ]
ورفــع بالمعلم  ــاء ــق االرت نحو متميزا وتــوجــهــا نوعية نقلة بحق  ــان  ك
المعلمون انتظرها الخطوة فهذه الوظيفي،  ورضاه المعيشي مستواه
سلك ــن م ــروج ــخ ــل ل المعلمين بــعــض ــر ــط اض ـــاط، ـــب اإلح ــن  م ـــال  ح بــعــد 
أشهر ومنذ الــخــاص، حتى أو العام القطاع في وظائف إلــى التدريس
التي االستثنائية  الدرجة بشأن الحديث يتبادلون والمعلمون طويلة
عمت حــتــى ــرار ــق ال صــدر أن  ومــا الـــــوزارة، ــي ف الــمــســئــولــون  بــهــا  وعــد 
منقوصة، جــاءت الفرحة  هذه ولكن المعلمين، بين والسعادة  البهجة
األولى مهمتان شريحتان منها أُقصيت أخرى بعبارة أو اسُتثنيت فقد
سنوات   4 يكملوا لم ممن الخامسة أو الرابعة الدرجة في التعيين حديثة
بأي السادسة. الدرجة في القدامى المعلمون  هم والثانية الدرجة، في
المهمتين، الشريحتين هاتين استثناء يتم قانون أي على واعتمادًا حق

وزارة تقدمها  التي الهدية  هذه فهل المعلمين بين التمييز  هذا ولماذا 
وبقدرة الذين  الرابعة الــدرجــة في التعيين لحديثي والتعليم التربية
خسروا واآلن الكادر من األولى  المرحلة في التسكين خسروا قد قادر 
جل قضت ــي ــت وال الثانية الشريحة  ــا أم ــًا، ــض أي االستثنائية ــة  ــدرج ال
للتعليم خدمة قلبها  عصارة  وأعطت األجيال تربية في تعمل عمرها
المسئولون يسّير كيف نعرف ال إننا  الخدمة،  نهاية  جائزة هــذه فهل
سيسودها التي الفئات هذه بإقصاء تخبط هذا فهل األمور الوزارة في
سماع يقبلون فال المسئولين  من  تعنت أنه أو  بالظلم والشعور  اإلحباط
لسنا إننا للتراجع، مجال ال وكأنه الموضوع فهذا وخاصة المعلمين، 
تعطى أن يجب الــتــي ــة ــدرج ال ــذه ه فــي بحقنا نطالب  فنحن  ــرب  ح فــي 

المعلمين. بين  تمييز  دون  من  للجميع
تسعى فــالــوزارة الجميل ننكر ال إننا صراحة وبكل  نقول وأخــيــرًا

توجه عن  اإلعالن تم البداية ففي الرسالية، المهنة بهذه للرقي جاهدة
لـ7000  استثنائية درجة إقرار تم بعدها المساعدين، المدراء لترقية
المعلمين  من  700 ترقية آخرا يكون ال أن ونتمنى وأخيرًا ومعلمة، معلم
هؤالء، بين من إقصاؤنا يتم ولماذا الترقيات  هذه من نحن أين األوائل،
في البقاء بشرط يتعلق فيما وخاصة تغييرها أو تعديلها يمكن بقرارات
والتعليم التربية وزارة في  المسئولين نناشد إننا  سنوات، أربع الدرجة
نعتقد ال ــذي ال والتمييز اإلقــصــاء ــذا وه الــشــروط هــذه في النظر  ــادة  إع
وجمعية للمعلمين، االستشارية اللجنة من ونتمنى كما  متعمدًا، أنــه
الواقع، باألمر  القبول وعدم بقوة والتدخل  السريع بالتحرك المعلمين
بطرق به المطالبة يجب المعلمين  لجميع مكتسب  حق الترقية فهذه

مطالب. وراءه حق ضاع وما مختلفة،
الخباز كاظم صالح سيد

للبنين الدير مدرسة بوابة
الظهيرة وبعد  الصباحية فترتين على  يوم كل في دائمًا تعودنا  ]
تلك نشاهد أن للبنين الــديــر مــدرســة  مــن الطلبة ـــروج  وخ دخــول  عند 
من يغلق أن الشارع ويكاد  أيضًا والمرورية اللبدة البشرية  االختناقات
الرئيسية البوابة أمام وقعت مرورية حادثة كم االختناقات. هذه  جراء
اصطفاف عن ناهيك الطفولة؟ براءة ضحيتها راحت المدرسة هذه من
المروري االختناق  بذلك  مسببة الشارع في تمامًا وتوقفها  المركبات
لهذه الوحيدة البوابة هذه خالل من الطلبة أبنائنا  عبور لحين القسري
بفتح بالقيام تحثها المدرسة إدارة  إلى ُقدمت  اقتراحات ثمة المدرسة،
لكي التالميذ ودخول لخروج  المدرسة من الشمال جهة  من ثانية بوابة
هنالك وتكون  المدرسة إلى المؤدي  الشارع  في  البشري التراكم من  تحد
هذه في البت تم هل ندري ولكن ال بعضها البعض، المركبات للتداخل فك
وأيضًا الطلبة أبنائنا ال؟ حفاظًا على أرواح أم اإلدارة قبل من االقتراحات
بالنسبة تأخير هنالك  يكون ال لكي للمواطنين  العامة للمصلحة مراعاة
أخواتنا إلى  هذا باقتراحنا نتقدم أخــرى مرة الجنسين، من للعاملين
لكي للمدرسة الشمال جهة من بوابة بفتح المدرسة إدارة في الموقرات
نعاني التي المعضلة هذه على  والقضاء للجميع  متنفس هنالك يكون

سريع... االقتراح بشكٍل يفعل هذا وحبذا لو بعيد، أمٍد منذ منها
الخوخي مصطفى

 

كــتــاب وزوايــــاهــــا ــف ــح ــص ال أعـــمـــدة  ــف  ــل خ ـــوارى  ـــت ي  ]
مقل الكتاب ــؤالء ه ــن وم الــنــاس،  على عقولهم يعرضون 
الحقائق، الناس على ملبس أو بالحق ناطق أو ومستكثر،
وأسلوب نير، وفكر متدفق،  بقلم األول  الصنف  فيعطي
وعلى أسلوبه، قوالب في أفكاره، روائــع يسكب مناسب،
بضاعته يعرض التاجر كالتجار، فالكتاب زاويته، قرطاس
ــاب ــت ــك وال ــه، ــب ــاس ــن وي ــري مـــا يــعــجــبــه ــت ــش ــوق ي ــس ــت وكـــل م
في ليتوغلوا شديدين، وتركيز بعناية مقاالتهم يحبرون
أحاديثهم، بجودة والمتلقين، القراء مشاعر إلى الغوص
في يختلج أحــيــانــًا  تجده ــذي ال الــعــام، للحس ومالمستها 
يعبرون كيف يــدرون ال ولكنهم  العامة،  من كثيرة نفوس
ليبوتقها األفكار هذه بعض يلتقط الحق الكاتب أن بيد  عنه؟
األلفاظ، أفضل  لها ينتقي أن بعد  بفكره ويطرحها بأسلوبه، 
الناس عقول في لينفثها  األساليب، وأسهل المعاني، وأقرب 
سلوكهم في وتؤثر حينًا، عواطفهم وتستميل فيهم، فتؤثر
ــاس ــن ال ــوم ــم ه ــدث عــن ــح ــت ي مــن ــاب ــت ــك ــرى مــن ال ــت ــًا، ف ــن ــي ح
القارئ يجد موضوع كل يطرق أن ويحاول ومشاكلهم،
مستوحشًا، آنس أو مصيبة،  من  خفف فربما  إليه، بحاجة
وأد في  ساهم أو قضية، حل  في  شارك  أو مفزوعًا، وثبت 
يشذ أن يحاول ذلك عكس الكتاب  من  اآلخــر والنوع فتنة، 
عن باحثًا يطرقها، التي بموضوعاته القارئ ويثير بآرائه،
بردود يتلذذ أو الكتابة، على  جديدًا  كان إن سريعة شهرة
يحسنها، ال أمـــورًا  فيناقش المهنة،  قديم كــان إن األفــعــال
سهامه راش وربما بها،  له عالقة وال  يتقنها، وموضوعات 
فئة أو  كبير، مفكر نحرير،أو عالم مهاجمة في قلمه وشحذ 
إلى وأقــربــهــا الــطــرق أقصر مــن الطريق ــذا ه إذ  مــشــروعــة، 
ويدنس زاويــتــه،  ويمأل نفسه، فيشغل والظهور، الــبــروز
أعماق في يغوص  منه، طائل وال فيه فائدة  ال بما عموده
ويبحث يقصد، لــم مــا ويستنتج  الظاهر،  ويحلل الــنــوايــا،
بها، يتعامل التي بالطريقة الناس  ويقيس االحتماالت، عن
ربما ــه ألن وبــاطــن؛ ظاهر  لــه ومتحدث كاتب كــل أن  ــرى  وي
تــأويــالت يضع إذ كتاباته، فــي نفسه ــوب ــل األس استخدم 
وسكتوا واستحسنوه أراد مــا  الــنــاس فهم إذا حتى ــدة،  ع
لما وبرر ونكص، تملص وخالفوه  عارضوه  وإذا فرح، عنه
بعض في  توغلوا قد كانوا  وإن وهــؤالء يضره، ال بما أراد 
سقطات خــالل  ــن م يعرفهم لــهــم الــمــتــأمــل  فــإن  الــصــحــف، 

خذوني. يقول أن يكاد المريب إذا كتاباتهم،
عن الرضا بعدم لنطق استنطق لو المسكين القلم وهذا
أناملهم، تحت يرزح  أسيرًا أصبح أنه إال بعضهم، كتابات
فأولئك الــعــدو، بــأيــدي المحتلة الــبــالد بعض ــال  ح هــو  كما 
في ــدوا ــس وأف الظلم ــروا ــش ون والمساكين ــاء ــري األب قتلوا 
وأزهقوا حق؟ من قتلوا كم وهؤالء إصالحها، بعد األرض
دعوا أو رذيلة؟ من أحيوا وكم عفة؟ من وأراقوا فضيلة؟ من
من زينوا وكم نارها؟ أوقدوا  أو فتنة؟ من  أثاروا وكم إليها؟
أعانوه؟ ظلمه على ظالم وكم نحوه؟ الطريق ومهدوا باطل
مع وقفوا  وكم حقه؟ وهضموا مسكين على تحاملوا وكم 
بــاٍغ على يــســروا وكــم صــديــق؟ نصرة عــن وتــخــاذلــوا  عــدو 
للدفاع أقالمهم انطلقت وكم حاجته؟ طالب على وعسروا 
في تفيقهوا وكــم حــق؟  بيان عــن  وانقبضت غــاصــب؟ عــن 
علنا بالوطنية  تــشــدقــوا ــم  وك يفقهون؟ ال حيث  مــن الفقه 
وخّذلوا لــألعــداء ــوا  الن وكــم وعــمــًال؟ ــوًال ق باطنا وطعنوها 
ضدهم؟ واستبسلوا األصــدقــاء على  واستأسدوا معهم؟
دعوا وكم قيدوها؟ ضدهم كانت وإذا بالحرية طالبوا وكم
عليها؟ـ سار التي بالطريقة تهكموا فلجوا فإذا الحوار إلى
األنبياء بعد ألحد عصمة أال  بحجة انتقدوا وكم حضرواـ إن
فتفضحهم اإلخــــالص ــــوا اّدع وكـــم ــوا؟  ــب ــض غ ــدوا  ــق ن ـــإذا  ف
استعدوا وكــم مقاالتهم؟ أو محاوراتهم ثنايا في  زالتهم

تخلفوا؟ استقطبوا فإذا بها  وطالبوا للمناظرات
أنياب، عن وكشرت  ــوه،  وج عن أسفرت غــزة ــوادث وح
المدينة ــي ف الــمــخــذلــيــن ــن م صـــاروا  ــك  ــئ أول بــعــض  أن  ذلـــك 
ويتصيدون الزالت  على  يقعون وبدؤوا فيها،  والمرجفين
وهاهم ــذر، ــق ال على إال يقع  ال الــذي ــاب ــذب ال كما ــاء،  ــط األخ

غيرهم! حماسة حماقتهم تفضح اليوم
بن عبد اهللا المال  أحمد

عنهم اللثام أماطت غزة
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( بنا ) المحرق  محافظة الملكية للجراحين بإيرلندا في للكلية المبنى األكاديمي الجديد افتتاح خالل ايرلندا ورئيسة الوزراء رئيس

اإلنسان صحة تعزيز بل الربح تسعى إلى ال الكلية رئيسة إيرلندا:

المتطورة ويشيد بخدماتها اإليرلندية» «الجراحين يفتتح الوزراء رئيس
بنا - المنامة §

سلمان بن خليفة الشيخ سمو الوزراء رئيس افتتح ]
أليس، ــاك م ــاري م إيرلندا رئيسة بحضور خليفة، آل 
للجراحين الملكية للكلية الجديد األكاديمي المبنى

المحرق. محافظة في بإيرلندا
بالخدمات الــــوزراء رئيس أشــاد المناسبة وبــهــذه 
الملكية الــكــلــيــة تــقــدمــهــا  ــي ــت ال الــمــتــطــورة  التعليمية 
على وبــقــدرتــهــا افــتــتــاحــهــا  مــنــذ بــإيــرلــنــدا  لــلــجــراحــيــن 
سمعتها يؤكد  ما الدارسين من كبيرة أعــداد استقطاب

التعليمية. األوساط في ومكانتها
دعم على والتـــزال حرصت الحكومة أن إلــى وأشــار
جميع تذليل على عملت وأنها كافة، باإلمكانيات الكلية
األكاديمي المبنى من االنتهاء أجل أن يتم الصعوبات من
وبتصميم الئقة بــصــورة  المحرق  فــي للكلية  الجديد
التي والحداثة األصــالــة قيم يجسد عصري معماري

البحرين. مملكة بها تتميز
ذاته بحد التعليمي المجال في االستثمار أن وذكــر 
فإن الطبي  التعليم في االستثمار هذا  كان وإذا  مكسب
مهمين؛ مــحــوريــن يستهدف ألنــه مــضــاعــف المكسب 
المقدمة الصحية بالخدمات ــاء ــق واالرت التعليم هما:
النوع بــهــذا تــرحــب البحرين أن مبينًا  الــمــواطــن، ــى  إل
االستفادة أبــنــاءهــا يكسب ــه أن وخــاصــة الــتــعــاون  مــن 
ــاه ــج ات فـــي ــب ــص ي ــا ــم ب مـــن خـــبـــرات الـــــدول الــمــتــقــدمــة
وتقديم الصحي القطاع تطوير ــى إل الحكومة توجه
منها يستفيد متميزة وطبية صحية ــة ــاي ورع خــدمــة 

المواطنون.
للجراحين بإيرلندا الملكية الكلية أن سموه الى ولفت
وتعد االيرلندية البحرينية  العالقات ثمار من ثمرة هي

في ومؤسساته صروح التعليم العالي إلى قيمة إضافة
أفضل توفير إلى الحكومة  تطلعات تلبي أنها  كما البالد
جعل نحو التوجه وتدعم  وأرقــاهــا العلمية الخدمات
في والمعرفة العلم ولطالب مستقطًبا مركًزا البحرين

التخصصات. جميع
بجولة ــوزراء ال رئيس قام االفتتاح حفل بداية وفي
األقــســام على اطــلــع  حيث الكلية، ــق  ــراف م ــي  ف تفقدية 
العلمية المختبرات بينها ــن وم الكلية تضمها التي
ــواء وأج ببيئة االحتكاك للطلبة توفر والتي والطبية
المختبر على اطلع كما مباشرة، بصورة المستشفيات
دراسة عملّيًا الطالب فيه يمارس  الذي األغراض  متعدد

التشريع. واألحياء وعلم والفيزياء الكيمياء علوم
للرئيس ترحيبية  بكلمة الحفل فقرات بدأت ذلك  بعد
مايكل ايرلندا في للجراحين الملكية للكلية التنفيذي
في للجراحين الملكية الكلية رئيس ألقى ثم هورغان
والخدمات الكلية فيها عراقة كلمة أكد كين فرانك ايرلندا
الطبية، المجاالت الدارسين في تقدمها إلى المميزة التي

الوزراء. من رئيس حظيت به الكلية بالدعم الذي منوًها
كلمة الحمر يعقوب فيصل الصحة وزيــر ألــقــى  ثــم 
الموقر الوزراء رئيس السمو صاحب برعاية فيها أشاد
من كغيره ليس الطبي التعليم أن فيها أكد الحفل، لهذا
لكثير شامًال بكونه يتسم إنه  إذ  والمعرفة العلم روافد 
واالستعداد واألعـــراف والمسئوليات التحديات مــن
الملكية الكلية  أن إلى الفتًا والعطاء، للبذل  اإلنساني
للطالب ستهيئ عــريــق ــرح ص للجراحين اإليــرلــنــديــة
الطبية ــارات ــه ــم ال لتعلم السبل أفــضــل البحرينيين 
للجامعات غنية إضافة تعد كما والمميزة، الحديثة

البحرين. مملكة بها تزخر التي

للجراحين الملكية الكلية رئيس أشــاد ناحيته، من 
رئيس ودعم باهتمام له كلمة في أومالي كيفن بإيرلندا
ما وهــو البحرين، في الكلية  بفرع  المتواصل الـــوزراء
من المرحلة هــذه إلــى الــمــشــروع ـــول  وص على  ســاعــد 

التطور.
اإليرلنديين للجراحين الملكية الكلية فرع أن وأوضح
سيعمل وإنما المرحلة، هذه على يقتصر لن البحرين في
البحرين لطالب الكفاءة عالي تعليًما ينجز أن أجل من
والطالب العربية الخليج لدول  التعاون مجلس ودول

العالم. أرجاء مختلف من القادمين
الحديث بشكلها التعليمية  البعثات دور  أهمية وأكد
ومواجهة المختلفة العلمية بالمستويات النهوض في
قــدرات تــطــويــر  ــي ف يسهم بــمــا األكــاديــمــيــة الــتــحــديــات 
الكفاءة عالية بالبيئة مــشــيــًدا ــن، ــي ــدارس وال الــطــالب 

البحرين. مملكة في التعليم إلى بالنسبة
والجامعات الحكومة تعمل أن في أمله عن وأعــرب
لالرتقاء شاملة إستراتيجية تطوير على البحرينية
منها واالســـتـــفـــادة المختلفة الــبــحــثــيــة بـــالـــدراســـات 
استعداد مؤكًدا البحرين، مملكة  إليه تحتاج ما بحسب
هذه نتائج لتطبيق بإيرلندا للجراحين الملكية الكلية

الدراسات والبحوث.
كلمة أليس ماك ماري إيرلندا  رئيسة  ألقت ذلك، بعد
البحرين مملكة بين التعاون  بعالقات  فيها أشـــادت
والسيما التعاون المجاالت كافة على إيرلندا وجمهورية
بكونها تتسم العالقات هذه أن مؤكدة والصحي، الطبي
الكلية فرع بمشروع توجت ومتميزة تاريخية عالقات
العام في بدايته منذ  اإليرلنديين للجراحين الملكية

(أمس). اليوم الجديد مقره افتتاح إلى وصوًال 2004

بإيرلندا للجراحين الملكية الكلية أن إلى ــارت وأش
الـــربـــح، وإنــمــا ـــى إل لــيــســت مــؤســســة عــالــمــيــة تــســعــى
تــدريــب ــي ــج ــي ــرات ــت مــؤســســة هــدفــهــا األســـاســـي واالس
عن اإلنسان صحة تعزيز أجل من والعمل الجراحين،
مجاالت في والتعاون الصحة وتحسين حماية طريق

والخدمات الصحية. التعليم والبحث
خدماتها تقدم الكلية أن  إيرلندا  رئيسة وأوضحت
أن مبينة الــعــالــم، دول مــن وعــدد البحرين مملكة  فــي 
بالتعليم صلة وجراحية ذات خدمات طبية تقدم الكلية
فوق ــا وم الجامعي قبل مــا المستوى  على  والــتــدريــب 
حلقة الكلية تكون أن  في أملها  عن  معربة الجامعي،
ونقل والتعلم المعرفة مصادر تنمية في تسهم وصل

البحرين. مملكة المهارات اإليرلندية إلى
هي إيرلندا في للجراحين  الملكية الكلية  أن يذكر
إنشائها تاريخ يعود ودولية مستقلة طبية مؤسسة
العاصمة في الرئيسي مقرها ويقع 1784م العام إلى
ماليزيا ــي ف فــروعــًا لــهــا أن كــمــا (دبـــلـــن)، ــة  ــدي ــن ــرل اإلي
جهدها تسخير إلــى ــدف ــه وت والــبــحــريــن، ـــــارات  واإلم
والبحث التعليم طريق عن اإلنــســان صحة  لتحسين
وفق مؤهلين طالب تخريج  خالل من الطبية والخدمات
بها معترف  وبمؤهالت العالمية المستويات ــدث أح

دوليا.
كليات مـــن  لــلــجــراحــيــن الــمــلــكــيــة الــكــلــيــة  ــون  ــك ــت وت
الطبيعي والــعــالج العام  الطب  مجال في متخصصة
وساهمت الحارة، المناطق وطب والتمريض والصيدلة
والوعي الطبي نشر التعليم فعال في بشكل إنشائها منذ
في الطبية التدريبية البرامج وتنظيم الصحية والثقافة
من  جنسية  60 من أكثر طالبها قاعدة وتضم الخارج، 

من  المئة  في   20 من أكثر أن كما العالم، أنحاء جميع
الخليج لــدول الــتــعــاون  مجلس دول مــن الكلية طلبة 

العربية.
إيرلندا في للجراحين الملكية الكلية وجود ويرجع
دعت حينما 2003م، الــعــام ــى إل البحرين  مملكة فــي 
الطبي والتعليم للطب مركز إنشاء إلى الكلية الحكومة
الوزراء رئيس من بدعم  البحرين في والتدريب  المتقدم
السيف بمنطقة  للكلية  المؤقت المقر افتتاح  تم  حيث
طالبًا   540 طــالبــهــا عـــدد  ويــبــلــغ  2004م،  ــام ــع ال ــي  ف
علم  في طالبًا  و150  الطب يدرسون طالبًا 390 بينهم

مختلفة. دولة 30 التمريض يمثلون

البالد تغادر ايرلندا رئيسة
عصر البالد أليس ماك مــاري  ايرلندا رئيسة ــادرت  غ
مع مباحثات  خاللها أجــرت  ــارة زي بعد (الثلثاء) أمس 
خليفة، آل عيسى بــن حمد الملك جــاللــة  الــبــالد عــاهــل 
دعمها وآليات  البلدين بين الثنائية العالقات تناولت
الشيخ سمو الــوزراء رئيس مع حضرت كما وتطويرها،
الملكية الكلية  افتتاح حفل خليفة آل سلمان بن  خليفة
سمو ــع م اســتــعــرضــت ــك ــذل ــدا. وك ــن ــرل ــاي لــلــجــراحــيــن ب
االيــرلــنــدي البحريني الــتــعــاون مــســار ــــوزراء  ال رئــيــس 
وشعبيهما البلدين مصلحة يحقق لما تعزيزه وسبل

الصديقين.
رئيسة مودعي مقدمة في ــوزراء  ال رئيس سمو  وكــان
رئيس نــواب إلى إضافة البالد، مغادرتها لدى  ايرلندا
ايرلندا وسفير الوزراء أصحاب من وعدد الوزراء مجلس
ومحافظ بالمملكة المسئولين  من وعــدد  المملكة لدى

المحرق.

التعليم جودة في يصب ايرلندا مع التعاون الوزراء: رئيس
بنا - المنامة §

خليفة الشيخ سمو الــوزراء رئيس أكد  ]
التعاون في المجاالت أن سلمان آل خليفة بن
ايرلندا مع  الطبي التعليم وخاصة التعليمة 
صعيد على  الواضحة إسهاماته  له ستكون 
وسيصب المملكة في التعليمية المخرجات
استهداف نحو  الحكومة توجهات اتجاه  في
مجال في ايرلندا لعراقة نظراً التعليم جودة

. لطب ا
الـــوزراء رئــيــس  سمو  لــقــاء ــدى  ل ــك  ذل ــاء  ج
ايرلندا رئيسة أمس صباح  القضيبية بقصر

أليس. ماك ماري
الملكية للكلية فرع وجود إن سموه وقال
البحرين مملكة  ــي ف بــايــرلــنــدا للجراحين 
ــاءات ــف ك الــكــلــيــة مــن فــي ظــل مــا تــحــظــى بــه

الطبي، والتعليم الطب قطاعي في وخبرات
تجويد نحو طريقنا  في مهمة إضافة  يمثل
ــق ــري ط ـــن ع ــة ــي ــح ــص ــا ال ــن ــات ــدم ــوى خ ــت ــس م
والكليات الجامعات  بكبريات االستعانة 
أمامها الــظــروف كــل وتهيئة المتخصصة،

طالبنا. وتدريب تعليم في للمساهمة
زيــارة بأبعاد  الـــوزراء رئيس سمو ــوه  ون
ــات ــالق ــع ال ــد ــي ــع ص ــى ــل ــة ايـــرلـــنـــدا ع ــس ــي رئ
جديدة آفــاق وفــتــح البلدين بين  الثنائية
رغبة سموه مبديًا بينهما، الثنائي للتعاون
التعاون مجاالت تفعيل في البحرين مملكة
مما االســتــفــادة ــر ــب ع ــدا ــن ــرل اي مــع  ــي  ــائ ــن ــث ال
األبواب لفتح البلدين بين العالقات تتيحه
االيــرلــنــدي البحريني الــتــعــاون ــن  م لمزيد 
والــتــعــلــيــمــيــة ــة ــادي ــص ــت فـــي الــمــجــاالت االق
الـــذي أن  ـــى إل ــوه ــم س ــراً  ــي ــش م ــة.  ــي ــح ــص وال

الثنائية االتفاقيات هو  التعاون ذلك  يؤطر
ســمــوه ــًا ــوه ــن م ــن، ــي ــب ــان ــج ــن ال ــي ــة ب ــع ــوق ــم ال
المسئولين بين المتبادلة الزيارات بأهمية
ـــر أواص تــعــمــيــق فـــي ـــــا ــن ودوره ــدي ــل ــب فـــي ال
التطور من  المزيد باتجاه ودفعه التعاون 
ــات ــرك ــش ال بــــدور ــوه ــم س ــداً ــي ــش والـــنـــمـــاء، م
وخصوصًا المملكة في العاملة االيرلندية

الكهربائية. الطاقة مجاالت في
ورئــيــســة ــــــوزراء ال ــس ــي ــو رئ ــم وأبـــــدى س
بين الــتــعــاون بــتــنــمــيــة ــًا  ــام ــم ــت اه ايــرلــنــدا 
وخاصة االقتصادية المجاالت في البلدين
المعرفة. على القائم باالقتصاد  يتعلق فيما
جماعي بشكل العمل ضرورة الجانبان وأكد
التي االقتصادية التطورات مواجهة أجل من
أجل ــن م العالمية المالية ـــة األزم أفــرزتــهــا

األزمة. هذه  تداعيات امتصاص 

يدعو الشركات اإليرلندية فخرو
المنطقة  لها في قاعدة اتخاذ البحرين  إلى

والتجارة الصناعة وزارة - المنامة §

الـــصـــنـــاعـــة وزيــــــــر  ــــــا  دع  ]
فخرو، عبداهللا حسن  والتجارة
برئيسة الترحيبية كلمته فــي
ــاك م ــــاري ــدا م ــن ــرل ــة إي ــوري ــه ــم ج
مــنــطــقــة ـــا ـــه ـــارت ـــس لـــــدى زي ـــي آل
لالستثمار، العالمية البحرين
ـــى الــــشــــركــــات اإليــــرلــــنــــديــــة إل
ــدة ــاع ــق ال ــن ــري ــح ــب ال ــل  ــع ــج ت أن 
الشرق منطقة في لها اإلقليمية

األوسط.
تعتبر الــبــحــريــن «إن وقـــال: 
لـــالســـتـــقـــرار واحـــــــة إقــلــيــمــيــة
بصورة العتمادها االقتصادي،
الــطــلــب ـــر عــلــى ســـيـــاســـات ـــث أك
أن ـــك ـــذل ب ــا ــه ــن ــك ــم وي الـــفـــّعـــال، 
للمزيد اإلقليمية القاعدة تمثل
ــات ــس ــؤس ــم وال ـــات ـــرك ـــش ـــن ال م
مع بالتواصل المهتمة االيرلندية

بكامله». األوسط الشرق إقليم
التبادل حجم أن الوزير وذكر
الصديقين البلدين بين التجاري
وبنسبة كبيرة بصورة تزايد قد
الفترة  في المئة في  85 حوالي
ليصل ،2006 و   2005 ــن ــي ب

دينار  مليون   15.2 حوالي ــى ال
دوالر  مــلــيــون  40.2) بحريني
.2006 ـــام ـــع ال ـــي ف ـــي)  ـــرك ـــي أم
 2007 ـــام ـــع ال شــهــد ــــــاف  وأض

في   4 بنسبة ضئيًال انخفاضًا
 14,6 ـــي ـــوال ح ــق ــق ــح ــت ل ــة  ــئ ــم ال
 38.6) بحريني ــار ــن دي مــلــيــون 
مبينًا ــي)، ــرك ــي أم دوالر مــلــيــون 
تمثل البحرينية ـــــواردات ال أن 
حجم  ــن م المئة  ــي ف حــوالــي70 

البلدين. بين التجاري التبادل
الــشــركــات  ـــدد ع أن  ــــح  وأوض  
السجل في المسجلة التجارية
ــي الــبــحــريــن والــتــي ــاري ف ــج ــت ال
يبلغ إيرلندا من مساهمون بها
ــدد  ع ــل  ــص ي بــيــنــمــا ـــة،  ـــرك ش  24
اإليرلندية التجارية ــاالت ــوك ال
ــذه  ه وتــعــتــبــر ـــة،  ـــال وك  40 ـــى إل
إلى بالنسبة متواضعة ــام األرق
ــة ــادي ــص ــت االق ــم الــعــالقــات ــج ح
حيث ــة، ــدي ــن ــرل االي البحرينية

ــرة ــت ف مـــنـــذ ــد الـــبـــحـــريـــن ــم ــت ــع ت
والكفاءات الخبرات على طويلة
مثل عدة، قطاعات في االيرلندية
المياه وتكرير الكهرباء  توليد
الكلية ـــى  ال ــًا  ــوه ــن م ــة،  ــح ــص وال
للجراحين االيرلندية الملكية
ــات ــالق ــع ال ــق ــم ــد ع ــس ــج الـــتـــي ت

المشتركة بين البلدين.
ـــة ـــاع ـــن ـــص ـــــــــر ال ـــــــــال وزي وق
التنمية لــشــركــة  إن ــارة ــج ــت وال
من المعينة االيرلندية الدولية
والتجارة الصناعة  وزارة  قبل
لمنطقة ــًا ــّي ــق ــوي ــس ت ــاراً  ــش ــت ــس م
لالستثمار، العالمية البحرين
تسويق ــي ف كــبــيــراً دوراً لعبت 
(منطقة المنطقة ــذه ه وتطوير
لالستثمار) العالمية البحرين

الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف اســتــقــطــاب
الخدمية الصناعية المشروعات
تحقيق يمكنها والــتــي  الــدولــيــة

مضافة. اقتصادية قيمة
منطقة أن ـــر ـــوزي ال وأضـــــاف 
لالستثمار العالمية البحرين
ـــع وض ــــي ف ـــت بـــــدورهـــــا ـــم ـــه أس
ـــي مـــركـــز تــنــافــســي ــن ف ــري ــح ــب ال
االستثمارات جــذب صعيد على
موقعها أســهــم ــا ــم ك الـــدولـــيـــة، 
الشيخ لميناء المجاور المتميز
 5 بــعــد عــلــى يــقــع ـــذي  ال خليفة، 
البحرين مــطــار مــن  فقط دقــائــق 
مــركــزهــا الــــدولــــي، فـــي تــعــظــيــم
ــــدة ــــع األص ـــى ـــل ـــي ع ـــس ـــاف ـــن ـــت ال

والدولية. واإلقليمية الوطنية
حجم أن إلـــى الــوزيــر وأشــــار 
الــــ(79) الــشــركــات استثمارات
المنطقة فــي تأسيسها تــم التي 
 320 حوالي بلغ تاريخه  حتى
(حوالي بحريني دينار مليون
فيما  أميركي)، دوالر مليون 850
المصاحب التوظيف حجم بلغ
8631 وظيفة،بينما  لذلكحوالي
البحرينية الــشــركــات ــدد ع بلغ 
حتى المنطقة  في تأسست التي 
الــشــركــات  أمـــا ــة،  ــرك ش  84 اآلن
حوالي عددها بلغ  فقد  األجنبية
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العسومي اتهامات على يرد المخرق)خليل محمد (تصوير: الرميحي     اتهامات وعلى ...

سرية بصفقات النواب» «مالية يتهمان والرميحي العسومي

«النيابي» لـ سترة» «معبر تنفيذ وأحالت اتفاقيتي األسرة»... «أحكام استردت الحكومة

خليفة المجلس رئيس برئاسة (الثلثاء) أمس النواب جلسة وفي
لجنة الرميحي وخميس العسومي عادل النائبان اتهم الظهراني،
«عقد اعتبروه بما النواب مجلس في  واالقتصادية المالية الشئون
قانون مشروع دراســة المكلفة  الــوزاريــة اللجنة مع سرية صفقات 
وذلــك  ،«2010 /2009 للعامين للدولة العامة الــمــوازنــة بشأن 
اجتماع خالل خليل عبدالجليل المالية اللجنة رئيس طلب أن  بعد
االجتماع اقتصار الماضي األسبوع في الوزارية اللجنة مع اللجنة

. اللجنة أعضاء على
المالية اللجنة «رئــيــس الــعــســومــي: ــال ق الجلسة، بــدايــة  ــي  وف
مناقشة اجتماع  اللجنة أعضاء خارج  من النواب دخول عدم  طلب
استأذنوا أن  بعد االجتماع دخلوا النواب أن رغم على وذلك الموازنة،
صفقات هناك فهل اإلطــار، هذا  في تتخذ التي  باإلجراءات والتزموا

اللجنة رئيس  مطالبًا بــهــا؟»، نعلم أن لنا المالية اللجنة تريد ال 
تكراره. بعدم والتعهد  التصرف هذا عن  باالعتذار

رئيس أن إلى أشار الرميحي أن غير  االتهام،  هذا رفض خليل  أن إال
رئيس أحقية عدم يعني ما االجتماع، رئس الظهراني خليفة المجلس
اللجنة  «رئيس مضيفًا: الجلسة، من األعضاء إخراج المالية اللجنة
الذين النواب إلــى اللجنة باسم اعتذار بتقديم أسبوع  منذ وعدنا

سرية». صفقات هناك كانت إن نعلم  وال  القاعة،  دخول من منعوا 
هذا قدمت من أول «أنا قال: إذ  الخالف،  حسم الظهراني وحــاول
خليل وتولى منخفضًا، كان  حينها صوتي أن الممكن  ومن االقتراح،
الجميع خـــروج طلبت وأنـــا  عــنــي، نيابة بــالــخــروج ــواب  ــن ال إبـــالغ 
موظفي من كبير  عــدد وجــود نتيجة والحكومة اللجنة أعضاء عــدا 
ببقاء االجتماع في  نكتفي  أن وارتأيت االجتماع، في العامة األمانة

أن أرد ولم إليهما، يحتاج شخصين أو شخص مع المختص الوزير
الموضوع، مناقشة أثناء  موجودين الموظفين من  كبير عدد يكون
الحكومة، أو للجنة تحرج النقاشات في يكون قد أنــه وخصوصًا

ذلك». في  شكّاً لديكم  أن أعتقد  وال والتقدير الحب لكم وكلكم
أمــرت ــك إن قلت «...أنـــت بــالــقــول: حديثه  على الرميحي  وعــلــق 

بالخروج». المجلس أعضاء وليس الموظفين
ينتهي...». أن يجب فهم سوء حدث «ما الظهراني: عليه ورد

رؤساء يعلم  أن «يجب  وقــال: موقفه، على أصر العسومي أن إال
مطالبتي أكرر وأنا القرار، هذا مثل اتخاذ حقهم من ليس أنه اللجان

. « ر ا عتذ ال با
في سيئة نــيــة هــنــاك ولــيــس  عــنــه، ــذر ــت أع «أنـــا  الــظــهــرانــي:  فــقــال 

األمر».
اللجنة، اجــتــمــاع  مــن ــد أح ـــراج إخ يطلب لــم ــه أن خليل  ــد  أك وهــنــا 
أأسف «أنا وقال:  المجلس، رئيس  قرار هو كان  القرار أن إلى  مشيراً
كان المجلس رئيس الــجــدل، هــذا  في الــدخــول أحــب وال يحدث،  لما 
عدا الجميع ـــراج  إخ طلب مــن  ــو وه الجلسة،  رئــيــس ــو  وه ــوداً  ــوج م

. « للجنة ا
غيرك». من وال منك مقبولة ليست العسومي:»... عليه  ورد

المسقطي أماني - القضيبية §

قانون مشروع خليفة آل سلمان بن خليفة الشيخ سمو  الــوزراء مجلس رئيس أحالها  رسالة في الحكومة استردت   ]
بين االستصناع والوكالة اتفاقيتي على بالتصديق قانون مشروع النواب مجلس إلى الحكومة أحالت فيما األسرة، أحكام

البحري. سترة معبر مشروع لتنفيذ للتنمية اإلسالمي والبنك البحرين حكومة مملكة

خليل عبدالجليل عن التهم ينفي الظهراني

رسمي بتكليف فخرو ارتباط
الحد» «تحقيق مناقشة يؤجل

عن حضور فخرو حسن والتجارة الصناعة وزير أدى تغيب ]
باستقبال رسمي بتكليف ارتباطه  نتيجة  أمس النواب جلسة
التحقيق لجنة تقرير مناقشة تأجيل ــى إل الفلبين، رئيسة
الحد بمدينة الواقعة األرض تأجير مالبسات بشأن البرلمانية 

أسبوع. لمدة الصناعية
الفتح أبو عيسى التحقيق لجنة رئيس اعتراض إلى ذلك وأدى
جدول زمني معد وفق تتم للوزراء الرسمية الذي قال: «الزيارات
فكان ضيوف مع بلقاءات ملتزم الوزير كان وإذا طويلة، فترة منذ
لحظة التأجيل في آخر فترة، أما بذلك قبل الواجب أن يخبرنا من

مرفوض». فهو

الجلسة عن الصناعة وزير تغيب على معترضًا أبوالفتح

استثنائية  4 جلسات
القوانين مشروعات لتمرير

 4 تخصيص يتم أن على ــس  أم جلستهم فــي ــواب  ــن ال تــوافــق   ]
ولمدة المقبل من األسبوع بدءًا الخميس تعقد يوم جلسات استثنائية

القوانين. مشروعات بشأن اللجان تقارير لمناقشة أسابيع أربعة
وصديقي وزميلي «أخي الظهراني: خليفة المجلس رئيس وقال
مناسبة من أكثر في أكد الصالح صالح علي الشورى مجلس رئيس
العادية، جلساته في يستمر يجعله ما لديه ليس الشورى مجلس أن
لدينا وما المقدرة حسب مشروعات من  لدينا بما ندفع أن نأمل لذلك

الشورى». لمجلس وإحالتها إقرارها لسرعة جهد من
أحمد وجود النواب علي مجلس في الخدمات رئيس لجنة بينما أكد
بعد، مناقشتها في يبت  لم  الشورى مجلس لدى  مهمة  كثيرة قوانين
غير  من أنه معتبرًا للمتقاعدين، بقوانين مشروعات  5 بينها ومن
الموازنة إحالة بانتظار المشروعات هذه مناقشة تأخير المعقول

إليهم. 2010/2009 للعامين للدولة العامة

تناقش مواقع األمالك» «تحقيق
اليوم «التسجيل» مع العقارات

العامة الدولة  أمالك في البرلمانية التحقيق لجنة تناقش ]
اليوم صــبــاح خليل عبدالجليل الــنــائــب بــرئــاســة والــخــاصــة 
الحاصلة التغييرات العقاري التسجيل من وفد مع (األربعاء)
سند وجود دون مواقعها  لتغير أو العقارات مواقع  بعض على

التسجيل العقاري. لدى رسميًا تقيدها دون ذلك أو يثبت
لألراضي تفقدية بزيارة مؤخراً قامت اللجنة أن إلــى يشار
من للتحقق والمحرق والعاصمة الشمالية بالمحافظة الواقعة

المالية. وزارة من لها المخصصة الوثائق مع مطابقتها

مجلس الشعب علم دون الدنانير تتحرك من ماليين أحمد:

«ممتلكات» شركات من جزء بيع تنطبق على الخصخصة ال المالية: وزير
بن أحمد الشيخ المالية وزيــر قال   ]
الــســؤال على رده ــي ف خليفة  آل محمد 
بشأن أحمد علي النائب  من  إليه الموجه
لخصخصة ــات ــك ــل ــت ــم م شـــركـــة  ــة  ــط خ
«إن ــــه: ل ــة ــع ــاب ــت ال ـــات  ـــرك ـــش ال ــض  ــع ب
التابعة الــشــركــات أسهم مــن ــزء  ج بيع 
قانون عليه يطبق ال «ممتلكات»  لشركة 
شركات عن نتحدث ألننا الخصخصة، 
هي «ممتلكات» شركة  أن  صحيح عامة،
تتبع ولكنها  بمرسوم، صدرت مؤسسة 
عليها ينطبق وبالتالي الشركات قانون
أسهمها تباع وحين الشركات، قانون

تجارية». كأسهم تباع فإنها
«حين فــقــال: أحــمــد، علي النائب ــا  أم
الناس تفاءل «ممتلكات» شركة أنشئت
لموازنة مهمًا رافداً ستكون بالخير، ألنها
معيشة ــوى  ــت ــس م ــن ــي ــس ــح وت الـــدولـــة 
الشركة أرباح بتوجيه وذلك المواطنين،
الــشــركــات ــوي مــجــمــوعــة مــن ــح ــي ت ــت ال
ما ولــكــن خــــاص، لــلــمــواطــنــيــن بــشــكــل
الناجحة ــات ــرك ــش ال ــــاح أرب أن  حــصــل 
لم التي الشركات خسائر  لتغطي ذهبت

أعمالها». النجاح في تستطع
الـــوزيـــر رد ـــع م أتـــفـــق «ال  ــــــاف:  وأض
على تسري ال  الخصخصة أحــكــام ــأن  ب
قبل من بها القيام المزمع البيع عمليات
معروف ــو ه وكــمــا «ممتلكات»،  شــركــة 
وهي للدولة المئة في مئة مملوكة فإنها
خالف الــوزيــر أن كــمــا ،(...) عـــام  مـــال 
الــشــركــة إن قـــال  ــن  ــي ح رده  فـــي  ــه  ــالم ك
محلية شــركــات فــي  ملكيتها ستخفض 
هناك يكون  ال فكيف تدريجية، بصورة
إلى قطاع عام ملك تحويل خصخصة مع

خاص؟».
ــه الـــوزيـــر في ــي إل ــا أشـــار ــأن م ــش أمـــا ب
بدراسة قامت  ممتلكات  شركة  بأن  رده
لها الــتــابــعــة لــلــشــركــات اســتــراتــيــجــيــة 
االستثمارية الخيارات  أفضل  لتحديد
أفضل عائد وتحقيق ربحيتها ــادة ــزي ل

فيها، االستثمار من  «ممتلكات»  لشركة 
تحقيق هو ذلك  من «األفضل أحمد: قال
يلمس وأن الــــواقــــع، أرض ــى  ــل ع ذلــــك 
الــشــركــات هـــذه ــد أربــــاح ــوائ ــن ف ــواط ــم ال
بهذه قــام  من بمعرفة  نطمئن  أن ونريد

الدراسات».
وأضاف:«الوزيرلميشرإلىالشركات
العملية أن تتم هذه إال بعد بيعها المزمع
وال الــبــيــع، عملية  ســالمــة  عــلــى حــفــاظــًا 
تكون أن  يهمنا ما وإنما األســمــاء تهمنا
الشركات، هذه وضوح في شفافية هناك
ال أجنبية  لشركات ـــاح األرب تكون أن ال
قد بل توظيف البحرينيين ذلك في ترعى

األحيان». بعض في تفصلهم
من نسبة  بتحديد  أحــمــد طــالــب كما 
من للمواطنين العام لالكتتاب األسهم
منها الــمــواطــن ليستفيد وذلـــك ــــراد،  األف
وضــعــه ــن ــس ــح ــت ـــورة مــبــاشــرة وي ـــص ب

المعيشي.
تأسيس أن ــد ــأك ف الــمــالــيــة ـــر  وزي أمـــا 
مؤسسي نظام ليلبي جــاء «ممتلكات»
الـــدولـــة، مــمــتــلــكــات  إدارة  أســـلـــوب  فـــي 
تنظر شركة هناك  تكون أن منه  والهدف
تحسن أن وتستطيع االستثمارات  لهذه 

والطويل. المتوسط المدى على األرباح
في الملكية بخفض  يتعلق  وفــيــمــا

ــــر الــمــالــيــة وزي ــض الـــشـــركـــات، أكـــد ــع ب
بوضع مــعــروفــة شــركــة تكليف ــم  ت أنــه 
األزمـــة ــل ــب ق ــك ــذل ل ــل ــم ــة ع ــي ــج ــي ــرات ــت اس
ستتم البيع عملية أن إلى مشيراً المالية،
هذه أن ــى إل الفــتــًا جـــداً، شفافة  بطريقة 
وأن ــة، ــورص ــب ال ــي ف مسجلة الــشــركــات 
عملية في وقانونية معينة معايير هناك

اإلفصاح.
«المشكلة بالقول: أحمد عليه رد بينما
من تتحرك ماليين الدنانير التي أن هناك
عنها، يعلم ال الشعب ومجلس وهناك هنا
تريد عندما الحكومة كانت السابق وفي
الموضوع تعرض المبالغ هذه تحول أن

يرفضها، أو  ليقرها الشعب مجلس  على
علم دون مــن تحدث ــدأت ب األمـــور  بينما 

المواطنين».
وأجابهوزيرالمالية:«شركةالبحرين
(بتلكو) والالسلكية السلكية لالتصاالت
منها يتطلب  هذا فهل استثمارات، لديها 
تقوم أن  قــبــل ــواب ــن ــل ل الـــرجـــوع أيــضــًا 
على ينطبق نفسه ــر واألم باالستثمار؟ 
المعقول غير ومن الخليج، طيران شركة
بها تــقــوم االستثمارية  العملية كــل أن 
للمجلس الرجوع  خاللها يتم الشركات
هي المثلى الطريقة بينما التشريعي،

عام». كل نهاية في للمجلس الرجوع

للخصخصة خاضع غير «ممتلكات» من جزء بيع المالية: دون علمناوزير تتحرك من ماليين الدنانير أحمد:

النواب» «مالية بـ اجتماعه الماليةيؤجل وزير
اليوم صباح تلتقي لن اللجنة بأن خليل عبدالجليل النائب واالقتصادية المالية  الشئون لجنة رئيس  صرح  ]
وذلك   2010-2009 الماليتين للسنتين  للدولة  العامة الموازنة بمتابعة المكلفة الوزارية باللجنة  (األربعاء) 

الماضي. اإلثنين يوم األخير اجتماعها في اللجنة مع المسبق بحسب االتفاق
الغد يــوم  إلــى االجتماع  هــذا تأجيل طلب خليفة  آل محمد بن أحمد  الشيخ المالية ــر وزي أن إلــى خليل وأشــار 
وعدت حيث الوزارية، اللجنة من المالية اللجنة طلبتها  التي المعلومات  توفير استكمال أجل من وذلك (الخميس)

المالية. وزير كالم على تعذر بناء ذلك إال أن اليوم، اللجنة بتوفيرها
بشأن الــوزاريــة  اللجنة به  تقدمت ــذي ال المقترح مؤخراً  رفضت واالقتصادية المالية الشئون لجنة  وكانت 
عن  عوضًا االجتماعية، التنمية لوزارة التابع المحتاجة األسر بصندوق وربطه دينار مليون 15 مبلغ تخصيص 

واضحة. ومعايير أساس على لكونه اليرتبط صرف عالوة غالء المعيشة للمواطنين، وذلك استمرار

الشورى القضيبية - مجلس §

السريالنكي البرلمان  لرئيس تهنئة برقية  الصالح صالح  علي الــشــورى مجلس رئيس بعث  ]
البرلمان وأعــضــاء لرئيس القلبية تهانيه ــادق ص ضمنها  ــالده، ب استقالل يــوم  بمناسبة لوكوبندارا

سريالنكا. جمهورية في واالزدهار التقدم باستمرار مسيرة السريالنكي
البلدين  تجمع التي التعاون عالقات بلغته  الذي الرفيع بالمستوى  الشورى مجلس رئيس وأشاد
الشعبين مصالح يحقق بما البلدين بين القائمة للعالقات  التطور  مــن المزيد  متمنيًا الصديقين، 

الشقيقين.

بالده السريالنكي بيوم استقالل البرلمان رئيس يهنئ الصالح
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فشلت التمليك شقق واهللا المخرق)بوصندل: محمد (تصوير: استثنائية   بحاجة إلى جلسة الشيخ: أزمة اإلسكان

في «المطار» الخمور ومنع العمودي البناء بينها وقف من

إلى «المرافق» اإلسكان» «حلول ويرجعون برغبة... اقتراحًا 14 يمررون النواب
المسقطي أماني - القضيبية §

أمس جلستهم فــي  ــواب  ــن ال مجلس أعــضــاء ــرر  م  ]
لجنة  إلى واحداً  اقتراحًا  وأرجعوا برغبة،  اقتراحًا   14
وهو بشأنه، التدارس إلعــادة والبيئة العامة المرافق
أسباب ــة ــدراس ب مستعجلة بصفة برغبة االقــتــراح

لها. المناسبة الحلول ووضع اإلسكانية المشكالت
ــب ــائ ــن ال ـــــار أش أن  ــد  ــع ب ــــراح ــــت االق ــــــاع  إرج ـــــاء  وج
أهم ــن م ــان  ــك اإلس قضية أن ــى إل الشيخ عبداللطيف
وأن البحريني، الــمــواطــن يواجهها الــتــي المشكالت 
أشارت إذ محددة، غير جاءت اللجنة توصيات بعض
جلسة  بتخصيص  مــطــالــبــًا للمشكلة، حـــًال   29 إلـــى
اإلسكان وزارة  وخطة اإلسكانية المشكالت لمناقشة

بشأنها.
خمسية خطة بوضع العسومي النائب طالب فيما
مناطق جميع فــي اإلسكانية المشكلة لحل واضــحــة

البحرين.
جاء برغبة االقتراح أن أحمد  علي النائب وأوضــح
برغبة اقتراح  وجود ضرورة بشأن الجدل أثير أن  بعد
ليحدد االقتراح بسحب مطالبًا عامة، قضية لمناقشة

اإلسكان. قضايا لمناقشة معينة جلسة المجلس
بصفة برغبة ــراح ــت االق على المجلس وافـــق فيما 
الــجــامــعــيــيــن مــســتــعــجــلــة بـــشـــأن الـــســـمـــاح لــلــطــلــبــة
بها المعترف الخارج في الجامعات  إلــى المنتسبين
التي الشروط  ضمن البحرين  داخل االمتحانات  تأدية
على ــك ذل ويــســري والتعليم،  التربية  وزارة تحددها 
كاملة دراســيــة  سنة أنــهــوا الــذيــن الجامعيين الطلبة 

بنجاح.
على اعتراضًا ــدى  أب العسومي ــادل ع النائب أن إال 
ولكن التعليم تسهيل ــع م «نــحــن ـــال: ق إذ االقـــتـــراح، 
لدينا البحرين في أننا وخصوًصا مدروسة، بصورة
مستوى عــلــى الخليجية الـــدول ــن م عــدد ــع  م مشكلة 
الوقت التربية وزارة إعطاء  ويجب  العالي، التعليم

لدراسته». الكافي
عبدعلي النائب االقــتــراح،  مقدمي أحــد ــار أش بينما 
المنتسبين الطالب من  مجموعة أن  إلى حسن،  محمد
امتحاناتهم يــــؤدون ــوا ــان ك ــة ــي ــارج خ ــات  ــع ــام ج إلـــى 
ــؤالء ه ــاول ــن ــت ي االقـــتـــراح أن ــًا  ــح ــوض م الــبــحــريــن،  ــي  ف
يقدموا أن على  منهم، المستجدين وليس فقط  الطلبة
تضعها ــي ــت ال ــروط ــش ــال ب الــبــحــريــن  ــي  ف امــتــحــانــاتــهــم 

ذلك. الجامعة ممانعة عدم  مع  وخصوصًا الوزارة،
بصفة برغبة االقتراح  على المجلس موافقة وبعد 
تطوير وموازنة استراتيجية اعتماد بشأن مستعجلة
االتحاد مــع بالتعاون المعدة البحرينية الــقــدم  ــرة  ك
«يجب القعود: لطيفة النائب قالت القدم، لكرة الدولي
ألنه اللعبة تطوير في التامة الحرية االتحاد يعطى أن
في التدخل يمكن وال ــة، ــدي واألن الشباب قطاع يمثل
األخذ دون من الفورية  القرارات وتمرير االتحاد  شئون 

برأيهم».
حاجة فأكد الظهراني خليفة المجلس رئيس ــا أم
بصورة األندية دور إلحياء استراتيجية إلى البحرين
الدنانير ماليين تضخ الحكومة  أن  إلى مشيراً عامة،

ناٍد. لكل دينار ماليين 3 بواقع جديدة،  أندية إلنشاء 
يتم حتى األندية تنشئ  البحرين مملكة  «هل وقال:
كنا حين  أنديتنا  أين فقط؟ والرياضة الكرة لعب  فيها 
يمارس ــان وك فيها؟ االشــتــراك  قيمة ــات آن ــع أرب ندفع 
الثقافية ــات ــق ــاب ــس ــم وال والــصــحــيــفــة ــوح  ــس ــم ال فــيــهــا 
دورها من اآلن  األندية دور  أين  والمكتبات،  والصناديق
نرجو لذلك والستينات؟ والثالثينات األربعينات في

والشباب». األندية إلنقاذ اإلستراتيجية هذه تأتي أن
بصفة برغبة االقتراح على المجلس وافق ذلك، إلى
من الطبيب بتوفير الصحة وزارة بالتزام مستعجلة
في الطبية الخدمة وقــصــر للمريض الماثل الجنس
النساء، جنس على ـــوالدة وال النساء  أمـــراض أقــســام 

المتوفين. جثث على للكشف المماثل الجنس وتوفير
والنواب الشورى  مجلسي شئون  وزير أن رغم  وعلى
أن للمجلس سبق ــه أن ــى إل ــار أش الفاضل  عبدالعزيز 
منوهًا عليها، أجابت والحكومة نفسها، الرغبة رفــع
رد من  والتأكد الرغبة هــذه  برفع التريث  ــرورة ض إلــى 

رفعها. قبل السابق االقتراح على الحكومة
التي الرغبة أن أكــد ــراد، م عبدالحليم  النائب أن إال 
نساء بتعيين تتعلق كانت الفاضل الوزير إليها أشار
موضوع باالقتراح  عالقة  له  وليس  ــوالدة، ال قسم في

النقاش.
الحكومة بقيام برغبة االقتراح على المجلس ووافق
قبل من دوري  بشكل  المسنين لبيوت صحية  بزيارات 
رعاية إيجاد  هدفها اجتماعيات، ومشرفات ممرضات 
وحالتهم صحتهم على واالطمئنان للمسنين  بيتية
مستعجلة بصفة برغبة االقتراح وعلى االجتماعية،
الصحي للتأمين برنامج بتمويل الحكومة التزام بشأن
للرعاية المسن احــتــيــاجــات  ــع م يتناسب للمسنين 
والتكافل التأمين ــات ــرك ش ــع م بالتنسيق  الصحية 

البحرين. في  العام النفع ذات الرسمية والهيئات 
األراضــي بحصر برغبة  االقــتــراح المجلس مــرر كما 
واستثمارها وتطويرها وتسجيلها البحرين في األثرية
ثابتة آثار من  يمكن ما واستعادة عليها التعدي  ومنع

للدولة. ومنقولة 
مطار فــي الخمور بمنع  برغبة ــراح  ــت االق بشأن ــا  أم
النائب االقتراح  مقدمي  أحد  فتطرق  الدولي،  البحرين
مطار عــبــر ــن  ــدي ــواف ال ــام ــي ق مــســألــة  ـــى  إل ــد  ــال خ مــحــمــد 
إلى البحرين من هدايا الخمور بأخذ الدولي البحرين
االقــتــراح أن ــى إل مشيراً والعربية، الخليجية  الــدول 
يشمل أيضًا وإنما الحرة، السوق على فقط يقتصر ال
الخمور تــقــدم  الــتــي  الــمــطــار ــي ف ــودة  ــوج ــم ال الــمــطــاعــم 

األولى. الدرجة لركاب المخصصة واألماكن
تلبية بتعجيل بــرغــبــة ــراح ــت ــاالق ب يتعلق  وفــيــمــا 
االجتماعية التنمية  وزارة من المساعدة طالبي  حاجة
من  أشهر  3 تتعدى ال  بحيث االنتظار فترة وتقليص

اقتراح على المجلس ــق واف المساعدة، طلب  تــاريــخ
المساعدة صــرف يتم بــأن بوصندل  إبراهيم النائب

أشهر. 3 تجاوزت مدة حال في بأثر رجعي
بدرية التنمية  وزارة ــي ف المساعد الــوكــيــل أن  إال 
اإللكتروني النظام تطبيق بعد أنه أوضحت الجيب،
حتى متعطل بحث أي يوجد االجتماعية، ال للمساعدات
لم  طلب  700 عدا ،2008 األول كانون ديسمبر/  شهر

المساعدة. طالب هو فيها الرئيسي والسبب فيها يبت
والتي األشهر،  ثالثة مدة  على  نختلف  «لسنا  وقالت:
طالبي أن هــو الرئيسي السبب وإنــمــا أقــل،  تــكــون  قــد 
البيانات يستوفون ال  كثيرة ــان ــي أح ــي ف الــمــســاعــدة
يتطلب ــي ــع رج ــر ــأث ب االقـــتـــراح وتــطــبــيــق الــمــطــلــوبــة، 
في أكثر سيتأخر المساعدة طالب  أن كما أكثر، موازنة

المطلوبة». البيانات تنفيذ
برغبة ــراح ــت االق على المجلس  موافقة ــم رغ وعلى 
المحرق ــل ــاح س اســتــمــالك ــأن ــش ب مستعجلة  بصفة 
فإن عامّاً للمواطنين، متنفسًا وتطويره ليكون الجنوبي
البوعينين غانم النواب مجلس لرئيس األول النائب
هذه أن وخصوصًا الواقعي»،  «غير بـ  االقتراح وصف 
والجوازات والجمارك السواحل خفر مبنى بها المنطقة
بها سيتم التي اآللية عن متسائًال المحرق، وفرضة
فيها اقتصادية أنشطة وجود  مع  األرض هذه استمالك

أعوام. منذ
المباني معظم أن  أكد الدوسري حسن النائب  أن إال
تؤثر وال متهالكة  مباٍن هي  الساحل على الموجودة 

خفر استثناء مقترحًا االقــتــصــاد، على كبيراً تــأثــيــراً
االقتراح. من السواحل

معاملة بشأن برغبة  االقتراح على المجلس ووافق
يتسلموا ولــم  بــنــاء أو ـــراء ش قــرض عــلــى الحاصلين 
عن ــادر ــص ال ــرار  ــق ال بحسب كــلــّيــًا أو  جــزئــّيــًا  قــروضــهــم 
اإلسكانية القروض سقف زيادة بشأن الوزراء مجلس
فترة  وزيــــادة ديـــنـــار، ألـــف   60 إلـــى   40 ــن م ــدة ــدي ــج ال
بمجرد  القرار ينفذ أن على عامًا،  30 إلى   25 من السداد

صدوره.
بقيام بــرغــبــة ـــراح ـــت االق عــلــى الــمــجــلــس  وافـــق  كــمــا 
إليها ــة ــع ــاب ــت ال ــات ــس ــؤس ــم وال ــات  ــئ ــي ــه وال ــة  ــوم ــك ــح ال

لموظفيها. نقل سيارات بتوفير الكبرى والشركات
اإلسكان وزارة بإلزام برغبة  االقتراح  المجلس وأيد
الطلبات عدد من أكثر إسكانية تمليك شقق بناء بعدم

سكنية. شقق على  الحصول في  الراغبة
إلى التوجه أن إلى بوصندل إبراهيم النائب وأشار
البحرين، في وأخيراً دول عدة في فشل العمودي البناء
في مدينة اإلسكانية المواطنين الشقق رفض إلى مشيراً
المواطنين لرفض كافيًا مؤشراً اعتبره ما وهو عيسى،
بدأ يتم بأن الحكومة مطالبًا التوجه، لهذا البحرين في
اإلسكانية. الشقق من المزيد بناء عدم في جدّيًا التفكير
تطوير بشأن برغبة االقتراح على  المجلس ووافــق 
مرشدين تدريب بشأن  برغبة واالقتراح المنامة، مرفأ
البحري ـــاد اإلرش مهنة لــمــزاولــة بحرينيين  بحريين 

البحرين. بموانئ

المطار في الخمور بمنع يطالب القدمخالد كرة تطوير دعم ضرورة ترى القعود

تحيزًا يعتبر المتهمين مطالب مع النيابة تجاوب عدم

إجراءاتها المخالفة للقانون مسئولية الديري: الداخلية تتحمل
الوفاق جمعية - القفول § 

على الديري حمزة الشيخ النائب الوفاق كتلة عضو شدد ]
وزارة ــراد وأف الوطني األمــن  جهاز بها يقوم التي اإلجـــراءات أن 

مملكة البحرين. لدستور صارخًا انتهاكًا الداخلية تمثل
تجاه تصرفاتها مسئولية الداخلية وزارة الــديــري وحمل 
مقدمتهم ــي وف كــافــة، المعتقلين سالمة وضــمــان الموقوفين 
المقداد حبيب محمد والشيخ  مشيمع حسن  السياسي الناشط
حرصًا شروط دون مع باقي المعتقلين سراحهما بإطالق مطالبًا

والمواطنين. الوطن سالمة على
أن  عــلــى تــنــص (ج) الــبــنــد   20 ــادة ــم ال أن ــري ــدي ال وأوضــــح 
فيها قانونية ُتؤّمن محاكمة في إدانته تثبت بريء حتى «المتهم
مراحل جميع في الدفاع حق لممارسة الضرورية الضمانات

للقانون». وفقًا والمحاكمة التحقيق

أي  ُيعّرض «ال  فيها جــاء (د) البند  19 المادة أن إلــى ــار وأش
للمعاملة أو لإلغراء، أو  المعنوي،  أو  المادي  للتعذيب إنسان
يبطل كما ذلك، يفعل عقاب من ويحدد القانون بالكرامة، الحاطة
باإلغراء أو التعذيب وطأة تحت صدوره يثبت اعتراف أو قول كل

بأي منهما». أو التهديد لتلك المعاملة أو
أرض على يــجــري مما ــواد ــم ال هــذه ـــن  «أي ــري  ــدي ال ــاءل  ــس وت
واألمزجة األهواء بحسب القانون البعض يطبق ولماذا الواقع؟ 

والتوجهات؟».
النصوص، لهذه مغايراً الواقع في يجري «ما أن الديري وأكد
وحشية بصورة بيوتهم  من أخذوا المعتقلين من العديد  فهناك
تسبب مما لبيوتهم، الرئيسية األبواب تكسير وتم حضارية غير
إهابة تتم االعتقال عملية أثناء وفي والنساء، ترويع األطفال في
ألهله يسمح وال أثره،  يختفي  ثم مقززة، بصورة  وجره  المعتقل،
األهل ويبقى إليه،  يحتاج ما له إيصال أو توقيفه مكان  بمعرفة

ابنهم». مصير يعرفون قلق ال في
من ــال ح مــا ــي، ح ضمير ذي لكل «ســؤالــي الــديــري وأضـــاف 
حالته وعلى بمالبسه زنزانته في  ويبقى الصورة بهذه  يعتقل 
حقوقه على يحصل أن دون اعتقاله،  موقع  من عليها أخذ التي
هذا يعتبر أال والدستورية، القانونية حقوقه عن فضًال اإلنسانية

ومعنويا؟». ماديًا تعذيبًا
ـــدول ال وبــمــنــطــق ــور ــت ــدس ال بــحــســب  ـــذا  ه إن  الـــديـــري  وقــــال 
أقسى من هو  حقوقه وتراعي اإلنسان تحترم التي المتحضرة

والمعنوي. المادي التعذيب أنواع
المتهمين مع  تقف  أن بها ــدر األج كــان  النيابة أن  إلــى ــار  وأش
إدانته، تثببت حتى ــريء  ب والمتهم لهم شريفًا خصمًا كونها
ألهالي السماح عن تمتنع أن  ال  القضاء، على محسوبة وهــي
أو شيء أي لهم إيصال من ومنعتهم أبنائهم زيارة من الموقوفين
الدستور؟ مع يتوافق هل أو العدل، من هذا فهل زيارتهم، محاولة

الثقافية واألندية الجمعيات مشروع تناقش النواب» «خدمات
النواب مجلس - القضيبة §

في  البرلمانية الخدمات لجنة تناقش  ]
الــيــوم سيعقد الــــذي ــي ــوع ــب األس اجــتــمــاعــهــا 
بعض بتعديل قــانــون  مــشــروع ـــاء)، ـــع (األرب
االجتماعية واألندية الجمعيات قانون أحكام

في ميدان الخاصة العاملة والثقافية والهيئات
الخاصة والــمــؤســســات والــريــاضــة  الــشــبــاب 
لسنة (21) ــم رق بقانون بالمرسوم الــصــادر
(52) رقــم  الملكي للمرسوم المرافق  ،1989
اجتماع خالل يتم أن من المزمع و .2008 لسنة
علي الــنــائــب يــتــرأســهــا ــي  ــت وال ــا  ــه ذات اللجنة 

بشأن قانون مشروع مناقشة استكمال أحمد
المكاتبات في العربية اللغة استعمال وجوب
الشورى مجلس وقرار  المملكة، في  والالفتات
لسنة ( ) رقم قانون مشروع بخصوص الموقر
(74) رقم  القانون من  (6) المادة  بتعديل (  )

المعاقين.  وتشغيل رعاية 2006 بشأن لسنة

قانون مشروع مناقشة  إلى باإلضافة  هذا
بشأنالسماحلضباط وأفراد قوةدفاعالبحرين
في خدمتهم مدة ضّم بخصوص  العام واألمن
االجتماعي اإلرشاد ومشروع الخاص، القطاع
والمؤسسات بالمدارس السلوكي واالنضباط

والجامعات. الخاصة التعليمية

بإعادة النظر بومجيد يطالب
العمل سوق تنظيم هيئة رسوم في

البرلماني المحرر - الوسط §

العمل سوق  تنظيم  هيئة بومجيد عبدالرحمن النائب المستقبل كتلة عضو  طالب  ]
مراعاة الخاص، وذلك القطاع ومؤسسات شركات على المفروضة الرسوم النظر في بإعادة
على وانعكاساتها العالمية االقتصادية ــة األزم ظل في المؤسسات من العديد لظروف

اآلن. حتى عواقبها تعرف لم التي األسواق،
على ــادرة  ق غير أصبحت والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بعض إن بومجيد ــال وق
للتآكل مالها رأس وتعرض وغيرها  رواتب من وعمالها  موظفيها تجاه  بالتزاماتها الوفاء
بتقديم وشركاتها مؤسساتها دعم  في بدأت  العالم دول  من العديد  أن وأضاف وللخسارة.
لها حماية ــك وذل بأنشطتها المتعلقة  الــرســوم من الكثير من وإعفائها ومــزايــا تسهيالت 

األسواق. في استمرارها ولضمان

عن األشغال وزير يسأل الجمري
الكهرباء لمحطات األراضي تخصيص

- المحرر البرلماني الوسط §

األراضي تخصيص عن األشغال لوزير برلمانيًا الجمري سؤاًال محمدجميل وجه النائب ]
يتم بموجبها التي األسس هي «ما  سؤاله: في الجمري وقال الفرعية.  الكهرباء لمحطات
الخدمات، من غيرها أو الفرعية الكهرباء لمحطات المخصصة األراضي قطع عن التغاضي
هذه بيع يتم وهل الملكية، وثائق صدور عند تختفي ثم السكنية المخططات في تظهر والتي

إن وجدت؟». لذلك هي اآلليات القانونية وما عليها من يحصل على األراضي



اللعبة: قاعدة
لــعــبــة ــــو ــــودوك ــــس ال  ]
دون ـــن م ــة، ــل ــه س ــة  ــي ــان ــاب ي
تتألف حــســابــيــة.  عــمــلــيــات 
خــانــة   81 مــــن ــا ــه ــت ــك ــب ش
مربعات   9 من أو صغيرة،  
منها ـــل  ك ــوي  ــت ــح ي ــرة  ــي ــب ك
ــرة.  ــي ــغ ص ـــات  ـــان خ  9 ــى ــل ع
الشبكة إكمال الالعب على
،9 إلى   1 من أرقام بواسطة
مرة رقم استعمال كل شرط
خط كــل ــط، فــي ــق واحــــدة ف
عمودي خط كل وفي أفقي
المربعات من مربع كل وفي

غــداًالتسعة. الحل
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17289092 ................ السلمانية طـوارىء
17288888 ............ الطبي السلمانية مجمع
17766666 ............. العسكري المستشفى
17598222 ........ مستشفى البحرين الدولي
17253447 ... األميركية اإلرسالية مستشفى
17828282 .......... الطبي النفيس ابن مجمع
17279300 .......... الطب النفسي مستشفى 
17741444 .. الخليج التخصصي لألسنان مستشفى 
17344199 .................. الهالل مستشفى
17812222 .. التخصصي البحرين مستشفى

الطبي............... 17244777 التأهيل مجمع
17239239 .... للسكر التخصصي الخليج مركز
17602602 .................... األمل مستشفى
17753333 .................. عوالي مستشفى 
التخصصي...... 17260026 النور مستشفى
17272500 ............ الصحي الرعاية مجمع
الطبي... 17288000 الجزيرة شفاء مستشفى
17490006 ................ الدولي الطب مدينة
التخصصي.... 17240444 الكندي مستشفى

17291039 ............ جعفر صيدلية المنامة:
17784491 .......... رويان صيدلية سلماباد:
17341700 .......... الهالل صيدلية المحرق:
17687117 .... الرحمة صيدلية عيسى: مدينة
17740900 ............. ناصر صيدلية الزنج:

17410114 .. حمد مدينة صيدلية حمد: مدينة
17550188 ....... جدحفص: صيدلية الحكمة
رويان..... 17594902 البديع: صيدلية شارع
17772023 .... أوال صيدلية الشرقي: الرفاع
17414744 ... الدواء صيدلية دار حمد:  مدينة

التقدمي17244553 الديمقراطي المنبر جمعية
17722000 .. الديمقراطي (وعد) الوطني جمعية العمل
17254440 . اإلسالمـية الوطني الوفاق جمعية
17813288 .. الديمقراطي اإلسالمي العربي الوسط جمعية
17324996 .. اإلسالمي الوطني المنبر جمعية
17332222 ....... االسالمية األصالة جمعية
17466420 ....... االسالمية الشورى جمعية
17740550 ...... الوطني العمل ميثاق جمعية

39607977 .. الديمقراطي القومي التجمع جمعية
39681810 .. الديمقراطي الوطني التجمع جمعية
39424641 ........ الحر الفكر الوطني جمعية
39451304 .. الدستوري الوطني التجمع جمعية
 39850138 ........ اإلسالمية الرابطة جمعية
17258555 .... اإلسالمي (أمل) العمل جمعية
الوطني............. 17347772 جمعية األخاء
(الحوار)... 17769141 الوطني الحوار جمعية

وإتحادات هيئات

سياسيـة هيئـــات

17727333 .. عمال البحرين لنقابات االتحاد العام
39478897 ....... البحريني النسائي االتحاد

17576666 البحرين.... وصناعة تجارة غرفة
39671003 االستهالكية..... الجمعيات اتحاد

إتحادات

17825425 .. االنسان لحقوق البحرينية الجمعية
الوافدين.... 39452470 العمال حماية جمعية

39444284 ....... البحرينية الشفافية جمعية
17270222 .......... المستهلك حماية جمعية

حقوقية هيئات

هيئات بيئية
البيئة.................. 39433228 أصدقاء جمعية
39644933 ................. للبيئة البحرين جمعية

39633883 ......... البحرية الحياة حماية جمعية
17826512 ............ المياه وتقنية علوم جمعية

مهنية هيئـات
17725665 ...................... المحامين جمعية
الصحافيين.................... 36366311 جمعية
البحرينية.............. 17827818  األطباء جمعية
17727100 ........ البحرينـية المهندسين جمعية

البحرينية........... 17242233 التمريض جمعية
17224624 ....... البحرينية الصيدالنية الجمعية
17233446.................. والكتاب  االدباء اسرة
17727033 ........... البحرينية المعلمين جمعية

إسالمية هيئات
17671788 .................... الجمعية اإلسالمية
اإلصـــالح...................... 17323990 جمعية
17592844 ............ اإلسالمية التوعية جمعية
17775882 ............. اإلسالمية الهداية جمعية
17720053 ............. اإلسالمية التربية جمعية

17537373 ....................... اكتشف االسالم
39456058 ................. الرحمن بيوت جمعية
17344474 ...................... جمعية أهل البيت
17741111 ............ اإلسالمية الرسالة جمعية
انس............ 39444190 بن مالك جمعية االمام

ئ
وار

ط
ت

يــا
فــ

شــ
تــ

ســ
مــ

ت
ليا

يد
ص

العاصمة.................. 17741144 محافظة
17343700 ................... محافظة المحرق
17795555 ................ المحافظة الشمالية
17684599 ................ الوسطى المحافظة
17750000 ................ المحافظة الجنوبية

17217785 ..................... العاصمة بلدية
17333183 ...................... المحرق بلدية
17698666 ..................... الشمالية بلدية
17761811 ..................... الوسطى بلدية
17663100  ..................... الجنوبية بلدية ق

طــ
نــا

مــ

17259770 ........................................... الديمقراطية ودعم العامة للحريات البحرينية الجمعية

البحرينية..................................................................... 39818552 األرض علوم جمعية

شبابية هيئات

39757127 ................ والبيئة الشباب جمعية
39897453 .................... الطالب دعم جمعية
المستقبل...... 39818151 وشباب أطفال جمعية
39066972 ............ البحرينية الشبيبة جمعية
39233329 ..... البحريني الشباب ملتقى جمعية

36696639 ............. الشبابية البحرين جمعية
 39282456 ... البحرينية الناشئة اصدقاء جمعية
39334472 .... الشبابي الثقافي المجلس جمعية
39603609 ......... الشباب االعمال رواد جمعية
39214392 .......... الديمقراطي الشباب جمعية

وأسرية نسائية هيئات

17262237 ........... البحرين فتاة نهضة جمعية
17689909 ........ واألمومة الطفل رعاية جمعية
17678947 .................. النسائية أوال جمعية
17595337 ..................... جمعية فتاة الريف
17826777 ............. النسائية البحرين جمعية
39882021 ............ النسائية المستقبل جمعية
17622537 ....... الخيرية الثقافية الرفاع جمعية
39670072 ................. الدولية النساء جمعية
17813656 ............... البحرينية المرأة جمعية

39495459 ........ البحرينية المرأة تنمية جمعية
17662211 .............. البحرينية العائلة جمعية
39667736 ........... النسائية حمد مدينة جمعية
39406543 ................ النسائية الحور جمعية
17438878 .............. النسائية المحرق جمعية
39422186 .......... أجل القدس من جمعية نساء
39456620 .............. المعاصرة المرأة جمعية
17232233 .... ورعاية األسرة لتنظيم جمعية البحرين
39843568 ....... الدماغي الشلل أصدقاء جمعية

39601218..... ............................................................... .... المسرحيين  اتحاد جمعيات

 999 ...................... شرطة، اطفاء، اسعاف
المرور............................... 199 حوادث
17700000 ..................... السواحل خفر
والماء..................... 17515555 الكهرباء
80001810 ........................... المجاري

39609331 .................... البلدية طوارىء
البيئة....... 17785659 لشئون الساخن الخط
المستهلك............. 17574700 حماية ادارة
17339339 ............... الطيران إستعالمات
39427743..... العامة الصحة االغدية بإدارة مراقبة قسم

17822822 .......................................................................... طارق الدكتور مستشفى

17665335 .................................................................................... للبر النور جمعية
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عليك ليسهل واضحة أهدافك اجعل ]
نظرك. لوجهة اآلخرين وتفّهم تحقيقها

ثانية فرصة الحبيب منحه منك [يطلب
األخيرة. تصّرفاته في الفترة لتبرير

الرياضية النشاطات بعض مــارس  ]
العمل. وضغط التوتر عنك لتبعد

وضعك على السيطرة مــن تتمكن   ]
الوهمية. األفكار على والتغلب المهني

بناء في السابقة تجاربك من استفد ]
وجّدية. متينة عاطفية عالقة

حاول متشابكة، األمــور اجتماعيًا:  ]
أفكارك. في الوضوح على اإلبقاء

تعرقل التي العقبات تجاوز يمتعك ]
فاستغّلها. بنفسك عالية ثقتك تقدمك،

حــال، أفضل فــي العاطفي  وضعك  ]
تبدأ. أن وشك على حب عالقة

تثمر منك المقربين مع لقاءات تعقد ]
وتمتين أواصر العالقة معهم. تفاهمًا

لتطوير الــالزم الدعم على تحصل  ]
اإلمكان. منه قدر المهني. استفد وضعك

الشريك يؤذي قد الذي الكالم احذر  ]
أمام الناس. به تفوهت وخصوصًا إذا

وارتــبــاطــاتــك ــي صــداقــاتــك ــّدد ف ــج [ ت
أكثر. األمور الوسطاء ويسّهل عليك

شباط  4 فبراير/
المعروف  عــثــمــان، بــن أحــمــد بــن محمد  وفـــاة   -  1348 @

المسلمين. المؤرخين كبار أحد بالذهبي،
باخ.  لودفيغ يوهان األلماني الموسيقار  مولد - 1677 @

أحد  وفــاة.  50,000 إيطاليا،  كاالبريا، زلــزال  -  1783 @
دمارًا. العالم زالزل أكثر

 Codex السينائية  المخطوطة على العثور -  1859 @
من  نسخة  أقدم وهي كاترين، سانت دير في   Sinaiticus

القديم). ومعظم الحديث  (بعهديه  اإلنجيل
حــول  بــالــغــواصــات ــارًا ــص ح تــفــرض ألــمــانــيــا   -  1915 @
بريطانيا من  بالقرب سفينة أية استهداف وتعلن بريطانيا، 

األولى. العالمية الحرب خالل
تخليقه.  يتم مشع عنصر أول «الراديوم» -  1936 @

بقصر  فاروق الملك يحاصر البريطاني الجيش - 1942 @
مصطفى ــد  ــوف ال حــزب زعــيــم تكليف عــلــى ويــجــبــره  عــابــديــن 

العرش. عن يتنازل أن أو الحكومة بتشكيل باشا النحاس
«ستالينغراد».  معركة  نهاية -  1943 @

القادة  بين جمع ــذي  ال «يالطا» مؤتمر افتتاح   -  1945 @
روزفلت (ستالين، الثانية العالمية الحرب في المنتنصرين
منظمة وتأسيس ألمانيا استسالم كيفية  لتحديد وتشرشل)

المتحدة. األمم
المغربي  الملك قصر تحاصر  الفرنسية  القوات -  1952 @
منها الــقــرارات، بعض اتــخــاذ على وتجبره الخامس محمد 
في القرويين  جامعة رئيس وعزل ديوانه، أعضاء بعض عزل 

فاس.
أحــد  ،8.7 بــقــوة  ــا، ــك أالس رات، جــزر  ـــزال  زل  -  1965 @
الواليات في ــزالزل ال أضخم وأحــد العالم، في ــزالزل ال أكبر

المتحدة.
حوالي .7.4 بقوة  الصين شرق شمال زلزال -  1975 @

العالم.  في الزالزل أحد أخطر وفاة. 10,000
صدر  بني أبوالحسن ينصب الخميني اهللا آية   - 1980 @

إليران. رئيسًا
لفنزويال.  رئيسًا ينتخب شافيز هوغو الجنرال - 1999 @
اسمها  تغير االتحادية يوغوسالفيا جمهورية - 2003 @

جديدًا. دستورًا وتتخذ  األسود والجبل صربيا إلى رسميًا
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العربي»: على اإلعالم «نظرة الثاني لتقرير اإلصدار

االقتصادي العالمي التباطؤ رغم اإلقليمي للقطاع اإلعالمي متميزة فرص نمو

ــذي  ال الــعــربــي، ـــالم  اإلع على نــظــرة تقرير  ويغطي   
بالتعاون للصحافة  دبي نادي (الثلثاء) أمس  أصدره
عنوان تحت ــرز، ــوب ك هــاوس ووتــر بــرايــس شركة  مــع 
التقرير  ويركز عربية. 12 دولة النمو»، أجل من «تعاون
ومدينة لإلعالم،  دبي  مدينة من بدعم ــداده  إع تم  الــذي
لإلنتاج العالمية والمنطقة لــالســتــوديــوهــات، ــي  دب
على اإلعالمية العالمية االتجاهات تأثير على اإلعالمي،
توقعات ويتضمن العربي، العالم في اإلعــالم وسائل
السنوات مدى على اإلعالنات في كل دولة عائدات بشأن

المقبلة. الخمس
دبي  نــادي  رئيسة تقول التقرير على تعليقها وفــي  
اإلصدار بإطالق  فخورون «نحن المري: منى للصحافة
بات الــذي العربي اإلعــالم على نظرة تقرير من الثاني 
بشأن متميز مرجعي  كدليل  راســخــة  بمكانة يحظى 
مــصــدراً الــتــقــريــر ــي. ويــمــثــل ــرب ــع ــي الــعــالــم ال اإلعـــالم ف
واإلقليمية الدولية التطورات بشأن للمعلومات مهمًا
من العربي ـــالم اإلع قــطــاع  فــي يعمل مــن كــل تهم  الــتــي 
وصانعي اإلعالمية، الشركات ومديري الصحافيين،
والقانونية، التنظيمية والهيئات الحكومي، الــقــرار

التكنولوجيا». وشركات والمستثمرين،
الدولية  الوحدة  عن المسئول الشريك قال وبــدوره    

مارسيل فينز،: برايس ووتر في شركة لإلعالم والترفيه
في نــمــواً المناطق أســرع ضمن العربية الـــدول «تعد 
وسائل العالمي. وقد أظهرت قطاع اإلعالم على الصعيد
االستثمارية والشركات واإلقليمية، العالمية اإلعــالم
وتمثل ــالم. اإلع قطاع في باالستثمار متزايداً اهتمامًا
وخدمات الرقمي اإلعالم مجال في الجديدة التطورات
لشركات هائلة فرصًا العريض  النطاق  ذات اإلنترنت
في كبيرا نموا نشهد أن نتوقع ونحن العربية، اإلعالم
القادمة، الخمس السنوات عبر المنطقة خالل القطاع هذا

العالمية». المالية األزمة تأثيرات الرغم من على
صناعة  على تؤثر عوامل  عــدة إلــى التقرير ــار وأش   
الوقت نفس في  وتوفر العالم، أنحاء جميع في  اإلعالم
العالم فــي ـــالم اإلع لــشــركــات ومتميزة  جــديــدة فــرصــًا 
صناعة ازدهــــار ــل ــوام ــع ال هـــذه ضــمــن ومـــن  ــي.  ــرب ــع ال
ــى إل أدى ــا ــم م واســــع  ــاق ــط ن ــى  ــل ع ــي  ــم ــرق ال ــوى  ــت ــح ــم ال
في المحتوى  ومــوزعــي لمنتجي  جــديــدة  أســـواق فتح 
في تميزاً األكثر  الفرصة وتكمن المنطقة. أنحاء كافة
المرتبطة النقالة  األجــهــزة  عبر المحتوى هــذا إيصال 
الذين المستهلكين من الجديد الجيل إلــى باإلنترنت
النقالة الهواتف  يعتبرون والذين اإلنترنت، مع نشئوا
من الجيل ــذا ه ويكتسب حياتهم. مــن أساسيًا  جـــزءاً

أهمية   25-15 بين أعمارهم تتراوح ممن المستهلكين
أنحاء معظم في الشباب نسبة  ارتفاع بسبب خاصة

المنطقة.
وبعض التحديات هائلة فرصًا هذه التطورات وتوفر
وتلفزيونات صحف من التقليدي  اإلعالم  شركات أمام
الجديد اإلعـــالم شــركــات عــن فضال ــة، ــي إذاع ومحطات 
تؤثر كما الرقمي. اإلعالم وتوزيع بإنتاج  المتخصصة
العريض، النطاق شبكات مشغلي على التطورات هذه
التنظيمية والهيئات الحكومية، السياسات وصانعي
التي الرئيسية القيود أحد ويتمثل  للقطاع. والقانونية
اآلن، حتى المنطقة فــي الرقمي اإلعـــالم تطوير تمنع
الجودة ذات العريض  النطاق خدمات إلى االفتقار  في
المنطقة، أسواق معظم في المعقولة واألسعار العالية
مع النقالة للتكنولوجيا الهام الدور إلى يشير الذي األمر
للوصول منافسة كوسيلة بسرعة النقال الهاتف ظهور
وقــد ــض. ــري ــع ال الــنــطــاق ذات ــت  ــرن ــت اإلن مــحــتــوى  إلـــى 
مواقع انتشار عبر  النقالة التكنولوجيا  في  النمو تجسد
مدخالت على تعتمد التي الراهنة والشئون األخــبــار
بتحميل يقومون الذين المواطنين» «الصحفيين من
الكاميرا ذات  النقالة هواتفهم من مباشرة المعلومات 
في الكيبل  محطات أو التلفزيون، في األخبار غرف إلى

المنطقة. دول من العديد
لمجمعات  التنفيذي الرئيس  أشـــارت  جانبها  مــن   
«التقرير أن إلــى الرستماني أمينة لــألعــمــال تيكوم 
معالجة تمت حال وفي اإلعالم. لقطاع متفائلة توقعات
اإلنترنت خــدمــات ــى إل بالوصول  المرتبطة القضايا
بشكل الجمهور رأي قياس وعمليات النطاق عريض
الحصول ــن م سيتمكن ــي ــالم اإلع الــقــطــاع ــإن  ف ــم،  ــالئ م
أن إال  المقبلة. الخمس السنوات خالل كبيرة  قيمة على
جميع قبل من  قويًا والتزامًا وثيقًا تعاونًا يتطلب  ذلك
بما التوزيع وسلسلة  المحتوى توفير في  المشاركين
المالكة ــات ــرك ــش وال ــة، ــي ــالم اإلع الــمــؤســســات ــك  ذل ــي  ف

عريض ــت ــرن ــت اإلن ومــشــغــلــي لــلــمــحــتــوى، ــة  ــوزع ــم وال
التكنولوجيا، خدمات ــزودي وم والمعلنين، النطاق،
والهيئات الحكوميين، القرار وصناع والمستثمرين،
هذا في العاملين نحن لنا متروك واألمــر التنظيمية.
النمو لتحقيق  مالئمة عمل بيئة  تطوير لضمان  القطاع

المستقبلي».
الراهنة العالمية االقتصادية األزمة أن  التقرير وذكر
العالم األخرى، الشرق األوسط وجميع مناطق في تؤثر
فيها بما االقتصاد قطاعات كافة  على آثارها تترك  وهي
الدقيقة التأثيرات  بعد فيه تتضح لم وقت وفي اإلعالم. 
االقتصاد تباطؤ فإن اإلعالم، قطاع على لألزمة العالمية
ــات، ــالن اإلع ــدات  ــائ ع على بالتأكيد سيؤثر العالمي
العقارات الذي قطاع في النمو انخفاض وخاصة نتيجة
المنطقة في اإلعالني اإلنفاق من عالية بنسبة ساهم

األخيرة. السنوات خالل
عبر  اإلعــالنــات عــائــدات  إجمالي يرتفع أن  ويتوقع  
مركب سنوي  نمو  بمعدالت التقرير شملها التي الدول
خالل  االسمية بالقيمة المئة في  25  -  5 بين تتراوح
التضخم تأثير هذا ويشمل .2012  -  2008 من الفترة
باالعتبار يأخذ كما  ســواء،  حــد على  الحقيقي والنمو
االقتصادي التباطؤ نتيجة الحقيقي النمو انخفاض

الراهن.
معدالت  القطاع جوانب كل  تشهد  أن المتوقع ومن
ــل ما ظ ــي ف ــة ــاص وخ قــصــيــرة، نــمــو كــبــيــرة خـــالل فــتــرة
اإلعالنية اللوحات «مثل الخارجية اإلعالنات تشهده
يتوقع كما ــواق. األس معظم  في كبير  نمو من  الطرقية»
نمو معدالت المنطقة في اإللكتروني اإلعــالن يشهد أن 
وخاصة المنخفض، الحالي مستواه من مرتفعًا كبيرة
االتصاالت. شركات أمام أسواقها فتحت التي الدول في
وتوفير اإللكترونية اإلعالنات شركات عمل مجال ويعد 
أكثر من المتحركة الهاتف ألجهزة اإللكتروني المحتوى
ذات اإلنترنت أن ويرجح المنطقة. في المتميزة الفرص

أكثر من المتحرك الهاتف وتلفزيون العريض النطاق
والمحتوى األخبار على للحصول المفضلة الوسائل
المستهلكين من  الجديد للجيل المستقبل في  الترفيهي

العالم العربي. معظم أنحاء في
على  للحصول رئيسيين عاملين التقرير ـــدد وح  
األول العامل يتجسد  الفرصة، هذه تمثلها التي  الفوائد
بأسعار النطاق عريضة الخدمات في االستثمار في
اإلنترنت بشبكة بالربط المتعلقة والخدمات معقولة،
المنطقة. أنحاء معظم تتوفر حاليًا في العالمية والتي ال
أعداد قياس آليات تطوير  في  فيكمن  الثاني  العامل أما
بيانات وجــود ــدم  ع أن ــى إل التقرير  ـــار وأش الجمهور. 
من يقلل الحالي الوقت في الجمهور  أعداد بشأن دقيقة
وبالتالي اإلعــالنــي، العمل فّعالية بشأن المعلن ثقة

اإلعالنات. على اإلنفاق رغبتهم في تخفيض
للصحافة  ــي دب لــنــادي  التنفيذي المدير  وتطلعت  
أهمية إلى القرار صناع التفات ضرورة إلى فهد بن مريم
العالمي والربط العريض النطاق مجال في االستثمار
الــخــطــوات ــن  م سلسلة ــاذ ــخ ات عــبــر ــت  ــرن ــت اإلن بشبكة 
يقدم وقالت:« االستثمار. وتسهيل لتشجيع المناسبة
(2012-2008 الــعــربــي ـــالم اإلع على ــرة ــظ (ن تقرير 
المتنامية المسيرة لواقع المستطاع بقدر دقيقة صورًة
التحديات من العديد وجود ورغم العربي، اإلعالم لواقع
التي الرسالة إن إال المالية،  األزمة بسبب أمامنا  الكبيرة
دون التحديات بوجود معرفتنا  تؤكد  التقرير يقدمها
يجب التي القائمة والعقبات المتوفرة الفرص إهمال

على تجاوزها». العمل
ــالم  اإلع على  ــرة ــظ «ن ــن م الثانية الطبعة أن يــذكــر   
لإلعالم الدولية الــوحــدة تقارير ــدث أح تعد العربي»
كوبرز، وتتكامل ووترهاوس برايس شركة والترفيه في
بشأن الشركة تعده الذي  العالمي السنوي  التقرير مع
الجديدة طبعته في والترفيه، اإلعالم وسائل  توقعات 

 .2009 حزيران يونيو/ شهر في ستصدر التي

التقرير إطالق واكب حاشد إعالمي العربي»حضور «اإلعالم الثاني لتقرير اإلصدار يطلق للصحافة نادي دبي

للصحافة نادي دبي دبي- §

بشأن  واألخيرة الثانية نسخته في 2012 - 2008 العربي اإلعالم على نظرة كشف تقرير ]
ذات اإلنترنت  وظهور الرقمي،  ــالم  اإلع مجال في التطورات أن العربي،  ــالم  اإلع ــاق وآف ــع واق
العالم في اإلعالمية للشركات مهمة نمو فرص تمثل المتحرك الهاتف وتلفزيون العريض النطاق
ذات العريض النطاق  خدمات إلى الوصول إمكانيات في النسبي النقص فإن ذلك، ومع  العربي.
الجمهور لإلعالم استجابة لقياس موثوقة إحصاءات وغياب المنطقة، أنحاء في األجور المعقولة
النمو والثقة مستويات يحد من اإلعالم اإلقليمية، وسائل معظم في والمسموع والمرئي المطبوع

بالقطاع اإلعالمي.

المخيمات في تبسط نفوذها وبيروت البارد» قريبًا «نهر إعمار

شمال ــي ف ــع  ــواق ال المخيم «إن وأضــــاف: 
للفلسطينيين يؤمن نموذجيًا سيكون لبنان
ويــقــع تحت الــكــريــمــة ــن الــحــيــاة ـــي م ـــداً أدن ح
العمل أشهر ثالثة قبل وبــدأ الدولة». سيادة
معارك شهد الذي المخيم من األنقاض إزالة في
أيلول سبتمبر/ ــى  إل أيــار مــايــو/ مــن  عنيفة 
المتطرف  اإلســـالم فتح تنظيم بين  2007
كبير قسم بتدمير تسببت اللبناني والجيش
كما القديم.  بالمخيم  يعرف  ما والسيما  منه،

شخص. 400 حوالي مقتل إلى أدت
استقر التي المساحة هو القديم والمخيم
إنشاء ــدى ل الفلسطينيون الالجئون عليها
وقت ــي ف توسعت وقــد  ،1949 ــي ف المخيم
بالمخيم تعرف إضافية مساحة لتشمل الحق
مخطط «إن الـــصـــايـــغ وأوضــــــح ـــد.  ـــدي ـــج ال
غوث وكالة بين شراكة نتيجة «هــو اإلعمار
(اونـــروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل
اللبنانية والــدولــة الــدولــي، المجتمع ممثلة 
قوانينها، ووفق أرضها  على يتم  اإلعمار كون
الــشــرعــي الــمــمــثــل الفلسطينية ــة  ــط ــل ــس وال
قاعدة بناء المخطط ويلحظ للفلسطينيين».
غضب أثار ما  البارد، نهر شاطئ على  بحرية
احتجاج عريضة وقعوا الذين المخيم سكان
وتقع مساحات» «تقتطع القاعدة أن بحجة
وتساهم وفوق ملعب لكرة القدم، مدارس قرب

المخيم. على «طوق» فرض في
الــلــبــنــانــي الــــحــــوار ــة  ــن ــج ل رئـــيـــس  أن  إال 
الجمعة أكد مكاوي خليل السفير الفلسطيني
أراضي من شبر أي على تقوم «لن القاعدة أن
سترفع أنقاض من  ردميات على إنما  المخيم،

المخيم». من
على مساومة  «ال  أن على الصايغ ــدد وش
المخطط أن إلى مشيراً السيادية»، القرارات
ومخفر للجيش ــز ــرك م وجـــود ــًا ــض أي يشمل 
أن ـــر وذك المخيم. ـــل  داخ (الــــدرك)  للشرطة 
مراقبة بل التضييق، «ليس القاعدة من الهدف
عبر التهريب وضبط الشمالية الشواطئ كل
القانون سيادة لتأمين هو و«المخفر البحر»،
المخطط أن وأوضح الفلسطينيين». وحماية
مساكن «يشمل االونروا ستتولى تنفيذه الذي
(...) ــدارس وم صحية ومراكز تحتية وبنى
اإلنسانية بــالــخــدمــات نــمــوذجــيــا وســيــكــون 

والطرق». البناء ونوعية
الــوزراء مجلس عن قرار صدور إلى وأشــار
أي ،2008 مايو في المخيم  أراضي باستمالك 
استمالكها، مقابل ألصحابها تعويضات دفع
لكل التنفيذية المراسيم قريبا تصدر أن على
ــار ــم اإلع عملية وستستغرق أرض. قطعة

سنوات. حوالي ثالث
في الفلسطينية المخيمات عـــدد ويــبــلــغ
غياب ومن الفقر من كلها وتعاني ،12 لبنان
وهي التحتية. والبنى للخدمات ــام ت شبه
وألغى اللبنانية. للشرعية خاضعة ليست
اتفاق   1987 العام اللبناني النواب مجلس
الــدولــة  ــن  ــي ب  1969 فـــي ــع ــوق ــم ال الـــقـــاهـــرة 
والذي الفلسطينية التحرير ومنظمة اللبنانية
المخيمات. إلى اللبناني الجيش دخول يحظر
كمال لبنان في الفلسطيني السفير نائب وأكد
على ــاق  ــف االت ــم  «ت ــه أن ــرس ب لفرانس مدحت 
لسيادة كرمز البارد، نهر في للدرك مخفر وجود

المخيمات «كل أن مضيفا اللبنانية»، الدولة
ــن واألم اللبنانية، الــدولــة ســيــادة تحت  تقع 
في ويستمر سابقة مرحلة عن ناتج الذاتي

اللبناني». الجانب مع الحوار نتائج انتظار
القسم إلى المدنيين دخول الجيش ويمنع
خطر بسبب األنقاض رفع مرحلة خالل القديم
على الحصول  ويفترض وألغام.  قنابل وجود 
على ينطبق ــذا وه المخيم، لــدخــول  ـــات  اذون
القسم  إلى 13 ألفًا) (حوالي العائدين السكان
تتوالها تــرمــيــم ــال ــم أع ـــدأت ب حــيــث  الــجــديــد 
غير ومــنــظــمــات أهــلــيــة  جــمــعــيــات  بمعظمها 
األوروبــيــة. المفوضية من بتمويل حكومية

ألفا. 37 النزوح قبل المخيم سكان عدد وكان
البارد نهر مخيم نازحي لجنة رئيس وقال
لم أو عــادت التي العائالت كل إن  بدر عثمان
المأسوية»، فــي غــايــة ــًا  ــروف «ظ تعاني  تعد 
في   67 إلى تصل البطالة نسبة أن إلى مشيراً
البارد نهر إعمار مشروع  مدير  وأبــدى المئة.
«لشكاوى تفهمه هيغنز تشارلي االونــروا في
سيئة ظـــروف  ــي ف يــعــيــشــون  ــن  ــذي ال ــاس  ــن ال
يجعل ما الوقت لبعض  كذلك  وسيستمرون
هيغنز يقر التمويل، ــن وع يــنــفــد».  صبرهم 
«لدينا إضافية»، مضيفا إلى موارد بـ«الحاجة
نحصل لم حال وفي األولى. للمرحلة  يكفي  ما
يتأخر قد المزيد، على العام هذا منتصف في

المشروع».
مليون   450 جــمــع ـــى إل االونــــــروا ودعــــت 
والمناطق البارد نهر مخيم بناء إلعادة دوالر
معارك نتيجة أيضًا تضررت التي المجاورة

.2007

اإلعمار معاول ينتظر الفلسطينيين لالجئين البارد نهر مخيم

والشكوك المأساة يزيد الزمن مرور المخيم: سكان
تتذكر  عامًا)  45) غنيم  ابتسام ــزال الت ]
للخروج فيه اضطرت الذي اليوم تفاصيل كل
لالجئين الــبــارد نــهــر مخيم ــي ف منزلها  ــن  م
دون  «من   2007 أيار مايو/ في  الفلسطينيين 
وحافية مال، أو ذهب دون من ثبوتية، أوراق

القدمين».
سينتهي األمر أن  «اعتقدنا متأثرة  وتروي
أوالدي مــع انــتــقــلــت  ــن. ــي ــوم ي أو  ـــوم  ي ـــالل  خ
وأحفادي(أكثرمنأربعينشخصًا)بالمالبس
الجديد المخيم في  منزلنا  من  فقط  علينا التي

المخيم القديم». إلى بدأت المعارك حيث
من والعشرين السابع اليوم «في وتضيف
عودتها ولدى المخيم». من خرجنا المعارك،

ســبــتــمــبــر/ أيــلــول فــي ــارك ــع ــم ــاء ال ــه ــت بــعــد ان
«عدنا وتقول شيئًا. ابتسام تجد لم ،2007

الصفر». إلى
بدت مستودعات إلــى تشير  وهــي وتتابع
في ــال ــم ــال ب نــلــعــب ــا  ــن «ك ــق ــري ــح ال آثــــار  عليها 
ضخمة وخزانات مستودعات نملك السابق،
الواحد الــيــوم فــي أعــمــال رقــم ونحقق  للزيت 
فنعيش اليوم،  أما ــدوالرات. ال آالف بعشرات 

صغير». دكان موارد من كلنا
بتقطع يعملون الشباب أبناءها أن وتشرح
مع الــمــخــيــم داخـــل ــم ــي ــرم ــاء وت ــن ــال ب ــم ــي أع ف
أن على المخيم أبناء تستخدم أهلية جمعيات

لغيره. المجال شهرًا ثم يترك منهم كل يعمل

ومخطط التعويضات عن سؤال على وردًا
سابق ـــى إل ــــور األم ــــودة وع الـــقـــادم اإلعـــمـــار 
و»رحمة الوعود تصدق ال  أنها تجيب عهدها، 

الجميع». من أفضل اهللا
«التاجر  عاما)  75) عطية محمد  عمها  أن  إال
ال يقول، كما حاليا» العمل عن والعاطل الكبير

غيظه. يكتم
كــانــوا ـــو «ل ـــرس ب ــس ــران ــة ف ــال ــوك ــول ل ــق وي
ــال»، أص دمـــروه لما المخيم، إعــمــار يــريــدون 
«ال مساعدات على حصل بالكاد انــه مضيفا 
منزله وشراء لترميم آالف الدوالرات تتجاوز
خسارتي بينما لــلــدكــان،  التجهيزات  بعض 

تتجاوز المليون دوالر».

أ.ف.ب بيروت- §

«مخيمًا يكون أن له يراد الذي الفلسطينيين لالجئين البارد نهر مخيم إعمار  عملية المقبلة  األسابيع خالل  تدشن ]
في نوعها من  األولــى  تنفيذها حال في ستكون خطوة في اللبنانية، الدولة لسيادة وخضوعه البناء حيث من نموذجيًا»

لبنان.
«ينتهي الصايغ زياد الفلسطينية اللبنانية العالقات بملف رسميًا المكلفة الفلسطيني اللبناني الحوار لجنة مستشار وقال
لنبدأ الشهر من الثالث أو الثاني األسبوع  في األساس الحجر ونضع شباط، فبراير/ أوائل في الركام  إزالة من  قسم أول

اإلعمار». من المرحلة األولى
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«حماس» بين الجغرافيا واإليديولوجيا
قطاع  على  أميركيًا،  المدعوم  اإلسرائيلي،  العدوان  فترة  خالل   ]
السلطة  ســيــاســة  انــتــقــدت  الــنــاريــة  الــخــطــابــات  ــن  م الكثير  أطــلــقــت  ــزة  غ
أعطت  الــتــصــريــحــات  الــفــلــســطــيــنــي.  رفـــح  مــعــبــر  إدارة  ــي  ف الــمــصــريــة 
باعتبار  غزة  أهالي  عن  الحصار  رفع  على  تساعد  ولم  العكسي  مفعولها 

إنتاجه. من  وهي  االحتالل  على  تقع  النهاية  في  المسئولية  أن 
دورها  تلعب  الجغرافيا  ألن  له  سياسية  قيمة  ال  مصر  على  التهجم 
األخير  التحليل  في  فالمعبر  المهمات.  وتحديد  العالقات  صــوغ  في 
«اإليــديــولــوجــيــا»  ضبط  فــي  الموضوعية  ــه  ــروط وش للموقع  يخضع 
مهما  و«حماس»  السياسية.  العقالنية  مع  تتكيف  حتى  تطويعها  وإعادة 
نفسها  ستجد  الموضوعي   - الجغرافي  الواقع  هذا  من  التهرب  حاولت 
المصرية  الدبلوماسية  قنوات  مع  للتأقلم  مضطرة  المطاف  نهاية  في 

غزة. قطاع  حدود  تتجاوز  عوامل  مجموعة  على  حساباتها  تقوم  التي 
سورية.  مع  لبنان  مشكلة  كثيرًا  تقارب  القطاع  في  «حماس»  مشكلة 
السياسية  الجغرافيا  شروط  من  التهرب  يستطيع  ال  الصغير  البلد  فهذا 
إلعادة  مضطر  المعنى  هذا  في  ولبنان  دمشق.  مع  رؤيته  اختلفت  مهما 
جــغــرافــّيــًا  تشكل  دمــشــق  ألن  ــة  ــوري س ــع  م الــســيــاســيــة  عــالقــاتــه  ـــراءة  ق
العمق  باتجاه  عنه  االستغناء  يمكن  ال  ــذي  ال اللوجستي  المعبر  ذاك 
في  السوري  المعبر  تجاوز  يستطيع  ال  فإنه  اهللا  حــزب  كذلك  العربي. 
والمواجهات.  التصادم  مراحل  في  أو  «إسرائيل»  مع  التفاوض  حاالت 
اعتبارات  لمجموعة  النهاية  فــي  تخضع  اإليديولوجية  فالحسابات 
على  الــجــغــرافــي)  (الــمــمــر  واللوجستية  السياسية  شــروطــهــا  تــفــرض 
الجوالن  جبهة  بفتح  دمشق  آذار»   14 » قوى  تطالب  حين  حتى  المقاومة. 
المتقطعة  المواجهات  في  سياسيًا  ودعمه  عسكريًا  لبنان  ومساعدة 
مع  متصادمة  نفسها  تجد  فإنها  اإلسرائيلية  االعتداءات  مع  الدائمة  أو 
والمقاومة  الدولة  بين  القراءة  واختالف  سورية.  في  النظام  حسابات 
مصالح  بين  الــصــراع  رؤيــة  في  االخــتــالف  ذاك  كثيرًا  يشبه  لبنان  في 

و«المصير». «المسار»  ووحدة  «اإلخوة»  وظروف  سورية  في  الدولة 
للتدخل  آذار»   14 » قــوى  ــوات  دع في  دائــمــًا  يــرى  دمشق  في  النظام 
مجرد  والــشــقــيــق  الــصــغــيــر  الــبــلــد  وحــمــايــة  ــل»  ــي ــرائ «إس ــد  ض عــســكــريــًا 
(مغامرة)  معركة  في  وتوريطها  الدولة  إحراج  تريد  وشعارات  مزايدات 

والنظام  وتداعياتها.  تبعاتها  لتحمل  جاهزة  وغير  لها  مستعدة  ليست 
تصدر  التي  التفسيرات  تلك  عن  تصوراته  في  بعيدًا  ليس  القاهرة  في 
مختلفة  حسابات  لها  دائمًا  فالدولة  لبنان.  في  آذار»   14 » قوى  عن  تباعًا 
مع  إيديولوجيًا  متطابقة  تكون  لن  فإنها  سياسيًا  تطورت  مهما  وهي 

«إسرائيل». مع  الصراع  لطبيعة  ورؤيتها  المقاومة 
والخطابات  التصريحات  كــل  مــن  ــوى  األق يبقى  الجغرافي  الــواقــع 
يفرض  ـــذي  ال الــثــابــت  الــمــوضــوعــي  اإلطــــار  يــشــكــل  ألنـــه  والــمــطــالــبــات 
النهاية  في  (الممر)  والمعبر  معه.  للتعامل  سياسيًا  ويضغط  شروطه 
إعــادة  المعنية  القوى  على  يرسم  ما  الجغرافي  للموقع  عمليًا  يخضع 
اإليديولوجية  الطموحات  تتناسب  حتى  المعطيات  من  بالكثير  التفكير 
على  أو  الحصار  رفع  مستوى  على  سواًء  للمساعدة  المطلوب  الدور  مع 

القطاع. في  اإلسرائيلية  الحرب  آلة  دمرته  ما  إعمار  إعادة  مستوى 
وقــع  تــحــت  معها  الــتــعــامــل  يمكن  وال  إيــديــولــوجــيــة  ليست  الــمــســألــة 
مع  تتعامل  واقعية  رؤية  إلى  تحتاج  هي  وإنما  البخارية  التصريحات 
ومفاصلها  مداخلها  فــي  تتحكم  ــروط  ش مجموعة  بصفتها  السياسة 
عن  الموقع  وفصل  والــدور.  بالموقع  اتصال  لها  جغرافية  اعتبارات 
الصمود  إمــكــانــات  مــن  يقلل  النهاية  فــي  ــه  ألن لــه  عملية  قيمة  ال  الـــدور 

الحصار. ظل  في  اإلعمار  احتماالت  ويؤخر  والممانعة 
اطالع  على  «حماس»  قيادة  تكون  أن  البد  الموضوعية  العناصر  هذه 
المواقع  ــدود  ح ــاوزت  ــج وت الــذاتــيــة  قوتها  فــي  بالغت  ــك  ذل ــع  وم عليها 
الفصائل  مع  عسكرية  مواجهة  في  ودخلت  والممرات  المعابر  وشروط 
تحميلها  إلى  أدى  ما  القطاع  في  الماضيتين  السنتين  خالل  الفلسطينية 
االعــتــبــار  ــي  ف ــا  ــذه أخ ــن  م ــد  الب وأمــنــيــة  ومــدنــيــة  اجتماعية  مسئوليات 
والتربية  والكهرباء  والمياه  والــدواء  للغذاء  غزة  أهالي  حاجات  لتلبية 
من  تتطلب  وهي  عنها  االستغناء  يمكن  ال  المواد  هذه  ومثل  والتعليم. 
الجغرافيا  مع  بحكمة  تتعامل  واقعية  سياسة  القطاع  تدير  التي  السلطة 
المقاومة.  «إيديولوجيا»  مع  التأقلم  تستطيع  ال  شروط  من  تفرضه  وما 
لتأمين  كافية  ليست  «السرية»  األنفاق  تصبح  اللوجستي  المعنى  وبهذا 

والمقاومة. الممانعة  شروط  لتحسين  المطلوب  األدنى  الحد 
إيديولوجيًا  تعاملت  السياسي)  (الجغرافي  اإلطار  هذا  في  «حماس» 

(المقاومة)  المعارضة  موقع  من  عمليًا  انتقلت  حين  القطاع  حاجات  مع 
التعامل  في  ــرددت  ت كثيرة  ملفات  فتح  إلــى  أدى  ما  السلطة  موقع  إلــى 
حصرت  حين  السلطة  مهمات  تقدير  في  أخطأت  كذلك  بواقعية.  معها 
ولم  الــحــدود  على  الــهــدوء  استقرار  بضمان  واكتفت  باألمن  وظيفتها 
الجغرافيا  مع  عالقاتها  تحسين  باتجاه  مسئولياتها  تطوير  في  تنجح 

الفلسطينية). التحرير  (منظمة  والسياسة  (مصر) 

مفارقات وأخطاء
األمنية  التهدئة  على  وافقت  حين  «حماس»  جانب  من  المفارقة  جاءت 
مع  بالتفاهم  المصرية  الدبلوماسية  صاغتها  الــتــي  أشــهــر  ستة  لــمــدة 
التهدئة  وتلك  الفلسطينية  الفصائل  مع  التصالح  رفض  مقابل  أبيب  تل 
في  المفارقة  وساهمت  التحرير.  ومنظمة  اهللا  رام  سلطة  مع  السياسية 
غزة.  قطاع  في  «حماس»  سياسة  بشأن  وتعجب  استفهام  عالمات  رسم 
(حرس  التهدئة  على  «حماس»  توافق  أن  المعقول  من  هل  السؤال  وكان 
مع  (الــتــصــالــح)  التفاهم  وتــرفــض  ــرت  ــم أول إيــهــود  حكومة  مــع  ـــدود)  ح

الفلسطينية؟ السلطة 
بالنسبة  حتى  مقنعة  وغــيــر  مختلفة  كــانــت  «الــحــمــســاويــة»  ــة  ــوب األج
اإلطارين  سياسة  اعتمدت  المصرية  فالدبلوماسية  المصري.  للجانب 
مع  وطنية  مصالحة  مع  واحد  وقت  في  تسير  «إسرائيل»  مع  أمنية  (تهدئة 
التسوية  فإن  وإال  وتستقر...  األمور  تستقيم  حتى  الفلسطينية)  الفصائل 

االنهيار. نحو  ستتجه 
قطاع  ظروف  تستقر  حتى  اإلطارين  على  توافق  أن  «حماس»  على  كان 
على  وافقت  «حماس»  أن  إال  الصمود.  على  الذاتية  قدراته  وتتحسن  غزة 
تهدئة  ورفــضــت  أشهر  ستة  لمدة  «إســرائــيــل»  مــع  أمنيًا  الــحــدود  تهدئة 
أما  الحــقــًا  عليها  ــرض  ف مــا  الفلسطينية  السلطة  مــع  السياسي  الــتــوتــر 
صعوبة  هناك  كان  كسرها.  أو  أولمرت  حكومة  مع  التهدئة  فترة  تجديد 
مع  التهدئة  سياسة  ستواصل  بأنها  جمهورها  تقنع  أن  «حماس»  على 
السلطة  مع  المواجهة  استمرار  مقابل  إضافية  زمنية  لمدة  «إسرائيل» 
على  صعوبة  هناك  كــان  كذلك  التحرير.  منظمة  وفصائل  الفلسطينية 

السلطة  مع  االتصال  قنوات  تنشيط  تواصل  أن  المصرية  الدبلوماسية 
اتفاق  لتوقيع  القاهرة  إلى  التوجه  «حماس»  رفضت  وقت  في  الفلسطينية 

الفصائل. مختلف  مع  التفاهم 
اتفاق  توقيع  أما  توجهين  أمام  «حماس»  وضع  المصرية  القناة  انغالق 
«إسرائيل»  مع  المعادلة  تستقر  حتى  الفلسطينية  الفصائل  مع  التفاهم 
باالتجاه  الــخــطــوة  تــكــون  حتى  أبــيــب  تــل  مــع  الــهــدنــة  تمديد  ــض  رف وأمـــا 

الحدود». «حرس  تهمة  وإسقاط  اإللتواء  تصحيح  وبالتالي  الصحيح 
في  تمسكت  وقت  في  التهدئة  تمديد  رفض  قرار  «حماس»  اتخذت  حين 
النتائج  سلفًا  تدرك  كانت  الفلسطينية  السلطة  مع  التفاهم  رفض  سياسة 
في  السير  قررت  ولكنها  القطاع...  أهالي  ثمنها  سيدفع  التي  التدميرية 
تبرير  منه  تستطيع  ال  إيديولوجي»  «موقع  في  أصبحت  ألنها  االتجاه  هذا 

الفلسطينية. الفصائل  مع  التصالح  ترفض  وقت  في  أبيب  تل  مع  تهدئة 
الوراء.  إلى  الزمن  عقارب  إعادة  باإلمكان  يعد  ولم  العدوان  وقع  اآلن 
السياسة  وهناك  الدور  وهناك  الموقع  فهناك  تتغير.  لم  الجغرافيا  أن  إال 
الخطابات  ال  ــع  ــواق ال حــســابــات  مــن  انــطــالقــًا  ــراع  ــص ال مــع  تتعامل  الــتــي 
االيديولوجية. وأسوأ ما يمكن أن تسقط فيه «حماس» هو أن تعاود تكرار 
السنتين  فترة  في  غزة  قطاع  حكم  تجربة  خالل  ارتكبتها  التي  األخطاء 
أكثر  أو  سنة  لمدة  «إسرائيل»  مع  بالتهدئة  القبول  إلى  وتلجأ  الماضيتين 
السلطة  مع  التفاهم  رفــض  مقابل  بــاإلدارة  وانفرادها  مواقعها  لتعزيز 

التحرير. منظمة  فصائل  مع  والتصالح  الفلسطينية 
وسيضع  غزة  قطاع  صعوبات  من  سيزيد  السياسة  تلك  إنتاج  إعادة 
تل  مــع  (هــدنــة  فقط  بــاألمــن  ليس  تتصل  خطيرة  تحديات  ــام  أم األهــالــي 
تسوية  مــن  تفرضه  ــا  وم الجغرافيا  مــع  التعامل  بــشــروط  وإنــمــا  أبــيــب) 
البد  ــواد  وم حياتية  ــرورات  ض من  القطاع  حاجات  لتلبية  تطمح  وطنية 
أن  يجب  «إسرائيل»  مع  الهدنة  جانب  اإلعمار.  إعادة  في  للبدء  تأمينها  من 
وحماية  الفلسطينية  الوطنية  المصالحة  وهو  اآلخر  الجانب  مع  يتناسب 
ناقصة  الخطوة  ستكون  وإال  واالنهيار...  التفكك  من  التحرير  منظمة 
داخلية  معركة  ــى  إل «إســرائــيــل»  مــع  الــحــدود  مــن  المشكلة  ستنقل  ألنها 
من  بالمزيد  الفلسطينية  القضية  رمزية  يهدد  ما  األخرى  الفصائل  ضد 

الصحيح. الخط  عن  واالنحراف  والتفريغ  االنقسامات 

األشغال تستجيب والمجلس البلدي في سبات
عي  ا لد ا لنا  مقا ص  بخصو ل  شــغــا أل ا ة  ر ا ز و د  ر ليكم  إ  ]
ت  سبا لــيــكــم  إ و  ، ق لــمــحــّر بــا لــعــهــد  ا ــي  ل و ع  ر شـــا يــر  تــطــو ــى  ل إ
 ، س لـــنـــا ا ــح  ل ــا ــص م ــل  ــي ــط ــع ت ص  ــو ــص ــخ ب ي  لـــبـــلـــد ا ــس  ــل ــج ــم ل ا
ــه  ئ ــا ــض ع أ ء  ا د أ ــن  ــي ــس ــح ــت ب صـــة  لـــخـــا ا ــه  ــع ي ر ــا ــش م يـــر  تـــطـــو و

. ت ا تمر لمؤ ا و ت  ا ر و للد د  لبال ا ج  ر خا لى  إ هم  سفر و
: تي أل ا على  د  لر ا نص  قد  و

بعد و طيبة  تحية 
د  لعد ا  « سط لو ا » ء  ا لغر ا بصحيفتكم  نشر  ما  لى  إ ة  ر شــا إ  
في   2 0 0 9 نــي  لــثــا ا ن  ــو ن ــا ك  / يــر يــنــا  6 ــي  ف ر  د ــا ــص ل ا  2 3 1 4
لــعــهــد  ا ـــي  ل و ع  ر شــــا ــر  ي ــو ــط ت ص  ــو ــص ــخ ب  ( يــا قــضــا ) ــــة  ي و ا ز

. ق لمحر با
ميم  تصا د  ا عد بإ مت  قا قد  ق  لطر ا ن  شئو ن  بأ ة  د فا إل ا د  نو
ــق  ي ــر ــط ل ا م  ـــر ح د  و ــــد ح فـــي  ق  ــر ــح ــم ل ــا ب ــد  ــه ــع ل ا ـــي  ل و ع  ر ــــا ش
ت  ا ر ــا ــس م فــيــر  تــو عــلــى  يــر  لــتــطــو ا شــتــمــل  ا حــيــث   ، ــر ف ا ــو ــت ــم ل ا
 ، ت ا ر للسيا قف  ا مو و ة  للمشا صفة  ر أ لك  كذ و ر  و لمر ا كة  لحر
لصعب  ا من  صبح  أ فقد  يق  لطر ا م  حر ية  د و محد لى  إ ًا  نظر و
ن  بأ علمًا   ، ت ا ر لــســيــا ا قــف  ا مــو مــن  ب  لمطلو ا د  لــعــد ا فير  تو
ل  لحصو ا و ي  لبلد ا لمجلس  ا مع  لتنسيق  با مت  قا ة  ر ا ز ــو ل ا

. لتنفيذ ا في  ء  لبد ا قبل  لتصميم  ا على  فقته  ا مو على 
قفة  لمتو ا ت  ا ر لسيا ا د  ا عــد أ في  ة  د يا لز با يتعلق  فيما  ما  أ
ص  ختصا ا ج  ر خا ع  ضو لمو ا ا  هذ ن  فإ ع  ر لشا ا د  ا متد ا على 

. ة ر ا ز لو ا ه  هذ
ت لتحيا ا ئق  فا ل  بقبو ا  تفضلو و

ل  شغا أل ا ير  ز و سها  أ ر على  و ل  شغا أل ا ة  ر ا ز و نشكر  ننا  إ و
 ، يني لبحر ا لشعب  ا لح  لصا مه  يقّد ما  على   ، ر د لجو ا فهمي 
لتي  ا ين  لبحر ا ع  ر ا شو ل  خال من  ح  صال إل ا فيه  نلمس  ننا  إ و

. ير لتطو ا ر  طو في  لت  ا ز ما و  ، ت ر طّو
ر  لجسو ا ة  د ـــا ي ز و ع  ر ا ــو ــش ل ا طــة  ر خــا تغيير  ل  ــال خ ــن  م و
نما  إ ل  د ن  إ ا  ــذ ه و  ، ي ر و ــر ــم ل ا م  حـــا د ز ال ا تقليص  لــة  و مــحــا و
عطت  أ لتي  ا نة  ما أل ا في  صه  خال إ و ب  و ؤ لد ا ه  جهد على  ل  يد

. يه يد بين 
لي  لحا ا ي  لــبــلــد ا لــمــجــلــس  ا ــا  ن ــد ج و ــر  خ آ نــب  جــا ــن  م لــكــن  و
لمجلس  ا ء  عضا أ ن  إ حيث   ، ئم ا د شلل  و بة  غيبو و ت  سبا في 
ن  كا ن  إ و  ، س لنا ا لح  مصا عن  بعيد  ئم  ا د ل  نشغا ا في  ي  لبلد ا
لجهد  ا من  ى  قو أ لشلل  ا ر  تيا ن  أ ال  إ  ، ه جهد ل  و يحا منهم  قّلة 

. ل و لمبذ ا
لح  مصا على  ّثــر  يــؤ لــي  لــحــا ا ي  لــبــلــد ا لمجلس  ا ضعف  ن  إ
بعض  ن  إ و ــًا  ص ــو ــص خ  ، تــهــم مــشــكــال حــل  عــة  ســر و س  لــنــا ا
ب  ها لذ ا و تمر  لمؤ ا ا  لهذ لسفر  با ن  لو مشغو م  ا لكر ا ء  عضا أل ا
م  عد و م  لنو ا ال  إ منهم  نجد  لم  و  ، شة ر لو ا و ة  ر و لــد ا تلك  لى  إ

. هم نتخبو ا من  حة  ا ر على  لسهر  ا و لعمل  ا
 ، ئي لمر ا و ل  لفّعا ا ك  لتحّر با ي  لبلد ا لمجلس  ا لب  نطا ننا  إ
ن  كا ن  إ و  ، لعهد ا لي  و ع  ر شا في  حه  صال إ يمكن  ما  ح  صال إل

. م هتما ا و  أ ح  صال إ لى  إ ج  لمحتا ا حيد  لو ا ليس  ع  ر لشا ا ا  هذ
ضعف  مــن  ة  ــر ــي خ أل ا نـــة  و آل ا فــي  يشكو  لــكــل  ا حــة  ا بــصــر و
تبهم  مكا في  ن  و جد ا يتو ال  فهم   ، لمنتخب ا ي  لبلد ا لمجلس  ا
ء  عــضــا أ عــمــل  ــو  ه مــا  ى  ــر ت فــيــا   ، ى خـــر أ ل  عــمــا بــأ لهم  نشغا ال

؟ س لنا ا منفعة  غير  ي  لبلد ا لمجلس  ا
ن  أ ي  لبلد ا لمجلس  ا في  ة  ء ا لــقــر ا حسن  يه  لد ممن  نتمنى 
في  ر  د يبا و ك  يتحر و  ، حسنه أ يّتبع  و م  لكال ا أ  يقر ممن  ن  يكو

. ق لمحّر ا منطقة  في  ب  لمنكو ا لعهد  ا لي  و ع  ر شا مة  ز أ حل 
لمصلحة  ا م  يخد ال ا  هذ ن  كا ا  ذ إ لسفر  ا م  بعد لبهم  نطا كما 
ه  ا ــو ف أ ن  يشبعو ال  تــمــر  لــمــؤ ا و ــة  ش ر ــو ل ا و ة  ر و ــد ل ــا ف  ، مــة لــعــا ا
ي  لــذ ا هــو  لص  لخا ا ب  و ؤ لــد ا لعمل  ا و لسهر  ا نــمــا  إ و  ، س لــنــا ا

. نيًا ثا هم  ئر ضما و ًال  و أ هللا  ا ضي  ير
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ــي خـــالل الــحــرب  ــرب ــع ــع ال ــوض ــات ال ــارق ــف ــزالن م ــت ــخ ــدان ي ــه ــش [ م
بمختلف  الحربية  اإلسرائيلية  المقاتالت  غـــزة.  على  اإلسرائيلية 
مختلف  في  األمن  وقوات  الدمار،  أسلحة  بمختلف  غزة  تقصف  أنواعها 
العدوان  على  المحتجة  العربية  الجماهير  تقصف  العربية  البلدان 
استثناءات  هناك  وبالطبع  العربي.  الرسمي  والتواطؤ  اإلسرائيلي 
االستثناء  لكنه  العربية،  الجماهير  مع  العربية  القمع  قوى  لتعامل 

الذي يؤكد القاعدة.
ماذا يكشف هذان المشهدان، من خلفيات ومعاٍن؟

حرب غزة في سلسلة حروب
الفلسطيني  الشعب  ضد  الوحشية  اإلسرائيلية  للحرب  بالنسبة 
القنابل  باستثناء  دولــيــًا،  المحّرمة  األسلحة  كل  مستخدمة  غــزة  في 
الشعب  ضــد  ــرب  ح ــر  آخ تكون  ــن  ول ــرب  ح أول  ليست  فهي  الــنــوويــة، 
الحقوقي  الــنــاشــط  ــع  م لــقــاء  ــي  ف الــعــربــيــة.  األمـــة  وضــد  الفلسطيني 
التحضيري  االجتماع  لحضور  البرغوثي،  إياد  عّمان  في  الفلسطيني 

حربهم  فــي  اإلسرائيليين  وحشية  فــّســر  الــعــربــي  الــمــدنــي  للمنتدى 
الغالبية  إلى  فبالنسبة  األوهام،  من  «دعونا  بالقول  غزة  ضد  األخيرة 
الميت  الفلسطيني  هو  الجيد  الفلسطيني  فإن  اإلسرائيليين  من  العظمى 
هو  الفلسطينيين  ضد  الــنــزاع  في  اإلسرائيليين  وإمــعــان  المنفي،  أو 
واستطراد  فلسطين  في  الصهيوني  المشروع  ألن  المنافي،  إلى  لدفعهم 
إحــالل  مــشــروع  هــو  النيل،  ــى  إل الــفــرات  بين  مــا  الممتدة  المنظقة  لكل 
تبرير  يحاولون  الذين  العرب  بعض  وبشأن  الــعــرب».  محل  اليهود 
إياد  ذّكراألستاذ  حماس،  الستفزازات  نتيجة  بأنه  اإلسرائيلي  العدوان 
هدنة  خالل  (إسرائيل)  اغتالتهم  من  عدد  «بأن  مستعميه  البرغوثي 
تنطلق  لم  التي  الغربية  الضفة  في  عددهم  يساوي  غزة  في  أشهر  الستة 
بين  المفاوضات  ظل  في  وأنه  اإلسرائيليين.  ضد  واحدة  رصاصة  منها 
سلطة الحكم الذاتي، والسكون التام في الضفة الغربية، ونزع أسلحة 
خالل  واالستيطان  الفلسطينيين  أراضي  على  االستيالء  فإن  المقاومة، 

الماضية». السنوات  كل  فاق  قد   2008
من  تحدد  التي  هي  (إسرائيل)  أن  تعرفون  «هل  حزينة:  بنبرة  وقال 
وفد  ذلك  في  بما  الفسطينيين  من  معه  التفاوض  أو  استقباله  على  توافق 

الرئاسة والذي يوقف على الحواجز اإلسرائيلية».
بالمجازر،  وتتوسع  تستمر  المجازر  على  قامت  ــة  دول فــإن  لذلك، 
كل  ـــًا  دوم تــخــرق  المتحدة،  ــات  ــوالي ال جــانــب  ــى  إل ــل»  ــي ــرائ «إس ـــة  ودول
المحرمات وتفلت من العقاب ألنها متأكدة من حماية الواليات المتحدة 
أهليين  أو  رسميين  ـــواًء  س الــعــرب  تــكــرار  ــإن  ف هــنــا،  مــن  لــهــا.  ــرب  ــغ وال
المتحدة»،  واألمم  األمن  مجلس  و»قرارات  الدولية»  «الشرعية  لمقولة 
قيام  منذ  أي  عامًا   60 من  أكثر  امتداد  على  ألنــه  منه،  فائدة  ال  وغيرها 
الحقًا  وتوسعها   1948 فــي  فلسطين  حــطــام  على  ــل»  ــي ــرائ «إس دولــة 

واألمم  الدولية  للشرعية  قراراً  تنفذ  ولن  تنفذ  لم  العربية،  األرض  على 
ألية  تبعًا  و338،   224 بقراري  وانتهاًء   181 التقسيم  قرار  منذ  المتحدة 
فالمخطط  غيرها.  أو  أنابوليس  أو  الرباعية  أو  العربية  المبادرة  آلية، 
الحروب  خالل  من  التدريجي  والتوسع  والقضم  بالتهويد  اإلسرائيلي 
ودائمة  عادلة  بتسوية  العربية  األوهام  ولتستمر  سيستمر،  المتتالية 
وقبول  كامًال،  الجوالن  وعــودة  سيادة  ذات  مستقلة  فلسطينية  ودولــة 
المعزوفة  آخــر  إلــى  العرب،  جيرانها  مع  بسالم  بالعيش  «إسرائيل» 
عقوداً  أنغامها  على  وسنعيش  عامًا   61 طوال  أنغامها  على  عشنا  التي 

مقبلة.
جديدة  حقائق  فرض  من  الغرب  خلفها  ومن  «إسرائيل»  يمّكن  ما  إن 
الدولية،  الشرعية  ذراع  ولّي  «إسرائيل»،  لصالح  يوم  كل  األرض  على 
االنصياع  عدم  أو  لصالحها،  الدولي  القانون  وتفسير  المتحدة  واألمم 

له، هو الوضع العربي الرسمي واألهلي معًا.
مع  بأغلبه  ومتواطئًا  مــعــروفــًا  أضحى  الرسمي  العربي  الــوضــع 
من  سمعناه  ــا  م ــو  ه الــمــبــكــيــات  الــمــضــحــكــات  آخـــر  لــكــن  «إســـرائـــيـــل». 
والتصدي  العربي،  ــدال  ــت االع تعزيز  بــضــرورة  كبار  ــرب  ع مسئولين 
السالم  ومسيرة  المزعوم  السلمي  الحل  من  التأييس  يحاولون  للذين 
ــي ضوء  ــالم الــعــربــيــة، ف ــس ــدداً لــمــبــادرة ال ــج ــج م ــروي ــت الــمــزعــومــة، وال
المبادرة  على  مضى  بها.  المخادع  واألميركي  اإلسرائيلي  الترحيب 
سبع سنوات وهي مجحفة بحق الفلسطينيين والعرب، وعلى رغم ذلك 
حكومة  لتنفيذها.  المتحدة  الواليات  تضغط  ولم  «إسرائيل»  تنفذها  لم 
أوباما  وأميركا  أصًال،  المبادرة  ترفض  نتنياهو  برئاسة  المقبلة  اليكود 
اإلسرائيلية.  المالحظات  ضوء  في  عليها  تعديالت  إدخال  من  البد  تقول 

الرسمي. العربي  للنظام  جديدة  بتنازالت  فأبشروا 

الهدف من قانون أحكام األسرة

سلمان ناصر
كاتب بحريني

في  فعًال  مطلوب  القانوني  ـــالح  واإلص السليمة  الديمقراطية  إن   ]
البالد، بل في أنحاء العالم كله، والحاجة الماسة كذلك في مجال العالقة 
لصيغ  المواطن  خــيــارات  احــتــرام  ــرورة  ض وفــي  والمواطن،  الــدولــة  بين 
خيارات  في  السلطة  تدخل  عدم  وفي  فيها،  والقانونية  الدستورية  الحياة 
حكم  صيغة  وهي  الحرية.  وجهي  من  وجه  هي  الديمقراطية  إن  الشعوب. 
وجه  عن  بديلة  ليست  لكنها  الواحد،  البلد  أبناء  بين  التعامل  في  مطلوبة 
كل  إنهاء  في  يكون  القوانين  فرض  أزمات  إنهاء  فإن  ولذلك  اآلخر.  الحرية 
تثار  حيث  التشريعية.  السلطة  أعضاء  بعض  على  السلطة  هيمنة  أنواع 
به  مطالب  بين  ما  الشخصية  األحوال  قانون  حول  الفترة  هذه  في  ضجة 
ومعارض له وسبب هذه الضجة سوء األوضاع في المحاكم الشرعية من 

تأخير للقضايا، وعدم إنصاف المتخاصمين وغير ذلك.
ال  التي  أبعادها  لها  ــرة  األس أحكام  قانون  بتمرير  المطالبة  إن  ولكن، 
المطالبين  إن  حيث  القانون  هــذا  من  موقف  تحديد  عند  إغفالها  ينبغي 
المحاكم  إصالح  أو  المرأة،  تحرير  دعاة  أنهم  يزعمون  ممن  القانون  بهذا 
األحيان  بعض  في  والصريح  المبطن  الطعن  عليهم  يالحظ  الشرعية، 
للشريعة اإلسالمية واتهامها بأنها ظلمت المرأة وأنها لم تعطها حقوقها، 
التي  الوضعية  بالقوانين  عنها  واالستعاضة  تركها  إلــى  ــوا  دع ولذلك 

أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها في وجهة نظرهم. 
من  خوف  فال  اإلسالم  الدولة  دين  أن  قال  حيث  المحامين  أحد  تذرع  كما 
صدور قانون أحكام األسرة ألنة سيكون مستمداً من الشريعة اإلسالمية. 
محمي  الشخصية  ــوال  األح تقنين  أن  نؤكد  أن  يجب  المحامي  هذا  يقول 
أيضًا بنص دستوري وهو المادة رقم (2) من الدستور التي أكدت (أن دين 
ما  وهو  للتشريع)  رئيسي  مصدر  اإلسالمية  والشريعة  اإلســالم،  الدولة 
األسرة  أحكام  قانون  فيه  بما  التشريع  في  نص  أي  دستورية  بعدم  يقطع 
فيها  بما  سلطة  أية  تملك  وال  اإلسالمية.  الشريعة  في  مقرر  هو  عما  يخرج 
السلطة التشريعية أن تقرر حكمًا مخالفًا للشريعة اإلسالمية، والتشريع 
الدستورية.  المحكمة  رقابة  في  ممثلة  القضائية  السلطة  لرقابة  يخضع 
يخالف  الواقع  ولكن  األســرة.  أحكام  تقنين  حول  تخوف  أي  يبدد  ما  وهو 
من  أقرت  التي  القروض  أن  ذلك  علي  يدل  ومما  المحامي،  األستاذ  ذكره  ما 
قبل مجلس النواب كانت قروض ربوية، إضافة إلى كثير من التشريعات 

الموجودة في الدولة والمنصوص عليها بقوانين ومواد دستورية تخالف 
هذا  يلتبس  ال  وكي  المحامي  لألستاذ  للتذكير  فقط  اإلسالمية،  الشريعة 

المفهوم لدى العامة.    
قانون  فإصدار  القانون  لهذا  الخاطئة  البدايات  في  تكمن  الخطورة  إن 
ألحكام األسرة اليوم على هيئة مواد قابلة للتغيير قد توصل إلى ما ال يحمد 
عقباه في مستقبل األيام وهنا أسأل هل يصح تحويل الشريعة إلى قانون 
غير  السؤال  هذا  الوضعية؟  الغربية  القوانين  غرار  على  محددة  مواد  ذي 
موجه للجمعيات النسائية وال المحامين وال للكتاب، وإنما هو موجه ألهل 
العلم الشرعي المشتغلين به من العلماء وطالب العلم والدعاة والخطباء 
الطائفة  حيث  السنة  أهل  من  البرلمان  قبة  تحت  الشعب  يمثلون  الذين 
تستوعبها  التي  بالطريقة  القانون  هذا  في  أمرها  حسمت  قد  الجعفرية 
حكم  يعلم  وهو  إال  عمل  على  يقدم  أال  المسلم  واجب  إن  التنفيذية.  السلطة 
من  فإن  لذا  القانون،  لهذا  الداعمة  السلطة  ضغط  وراء  ينجز  وأال  فيه،  اهللا 
أوًال  قانون  إلى  الشريعة  تحويل  حكم  مسألة  دراسة  المسلم  على  الواجب 
على  المترتبة  المفاسد  في  النظر  وإعادة  فيها،  معينًا  حكمًا  يتبني  أن  قبل 

تقنين الشريعة التي منها:
والذي  له  ظهر  الذي  بالقسط  يحكم  ال  القاضي  أن  التقنين  مفاسد  من   -

أمر اهللا به وإنما يحكم بما في مواد القانون وأن خالف ما ظهر من اجتهاد. 
- إن اهللا سبحانه أمر عند التنازع بالرد إلى كتابه وسنة نبيه فقال «فإن 
واليوم  باهللا  تؤمنون  كنتم  إن  والرسول  اهللا  إلى  فردوه  شيء  في  تنازعتم 
اآلخر ذلك خير وأحسن تأويًال» وفي الرد إلى قانون أحكام األسرة مخالفة 

لما أمر اهللا من الرد إلى كتابه وسنة نبيه.
- إن هذا الحجر واإللزام بقول مقنن أو رأي معين لم يسبق الحمل علية 
الصحابة  هدي  من  يعلم  فال  المفضلة،  القرون  في  وال  ــالم  اإلس صدر  في 
بعضهم  مــع  ــاورة  ــش ــم وال العلم  فــي  مشاركتهم  مــع  عليهم  اهللا  ـــوان  رض
البعض، ألزم واحد منهم اآلخر بقوله، بل المعروف المعهود بالنقل عنهم 

خالفه.
- القانون الذي يلزم به القاضي من وضع البشر وال يسلم من الخطأ، إذ 
بمجموعه  أنه  يعتقد  بما  إلزام  بها  فاإللزام  لألنبياء،  إال  تتحقق  ال  العصمة 
هو  وما  الحق،  خالف  والخطأ  الخطأ.  وقوع  من  فيه  بد  ال  بل  صوابًا  ليس 
حرم  وما  به،  األخذ  حرم  قبوله  اليجوز  وما  قبوله،  يجوز  ال  الحق  خالف 

األخذ به فيحرم اإللزام به من باب أولى، فوجب منع فرضه إذاً.
- إذا رأى القاضي في مسألة ما بخالف ما في القانون بناء على ما علمه 
من الدليل، فإن عدل عن رأيه ال لمرجع ولكن ألنه ملزم به، كان حكمًا بغير 
ما يراه صوابًا، وبالتالي يكون الحكم بما ال يعتقده دينًا وال شرعًا. وإن لم 
مقدم  القانون  تقديس  فأصبح  القانون.  مخالفة  إلى  نسب  رأيه  عن  يعدل 
مخالف  ــرك  وت القانون  مخالف  وتجريم  الشرعي،  النص  تقديس  على 

النص الشرعي.

ال  غيره  إلى  تعداه  ثم  األقوال  أو  القولين  أحد  في  الحق  له  تبين  من  إن   -
لمرجح فهو ظالم لنفسه ولمن تعدى إليه حكمه.  

القضاة  محل  المدنيين  القضاة  إلحــالل  سيشجع  القانون  هذا  أن  كما 
أنهم  الواقع  أرض  على  القانون  هذا  إلحالل  يسعى  من  العتقاد  الشرعيين 
إلى  الشرعية  المحاكم  تحويل  عليه  سيترتب  ما  الشرع.  قضاة  من  أجدر 
إال  إليها  يتحاكم  ال  الشرعية  المحاكم  هــذه  أن  العلم  مع  مدنية،  محاكم 
إلغاء  يريدون  ذلك  ومع  بهما،  يتعلق  وما  والميراث  الطالق  مسائل  في 
كما  الشخصية  المسائل  في  كان  ولو  الشريعة  إلى  التحاكم  من  تبقى  ما 
بها  يأذن  لم  بقيود  قيدت  أو  ألغيت  التي  الشرعية  األحكام  ومن  يقولون. 
الطالق  وإلغاء  معين،  بسن  الزواج  وتحديد  الزوجات،  تعدد  منع  مثل  اهللا، 
وإنصاف  القضاء  أصالح  ضد  لسنا  بأننا  أقول  وهنا  ذلك.   وغير  الشفوي، 
المتخاصمين وخصوصًا في القضايا الشرعية ولكن عند تقنين الشريعة 
في  جذرية  إصالحات  إلى  حاجة  في  إننا  العلماء.  جمهور  يخالفه  ما  هذا 
ولكن  الشريعة.  وتقنين  قوانين  بسن  ليس  ولكن  الشرعية  المحاكم 
قضائي  معهد  بإيجاد  القضاة  وتأهيل  والقضاة  المحاكم  عــدد  بــزيــادة 
واجتماعيين  نفسيين  اختصاصيين  من  المختصين  وإيجاد  لتهيئتهم 
الدراسات  ــراء  إج ــى  األول ومــن  االجتماعي،  االقتصاد  في  ومتخصصين 
وتقديم  االجــتــهــاد  ـــروط  وش الشرعية  بالتفاسير  المتعلقة  والــبــحــوث 
وتحديثها  وتطويرها  القصور  ــه  أوج بمعالجة  الخاصة  المقترحات 
بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة. وأعداد مشروعات القوانين 
القضائية،  السلطة  أجهزة  أداء  بتطوير  الخاصة  والموضوعية  اإلجرائية 
والتحقيق في المخالفات القضائية في المحاكم وأخذ االجراءت التأديبية 
بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة إن وجدت، كما ذكرت سالفًا 
بأن  الغريب  ولكن  القانون  هذا  في  أمرها  الجعفرية  الطائفة  حسمت  لقد 
أخرى  مرة  وتقديمه  الحكومة  قبل  من  القانون  هذا  لسحب  توجه  هناك 
تطبيقه  تم  إن  القوانين  إصدار  في  التمييز  يكمن  وهنا  السنية!  بصبغته 
على جزء من المجتمع. وإذا تم ذلك أقول إن النزعة السياسية العامة لدى 
المشاركة  األضعف  الحلقة  مقدرة  على  بالتركيز  تكمن  التنفيذية  السلطة 
لو  حتى  غيرهم  وإرضاء  واليتهم  تجديد  إلى  الساعين  البرلمان  قبة  تحت 
كان على حساب ناخبيهم وعلمهم، وبين التوجهات المطلوبة وبحصرها 
كنشاط  السياسية  النظرية  جانب  إلى  واالستمرار  التغيير  موضوع  في 

فكري أو مصلحي متبادل.
خاتمة  والقانوني  السياسي  التحديث  التنفيذية  السلطة  تــرى  كما 
والمقبول  المشروع  الحق  لها  السياسية  السلطة  حيث  ـــواب،  األب لكل 
اإلكراه،  استخدام  في  البرلمان  قبة  تحت  الموجودة  األطراف  بعض  لدى 
حساب  على  ليس  ولكن  والطاعة،  األمر  عالقة  عليه  وتؤسس  تبنى  الذي 
حياتنا  فــي  الشرعي  التحاكم  مــن  تبقى  مــا  ونــطــور  فلنحافظ  الشريعة 

كمجتمع مسلم.
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صناعة الكراهية
المتحدة  لــلــواليــات  رئــيــســًا  ــا  ــام أوب ـــاراك  ب تنصيب  حفل  فــي   ]
سيبقى  خطبة  الطموح  الرئيس  هذا  ألقى  الماضي  الشهر  األميركية 
كثيرة  معان  طياتها  في  حملت  كونها  طويلة  لفترة  شك  بال  صداها 

العالم. لشعوب  وأيضًا  األميركي  للشعب 
وليس  األمل  اخترنا  ألننا  سوية  اليوم  نحتشد  «إننا  أوباما  قال  إذ 
واألزمات  التحديات  بجسامة  فيه  اعترف  الذي  الوقت  في  الخوف» 
واعدًا  المسئولية»  من  جديد  «عصر  انبثاق  عن  أعلن  أنه  إال  المتعددة 

باهر.  بمستقبل 
به  مرت  ما  أن  إال  جمهوره،  أمــام  موقعه  من  يتحدث  كان  أوباما 
السياسية  واألخطاء  استثناء،  دون  جميعًا  به  مررنا  والعالم،  أميركا 
التي ارتكبت خالل السنوات الماضية منذ الحادي عشر من سبتمبر 
بالعالم  دفعت  التي  الجهات  مختلف  من  تطرف  سوى  سببها  يكن  لم 

عديدة.  أماكن  في  يحترق  أن  إلى 
تخويف  وليس  األمــل  ونختار  نحتشد  أن  إلى  بحاجة  أيضًا  إننا 
من  هناك  التكريه.  أو  الكراهية  وليس  بعضًا،  بعضه  من  المجتمع 
دون  وتنفعه  مصلحته  فــي  تصب  قــد  الكراهية  صناعة  أن  يعتقد 
ومهما  واليابس،  األخضر  تأكل  نار  الكراهية  أن  الواقع  ولكن  غيره، 

بوحدتنا  جميعًا  نــؤمــن  فإننا  التحديات  كــانــت 
الجميع  على  القانون  بحكم  ونؤمن  الوطنية 

هو  الــســلــمــي  ــل  ــم ــع وال ــة  ــزاه ــن ال ـــأن  ب ونــؤمــن 
أمننا  ويــحــفــظ  ــا  ــالدن ب يــحــفــظ  ـــذي  ال الــســبــيــل 

واستقرارنا. 
داخــل  وهــنــاك  هنا  الكراهية  ــذور  ب ندعم  ألن  ــي  داع ال  وبالتالي 
بحكمة  األمور  معالجة  من  بدًال  الثقة  أزمة  حال  سئم  الذي  مجتمعنا 
األمور  بصغائر  ويشغله  المجتمع  فئات  يهلك  منحدر  في  واالنزالق 

تعقيدًا. تزيدها  بل  المشكلة  أساس  تحل  ال  التي 
لم  إن  الجميع،  شامل  ولكنه  أخــرى  دون  فئة  يعرف  ال  فالضرر 

الكراهية.  بذور  زارعي  أبناء  نصيب  من  يكون  فغدًا  اليوم  يكن 
به  وعد  ما  ينجز  أن  استطاع  سواًء  إنسانًا،  بصفته  تحدث  أوباما 
شعبه، أو أن يتبع سياسة أكثر توازنًا في منطقتنا، أم أنه لم يستطع، 
العالم،  أنحاء  في  الكثيرين  لدى  األمل  روح  بعث  أنه  شك  من  ما  ولكن 
السابقة  اإلدارة  ارتكبتها  التي  األخطاء  ببعض  باالعتراف  بدأ  ألنه 
التي  الذكية»  «القوة  سيعتمد  إنه  وقال  القاهرة،  القوة  على  باالعتماد 

المتاحة.  والقدرات  باإلمكانيات  المدعومة  السياسة  تغلب 
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حكايات من الزمن القديم!
[ في الستينيات والسبعينيات، كانت الحركات السياسية تطبع منشوراتها 

على اآللة الكاتبة، ويتم نسخها وتوزيعها على الناس. 
وعمل  بيعها  قبل  اآلالت  بترقيم  تقوم  «األجهزة»  كانت  البلدان،  بعض  في 
ليسهل  معين،  بحرٍف  تلحق  صغيرة  إشــارة  بوضع  ــة،  آل بكل  خــاص  «كــود» 
لبعض  ُقــّيــض  ــو  ول الــمــنــشــورات.  على  ُقبض  لــو  فيما  صاحبها  على  التعرف 
اليوم  ينشر  مّما  أولية  نسخًا  لرآها  المنشورات  تلك  ــة  دراس اليوم  الباحثين 
دخول  في  سببًا  كانت  ذلك  مع  الفضائيات!  في  يــذاع  أو  العربية  الصحف  في 
إليصال  يستخدم  الــذي  الفاكس  كــان  كذلك  العربية.  السجون  إلــى  العشرات 

األخبار للخارج ساحًة أخرى للمالحقات!
اآللة الكاتبة دخلت التاريخ، ولكنها في بدايات دخولها للخليج كانت تحتاج 
وعملية  سرعة  أكثر  أخرى  أجهزٍة  دخول  ومع  لتدريسها!  خاصة  معاهد  إلى 
اسمه  شيء  عن  اليوم  أبنائنا  مع  تحّدثنا  ولو  التقاعد،  على  الطابعة  اآللة  أحيلت 

«آلة كاتبة»... لما فهم معناها أصًال!
اسمه  صغير  جهاز  انتشر  حيث  التسعينيات،  بداية  الكثيرون  يتذّكر  ربما 
لكنه  يضحكون!  اليوم  يتذكرونه  وعندما  نسوه،  أيضًا  كثيرون  (البليب)! 
المخطوبين  بين  المواعيد  ألخذ  خصوصًا  ــٍع،  واس نطاٍق  على  ُيستخدم  كان 
والعّشاق! وكان يومها مصدرًا للفخر والشعور بالوجاهة لدى البعض، فيكفي 

أن ترفعه أمام الناس لتبيان أهميتك، ولكن تذّكره اليوم يبعث على الضحكات! 
لنتذّكر أيضًا، أن «البليب» كان ُيباع بـ 80 دينارًا، أي ما يعادل أجرة شهرين 
ُعــرض  ــو  ول البسيط،  البحريني  العامل  ــب  رات نصف  أو  األجنبية،  للشغالة 
«البليب»  رحم  من  «الموبايل»  جاء  ذلك  مع  دينار!  بربع  أحٌد  اشتراه  لما  اليوم 
أزاح  أنه  بل  األبــد.  إلى  التقاعد  على  وأحاله  التقني،  التطور  بفضل  المضحك، 
مكانه،  وحّل  قرن  نصف  مدى  على  فيها  هيمن  التي  مكانته  عن  المنزلي  الهاتف 
فأغلب مكالماتنا اليومية تجري من الموبايل. ومع كل هذا التطور التقني كانت 
«األجهزة» تالحق األخطار المحتملة وما يمكن أن تسببه من «وجع رأس»، في 

لعبة مالحقٍة أزليٍة كما في أفالم كارتون ميكي ماوس! 
الحجم  كبير  كان  أنه  مع  للتباهي  وسيلًة  ظهوره  أول  في  كان  أيضًا  الموبايل 
عندما  عليك  كان  سعره،  وقــّل  حجمه  صغر  وحين  «الطابوقة»!  بـ  ُسّمي  حتى 
أنك  ويعرفوا  الناس،  ليراك  أذنــك  إلى  ترفعه  أن  السكنية،  منطقتك  من  تقترب 
حتى  االفتراضي  عمره  الموبايل  استهلك  ذلك  ومع  مهمة!  مكالمٍة  في  مشغوٌل 

أصبح لعبًة بأيدي األطفال!
الفضائي،  البث  تدشين  مع  موعٍد  على  العالم  كان  التسعينيات،  مطلع  في 
انتهت  وهكذا  التقاعد.  على  وأحاله  الكالسيكي،  الرسمي  باإلعالم  أطاح  الذي 
باألفالم  وتخديره  الجمهور  تسلية  في  ودوره  اإلعالم  سيطرة  من  عقود  ثالثة 
النائم  الجمهور  أوقــظــت  التي  الفضائيات  لصالح  الــمــكــررة،  والمسلسالت 

وجعلته يتطلع لمغادرة حظيرة الحيوانات إلى آفاق المواطنة والحقوق.   
اإلنترنت،  عالم  دخول  مع  أيضًا  موعٍد  على  كنا  التسعينيات،  منتصف  في 
وصور  والتقارير  والمعلومات  األخبار  تدفق  أمام  السماوات،  أبواب  فتح  الذي 
العالم،  على  المحلية  والــهــمــوم  القضايا  ونشر  ــان،  ــس اإلن حقوق  انتهاكات 
اآلخــر  ـــرأي  ال لقمع  طــويــًال  استخدمت  الــتــي  الخصوصية  خــرافــة  وسقطت 

وتكبيله.
الدخول  نسب  أعلى  من  واحدًة  يسّجل  بلٌد  العشرين.  سن  دون  نصفه  شعٌب 
قريب،  ــوم  ي سيأتي  ــه  إن يقولون  السوسيولوجيون  اإلنــتــرنــت.  شبكة  على 
في  الفشل  على  ودليًال  مضحكًا،  أمرًا  اإللكترونية  المواقع  إغالق  فيه  سُيعتبر 

أكثر من مجال. 

kassim.hussain@alwasatnews.com

دروس من األنظمة الديمقراطية... المنظومة اإلسكندنافية نموذجًا (3)

[ في الحلقة األولى، تحدثنا عن المملكة السويدية وطبيعة نظامها 
الديمقراطي الدستوري في المنظومة االسنكندنافية، وفي هذه الحلقة 

نسلط الضوء على التجربة الدانماركية.

(المملكة الدنماركية)
الدنمارك، هي أقدم مملكة في أوروبا، حيث توحدت البالد، في نهاية 
من  متصلة  وساللة  هيراله،  الملك  راية  تحت  الميالدي،  العاشر  القرن 
ألف  من  أكثر  إمتدال  قياسيًا  رقمًا  يعتبر  وهو  وملكتين،  ملكًا  خمسين 
عام، وعلى رغم من أن ليس جميع المكلوك الدنماركيين أبطاًال عالميين، 
الفايكنج  ملوك  من  تاريخها  من  عام  ألف  عبر  الدنماركية  لمملكة  فإن 
حتى المملكة البرلمانية الدستورية الحديثة والمعاصرة، قدرة فائقة 
على التأقلم مع المتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على 
امتداد القرون الغابرة، وبصورة واضحة فإن العرش الدنماركي الذي 
األوروبية  القارة  حافة  على  يقع  صغير  بلد  على  يحافظ  أن  استطاع 
التي شهدتها الحروب والثورات الدراماتيكية وإصالحات واحتالالت 
أجنبية، إنه العرش الملكي الذي استطاع أن يحافظ على حلم الشعب 
البالد  ملوك  كل  بين  الشخصية  العالقة  والتــزال  كانت  لقد  متوقداً، 
والشعب، هي الرابطة العميقية الجذور والراسخة في الدنمارك، وهي 
والصادق  البناء  والتعاون  والمشورة  الشعبية  المشاركة  ثمرة  كانت 

بين العرش والمواطنين.
وقد أشار عدد من المؤرخين، إلى أنه ما كان لهذه العالقة أن تستمر 
يجسد  العرش  على  الجالس  أن  لــوال  الوقت،  هــذا  إلــى  راسخة  وتبق 
يرى  عندما  آخر  وبمعنى  صفاتهم،  الشعب  يعتبرها  التي  الصفات 

الناس في ملوكهم ووالة أمرهم أنفسهم.

(الحكم البرلماني الدستوري):
العام  في  مرة  ألول  الدنماركية  المملكة  في  الديمقراطي  الحكم  بدأ 
عمليًا  الدستوري،  البرلماني  النظام  أدخل   ،1951 العام  وفي   ،1849
منذ  للدولة  األساسي  القانون  في  النظام  هذا  تدوين  تم  وقد  وقانونيًا، 

العام 1955.
البالد،  في  والقانونية  السياسية  السلطة  فإن  القانون،  لهذا  ووفقًا 
والتنفيذية  (البرلمان)  التشريعية  المؤسستين  قبضة  في  تكون 
تحصل  أن  يجب  الحكومة  فإن  المبدء،  هذا  إلى  واستناداً  (الحكومة) 
في  االستمرار  تستطيع  حتى  البرلمان  أعضاء  غالبية  موافقة  على 

تسيير أمور السلطة.
تقسيم  مبدأ  على  الدنمارك،  في  للحكم  األساسي  القانون  بني  وقد 
ــروة  وض والقضائية)  والتنفيذية  (التشريعية  الــثــالث  السلطات 
تعاونها المشترك إلدارة دفة السلطة والحكم الذي حددها الدستور في 
جميع نصوصه حول «احترام رأي األمة» وتساوي حقوق المواطنين 
العقائدية  والتوجهات  السياسي  االنتماء  عن  النظر  بصرف  جميعًا 
طرح  في  وشبابًا  ورجـــاًال  نساء  المواطنين  جميع  وحــق  والدينية، 

بمستقبل  المتعلقة  الجوهرية  األساسية  المسائل  في  تصوراتهم 
البالد، من دون أية وصاية من أحد.

الدنماركي،  الدستور  عليها  يشدد  التي  الضمانات  أكثر  بين  ومن 
التأمينات االجتماعية واالقتصادية والخدمات الصحية وتعويضات 
البطالة عن العمل وتأمين التقاعد ومجانية التعليم والتوزيع العادل 
للثروة الوطنية، وتمتع المواطنين بحق النقاش والمشاركة في صنع 
وحق  الصحافة،  وحرية  التعبير  وحرية  والمجتمع،  الدولة  قــرارات 
التصويت وحرية المعتقد، وحرية التجمع، وتكوين النقابات العامة 
الدستوري  االســتــجــواب  ــق  وح التملك،  ــق  وح التظاهرات،  وحــريــة 

والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة.

(التحول السلمي):
يطالب  ــان  ك التي  الديمقراطية  على  الدنماركي  الشعب  حصل 
حزيران  يونيو/  من  الخامس  ــوم  ي في  طويلة  عقود  ــدى  م على  بها 
الشعبية  االحتجاجية  التحركات  أجبرت  أن  بعد   ،1969 العام  من 
المواطنون  كان  حيث  الدستور،  إعــالن  على  السابع،  فريدرك  الملك 
األنظمة  على  للضغط  يتحركون  الوقت  ذلك  في  األوروبية  البلدان  في 
الملكية المستبدة من أجل الحصول على الديمقراطية والحريات، وقد 
مرت الحركة االحتجاجية الدنماركية بطريق التحول السلمي من دون 
بإسقاط  متعهدين  الشوارع  إلى  المواطنين  خروج  بعد  الدماء،  إراقة 
المدني،  والعصيان  السلمية  التظاهرات  نطاق  توسيع  عبر  الحكم 
إنفجار  من  خوفًا  الشعب  مطلب  إلى  االنصياع  إلى  الملك  اضطر  مما 
الثورة ضده، فتحول أمام ذلك الضغط الشعبي عن معظم صالحياته 
اإلعالن  بعد  لألمة،  رمز  مجرد  إلى  بعدها  فتحول  والمطلقة،  الواسعة 

عن الدستور الذي جعل الشعب الدنماركي مصدر السلطات جميعًا.

(تعديل الدستور):
 ،1953 العام  بينها  من  جداً،  قليلة  مرات  الدنماركي  الدستور  عدل 
سهل  قد  مما  الــعــرش،  ــرث  ي ولـــداً  ينجب  أن  الملك  يستطع  لم  عندما 
اآلخر  التعديل  وجاء  بعده،  من  العرش  تولي  في  ابنته  على  التعديل 
البلدية  للمجالس  واالنتخابات  الترشح  حق  للمرأة  أتاح  الذي  المهم، 
والبرلمان وحق الشباب (18 سنة) في التصويت العام، ثم استمرت 
والسياسية  االجتماعية  األوضاع  مع  بمايتالءم  البسيطة  التعديالت 
مبنية  عريضة  خطوطًا  الدستور  يضع  حيث  الملحة.  واالقتصادية 
يمهد  قد  ــذي  ال الدستوري  البرلماني  والحكم  القانون  لمبادئ  وفقًا 
من  الحكم  يأتي  إذ  الدستورية،  الديمقراطية  الدولة  مسارات  تجديد 
الثالث  السلطات  منه  تنبثق  الــذي  والمباشر  الحر  التصويت  خالل 
البعض  بعضها  تراقب  التي  والقضائية)  والتنفيذية  (التشريعية 
وحقوقهم  حرياتهم  وحماية  المواطنين  خدمة  في  بالتالي  لتكون 

األساسية المكرسة في الدستور واألعراف الدولية.

(المؤسسة التشريعية) البرلمان:
عضواً   179 مـن  الدنماركي  (البرلمان)  الشعب  مجلس  يتكون 
العام  الشعبي  االستفتاء  طريق  عــن  البرلمان  فــي  مشاركتهم  تتم 
(من  األهلية  كامل  مواطن  كل  فيه  يشارك  الذي  النيابية)  (االنتخابات 

18 سنة) ومدة الدورة البرلمانية أربع سنوات.
فقط  عضوان  ينتخب  البرلمان،  أعضاء  من  العدد  هــذا  بين  ومــن 
تابعة  جزر  وهي  (كفيوالند)  جزيرة  من  واثنان  (بيوون)  جزيرة  من 

بالحكم  وتتمتع  المتجمد  الشمالي  القطب  منطقة  في  وتقع  للدنمارك 
والمقاطعات،  المناطق  أســاس  على  االنتخابات  هذه  وتتم  الذاتي، 
وتكون االنتخابات غاية في السرية وتحت مراقبة المنظمات الدولية، 
ويحصل كل مواطن ومواطنة على ورقة انتخابية تصلهم إلى عناوين 
يدلي  أن  للمواطن  يحق  كما  منفرد،  بصوت  بموجبها  ويدلون  إقامتهم 
به،  خاصة  قسيمة  يطلب  أن  بعد  خاصة  رسالة  خــالل  من  بصوته 
مراكز  إلــى  السن  وكبار  والمرضى  العجزة  إيصال  الــدولــة  وتتولى 
أية  تسجيل  الدنماركية  االنتخابات  في  اآلن  حتى  يتم  ولم  االقتراع، 
الدول  من  العديد  في  الحال  هو  كما  ذمم،  شراء  أو  منظمة  تزوير  حالة 
التي لم تبلغ بعد مستوى الديمقراطية الفعلية، ويحق لمن يبلغ سن 
الجنسية  وحاملي   (1978 العام  في  القانون  هذا  (أقر  عشر  الثامنة 
بالتصويت  الــدنــمــارك  فــي  ثابت  عــنــوان  بحوزته  ــن  وم الدنماركية 

لالنتخابات البلدية والبرلمانية العامة.

(رمز الدولة):
لديهم  ليس  الدستور،  لنصوص  وفقًا  الدنمارك،  في  الملكة  أو  الملك 
األمة  رمــز  يعتبرون  هم  ما  بقدر  الحكم،  إدارة  في  فصلية  سلطة  أيــة 
إصدار  على  والتوقيع  الرسمية  الدولة  تمثيل  في  مهماتهم  وتنحصر 

األنظمة والقوانيين، بعد توقيع أحد وزراء الحكومة.
الشعب  عامة  من  محبوبة  ملكة  الثانية،  ركريت  ما  الملكة  وتعتبر 
أمور  من  وكبيرة  صغيرة  لكل  واهتمامها  لتواضعها  نظراً  الدنماركي 
بين  تقيم  تشكيلية،  وفنانة  وجميلة  ولبقة  ذكية  ــرأة  ام وهي  البالد، 
العديد  إقامة  من  تمكنت  حيث  لرسومها،  فنية  معارض  واآلخر  الحين 
من المعارض الفنية وتبرعت بريعها إلى المنظمات اإلنسانية ورعاية 

األطفال والمسنيين.

(األحزاب السياسية):
األحزاب السياسية هي جزء هام من الحياة السياسية الديمقراطية 
في  فرعية  ومــراكــز  مركزية  مقار  لديها  ـــزاب  األح وجميع  الــبــالد،  في 
المشكالت  الحزبية،  القواعد  فيها  ويناقش  البالد،  مناطق  مختلف 
والمديريات  والبلدية  البرلمانية  لالنتخابات  والترشيح  المحلية 

والمحافظات.
الشعب،  مجلس  النتخابات  عناصره  ترشيح  حــزب  لكل  ويحق 
االنتخابات  في  األصوات  مجموع  من  معينة  نسبة  على  حصوله  بعد 
السابقة، ويتطلب أيضًا الحصول على نسبة 2 في المئة من األصوات 

للمشاركة في االنتخابات العامة ودخول البرلمان.
وبلغت األحزاب السياسية في الدنمارك في العام 1870، ما بين 4 
هذه  وكانت  الحقة،  سنوات  في  أعدادها  واتسعت  فقط،  أحزاب   5 إلى 
ذوي  الناخبين  بأصوات  تتأثر   ،1970 العام  حتى  تاريخيًا  األحزاب 
العالقة بمواقف الحزب من األوضاع االجتماعية واالقتصادية وبعض 
خالل  من  يتجسد  الحزب  وموقف  المجتمع،  في  السائدة  التقاليد 
الحزب  أعضاء  تمسك  ومدى  للحزب،  والمهنية  االجتماعية  التركبية 

بالبرامج الحزبية والعادات والتقاليد االجتماعية والعقائدية.
ولكن هذه الصورة أخذت تنحسر منذ العام 1970، حيث توسعت 
الحياة  تتطلبها  الحقة  وتطورات  كثيرة  مسائل  على  التصويت  قاعدة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية في البالد، وبذلك أخذ الناخبون 
أوصلت  جــديــدة  ــرى  أخ أحـــزاب  ــدى  ل التاريخية  أصواتهم  يغيرون 

بعضها إلى البرلمان.

أمام المنعطفات التاريخية، 
تبرز مجموعة من القوى 

غير المتجانسة، وتبرز على 
السطح تحالفات سياسية، 

قد تبدو غير منطقية في 
مظهرها، لكنها متناسقة 

ومتكاملة في جوهرها

هاني الريس
ناشط حقوقي بحريني

أمام المنعطفات التاريخية
منعطف  أمــام  اليوم  نقف  البحرين  في  أننا  شك  من  هناك  ليس   ]
أشمل  تاريخي  لمنعطف  امتداد  أو  من،  جزء  هو  المنعطف  هذا  تاريخي. 
من  مجموعة  ذلك  على  تدلل  اليوم.  العالم  أمامه  يقف  نطاقا  وأوســع 
البنيوية  األزمة  تتصدرها  التي  القائمة،  التاريخية  والشواهد  الحقائق 
هشاشة  عن  كشفت  والتي  العالمي،  باالقتصاد  تعصف  التي  الطاحنة 
لمتطلبات  االستجابة  على  ــادرة  ق تعد  لم  التي  االقتصادية  الهياكل 
ثانيها  والمعلومات،  اإلتصاالت  ثورة  ولدتها  التي  المعرفي  االقتصاد 
المتحدة  األمم  أمثال  من  الدولية  المنظمات  عنه  تتكشف  التي  العجز 
أزمات  ذلك  وأكــدت  الغياب،  إلى  يصل  أن  يكاد  كي  دورهــا  تهمش  التي 
من  تعزز  جورجيا.  وحتى  بل  وأفغانستان،  العراق  حاالت  مستوى  من 
األميركية،  الرئاسة  إنتخابات   عنها  تمخضت  التي  النتائج  أيضًا،  ذلك 
بجذور  إفريقية  أصول  من  ينحدر  الذي  أوباما،  أمام  ماكين  وخسارة 
االقــتــصــادات  بــروز  ــى  إل نصل  المطاف  نهاية  ــي  وف إســالمــيــة،  دينية 
مثل  دولية  القتصادات  رمــوز  وإزاحتها  والصين  الهند  مثل  الناشئة 
االقتصادي  الصعيدين  على  عمالقة  إلى  وتحولها  وبريطانيا،  ألمانيا 

والسياسي.
تاريخي،  منعطف  ــام  أم أيضًا  نقف  البحرين  في  أننا  على  وتدلل 

أهمها: بين  من  الشواهد،  من  مجموعة 
1 - التوتر  بين أطراف من المعارضة والسلطة، األمر الذي يعبر عن 
ما  مرحلة  في  تتعزز  أن  يفترض  كان  والتي  بينهما،  الثقة  انعدام  عودة 
لسنا  لكن  نفسره،  أن  بوسعنا  الذي  التوتر  هذا  والدستور.  الميثاق  بعد 

تبريره.  على  قادرين 
يفقدها  ما  مبرر  أي  دون  من  الرسمية  اإليجابية  القرارات  تتردد   -  2

أمورها. لتسيير  تحتاجها  التي  الضرورية  المبادرات 
الواحدة،  العقيدة  نطاق  في  حتى  وتناثرها،  المعارضة  تمزق   -  3
ما  هناك  ليس  األخــرى  هي  والتي  المتناسقة،  اإليدلوجية  إطار  في  أو 

تاريخية  خلفيات  من  المنطلقة  المختلفة  فئاتها  مصالح  سوى  يفسره 
 . متخلفة

الــتــيــارات  منها،  ــدال  ب ــدم،  ــق وت المعتدلة،  االتــجــاهــات  تــراجــع   -  4
األساسية  وظيفتها  تنحصر  التي  الحادة،  الطروحات  ذات  المتطرفة، 

الصراعات. أوار  وتأجيج  النار،  على  الزيت  سكب  في 
عند  وجــمــودهــا  السياسية  البيئة  فــي  دينامية  عــوامــل  تــآكــل   -  5
أعلى  مراحل  إلى  اإلنتقال  أجل  من  تجاوزها  الجميع  منه  توقع  محطات 

. منها
غير  ــوى  ــق ال ــن  م مجموعة  ــرز  ــب ت الــتــاريــخــيــة،  المنعطفات  وأمــــام 
غير  تبدو  قــد  سياسية،  تحالفات  السطح  على  وتــبــرز  المتجانسة، 
ويمكن  جوهرها.  في  ومتكاملة  متناسقة  لكنها  مظهرها،  في  منطقية 
ــام  أم يقف  مجتمعها  أن  منها  بــوعــي  تنشط،  الــتــي  ــوى  ــق ال تصنيف  

اآلتية: الفئات  إلى  الوعي  ذلك  بدون  أو  تاريخي،  منعطف 
أن  تحاول  ــذه  وه انتهازية،  تكون  وأحيانًا  المجارفة  القوى   -  1
لشعارات  ترويجها  خــالل  من  المنعطفات،  تلك  في  الصفوف  تتقدم 
اليستهان  نسبة  عواطف  تدغدغ  آنية  مطالب  لتحقيق  تدعو  براقة، 
تنهك  ضارية  معارك  في  بها  الزج  على  قادرة  وتكون  الجماهير،  من  بها 
الحرجة  النقاط  إلى  الوصول  عند  زخمها  وتفقدها  الجماهير  تلك  قوى 
ذلك  ثمار  تجني  أن  القوى  لتلك  يبيح  الذي  األمر  المنعطفات،  تلك  في 
على  حافظت  قد  كانت  التي  الوحيدة  ألنها  افتعلته،  الذي  «التهييج» 

السابقة. المراحل  في  طاقتها 
تقف  فهي  ثم  ومن  التغيير  تكره  التي  وهي  المحافظة،  القوى   -  2
طفيفًا  التغيير  هذا  كان  مهما  أشكاله،  من  شكل  أي  أمام  مرتعبة  خائفة 
حركة  إليقاف  مساعيها  عن  القوى  هــذه  تتوقف  ال  سطحيًا.  حتى  أو 
أشكال  مــن  شكل  أي  نسج  عــن  ــردد  ــت الت ــك  ذل ــل  أج مــن  ــي  وه التغيير، 
التي  االنتهازية  القوى  مع  التحالف  إلى  توصلها  قد  التي  التحالفات 

معه.  صفقاتها  تعقد  التي  الحليف  بلون  تتلون 
االجتماعي،  تكوينها  بحكم  الــتــي،  ــي  وه المتذبذبة،  الــقــوى   -  3
على  ــادرة  ق وغير  السياسية،  تجربتها  جــراء  من  ــرى،  أخ أحيان  وفي 
القوى  أخطر  من  هي  هذه  منه.  وجلي  واضح  نحو  على  موقفها  تحديد 
تباغت  متوقعة،  غير  أوقات  وفي  ألنها،  التاريخية،  المنعطفات  أمام 
تاريخية  لحظات  وفي  ترجح،  قد  التي  المتغيرة  بمواقفها  حلفاءها 

أخرى. على  فئة  كفة  حاسمة، 
في  المباشرة  المصلحة  ذات  وهــي  الــرائــدة،  العقالنية  القوى   -  4
تحليالتها  على  القائمة  الرائدة  المستقبلية  نظرتها  خالل  من  التغيير 
قراءة  من  ومستمدة  غنية،  سياسية  تجربة  من  المستقاة  الصحيحة 
السياسية  الكتل  بين  ــات  ــراع ص ــن  م يمثله  بما  لــلــواقــع،  صحيحة 
هي  القوى  هذه  المصالح.  المتضاربة  االجتماعية  والفئات  المختلفة 
بر  إلى  الخسائر  بأقل  المجتمع،  قيادة  على  والقادرة  المؤهلة  الوحيدة 
غير  تضحيات  أية  دون  ومن  تقدمه،  عوامل  في  التفريط  دون  من  األمان 

المراحل. حرق  أوهام  أو  التهور  مصدرها  مبررة 
فالحراك  ــوى،  ــق ال تلك  بين  فاصلة  حــادة  خطوط  ــم  رس الخطأ  مــن 
التماهي  يفرض  المنعطفات  أمام  وخصوصًا  االجتماعي،   - السياسي 
على  تسيره،  التي  والقوى  التاريخ  بمنطق  ويجبرها،  القوى،  تلك  بين 
هويتها  عن  تكشف  أن  إال  التستطيع  لكنها  بينها،  فيما  تحالفات  نسج 

المنعطف. ذلك  عبورها  لحظة  الحقيقية 
التشخيص  ـــه  ورائ مــن  القصد  ليس  منعطف  أمـــام  إنــنــا  الــقــول  إن 
الوصول  أجل  من  العاجلة،  السياسية  الدعوة  أو  السريع،  النظري 
السياسية  القوى  اليوم  أمامها  تقف  التي  لألزمة  سريع  آني  حل  إلى 
استجابة  هو  ما  بقدر  بينها،  اليوم  المحتدم  الصراع  في  المنخرطة 
الريادي  دورهــا  تمارس  كي  منها،  الصادقة  القوى  تلك  تدعو  منطقية 

المنعطف.    ذلك  عبور  في  العقالني 
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األجانب للعمال اإلساءة مشروع على يصوت األمة مجلس

الكويتي الوزراء رئيس استجواب يعتزمون إسالميون نواب
رويترز - الكويت §

بــالــبــرلــمــان ــون ــي ــالم إس ــــواب  ن ـــال  ق  ]
يعتزمون إنهم (الثلثاء) ــس أم الكويتي
بعد الوزراء رئيس الستجواب طلب تقديم
بسبب الحكومة استقالة من أشهر بضعة
ذلك جاء المشرعين. جانب من مماثل طلب
مجلس فيه يقترع  أن المتوقع من  وقت في
مشروع على المقبل األسبوع األمة الكويتي
على ـــة ـــارم ص عــقــوبــات يـــفـــرض  ـــون  ـــان ق
العمال إلى يسيئون الذين األعمال أربــاب

األجانب.
الستجواب جديد طلب خطوة وتعتبر
خالف إطار  في األحــدث  هي ــوزراء ال رئيس
إقــــرار يــهــدد ــة ــوم ــك ــح ــان وال ــم ــرل ــب ــن ال ــي ب
تهدف مهمة اقتصادية قوانين مشروعات
الحد في والمساعدة جذب االستثمارات إلى
شعرت التي العالمية المالية األزمة آثار من

أوبك. في العضو الكويت بها
قد االستجواب إن النواب  بعض ــال وق
ويقول أخــرى مرة البرلمان حل عن يسفر
السائدة التيقن  ــدم ع حالة إن المحللون
ثاني الكويت بورصة دفعت األزمــة بشأن
وكانت لالنخفاض عربية بــورصــة أكــبــر
38 في المئة في  بنسبة هبطت قد البورصة

الماضي. العام
في ـــوزراء ال رئيس استجواب أن ــم ورغ
العديد فــي ــًا ــادي ع ـــراً أم يبدو  قــد البرلمان 
في ــال ــح ال ــو ه لــيــس هـــذا  أن إال  الــــدول  ــن  م
قبل من وزراء  رئيس يسمح فلم الكويت. 

باستجوابه.
الــدســتــوريــة ــة ــرك ــح ــن ال ــب م ــائ وقــــال ن
نواب ثالثة مجموعة من أمس إن اإلسالمية
المحمد نــاصــر الشيخ اســتــجــواب ـــررت  ق
مشترك مشروع  إلغاء إلى مشيراً الصباح 
داوكميكال  مع شركة دوالر مليار 17 بتكلفة

االستجواب. أسباب كأحد
إنــهــم الــصــانــع وقـــــال الــنــائــب نـــاصـــر
غضون فــي االســتــجــواب طلب سيقدمون 

إدارة بسياسات وسيتعلق أسابيع ستة
منها وقرارات التنمية خطى وتعثر الدولة

قرار صفقة داو.
داو صفقة ألــغــت ــد ق الحكومة ــت  ــان وك
الماضي األول كانون ديسمبر/ كميكال في
بعد معارضة توقيعها من شهر أقل من بعد
ـــددوا ه الــذيــن ــب بــعــض الـــنـــواب ــان مــن ج

باستجواب رئيس الوزراء.
الماضي الثاني تشرين نوفمبر/ وفي
نواب ثالثة أن اتخذ الحكومة بعد استقالت
عدد بشأن ناصر الشيخ  الستجواب  إجراء
لرجل للجدل مثيرة زيارة منها القضايا من

إيراني. دين

صباح ــخ ــي ــش ال ــت ــوي ــك ال ــم  ــاك ح ــن  ــك ول
رئيسًا أخيه ابن تعيين أعاد الصباح األحمد

الحكومة. تشكيل منه وطلب للوزراء
ــول ــق ــب ال ــاح ص ــاح ــب ــخ ص ــي ــش ــــّل ال وح
البرلمان الكويت في  السياسة  في الفصل
خــالف ــاء ــه الن الــمــاضــي آذار مــــارس/  ــي  ف

مستمرة. ظلت المواجهة لكن مماثل
على ــادون ــت ــع ــم ال ــون ــروع ــش ــم ال ــــار  وأث
من عـــــدداً ــت ــوي ــك ال ــدي الــحــكــومــة فــي ــح ت
الثالثة األعوام في  الوزراء بين  االستقاالت
متكررة باستجوابات  بالمطالبة الماضية 

الثقة. لحجب وبإجراءات
للنفط وزير رابع لتوها الكويت وعينت

في ثالثسنواتوسطتأخيراتللعديدمن
بتكلفة مصفاة مشروع منها المشروعات

دوالر. مليار 15
المالي الوضع تدهور إن الصانع وقال
أكبر ــع راب إلنــقــاذ اضــطــرت التي  الــبــالد  فــي 
طلب وراء  كذلك  األسباب من فيها مصرف

الوزراء. رئيس استجواب
ــن الــمــاضــي ــي ــن اإلث ــة ــوم ــك ــح وأعـــطـــت ال
اقتصادي إنقاذ خطة على مبدئية موافقة
قائًال: انتقدها األعمال قادة أحد لكن جديدة

بالكفاءة. تتسم ال إنها
الخرافي مجموعة رئــيــس نــائــب وقـــال 
غير الخطة إن للصحافيين الخرافي لؤي
إلى التوصل في  يأمل وانــه وحدها كافية
هي المشكلة أن وأضاف شموال. أكثر حلول
اتخاذ على (الحكومة) ــدرة ق إلــى  االفتقار

القرار.
ــة األم مجلس يقترع  آخــر  صعيد على 
يــفــرض قـــانـــون ـــروع ـــش ــى م ــل ــي ع ــت ــوي ــك ال
الذين األعمال  أرباب على صارمة عقوبات
انتقادات بعد األجانب العمال إلى يسيئون
عنيفة واحتجاجات المتحدة الواليات من
منتقدين لكن اآلسيويين العمال قبل من
تأتي يحقق إنجازاً كبيراً. ذلك لن إن يقولون
نظمها مظاهرات أعقاب في الخطوة هــذه
بنغالدش عمال من  مئات الماضي  العام
األجور بتحسين يطالبون ممن باألساس

العمل. وظروف
مجلس ـــواب ن يــصــوت  أن الــمــقــرر ومـــن 
المقبل األسبوع قانون مشروع على األمة
للعمال بالنسبة العمل ساعات من يحد
األعمال أصحاب  من  يطلب بينما  األجانب 
وإال لألطفال وتعليم  صحية رعاية  توفير
بالسجن. عقوبات أو غرامات عليهم وقعت
الكفالة نظام يعدل لن القانون مشروع لكن
العمال يخضع أن بموجبه يتحتم ــذي ال
المقيمين ثلثي  يشكلون الذين  - األجانب
نسمة  مليون  3.2 عددهم البالغ بالكويت

لكفالة كويتيين. -

(أ.ف.ب) الوزراء الكويتي  رئيس

جدة في الوطني للحرس مقر على نار نفت إطالق

مطلوبًا متطرفًا 85 أسماء تنشر السعودية
ب،دب أ أف - § الرياض

اإلثنين  مــســاء  السعودية السلطات نــشــرت  ]  
 83 بينهم  األمــن أجــهــزة مــن  مطلوبًا  85 مــن الئحة 
الفكر و«يتبنون الخارج» في «متواجدين سعوديًا
لإلشارة عادة تستخدم التي العبارة وهي الضال»

«القاعدة». أنصار إلى
يمنيين  الالئحة تضم سعوديًا الـ83 على وعالوة 
عن السعودية األنباء وكالة  نقلت  ما بحسب  اثنين،

حكومي. بيان
الــداخــلــيــة  وزارة  قــبــل ــن م ــة ــح ــالئ ال نــشــر  وجـــاء   
اعتقال الماضي الشهر أعيد  حين فــي السعودية
إعـــادة لــبــرنــامــج خــضــعــوا ــوا  ــان ك ــاص  ــخ أش تسعة 
في معتقل سابقون معتقلون بين هؤالء وكان تأهيل.

غوانتنامو.
مطلوبًا   15 أن  بيانها فــي الداخلية وأوضــحــت  
إلى أنفسهم سلموا الــخــارج» في الموجودين «مــن 

في الخارج. السعودية السفارات السلطات عبر
قال  الماضي  الثاني /كانون يناير نهاية وفــي   
أن اإلســالمــيــة الــمــواقــع لمراقبة  األمــيــركــي الــمــركــز 
شريط في قدم غوانتنامو في  سابقًا  سعوديًا معتقًال
الجديد المسئول باعتباره اإلنترنت على نشر فيديو

اليمن. في «القاعدة» تنظيم عن

على سعودي إخباري موقع ذكر أخرى جهة من
للحرس مــقــراً أن (الــثــلــثــاء) ــس أم اإلنــتــرنــت  شبكة 
إطالق إلى تعرض  السعودية غرب جدة في  الوطني
الحادث. أمس الحق وقت في السلطات نفت  فيما  نار
الوطني الحرس مقر إن اإلخباري «نبأ» موقع وقال
إلطالق أمس تعرض جدة غرب منطقة في يقع الذي
عليه. النار بإطالق  قام من هوية بعد تتضح ولم نار
إعالن من  واحد يوم بعد  النار إطالق  عملية وجاءت
مطلوبًا   85 هوية عن الكشف السعودية السلطات

المملكة. خارج عليهم تعرفت أمنيًا
السعودية عقدت اللجنة القطرية آخر صعيد على
والــبــحــريــة ــة ــري ــب ال ـــدود ـــح الــمــشــتــركــة لــتــرســيــم ال
اجتماعهاالثاني فيالدوحةأمس لوضعالمواصفات
الحدود ترسيم لتنفيذ التعاقدية والشروط الفنية
في السعودي  الجانب رئيس ــال وق البلدين. بين
صحافي تصريح في الشهراني حسن مريع االجتماع
لالجتماعات واستمراراً استكماًال يمثل االجتماع إن
عليه اتفقت ما إلى التوصل في تصب التي السابقة
والبحرية البرية للحدود بالنسبة البلدين قيادتا
ترسيم تنفيذ عند تطبق أن يجب التي والمواصفات
أن لذلك.وأوضح ستدعى التي  والشركات الحدود
أفضل ومتفقان على كفريق واحد يعمالن «الجانبين

األساليب بتفاهم وقناعة».

(رويترز) صحيفة   يشاهد صور المطلوبين في سعودي

االنتحاريات عشرات جندت إرهابية اعتقال

الخارجية  وزارة باسم المتحدث ــال وق   
ــراق ــع ال «إن ــد ــوي دج جـــــوردون ــة  ــي ــرك ــي األم
وبــالــطــبــع ــة ــي ــارج ــخ ـــرة ال ـــوزي ــة ل ــب ــس ــن ــال ب
وهــمــا كـــبـــرى ـــة ـــوي ــس أول ــي ــرئ ــل ــة ل ــب ــس ــن ــال ب
وحين بالعراق الخاصة السياسة يراجعان
األبيض البيت سيقوم مرشح لدينا سيكون

ذلك». عن باإلعالن 
البيت  باسم المتحدث صــرح جانبه من  
األميركي الرئيس بأن جيبز روبرت األبيض
ــس ــي ــرئ ــال ب ــا ــي ــف ــات ه بــــــاراك أوبـــامـــا اتـــصـــل
الــوزراء ورئــيــس الطالباني ــالل ج العراقي 
انتخابات على لتهنئتهما المالكي نــوري

كما الــســبــت. يــوم جــرت الــتــي  الــمــحــافــظــات 
ــوات ــق خــفــض ال خــطــط ــا ــض ــا أي ــام ــش أوب ــاق ن

العراق. في األميركية
الــــوزراء  مجلس ــن ع ـــادر ص ــان ــي ب ـــر  وذك   
المالكي نــوري الحكومة  رئيس  أن  العراقي
الرئيس من هاتفيًا اتصاًال اإلثنين  مساء تلقى
العالقات معه  بحث أوباما بــاراك األميركي
بالتشاور التزامه  أوباما جّدد فيما الثنائية، 
االتفاقية تنفيذ  خطوات  كل  في الــعــراق  مع 

البلدين. بين الموقعة األمنية
المالكي هّنأ «أوبــامــا أن البيان  ــاف وأض
تنظيم فــي العراقية الحكومة نــجــاح  على 

من   3 ــي ف المحافظات مجالس انــتــخــابــات
على مثنيًا الماضي،  الثاني يناير/كانون 
دورهــا أّدت التي العراقية األمنية األجــهــزة 

اعتبرها التي  االنتخابات تجربة إنجاح في
األمام». الى مهمة خطوة

مجلس ــأ أرج السياسي، الصعيد وعلى

المقرر من كان مهمة  جلسة  العراقي  النواب
بسبب اليوم إلى (الثلثاء) أمس يعقدها أن

. القانوني النصاب  اكتمال  عدم

في الــيــوم  جلسة تشهد أن المنتظر ــن  وم
المرشحين أسماء مناقشة انعقادها حالة
بعد الشاغر النواب مجلس رئيس لمنصب
المشهداني محمود السابق الرئيس استقالة
بينه كالمية  مشادات إثر على الماضي الشهر
ــدى إح ــي ف ــاء ــض األع ــواب ــن ــن ال ــدد م وبــيــن ع

للمجلس. الدائمة اللجان
أمس ــي ــراق ع أمــنــي مسئول  أعــلــن  أمــنــيــًا، 
تولت المؤمنين» «أم  لقبها امرأة  اعتقال عن
نفذت انتحارية  ثمانين عن يقل ال ما ــداد إع
بين  المئات سقوط إلى  أدت  عمليات منهن  28

وجرحى. قتلى
بــغــداد  ــم عــمــلــيــات ــاس ـــال الــمــتــحــدث ب  وق
صــحــافــي ــر ــم ــؤت ـــي م ــا ف ــط الــــلــــواء قـــاســـم ع
«أم الملقبة جاسم سميرة المدعوة «اعتقلنا
االنــتــحــاريــات» إعـــداد ومهمتها المؤمنين» 
الماضي  يناير  21 في «اعتقالها إلى مشيراً

موقعه. يحدد  لم إرهابي»  وكر  في
بجروح عراقيين مدنيين ستة أصيب كما
وسط بتزامن ناسفتين انفجارعبوتين في
شمال ديالى،  محافظة  مركز بعقوبة  مدينة 
وابنتيها أم أصــيــبــت بينما بــغــداد، شـــرق 
في أميركيون جنود أطلقها عشوائية بنيران

الموصل.

بي أي يو أ.ف.ب، بغداد-رويترز،  § واشنطن،

سفيرًا هيل كريس  تعيين المتوقع من  أنــه رفيع أميركي  مسئول كشف  ]
كان مخضرم أميركي دبلوماسي هو وهيل الــعــراق. لــدى المتحدة  للواليات
أوروبا. في كبيرة خبرة وله الشمالية كوريا مع األميركيين للمفاوضين  كبيرًا
مجلس عليه أوباما للمنصب ووافق باراك األميركي الرئيس وإذا رشحه رسميًا
الذي العراق الحالي في كروكر السفير األميركي ريان محل سيحل هيل الشيوخ
قضى بينما ولبنان، والكويت  سورية من كل في قبل من وخدم  العربية يتحدث
المحادثات في أميركي مسئول أكبر بوصفه الماضية األعــوام األربعة  هيل
ومساعدًا الشمالية لكوريا النووية البرامج إنهاء أجل من ــراف األط المتعددة

الهادي. والمحيط آسيا الخارجية األميركية لشئون شرق لوزيرة

(أ.ف.ب) جاسم  سميرة يشاهد صورةإلرهابية صحافي

تحريرالجيش  إثر نازح و30 ألف 30 قتيًال
السوداني لمنطقة مهاجرية

ب -أف جنيف،الخرطوم §

الالجئين لشئون العليا المفوضة أعلنت ]
الغارات أن  أمــس بيالي نافي المتحدة  ــم األم في 
على الـــســـودانـــي ــش ــي ــج ال ــا ــذه ــف ن ــي  ــت ال ــة  ــوي ــج ال
والتي (غرب) دارفور  إقليم جنوب في  المهاجرية
أوقعت سابق، وقت في المتمردون عليها سيطر
ألــف   30 ــزوح  ــن ب وتــســبــبــت ـــل األق عــلــى  قــتــيــًال   30

. ني مد
ـــراء ج الـــشـــديـــد ــا ــه ــق ــل ـــن ق ـــالي ع ـــي وأعــــربــــت ب
منذ ــدور ت حيث  المنطقة هــذه فــي الــوضــع تــدهــور 
الــقــوات  بــيــن ــارك ــع م الــثــانــي ــون  ــان ك يــنــايــر/   15

والمساواة». «العدل حركة ومتمردي الحكومية
الحكومية القوات إقــدام  المفوضة واستنكرت
أوقعت تمييز» دون من جوية غارات «تنفيذ على

وأطفال. نساء  بينهم قتيًال  30 عن يقل ال ما 
أيضًا والمساواة»  «العدل  حركة  بيالي واتهمت
المدنيين بالسكان مكتظة  مناطق  في بالتمركز
قلقة ــا «أن وأضــافــت للخطر». حياتهم «معرضة 
الوضع على  المعارك ــذه ه تداعيات مــن للغاية
مشيرة المهاجرية»، في أصال الصعب اإلنساني

إجالء إلــى اضطرت اإلنسانية المنظمات أن  إلــى
فيها. األمن انعدام  بسبب المنطقة من  موظفيها

(غرب دارفور في  المهاجرية منطقة  وتعرضت
الجيش نفذها جوية لــغــارات اإلثنين  الــســودان)
حفظ ــوة ق مــن السلطات طلبت بينما الــســودانــي 
واالتــحــاد المتحدة ــم األم بين المشتركة الــســالم

المنطقة. مغادرة  اإلفريقي 
بأعمال المتحدة ــات ــوالي ال نـــددت جهتها ــن  م
لــلــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، ــي بــيــان ـــت ف الــعــنــف ودع
حد وضع إلى  السودان في والمتمردين الحكومة 
المتحدث وقــال المدنيين. تــهــدد الــتــي للمعارك 
الواليات «إن بيان في وود روبرت الخارجية باسم
العدل حركة نفذته الذي الهجوم تدين المتحدة
المسلحة للقوات العسكري والهجوم والمساواة

.» المهاجرية في تاله الذي  السودانية
استعدادهم عــن أعلنوا ـــور دارف متمردو ــان  وك
قــوات تديرها أن شريطة البلدة مــن لالنسحاب
قال جهتهم من  عسكرية. غير  كمنطقة السالم  حفظ 
السودانية األمن قوات إن  المتحدة  األمم مسئولو
المتحدة لألمم  مشتركة ــالم س حفظ ــوة  ق منعت

مهاجرية. زيارة  من أمس  اإلفريقي  واالتحاد

تنفي أبابا وأديس في الصومال يتوغل اإلثيوبي الجيش
ب أف - نيروبي مقديشو، §

ومسئول محلي عيان أكد شهود ]
إلى دخلوا إثيوبيين جنوداً أن أمس
ــدود ــح ال عــلــى ــدة صــومــالــيــة تــقــع ــل ب
على ـــام أي ـــك بــعــد وذل بــيــن الــبــلــديــن
من قواتها سحب  أبابا أديــس  إعــالن 
ابابا روايتهم أديس الصومال. ونفت

ووصفتها بأنها زائفة وخبيثة.
اتحاد في المحلي المسئول وقال
يتزعمها الــتــي اإلســالمــيــة  المحاكم 
شيخ شريف شيخ الجديد  الرئيس
جنوداً إن عبداهللا  عثمان  أحمد أحمد، 
فرفر مدينة في متمركزين إثيوبيين
في كاالبير بلدة إلى  دخلوا  اإلثيوبية

الصومال. وسط
تنتهك اإلثيوبية «القوات  إن وقال
وقد ــدة ــدي ج مــرة ــادة الــصــومــال ــي س
(وســــط)، ـــيـــران» ح منطقة  ــت  ــل دخ
بلدوين بلدة من الهاتف عبر مضيفًا
ينسحبوا لم  حال «في أنه المجاورة 

سنحاربهم». بلدنا، من
بأن كاالبير سكان من عــدد ــاد  وأف
نقطة أقـــامـــوا اإلثــيــوبــيــيــن ــود  ــن ــج ال
تفتيش إلى وعمدوا البلدة في تفتيش

الحدود. تعبر التي السيارات
إنها ابابا أديس قالت ناحيتها من
على للقوات مكثف  بوجود  تحتفظ
لتهديدات التعرض خشية الحدود
دخلت قواتها أن نفت لكنها ألمنها.
استكمال بعد جــديــد مــن الــصــومــال
بتغطية ــي ــظ ح الــــذي ــا  ــه ــاب ــح ــس ان
 26 في الصومال من ــارزة ب إعالمية
وذكر الماضي. الثاني كانون يناير/

الحكومة ــم ــاس ب المتحدثين كبير 
تمامًا عــار ـــذا  «ه ســايــمــون بيريكت 
الحدود ــل داخ الجيش الصحة.  عن 
للعودة». نية هناك ليست اإلثيوبية.
قــــال مــســئــول ــد آخــــر ــي ــع ــى ص ــل ع
افــادت ــاء ــب أن أن أمــس كيني بــحــري 
مياه في فقدت إماراتية سفينة بأن
قد تكون أن المحتمل  ومن  الصومال

. خطفت

يبحثون عرب خبراء
دمشق في المائي» «األمن

ب أف - دمشق §

في بالمياه المعنية العربية الــوزارات ممثلو بحث   ]
المائي األمن بتعزيز الكفيلة السبل دمشق في اجتماع 
باسم الناطقة «البعث»  صحيفة ذكــرت ما على العربي

الحاكم. البعث حزب
خالل  بحثوا العرب الخبراء أن الصحيفة وأوضحت
الحملة العربية «اإلجراءات المتخذة لتنفيذ في اجتماعهم
من التقليل خالل من العربي المائي األمن تعزيز بهدف

المائية». الموارد من القصوى واالستفادة الهدر كميات
المائية  مركز الدراسات عن رئيسة الصحيفة  ونقلت
مجمل «إن قولها قصيعة شهرة العربي المائي واألمــن
الوطن في والجوفية السطحية المتجددة المائية الموارد
السنة  في  مكعب متر مليار   338 بحوالي تقدر العربي
وأوضحت  المئة. في  51 منها المستغل يتجاوز ال و
الفقر خط تحت تعيش العربية الدول «غالبية أن قصيعة
ومن للفرد، سنويًا مكعب متر ألــف من أقــل  أي المائي
مكعبا  مترًا   650 إلى الفرد نصيب  يتراجع أن  المتوقع

.«2025 العام بحلول
لـ»إسرائيل»  اتهامها قصيعة عن الصحيفة ونقلت  
في للمياه بسرقتها مائية قرصنة بعمليات بالقيام
لكل ــح واض خــرق «فــي تحتلها التي العربية  األراضـــي

القوانينوالتشريعاتالدولية».

(أ.ف.ب) مقديشو  في هجوم جراء يشاهد قتلى صومالي

بغداد في سفيرًا هيل تعيين طالباني والمالكي... وتوقع مع االنسحاب يبحث أوباما
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على عسقالن صاروخ وسقوط والضفة... القطاع بين نفق شق باراك يقترح

يومين خالل «إسرائيل» مع التفاق الوصول يرجح هنية مستشار
آي بي يو أ، ب د المحتلة - § األراضي

المقال الفلسطيني ـــوزراء ال لرئيس  السياسي المستشار رجــح  ]
قبل اتفاق إلى و»إسرائيل» «حماس» حركة تتوصل أن هنية إسماعيل

(الخميس). غد يوم
«جيروزاليم معه صحيفة أجرته هاتفي في اتصال يوسف أحمد وقال
«حماس» وفد من بعد يسمع لم إنه أمس ونشرته اإلسرائيلية بوست»
في «إننا مضيفًا إيجابية، إشــارات  هناك  ألن متفائل أنه إال القاهرة في
يعلنون وســوف  النار  إلطــالق  وقف اتجاه في  (...) الصحيح  االتجاه

المقبلين». اليومين خالل ما شيئًا
إبرام تهدئة تستمر في تتلخص «حماس» مطالب ووفقًا ليوسف فإن
والسماح بنقل جميع الحصار ورفع الحدودية المعابر عامًا وفتح جميع

اإلسرائيلي. العدوان صور كل ووقف البناء مواد
على اإلسرائيلية األمنية  الترتيبات رفضت «حماس» أن ــح وأوض
بين ترتيبات  وضع  سيتم ذلك من وبــدًال ومصر القطاع بين رفح معبر

واألوروبيين. والفلسطينيين المصرية السلطات
األمني الــطــاقــم رئــيــس أن اإلســرائــيــلــي التلفزيون  ذكــر  بالمقابل، 
وزيــر أبلغ  جلعاد عــامــوس اإلسرائيلية الــحــرب وزارة فــي السياسي 
رفضًا ترفض «إسرائيل» أن سليمان عمر اللواء المصري المخابرات
مفتوحة التهدئة تكون على أن وتصر زمنية للتهدئة فترة تحديد قاطعًا

معينة. أوقات تحديد بدون
لن «إسرائيل» أن أيضًا المصري الجانب أبلغ جلعاد أن ــاف وأض
فتح وأن  «حماس» تسليح ــادة إع أو أسلحة تهريب بعمليات تسمح
غزة في األسير  الجندي  قضية  في تقدم بإحراز مرتبطا  سيكون  المعابر

شاليط. جلعاد
أمس ــاراك ب إيهود  اإلسرائيلي  الحرب ــر وزي اقترح ــر، آخ جانب من 
الضفة جنوب وبين غــزة،  قطاع شمال بين يربط نفق شق (الثلثاء)

والقطاع. بين الضفة التنقل الغربية إلتاحة حرية
إنه السبع  بئر  جامعة في  الطالب  أمام له محاضرة في  بــاراك وقال
وبين الغربية الضفة بين جغرافي تواصل عملية إنجاز الممكن من
يكون تحت السيادة  48 كم طوله إلى يصل نفق حفر خالل غزة من قطاع

على السيطرة الفلسطينية  السلطة بيد يكون حين في اإلسرائيلية، 
بداخله. الحركة

 3-2 بين ما يتراوح النفق هذا مثل شق تكاليف فإن باراك وبحسب
حد قوله. معقول، على مبلغ دوالر، وهو مليار

الخارجية عنها وزيرة عبرت هواجس مع تصريحات باراك وتتزامن
لضغوط «إسرائيل» تعرض إمكانية بشأن ليفني تسيفي اإلسرائيلية

المنطقة. في السالم إحالل لجهة الجديدة األميركية اإلدارة من
دولتين قيام «إن  بالقول  الدولتين حل قضية إلى  ليفني  وتطرقت
وجودنا»، تهدد ثنائية القومية الدولة ألن (إسرائيل) مصلحة في يصب
لهما الالجئين  بــعــودة  السماح  ــدم وع (إســرائــيــل) ــن «أم أن  موضحة 

مقبلة». سلمية تسوية ألي األولوية
من فلسطينيون أطلقه صاروخًا أن اإلسرائيلي الجيش أعلن ميدانيًا،
لكنه لم أضراراً سبب الصاروخ وأن عسقالن، في أمس صباح انفجر غزة

عن إصابات. يسفر
حيز النار إطــالق وقف دخــول منذ صــاروخ يبلغها نقطة أعمق وهي 

الثاني الماضي. يناير/ كانون 18 في التنفيذ
الخارجية ــرة  ووزي الحرب ــر ووزي اإلسرائيلي الــوزراء رئيس وعقد 

مضمونه. يكشف لم اجتماعًا
إطــالق على ممكنًا  رداً درســـوا  إنهم قالت اإلسرائيلية ـــة اإلذاع لكن 
بواسطة القاهرة  في تجري  التي المباشرة غير والمحادثات  الصاروخ 

بشأن تهدئة. مع «حماس» مصر
توازن سيختل وإّال بقسوة حماس ضرب «يجب أنه ليفني  ــدت  وأك

مؤخراً. غزة في جرت التي العملية» الذي أقمناه خالل الردع
األمن أجهزة  جهته  من دعا باراك إن اإلسرائيلي الجيش إذاعة وقالت

طارئ. اجتماع إلى األمن ومسئولي
غزة قطاع في مختلفة  مناطق في الفلسطينيين من العديد  وتلقى
مسجلة رسائل اإلسرائيلي الجيش من القطاع) (جنوب رفح خصوصا 
أي على  رفح سكان  «إلــى تقول العربية باللغة هاتفية  اتصاالت عبر
وسائل أو أنفاق بجانب أو إرهابية عناصر من بالقرب يتواجد مواطن
رفح) (وسط البحر شارع نحو إلى الشمال والتحرك فوراً اإلخالء قتالية

أنذر». من إشعار آخر وقد أعذر حتى وهذا
(أ.ف.ب) في الخليل  مزرعتها لى إ مؤٍد لشارع الجنود اإلسرائيليين إغالق أثناء فلسطينية تستغيث

نتنياهو: حكومة الليكود
«حماس» إسقاط على ستعمل

آي بي يو - المحتلة § األراضي

نتنياهو بنيامين الليكود ــزب ح رئيس ــال ق   ]
عسقالن مستوطنة في جولة خالل (الثلثاء)  أمس
تم «غــراد»  نوع من صاروخ سقوط موقع خاللها زار
ستعمل برئاسته  حكومة  إن غزة، قطاع  من إطالقه 

غزة. في قطاع «حماس» حركة إسقاط حكم على
من الصواريخ إطالق استمرار نتنياهو واستغل
وزيرة لمهاجمة  «إسرائيل» جنوب باتجاه القطاع 
تسيبي كديما حزب ورئيسة اإلسرائيلية الخارجية
رئاسة على األساسية  منافسته تعتبر التي ليفني 

الوزراء.
سخرت «ليفني إن  عسقالن  فــي نتنياهو وقــال

إطــالق سيتم ــه إن ســنــوات ــدة ع قبل قلنا  عندما مّنا 
التي العمى سياسة لكن عسقالن، على  صــواريــخ
هذا إلــى أدت األخــيــرة السنوات خــالل انتهاجها تم 
االعتماد على قادرين يعودوا لم والسكان الوضع،
أنه وأضــاف كديما». سياسة وعلى العجائب على
القضاء وهو إزالة الخطر فقط بإمكانه واحد أمر «ثمة
الليكود برئاسة وحكومة  غزة في  حماس حكم على

من أجل إسقاط حكم (حماس)». ستعمل
غزة من  إطالقه تم  «غراد» نوع من  صاروخ وكان
عن إصابة وأسفر أمس صباح عسقالن قلب في سقط
آخرين ثالثة ــة ــاب وإص طفيفة بــجــروح مستوطنة 
من بعدد ــراراً أض الصاروخ ألحق كما هلع، بحاالت

السيارات.

(أ.ف.ب) مشعل استقبالهم أثناء «إسرائيل» ضد بشعارات يهتفون إيرانيون نواب

موظفيها أجور تدفع حماس حكومة
رويترز - غزة §

غزة في المقالة الفلسطينية الحكومة قالت ]
في فيها  العاملين أجــور دفعت إنها (اإلثنين) أمس
لتأكيد تسعى الحركة أن  على  مؤشر وهــو الموعد
على اإلسرائيلية العسكرية الحملة بعد سلطتها

يومًا. 22 مدى
يواجه الذي  التحدي مدى الخطوة هذه وأظهرت 
والتي الــغــرب  مــن المدعومة الفلسطينية السلطة 
لدى عــبــاس محمود  الفلسطيني الرئيس  يقودها

القطاع. في لها قدم موطئ استعادة محاولتها
إلى ــــوال األم تلك  ـــول دخ إن  ــل» ــي ــرائ «إس ــول  ــق وت
يتضح ولم «حماس». على الضغط سيخفف القطاع
دفعت التي ــوال األم على «حماس» حصلت  أين  من

أجور موظفيها. بها
طاهر «حــمــاس» حكومة باسم المتحدث ــال  وق
والعسكريين المدنيين الموظفين جميع إن النونو
أن وأضــاف بالكامل. رواتبهم قبضوا الحكومة في 
رواتب بدفع متعلقة مالية مشاكل تعاني ال الحكومة

موظفيها.
تلقوا إنهم «حماس»  حكومة في موظفون  وقــال
يناير/   28 في األميركي بالدوالر بالكامل مرتباتهم

الماضي. الثاني كانون
هذا ــور األج ستدفع  أنها عباس حكومة  وأعلنت
لم ولــكــن الغربية الضفة فــي للموظفين ــوع ــب األس
بالنسبة ذلــك فعل من ستتمكن كانت إذا ما يتضح

القيود اإلسرائيلية. بسبب في غزة للموظفين

يسعى أبوظبي اجتماع
غزة بشأن عربي لتوافق

ب ف أ - أبوظبي،واشنطن §

االجتماع إن زايد بن عبداهللا  الشيخ اإلماراتي الخارجية وزير قال  ]
دعم إلى يهدف أبوظبي في (الثلثاء)  أمس عقد  الــذي العربي ــوزاري ال
أطراف من بها المرحب  غير «التدخالت يوقف أن شأنه من عربي توافق 

عربية». غير
وزراء فيه ــارك  ش ــذي ال االجتماع انتهاء بعيد  عبداهللا  الشيخ ــال وق
العربي المجهود من «جزء هو االجتماع عربية إن بلدان تسع خارجية من
الذي النداء على بناء المواقف وتنسيق العربية الوحدة ولدعم للتشاور
بالمصالحة «والمتعلق الكويت  قمة خــالل السعودي العاهل أطلقه

والفلسطينية». العربية
توافق ولدعم الصعبة الظروف هــذه  على لنتغلب «نعمل ــاف وأض
في البناءة وغير بها المرحب  غير التدخالت يوقف أن  شأنه من عربي

عربية». غير أطراف قبل من شئوننا
حركة تدعم  التي إيران إلى يبدو ما على بذلك عبداهللا الشيخ ويشير

«حماس».
خارجية وزراء ـــي ـــارات اإلم الــوزيــر بحسب  ــاع ــم ــت االج ــي  ف وشــــارك 
واإلمارات والبحرين واليمن والمغرب وتونس واألردن السعودية ومصر

الفلسطيني. الخارجية وزير إلى إضافة
خالل أخــرى  اجتماعات «ستتبعه االجتماع أن عبداهللا الشيخ وأكــد
ــدول ال خارجية  وزراء مــن مــزيــد إلــيــه  و«سينضم  المقبلة» األســابــيــع 
«تأييد اإلماراتي الخارجية وزير بحسب  الوزراء  أكد ذلك، إلى العربية».
«إلى وللتوصل غزة في لتهدئة» للوصول المصرية والجهود المبادرة

الفلسطينيين. بين وفاق» صيغة
في المانحين  مؤتمر لعقد األرضــيــة «تجهيز  على ـــوزراء  ال عمل كما 
«بالمشاركة المقبل ــــارس/آذار  م مــن الثاني فــي سيعقد ــذي ال مصر» 

الفلسطينية». للسلطة الكاملة
أن كلينتون هيالري األميركية الخارجية وزيــرة أعلنت جانبها، من
«قابلة فلسطينية ــة  دول إقامة في المساعدة تريد المتحدة الــواليــات
إلطالق حد وضــع إلــى «حــمــاس» داعية  ــزة، وغ الضفة في لالستمرار»

«إسرائيل». على الصواريخ
إلى الخاص الموفد التقت التي األميركية الخارجية ــرة وزي وقالت 
إلى له استطالعية مهمة أول من العائد ميتشل جورج األوســط الشرق

الشهر». نهاية الشرق األوسط «قبل سيعود إلى أن األخير المنطقة،

اهللا حزب يحذر باراك
إسرائيلية أهداف مهاجمة من

آي بي يو - المحتلة القدس §

مهاجمة بواسطة «إسرائيل» اختبار اهللا من حزب (الثلثاء) أمس باراك ايهود اإلسرائيلي وزير الحرب حذر ]
إسرائيلية. أهداف

اإلسرائيلي للجيش الشمالية الجبهة قيادة مقّر خالل جولة في قوله باراك عن إسرائيلية إعالم وسائل ونقلت
يحاول اختبارنا». ال بأن اهللا حزب أنصح «إنني

بأنها ووصفتها اهللا لحزب أسلحة  نقل تعتزم  سورية  بأن تشتبه  «إسرائيل»  أن  «هآرتس» صحيفة وذكرت
إلى إضافة اهللا وحــزب «إسرائيل» بين  التوتر تصاعد إلى  أدى االشتباه هذا وأن للتوازن»، «خارقة أسلحة
العام بمتفجرة اغتيل الذي مغنية،  عماد فيه العسكري القيادي الغتيال اهللا حزب  انتقام من «إسرائيل» تخّوف

دمشق. العاصمة السورية، في التاريخ مثل هذا في الماضي 2008
متطّورة صواريخ  وصول أن إلى أشارت كانت سابقة  تقارير لكن  السالح، هذا  طبيعة  الصحيفة تحدد ولم
الحربي الطيران وسيمنع الجانبين بين التوازن»  «يخرق أن شأنه من  اهللا حزب أيدي إلى للطائرات مضادة 

األجواء اللبنانية. في التحليق في االستمرار من اإلسرائيلي

بـ«حماس» اتصال فرنسيين برلمانيين تقاطع «إسرائيل»
ف ب أ قنا، - المحتلة األراضي §

اإلسرائيلية الخارجية ـــرة وزي أعلنت  ]
من اثنين أن (الثلثاء) ــس أم ليفني  تسيبي 
تمت ــي ــس ــرن ــف ال الــشــيــوخ ــس  ــل ــج م ـــاء  ـــض أع
قاما زيارة خالل الماضي مقاطعتهما األسبوع
حركة من قادة التقيا بعدما «إسرائيل» إلى بها

دمشق. في «حماس»
«ما اإلسرائيلي الجيش إلذاعة ليفني وقالت
باتصاالت اإلسرائيلية الخارجية علمت  أن
كل ــت ــغ أل ــى ــت ــوخ ح ــي ــش ــوي مــجــلــس ال ــض ع
في لهما مقررة  كانت التي الرسمية اللقاءات 

(إسرائيل)».
لها يكون لــن  القضية  «هــذه  أن ــت ــاف وأض
(...) فرنسا مــع  الــعــالقــات على انعكاسات
(إسرائيل) مصالح ما أمــر يمس عندما لكن
مع خالفات احتمال وقوع ذلك رغم نشدد فإننا

فرنسا».
كارل السويد خارجية وزير زار جانبه، من
من قسم على اطــلــع حيث غــزة قــطــاع  بيلت 
الذي اإلسرائيلي العدوان سببها التي األضرار
مصنعًا لألسمنت  الوزير يومًا. وزار 22 استمر
اإلسرائيلي الهجوم ــره دم غــزة مشارف على 

غزة أحياء أحد في المحتلة القدس ومستشفى
الهجوم جراء جسيمة  أضــرار  به لحقت  الذي

اإلسرائيلي.
مسئولي  مــع  الــســويــدي ــر ــوزي ال وتباحث 

أنه غير المستشفى ومسئولي المتحدة األمم
«حماس» مسئولي  مع اجتماع  أي يعقد  لم
منظمة ــــــي األوروب ـــاد  ـــح االت يــعــتــبــرهــا ــي  ــت ال

إرهابية.

(أ.ف.ب) لغزة  زيارته أثناء الخارجية السويدي وزير

على قناة «الجزيرة» «إسرائيل» تشدد الخناق
ف ب أ § القدس المحتلة -

تنوي عرقلة أن «إسرائيل» (الثلثاء) إسرائيلي أمس أعلن مسئول ]
قطر قــرار بعد أراضيها على القطرية  الفضائية  «الجزيرة» قناة عمل

الدوحة. اإلسرائيلي في التجاري التمثيل مكتب إغالق
عالقاتها العراقيل بقطعها وضعت التي هي قطر « إن المسئول وقال
على تشرف التي اإلمارة لمساعدة هذه أي داع هناك (إسرائيل). ليس مع

بنفسها». أوجدتها التي المشكالت تجاوز على (الجزيرة) قناة
مواطن على بكثير أصعب المثال سبيل «على سيكون أنه وأوضــح
دخول تأشيرة على الحصول الجزيرة لصالح يعمل أجنبي أو قطري

الغربية». الضفة في أو (إسرائيل) في والعمل للمجيء
االلتفاف سيحاولون الذين عمل أولئك تسهيل ننوي ال «كذلك وأضاف

في أخرى  أماكن في (إسرائيل) سفارات إلى التوجه عبر العوائق على 
العالم».

المكتب  يناير/كانون الثاني الماضي إغالق 18 في قررت قطر وكانت
المدمر اإلسرائيلي  العدوان على رداً الدوحة في اإلسرائيلي التجاري
ذكرت يومها  1300 قتيل، حسبما عن أكثر من أسفر الذي على قطاع غزة

القطرية. األنباء وكالة
«إسرائيل»، مع عالقات قطر تقيم العربية، الدول الكثير من وبخالف

الدبلوماسي. التمثيل البلدين تبادل عدم رغم
إسرائيليًا  تجاريًا  تمثيليًا مكتبًا قطر  تستضيف  1996 العام ومنذ
دورية لقاءات البلدين كال  من مسئولون يعقد كما دبلوماسيان، يديره 
مع عالقات تقيم  التي  الوحيدة الخليجية الدولة هي وقطر  باستمرار. 

«إسرائيل».

الغاز لـ«إسرائيل» تصدير استمرار مصرية تجيز محكمة
ب أ د - § القاهرة

ــس أم الــقــاهــرة  ــم ــاك ــح م ــــدى  إح ــت  ــغ أل  ]
ذات ــة ــم ــك ــح م أصـــدرتـــه ــًا ــم ــك ح ـــن)  ـــي ـــن (اإلث
ــاز ــغ ال ــر ــدي ــص ت مـــن ــر ــص ـــل يــمــنــع م ــــة أق درج

لـ«إسرائيل».
األوســـط الـــشـــرق ـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء وذك
العليا ــة  اإلداري المحكمة قضاة أن المصرية

أن إلى توصلوا إنهم الحكم حيثيات في قالوا
اختصاصها من ليس  اإلداري القضاء محكمة
ــرارات ــق ال بــأن ــوا ــض وق ــي الــقــضــيــة. الــنــظــر ف
البحر شــرق دول إلــى بالصادرات  المتعلقة
تقع إسرائيل بينها ومن  المتوسط األبيض

المصرية. الحكومة اختصاصات ضمن
محكمة حكم تنفيذ بوقف المحكمة وقضت
نوفمبر/تشرين في الصادر اإلداري القضاء

من لــلــجــنــة ــن  ــك ــم ي ــى  ــت ح ــي  ــاض ــم ال ــي  ــان ــث ال
وستعقد القضية.  دراسة القانونيين الخبراء 
ـــارس/آذار  م  16 في ــرى أخ جلسة المحكمة
سيتوصل التي النتائج إلى لالستماع المقبل 

الخبراء. هؤالء إليها
دعوى سابق مصري دبلوماسي رفع وقد
كونه «إســرائــيــل» ــى إل الــغــاز تصدير  لوقف 

السوقية. قيمته من أقل بأسعار يباع
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قمر اصطناعي محلي الصنع إيران تطلق أول

الرسمية اإليرانية األنــبــاء وكالة وقالت
باللغة (األمل «أميد»  القمر إن (الثلثاء)  أمس
وذكرت ــران. إي في بأكمله صنع الفارسية)
اصطناعي قمر أول «إنه فارس األنباء وكالة
،«2 سفير بالصاروخ وأطلق  أمتنا  تاريخ في

مصدراً. تذكر  أن  بدون
الرسمية األنباء وكالة قالت جهتها، من
ــن». ــي ــن اإلث «لــيــلــة ــق  ــل أط الــقــمــر إن  ـــا)  ـــرن (اي
ظهر لــقــطــات  اإليـــرانـــي الــتــلــفــزيــون ـــرض  وع
يصدر نــجــاد ــدي ــم أح محمود الــرئــيــس فيها 
«رسالة يحمل الذي  الصاروخ بإطالق  األمر
قول حد على الرئيس»،  من ــالم  وس صداقة 

فارس. وكالة 
إن قالت  فقد الطالبية، األنــبــاء وكالة أمــا
إلى الرسالة ــذه ه بــث  هــي للقمر عملية أول 

الطريقة. توضح أن بدون األرض،
اإليــرانــي الشعب «أيــهــا الــرســالــة وقــالــت 
اصطناعي قمر أول أبناؤكم  أرسل  لقد العزيز،
اهللا باسم األرض  مــدار في  وضع صنعهم من
أن وأضافت للشيعة. عشر» الثاني واإلمــام
في في الفضاء سجل إليران الرسمي «الوجود
والعدالة باهللا اإليمان تعزيز  أجل من التاريخ

الطالبية. الوكالة حسب والسالم»،

آب  ــس/ ــط ــس أغ  17 فـــي إيـــــران  ــت  ــن ــل وأع
الـــصـــاروخ ــاح ــج ــن ب ــت ــق ــل ــا أط ــه ــي أن ــاض ــم ال
قمر ــل ــق ن ــى ــل ع ــــادر ق ـــه أن مـــؤكـــدة  ــر»،  ــي ــف «س

خفيف. اصطناعي
يحدد أن بدون الحكومي التلفزيون وأكد
قمر ــع وض على ــادر ق ــاروخ ــص «ال أن  مــصــادر 
على المنخفض المدار  في خفيف  اصطناعي
وأقصى  األرض عن كلم 250 يبلغ أدنى بعد

كلم». 500 قدره
في ــا ــه ــت وق ــــدة  ع ــة ــي ــرب غ دول  ــت  ــك ــك وش
إن قالت التي  مثال فرنسا  بينها  من اإلعــالن،
خــارج للعمل ــدرات ــق ب يتمتع  ال  ــاروخ ــص «ال

الجو». طبقات
الجو طــبــقــات بــيــن ــل ــاص ــف ال ــد  ــح ال ــع  ــق وي

كيلومتر. مئة ارتفاع على والفضاء
نهاية فـــي أيـــضـــًا ــت ــن ــل أع إيــــران  وكـــانـــت 
أطلقت أنها الماضي الثاني تشرين نوفمبر/
«كاوشكر الثاني الفضائي صاروخها بنجاح

يحمله. كان مسبار استعادة من وتمكنت «2
من ــان ــق ــت ــش م الـــصـــاروخـــيـــن  أن  ـــدو  ـــب وي
األفضل ،«3 «شهاب الباليستي الــصــاروخ
ــداه م ويــبــلــغ  ــة ــي ــران اإلي ــة ــان ــرس ــت ال ــي  ف أداء 
لهذا ويــمــكــن كــيــلــومــتــر. ــي  ــف أل نــحــو  الــمــعــلــن 

الــكــوري ــاروخ ــص ال ــن ع المنبثق ــاروخ  ــص ال
يــضــرب أن ــًا ــري ــظ ن ـــــغ»،  دون ـــو  «ن ــي  ــال ــم ــش ال

أوروبا. شرق وجنوب «إسرائيل»
الفضائي الــبــرنــامــج الــغــربــيــون وانــتــقــد 
إيران تستخدمه أن يخشون الــذي اإليراني 

الضاربة. الباليستية قدراتها لتطوير
فارس وكالة قالت «أمــيــد»، القمر ــول  وح
جهتها، من ــدار». ــم ال في ــع  ووض «أطلق إنــه 
«صنع القمر إن الرسمية األنباء وكالة  قالت 
الخفيف»، النوع  من  وهــو ــران إي في بأكمله
مع اتــصــاالت ــراء  إج هو «هدفه أن  موضحة 
ــة». ــداري م قــيــاســات إلجـــراء ــة  ــي أرض محطة 
أنجزها  وأميد  2 سفير قطع «كل  أن  وأضافت

إيرانيون». علماء
حول  دورة ب15  يقوم «القمر  إن وتابعت 
مراقبته  ــري ــج وت ــة ــاع س  24 خـــالل األرض

دورة». كل في  األرضية المحطة عبر مرتين 
إيران تكون المدار، في أميد وضع تأكد وإذا
«إسرائيل»، بعد المنطقة  في  الثاني البلد
أقـــمـــار ــــــالق إط ــــــدرة عـــلـــى ــك ق ــل ــت ــم ــــــذي ي ال
الصين إلــى باكستان ولجأت اصطناعية.

المدار. في االصطناعية أقمارها لوضع
القمر إطالق إن إيراني سياسي محلل وقال
إيران قوية رسالة للعالم مفادها أن أوميد هو
صحيحة. بطريقة معنا التعامل وعليكم جداً
الــخــارجــيــة وزيـــر ـــال ــا ق ــاب ـــي أديـــس أب وف
ألغراض هو القمر إن  متقي منوشهر  اإليراني
االستفادة الدول كل حق من وأن تمامًا سلمية

التكنولوجيا. هذه (رويترز)من السفير  توضيحي لصاروخ رسم

رويترز ب، ف أ - طهران §

لها اصطناعي قمر أول اإلثنين مساء المدار في وضعت أنها إيران أعلنت ]
الدولية األسرة يعزز قلق أن يمكن ما ،«2 «سفير بصاروخ وأطلق بأكمله صنعته

اإلسالمية. للجمهورية الباليستية القدرات من

 

 2009 العام منتصف اإليرانية تدشين طائرة «الشبح»
أي بي - يو طهران §

أن أمس صفي شاه  حسن العميد اإليرانية الجوية القوة قائد أعلن  ]
العام منتصف تدشينها يتم سوف محليا صنعت التي الشبح الطائرة

الجاري.

إنجاز يتم ــوف س ــه إن قــولــه صفي  ــى إل لألنباء مهر  وكــالــة ونسبت 
األشهر غضون في الــرادار يرصدها ال  التي اإليرانية  الطائرة مشروع
جانبا «تتضمن  اإليراني الجيش  إنجازات إلى وأشــار  المقبلة. السبعة
البحرية القوة أن آخر  إيراني عسكري  مسئول  أعلن كما  بحتا». دفاعيا

«سيفاجئ الجميع». المقبل نيسان ابريل/ في عن إنجاز ستعلن

التجربة من قلقهما تبديان وبريطانيا فرنسا
ف ب أ § باريس -

باريس أن  الفرنسية الــخــارجــيــة وزارة  بــاســم المتحدث  أعــلــن   ]
العتبار الــمــدار، في اصطناعي قمر بوضع ــران إي قامت بعدما «قلقة»
لتكنولوجيا جدا»  «مشابهة اإلطالق  عملية  في المستخدمة التكنولوجيا

للصحافيين شوفالييه اريك المتحدث وقال للقارات. العابرة الصواريخ
التكنولوجيا «هذه أن إلى مشيرًا قلقنا» يثير الصناعي القمر هذا «إطالق إن
ذلك نربط أن سوى يسعنا «ال وتابع الباليستية». للقدرات جدًا  مشابهة
كما نووية». عسكرية قدرة (إيــران) تطوير بشأن  الشديدة بالمخاوف

القمر. إطالق من أيضًا قلقها عن البريطانية الخارجية عبرت

يانغ لبيونغ النووي البرنامج وقف على مصممتان وسيئول واشنطن

بعيد المدى صاروخ إلى اختبار تسعى كوريا الشمالية
ف ب أ - واشنطن § سيئول،

الـــكـــوريـــة ــــاء ــــب األن وكــــالــــة  ــــــرت  ذك  ]
أن (الثلثاء) ــس أم «يــونــهــاب» الجنوبية 
اختبار ـــراء إلج تستعد الشمالية ــا ــوري ك
موقع ــن م ــدى ــم ال بعيد صــــاروخ ـــالق  إلط
بين العالقات  تشهد  بينما للتجارب  جديد

شديداً. توتراً الكوريتين
االســتــخــبــارات إن ــاب» ــه ــون «ي ــت  ــال وق
ــدت رص الجنوبية ــة ــوري ــك وال األمــيــركــيــة
على هي ينقل قطعة اسطوانية قطارا أخيرا
«تايبودونغ- طــراز من صاروخا ــح األرج
محدد غير مصدر عن الوكالة ونقلت .«2
أن يمكن الصاروخ إلطالق االستعدادات  أن

أو شهرين. شهر خالل تستكمل
«سانكاي اليابانية الصحيفة ــدت وأك
تجسسية اصطناعية  أقمارا أن شيمبون» 
تضم أن  ــن ــك ــم ي ـــة ـــاوي ح تــســلــيــم  ــت  ــف ــش ك
بعد على تونغشانغ موقع في صــاروخــا
الصين. الحدود مع جنوب أربعين كلم نحو
أن نظريا «2 «تايبودونغ للصاروخ ويمكن

االساكا. يبلغ
تعليق الجمعة  الشمالية كوريا وأعلنت 
مع والعسكرية السياسية اتفاقاتها كــل
تدفع بأنها المتهمة الجنوبية جــارتــهــا

حرب». «حافة إلى البلدين
األبيض البيت أعلن متصل، صعيد على
ونظيره اوباما باراك األميركي الرئيس أن
في تعهدا باك ميونغ لي الجنوبي الكوري
العمل الماضية قبل الليلة  هاتفي اتصال

التسلح النووي برنامج وثيق لوقف بشكل
الشمالي. الكوري

األبيض البيت بــاســم  المتحدث وقـــال
مسألة «ناقشا ولي  اوباما إن  غيبز روبرت
بشكل العمل  على واتفقا الشمالية كوريا 
المفاوضات وعبر حليفين بصفتهما وثيق
األسلحة ـــة إزال إلــى للتوصل الــســداســيــة

الشمالية». لكوريا النووية والبرامج
ــــان «خـــــالل ــــي ب وأضـــــــــاف غـــيـــبـــز فـــــي
التزامه عن اوباما عبر الودية، المناقشات
ـــات ـــوالي ال ــن ــي ب ــف ــال ــح ــق حــيــال ت ــي ــم ــع ال

الجنوبية». وكوريا المتحدة
بــاســم ــدث ــح ــت ــم ال ــول، قـــال ــئ ــي وفـــي س
كوان دونغ لي الجنوبية الكورية الرئاسة
من بمبادرة جرى الذي الهاتفي إن االتصال

دقيقة. 15 نحو استمر األميركي الرئيس
«حول صحافيين  مع  لقاء  في ــاف  وأض
قال الشمالية الكورية النووية المسألة
ـــدول ال ــزز ــع ت أن ــم ــه ــم ال مـــن  ـــه  إن ــس  ــي ــرئ ال

المفاوضات السداسية». في إطار تعاونها
الجنوبي ــوري  ــك ال الــرئــيــس أن  ــع  ــاب وت
الجديدة األميركية لإلدارة شكره عن «عبر
النووية المسألة حيال الثابت لموقفها
أن المتحدث وأوضح الشمالية». الكورية
التي الحوادث من  «سلسلة إن  قال اوباما
بــأن ــاد ــق ــت إلـــى االع ــرا» دفــعــتــه ــؤخ جـــرت م
األسلحة من الكورية الجزيرة شبه إخالء
تعاون بفضل يتحقق أن يمكن الــنــوويــة

الست». الدول

المتابعة تقترح طهران
دبلوماسييها مصير لكشف لبنان مع

ف ب أ § طهران -

في اإليــرانــي السفير أعلن   ]
سلمت ـــالده  ب أن أمـــس ــروت  ــي ب
«لجنة بتشكيل اقتراحًا لبنان
ــة ــي ــان ــن ــب ل مــتــابــعــة مــشــتــركــة
مصير عـــن لــلــكــشــف إيـــرانـــيـــة» 
خطفوا الذين األربعة مواطنيها

.1982 في لبنان في
ــا رض ــد ــم ــح م ــر ــي ــف ــس وقـــــال ال
وزير مع اجتماع بعد شيباني
ـــوزي ــي ف ــان ــن ــب ــل الـــخـــارجـــيـــة ال
اللبناني الوزير سلم إنه صلوخ
ـــي ـــران ـــن نــظــيــره اإلي ـــة م ـــال رس
اقتراحا تتضمن متقي منوشهر
ــة ــي ــالم اإلس ــة ــوري ــه ــم ــج «مــــن ال
مشتركة متابعة لجنة بتشكيل
على ــرف ــش ت ــة ــي ــران إي لبنانية 
والحيثيات التفاصيل متابعة

الملف». بهذا المتعلقة
رافــقــه ـــذي ال ـــال شــيــبــانــي وق
ــن ــس ــح م ــــــه نــــجــــل ــــــارت ـــــي زي ف
ــوي ــوس ــم ال ـــــد ـــوي، رائ ـــوس ـــم ال
الدبلوماسيين، عائالت ممثال
أن ـــي ف ـــل ـــأم «ن ــن، ــي ــي ــاف ــح ــص ــل ل
من والمؤازرة بالتعاون  نحظى
مجال ــي ف اللبنانية الحكومة 
بهذا المتعلقة المالبسات كشف
والدبلوماسي السياسي الملف
في واإلســـراع (...) واإلنساني

اللجنة». تشكيل

الدبلوماسيين «ملف أن وأكد
كبرى بأهمية يحظى  ــة ــع األرب
فــي ـــي الــمــســتــويــات ـــل عــلــى اع
مــبــاشــرة ـــو مــوجــود إيـــــران، وه

محمود الــرئــيــس ـــراف إش تحت 
أن ــى إل ـــار ــاد». وأش ــج احــمــدي ن
«مندوبا سيسمي نجاد احمدي

المشتركة». اللجنة  إلى

للموازنة أوباما مرشحة
منصبيهما عن يتخليان الصحة ووزير

ب،رويترز أف - واشنطن §

أن  أمس اوباما  بــاراك  األميركي الرئيس أعلن ]  
الضرائب، مصلحة مع متاعب يواجه الذي داشل توم

للصحة. كوزير منصبه عن التخلي طلب
توم  مني بيان «هذا الصباح، طلب اوباما في  وقال
واألجهزة للصحة ــرا  وزي تعيينه عن التخلي داشــل
بحزن الـــقـــرار ـــذا ه عــلــى  ــــق أواف ـــي  إن ــة.  ــي ــاع ــم ــت االج
بالتزامن األبيض البيت  نشره بيان  وفي ــف». وأس
االضطالع يستطيع  ال إنه داشل قال اوباما، بيان مع
للكونغرس التامة «الثقة من مستفيدا بمسئولياته

واألميركيين».
أمس سابق وقــت  في أعلن األبيض البيت  وكــان
على لإلشراف اوباما اختارها  التي  كليفر نانسي أن
للترشيح. قبولها سحبت واإلنفاق الموانة  إصالح
لقد للصحافيين  األبيض البيت باسم متحدث وقال
إعالم وسائل انسحابها.وقالت وقبلنا انسحبت
تتعلق مشكالت  بسبب انسحبت كليفر إن أميركية 

بالضرائب.
ثالثا بارزا جمهوريا  اوباما اختار آخر  جانب من
جود السناتور بترشيح امس لحكومته لالنضمام

التجارة. وزير لمنصب نيوهمبشاير من جريج

سيئول  (رويترز) في سكود صواريخ على يحتوي يمر بجانب متحف كوري

بريطانيا في بحذاء الصيني الوزراء رئيس يرشق شاب
ب ف أ - كامبريدج §

جياباو ويــن  الصيني ـــوزراء  ال رئيس  اختتم  ]
بينما شاب قاطعه إذ سار غير بحدث أوروبية جولة
البريطانية كامبريدج جامعة في خطابًا يلقي كان

«ديكتاتور». بأنه  ووصفه بحذاء  ورشقه
في بـــرس» ــس ــران «ف ــة ــال وك ــن م صحافي  وقـــال 
رئيس عن متر نحو بعد  سقط على  الحذاء  إن المكان
السيطرة من الشرطة وتمكنت الصيني. ـــوزراء ال
يتكلم كان والذي الغربية المالمح ذي الشاب  على
تكشف لم لكنها أوقفته ثم غريبة، بلكنة اإلنجليزية

هويته.
مــســاء الــمــحــلــيــة ــة ــرط ــش ــة فـــي ال ــق ــاط وذكــــرت ن
عاما   27 العمر من يبلغ ــذي ال «الشاب أن اإلثنين
العام. بالنظام بــاإلخــالل بالتسبب واتــهــم ــف  أوق
محكمة أمام  فبراير/شباط من العاشر في وسيمثل 
إنها (الثلثاء) ــس أم الصين قالت كــامــبــريــدج».و
العميق» «باستيائها البريطانية الحكومة أبلغت
أن نفسه  الوقت في أكــدت لكنها الحادث، هذا بعد

تتأثر لن البريطانية الصينية الثنائية العالقات
الخارجية وزارة باسم المتحدث وأكد الحادث. بهذا
الصيني «الجانب  أن بيان في يو جيانغ الصينية 
وأضاف الحادث».  جراء العميق استيائه عن  عبر
العميق أسفه عــن ــرب أع البريطاني «الجانب أن 
هذا ستعاقب بريطانيا إن وقــال الصيني  للجانب 
«الوقائع أن وأوضح القانون». بموجب الشخص
المشين العمل  بهذا قام  الذي الشغب  مثير أن  تثبت
عالقة تطور يوقف  ولــن الجمهور  من مقبوال ليس

وبريطانيا». الصين بين ودية
الــشــاب وقــف  خــطــابــه، يلقي ويــن كــان  وبينما 
الــوزراء رئيس باتجاه  وألقاها حذائيه  أحد وخلع
«هذا وأضاف فضيحة». «أنها يصرخ وهو الصيني
اإلصغاء يمكننا كيف هــنــاك، الــواقــف الديكتاتور

صفارة. يستخدم أن  قبل يرويها؟»، التي  لألكاذيب
واحتجوا»، «قفوا الحضور  إلى  متوجها وأضاف
من بــإخــراجــه يقومون الشرطة ــال رج ــان ك بينما 
عار عليك «عــار الحاضرين مــن ــدد ع ورد الــقــاعــة.

عليك».

15 يشتبه  تعتقل إسبانيا
بـ«القاعدة» صلتهم في

أ ب د برشلونة - ف ب، §

الجنسيتين  يحملون شخصًا  15 أن اإلسبانية الشرطة ــرت ذك ]
(شمال برشلونة في (الثلثاء) أمــس اعتقلوا والهندية الباكستانية
الوثائق لتزوير شبكة ضد عملية ــار إط في ــرق) (ش وفالنسيا ــرق)  ش

باإلرهاب. مرتبطة باإلسالميين المتورطين
في وخمسة برشلونة ــي ف عــشــرة وهــم المعتقلين، بــأن ويشتبه 
بتنظيم عالقة  على سفر ـــوازات ج لتزوير بشبكة مرتبطون  فالنسيا
في خصوصًا مداهمات  رافقتها التي باالعتقاالت وسمح «القاعدة».
المدينة في الوطنية  المحكمة قاضي  برشلونة،  وسط في رافال  ال حي
وضاعفت اإلرهاب. ملفات  المكلفة الرئيسية االسبانية الجزائية الهيئة
اإلسالمية وخصوصا األوساط األخيرة العمليات ضد األشهر في اسبانيا
المدني الحرس فكك شرق). ومطلع العام الماضي، (شمال كاتالونيا في
من الباكستانيين، يشتبه اإلسالميين المتشددين معظمهم من مجموعة

شرق). (شمال برشلونة في هجوم إعداد في بتورطهم

(أ.ف.ب) لبنان في المختطفين اإليرانيين للدوبلوماسيين صور

(أ.ف.ب) حمل القمر االصطناعي  الذي من صاروخ السفير نوعًا يشاهدون فنيون
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. المناطق بعض في األتربة مع تصاعد معتدل

السواحل عند اقــدام ثالثة إلى  قدمين
. البحر عرض في اقدام 3 إلى 6 ومن

من 22  17 إلى 22 وتصل شمالية غربية
. احيانًا عقدة 27 عقدة إلى
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كتابته مهمة  تولى الذي وملك» وشعب «شمس المقبل الجنادرية» «أوبريت تلحين مهمة إدريس عبدالرب يواصل  ]
القليلة األيام خالل إنجازه المفترض من  الذي العمل هذا لوحات لتلحين إدريس تفرغ  حيث عبدالمحسن، بن  بدر األمير 

الماجد راشد والفنان عبده محمد  العرب  فنان  من كل به  سيشدو الذي  الصوت تركيب  مهمة  في  ذلك بعد ليبدأ المقبلة،
إبراهيم. عباس والفنان عبداهللا عبدالمجيد والفنان

ثالث بعد  «الجنادرية» في ــس إدري عبدالرب للملحن الرابع الحضور هو وملك» وشعب «شمس أوبريت ويعد
العشماوي، الفجر» لعبدالرحمن وأوبريت «خيول بن هذال، خلف ورجال» للشاعر أوبريت «دولة هي سابقة محطات

في مسيرته عبدالمحسن بن بدر لألمير الرابعة كذلك المرة هذه تعد المبدل، فيما مع الشاعر فهد «البيعة» وأوبريت
- التوحيد  «فارس  ،«1992 - حق «وقفة هي  والناس  الوطن حديث التزال أوبريتات ثالثة قدم أن بعد الشعرية

العام «الجنادرية» لـ السادسة الدورة في  الفني النشاط استهل الذي  البادي» «اهللا نشيد إلى إضافة ،«1999
.1990

أن المقرر من إذ العام، لهذا  الجنادرية» «مهرجان لوحات بروفات عمل في البدء  سيتم أخرى، جهة من
تلفزيون «مركز لـ العام لهذا األوبريت إنتاج سيكون حيث المقبل، آذار مــارس/ شهر في االفتتاح يكون

راشد للفنان وسيكون والدرامية، الفنية اللوحات من عــدداً األوبريت ويتضمن ،«mbc األوســط الشرق
أوروبية دول  من  عمالقة  مرئية  شاشات استيراد  سيتم كما المهمة،  هــذه تجسيد في دور الشمراني

المهرجان. في تستخدم التي الحديثة والمعدات التقنيات إلى باإلضافة المهرجان، لوحات لعرض

نجوم من كبيرة بمشاركة ]
ــر، ــص ــج وم ــي ــل ــخ ـــن ال الــــدرامــــا م
ـــق الـــفـــنـــان الـــكـــومـــيـــدي ـــل ـــط ان
ــــز الـــمـــالـــكـــي ــــاي الــــمــــعــــروف ف
ــد ــدي ــج ال ــل ــس ــل ــس ــم ــر ال ــوي ــص ــت ل
بــدأت ــي ــت ال «عــيــال مــنــفــوحــة»
بين ـــدور ت ــره ــوي ــص ت ــرات  ــي ــام ك
الرياض مدينة ـــواري وح ــة أزق
الجدران ذات «اللوكشينات» و
كبير عــدد وبصحبة الــضــيــقــة، 
ــا ــدرام ال ــي ف التمثيل نــجــوم ــن  م
ــــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة ــــودي ــــع ــــس ال

والمصرية.
ــال ــي «ع ــل الــجــديــد ــس ــل ــس ــم ال
من أعمال «الصدف منفوحة» هو
ــي»، ــرئ ــم وال لــإلنــتــاج الــصــوتــي
من كبير عــدد فيه  يشترك  ــذي ال
المالكي فــايــز  منهم: الفنانين
طـــارق ــاء ــي ــم ول ــع ــدف ــم ــي ال ــل وع
وحمد الـــرقـــراق وعــبــدالــرحــمــن
وماجد منقاح وخــالــد المزيني
السعيد  وأغـــاديـــر ـــواز ف ــرب  ــط م

ــداهللا ــب وع ــاوي ــط ــع ــام ال ــس ــت واب
وفهد ــداهللا ــب ع وعـــوض ــي ــام ــي ال
من المسلسل وغــيــرهــم، العمر 
إخراج من المدهش  سعد  تأليف

العوالي. محمد
في المالكي فايز  الفنان  يقدم
دور منفوحة» «عــيــال مسلسل
طموحات يحمل ــذي ال «رابـــح»
خيالية تــكــون تــكــاد  ــس  ــواج وه
مع حي ــواري ح في عــاش  لفتى 

ولكن (العيال) الصبية بعض
وجهها في تقف الطموحات تلك
ــي ــت ــــاالت ال ــــك ـــن اإلش ــر م ــي ــث ــك ال
القريب المجتمع  مــن يواجهها
يحاول المقابل فــي ولكن منه،
يحقق أن السبل وبــكــل ــداً ــاه ج
الكثير تحدث  وبالتالي أحالمه، 
من التي الطريفة المواقف مــن
سيتميز المالكي فايز أن المؤكد

العمل. نجوم باقي مع بها

ال الـــطـــبـــيـــعـــة إن  قــــــال  مــــن   ]
تشاركهم وال  ــا، ــه ــول ح بــمــن تــشــعــر 

الطبيعة إن فالحقيقة مناسباتهم؟
ــه ــراح ــأف ب ــر ــع ــش ــق اإلنــــســــان وت ــش ــع ت

 14 من الفترة وفــي البتهاجه،  وتبتهج
الماضي،  الثاني كانون يناير/  16 إلى

احتفلت تــحــديــداً، الــفــجــيــرة ــــارة  إم فــي 
نوعه، من فريد بمهرجان  احتفاء  الطبيعة

هيئة أطلقته ــه،  ــرح ط ــي ف جــديــد 
ـــالم، واإلع للثقافة الفجيرة

الفجيرة «ملتقى اسم حمل
فانتثر للربابة»، األول

نسائم ــت  ــّب وه الــمــطــر،
مرحبة العليلة  الجبال 

بــــضــــيــــوف مــلــتــقــاهــا
الحزن بآلة ومحتفية
ـــق الـــمـــرافـــقـــة ـــّت ـــع ـــم ال

جميع من والقادمة لهم،
أشــرقــت كــمــا ــي، ــرب ــع ــــاء الــوطــن ال أرج

عهد ولي ُمحّيا من الملتقى هذا افتتاح رعاية شمس
الشرقي، محمد بن حمد بن  الشيخ سمو الفجيرة
للثقافة الفجيرة لهيئة األعــلــى الرئيس وحــضــور
ظل ــي ف الــشــرقــي،  حمد  ــن  ب راشـــد الشيخ واإلعــــالم 
رئيس ترأسها  مختصة لجنة  قبل  من متميز تنظيم 
الفجيرة بلدية ورئيس الضنحاني، محمد الهيئة
الشاعر لها العام التنسيق وتولى األفــخــم، محمد
لها التنظيم في ــارك وش الباسلي، سالمي ــي األردن
خالد ــي  ــارات اإلم الشاعر المنظمة اللجنة أعــضــاء
حافلة ــام أي ثالثة في ــالن، ع وإبراهيم الضنحاني 
البحثية األوراق مــن المنبعثة الفكر، بموسيقى
الذي المكان عبق  ثناياها في منها كل  حملت التي
«الــربــابــة» تــاريــخ عبق انبعث حيث منه،  جــاءت 
قدمها التي البحثية الــورقــة طيات مــن األردن مــن 
األردنية بالجامعة والتصميم الفنون كلية عميد
هذه تاريخ عن الكثير قالت  التي  حمام، عبدالحميد
ألحزان المحاكية عازفها بأحزان الموشومة اآللــة
الخيل «سبيب» من المصنوعة ذات األوتار اآلخرين،
الحيوانات بجلد المحمية الخيل، ذيــل شعر وهــو
ومن خدمته.  على وتقوم اإلنسان  يستأنسها التي
التي «الربابة»، بتاريخ اإلحساس وقع تزايد مصر
قالت حينما اختراعها في الرئيسي الدور للمرأة كان
أعود لن بأنني «أقسم لزوجها: غضب ذات زوجــة

العود». ويتحدث الحجر ينطق حتى
الــربــاب ـــة «آل أو «الـــجـــوزة» ســّمــوهــا مصر  وفــي 
الهند جوز ثمرة بقايا  من تصنع ألنها  المصرية»، 

ـــــف ـــــل ـــــغ وت
فــــتــــحــــتــــهــــا
الــرئــيــســيــة
السمك، بجلد
ــــة ورق ـــت ـــال ـــق ف
حــــــــــــــســــــــــــــام
عــــبــــدالــــهــــادي
الــتــي ــة ــي ــث ــح ــب ال
ـــوان: ـــن ــت ع ــل ــم ح
«الــــــــربــــــــابــــــــة
الــــمــــفــــهــــوم  ..
والــــــتــــــاريــــــخ»،

لكثير هـــذها عـــــن تـــــاريـــــخ
بحلقتين حافًال األول  اليوم  فكان  الساحرة، ــة اآلل
إدارة تولى البحثيتين، الورقتين  أعقب حواريتين
تولى فيما وهبة، زاهي والشاعر اإلعالمي أحدهما
التوالي. على الباسلي، سامي اإلعالمي الثاني إدارة
بل «الربابة»، في  البحث مجال فقط  هذا يكن لم
الشعبي الفن بهذا  ُحبلى إفريقيا ــت  ــازال وم كانت 
متناهية، برشاقة العريق الــمــوروث عبر المنتقل
في فاعل  حضور للسودان كــان التالي اليوم ففي
الموسيقى منظومة  ضمن «الــربــابــة» موقع بيان 
الفنان قدمها  متميزة بحثية ورقـــة فــي  العربية،
الحضور ــّرف ع حيث  عبدالقادر، سالم  عبدالقادر 
السودان في «الــربــابــة» آلــة وهــي  ِكيّكي» «أم  على 
أو «الـــهـــّداي» ــة ــق ــراف م ــي ــــا الــمــهــم ف ــــح دوره وأوض
في الــجــانــب مهيب  ــان  ك الـــذي ــي ــودان ــس ال الــشــاعــر 
سهام ــن وم مــفــرداتــه سيف مــن وُيخشى مجتمعه 
طاسة من المكونة مرافقته عن الصادرة موسيقاه
بلسان يتحدث بوتٍر والمزينة الغزال بجلد مغطاة
وهي «إمــــزاد» لـــ الحضور  ــان  ك ــراً ــي أخ ثــم  ــره.   ــاع ش
ثمرة هيكل ــن م المصنوعة الليبية، ــة» ــاب ــرب «ال
أنواع كل وتشترك الغزال،  بجلد والمغطاة  اليقطين
للعزف، يستخدم ــذي ال الوتر كــون  في «الربابة»
لـ حيث ذيلها، شعر من  أي  الخيل  «سبيب» من هو
قديم تاريخ الطوارق قبائل عند الليبية «الربابة»

فقدم الصحراء، في المتناثرة ــار اآلث في ثابت جــداً
الكثير قــالــت ورقـــة  عــصــمــان، أحــمــد أمـــود  الــبــاحــث 
وديمته هماكي، سولي تينا العازفتين بمرافقة عزف
واإلعالمية الشاعرة أدارته طويل صباحي حوار في

الجودر. هنادي البحرينية
األول الــفــجــيــرة «ملتقى صــبــاحــات هـــذه  كــانــت 
بالشعر، معطرة فكانت مــســاءاتــه ــا أم لــلــربــابــة»،
في المفرح الحزين الشجي ــة» ــاب ــرب «ال وبــصــوت 
الملتقى ليلتي فــي بالعزف فــشــارك ـــه، ذات الــوقــت 
ترنم اإلمــــارات  فمن مختلفة، مناطق مــن  ــون  ــازف ع
المحببة اإلماراتية بلهجته الكيبالي علي العازف
واإلعالمي الشاعر تغّنى الكويت ومن القلوب، إلى
وبلهجة ســوريــة  ــن وم الحشاش، مهلي ــازف ــع وال
خلف ــازف  ــع ال ترنم الــعــراقــي النغم عليها  يطغى 
الهاشمية األردنية المملكة ومن السرحان، العفات
شتيوي مــحــمــد الـــعـــازف األصــيــل ــزف  ــع ــال ب تــفــّرد 
لـ الجميل الحضور كــان الــســودان ومــن الخريشة، 
كشاعر ُيعرف كما أو عثمان، عبداهللا أحمد  «الهّداي»
أيضًا تميز قطر  ومــن الحاجه»، ــد «ول بـ بيئته في 
ومن المري، راشد بن جابر الربابة وعازف الشاعر
كون في العربية الدول جميع عن اختلفت التي ليبيا
العازفتان تغنت على النساء، حكراً «الربابة» عزف

وغنتا معًا فعزفتا هماكي وديمته سولي محمد تينا
شعراء ثالثة  تألق السعودية ومن مختلفة، بطريقة
رواف الــظــفــيــري، عــبــدالــرحــمــن «ربــابــة»  ــي  ــازف وع
مصر جمهورية من أما  الحريثي، والعازف  العنزي،
العازف عزف  الملتقى  حضور أدهــش فقد العربية
لموسيقى كان الذي متولي،  سالمة  العم  المصري
األسد نصيب  كلثوم  أم  العربي الطرب  سيدة  أغاني 

معزوفاته. في
فني لعمل ــع رائ بعرض الملتقى مساء  وتــزّيــن 
ــالم واإلع للثقافة الفجيرة هيئة قامت ــداً ج متميز
بإنتاجه،وهوعبارةعنفيلميحكيقصة«الربابة»،
كعمل وأخرجه الباسلي، سامي الشاعر بتأليفه قام
التمثيل طاقم أما الخزوز، إياد المتألق المخرج فني
بن «نمر أو المصري، ياسر المتألق النجم من فكان
والفنانة الخليج، في الكثيرون يعرفه كما عدوان»
من وجميعهم سحويل  نجالء والفنانة عمران نادرة
األول الفجيرة «ملتقى الهاشمية. األردنية المملكة
على الحفاظ نحو الــبــدايــة خــطــوة ــان ك لــلــربــابــة»، 
تستحق بداية ثمين، شعبي كــمــوروث «الربابة»
انتقاء وحسن التنظيم، بحسن حظيت اإلشـــادة،
وسّجلت الشعبي، الموروث  فيها فتألق  العازفين،
الشعبي. روافد األدب من مهم رافد للفجيرة سبقًا في

الجديد، الغنائي من إعداد ألبومها أنغام الفنانة انتهت ]
استقرت بعدما األسواق،  في قريبًا لطرحه حاليًا وتستعد 
يكون أن على والمرئيات» للصوتيات «روتانا شركة مع

المقبل. آذار شهر مارس/ مطلع طرحه موعد
من أنغام «انتهت أنغام: المطربة من المقربين أحد وقال
بتجهيز حاليًا ونقوم الجديد، األلبوم أغاني جميع تسجيل
في قريبًا لطرحه استعدادًا (الماستر) النهائية النسخة

األسواق».
«مهزومة» منها:  األغاني  من  الكثير  أنغام ألبوم يضم
عصام ــع  ــوزي وت ــز  ع خــالــد ــان ــح وأل طعيمة أمــيــر  كــلــمــات 
وألحان طعيمة أمير  كلمات بالك» في «مــش  الشرايطى، 
كلمات معاك» أعيش لو «ياه حمدي،  نادر وتوزيع عز خالد
و الشافعي، حسن وتوزيع عز  خالد  وألحان طعيمة أمير
خالد وتوزيع وألحان طعيمة أمير كلمات تحزن» ال قلبي «يا
بهاء كلمات بعض» نصارح  «لو  أغنية  إلى  باإلضافة عز.
الشافعي، حسن وتوزيع عز خالد وألحان محمد الدين
عز خالد وألحان محمد الدين بهاء كلمات أحبك» «نفسى
أمير كلمات كتير»  «ساعات و الشرايطي، عصام  وتوزيع
الشافعي. حسن وتــوزيــع الــنــادي  محمد  وألــحــان طعيمة 
الموسيقار مع الجديد  ألبومها  في تتعاون  أنغام  أن يذكر
بهاء الشاعر كلماتها كتب أغنية في الشريعي عمار الكبير

الشافعي. حسن ووزعها محمد الدين

الـــفـــنـــانـــة بـــــــررت   ]
رأس ليلة غناءها شيرين
األوضــاع ظــل فــي السنة 
ــــزة، غ ــــي ـــة ف ـــوي ـــأس ـــم ال
اتّخذت كنت «لــو قائلة:
وامتنعت عن هذا الموقف
أتــخــرب كـــان الــمــشــاركــة
ال ــــا وأن ــــاس... ــــن ــت ال ــي ب
لهم أتسبب أن يرضيني
واألذى. الخسائر بــهــذه
ـــواء س مــوقــفــي، أن  ــا  ــم ك
يقدم لن أغِن، لم أو غنيت
أو يــؤثــر ولــــن يــؤخــر  أو 
في الفلسطينيين يساعد

شيء».
ــــت: «لــكــنــنــي ــــاف وأض
أصـــلـــي شـــــك دون  مـــــن 
يــزيــح كــي مــن كــل قــلــبــي
الــــمــــعــــانــــاة هــــــــذه  اهللا 
ـــة عـــــن صـــــدور ـــب ـــي ـــره ال
نراه ومــا الفلسطينيين،
ـــر أثَّ ــازر ــج ــم ــل مـــن صـــور ل

جميعًا». فينا

المعّتق! آلة الحزن األول»... ُينطق الربابة «ملتقى

أيام الصوت خالل وتركيب األوبريت جاهز...

وشعب وملك» «شمس بـ إدريس مشغول

بشخصية المالكي... فايز
منفوحة» «عيال في «رابح»

أغِن لم غنيت أو شيرين:
الفلسطينيين يساعد لن

ألبومها تطرح أنغام
مارس في الجديد

أنانية إبراهيم غادة
صغيرات» «مطلقات في
فيلم لتصوير إبراهيم ــادة غ الشابة  الفنانة تستعد   ]
ياخور، باسم  السوري الممثل ــام أم صغيرات» «مطلقات
التي الكبار،  العلماء أحــد ــة زوج شخصية  خالله وتجسد
غادة تجهز كما شديدة. أنانية وتتملكها المادة وراء تسعى

الماجري. شوقي التونسي إخراج من جديد سوري لفيلم
لتتقن الــســوريــة  اللهجة حاليًا إبــراهــيــم غــادة  وتتعلم 
األعمال في العرب الفنانين مشاركة وعن العمل. في دورها
باهتمام يحظون العرب الفنانين «بعض قالت: المصرية
قرارات جاءت  ولهذا والمخرجين، المنتجين قبل من  كبير
والتنسيق النقابي العمل لتنظيم األخيرة الممثلين نقابة

الفنية». األعمال بين
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تقنية  بكلية المستمر التقني  التعليم برنامج  ينظم فبراير:  5  -  1 @
«األدوبي في إحداهما تدريبيتين، دورتين البحرين جامعة في المعلومات
«استخدام في  واألخــرى الجزيري، يوسف فيها يحاضر فوتوشوب»،
البرنامج مدير فيها يحاضر ،«Deskto Publishing ديزاين إن  األدوبي 
كلية  مبنى في ظهرًا  1:00 حتى  صباحًا  9:00 الساعة من الصفار. علي

بالصخير. (S40) المعلومات تقنية
اإلشارة  لغة في دورة البحرينية  الصم جمعية  تنظم فبراير: 5  -  1 @
محمد ـــارة اإلش لغة خبير فيها يحاضر  الصحة، مــجــال فــي  للعاملين 
لدعم بالمركز الوطني وذلك الكويت، دولة من عبداهللا علي ومنى الرامزي

االجتماعية. التنمية لوزارة التابع األهلية المنظمات
عبداهللا  حسن والتجارة الصناعة وزير رعاية تحت فبراير: 4  -  2 @
بيت مع وبالتعاون الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة  تعقد فخرو،
التنمية في النظيفة التكنولوجيا حول الدولي المؤتمر الكويتي التمويل

للمعارض. الدولي البحرين مركز في وذلك االقتصادية،
واألمومة  الطفل  رعاية جمعية رئيسة رعاية تحت فبراير:  5  -  2 @
للجمعية التابعة الثقافية اللجنة تنظم خليفة، آل سلمان بنت هند الشيخة

مدينة عيسى. في الجمعية بقاعة المكياج» فن في «دورة جمالية
التعليم  «معرض  البريطاني الثقافي المجلس ينظم فبراير:   4  -  3 @
من  فبراير:  3 األول اليوم وسيكون ،«(2009 (أديوكيكس بريطانيا في
من  فبراير:  4 الثاني  واليوم مساًء)،  8:30 حتى  عصرًا  4:30) الساعة
حتى  عصرًا  5:00 ومن  ظهرًا،  12:30 حتى  صباحًا  10:30) الساعة

الخليج. أوال بفندق قاعة وذلك في مساًء)، 9:00
السلمانية  بمجمع واألسنان الفم جراحة قسم ينظم فبراير: 5  -  3 @
من  أيام،  3 لمدة والفكين  الفم جراحة  تخصص في تدريبية  دورة الطبي 
الخليج بجامعة (4) رقم بقاعة عصرًا 4:00 إلى  صباحًا  8:00 الساعة

العربي.
من  البدنية» «اللياقة دورة النسائية أوال جمعية تنظم 3 - 5 فبراير: @

في عراد. الجمعية مساء بمقر 8:00 - 7:00 الساعة
الوطني  العمل بجمعية  السياسي ــد وع منتدى ينظم فــبــرايــر:  4 @
المحامية فيه يتحدث الحجيرة»، قضية «متهمي حول لقاًء الديمقراطي
عبداهللا اإلنسان لحقوق البحرينية  للجمعية العام واألمين  السيد جليلة
مساًء   8:30 الساعة تمام  في وذلك الجشي، محمد والمحامي الــدرازي 

الحصم. أم في «وعد» بمقر
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سمو رئيس الوزراء جائزة على بمناسبة حصول البلدية

«الوسطى» الفنية بـ الخدمات يكرم إدارة الكعبي
مدير بحضور  الكعبي، جمعة والزراعة  البلديات  شئون وزير كرم  ]
البلدي المجلس ورئيس الغتم يوسف الوسطى المنطقة بلدية عــام
تقديراً وذلــك البلدية، في الفنية الخدمات إدارة الحسن، عبدالرحمن
جائزة على  البلدية حصول عنها وأثمر موظفوها بذلها التي للجهود 

بلدية ألفضل خليفة آل سلمان بن خليفة الشيخ الـــوزراء رئيس  سمو
المنطقة بلدية نظمته الذي الحفل خالل اإلدارة تكريم وجاء .2007 للعام
جائزة على  حصولها بمناسبة بــالزا، كــراون فندق في أخيراً  الوسطى
الفنية الخدمات إدارة مديرة ــدت أه جانبها، من ـــوزراء.  ال رئيس سمو 

والموظفين األقسام رؤساء جميع إلى النجاح هذا يوسف محمود فاطمة
عملهم، مجال في ومثابرة من جهد قدموه مشيدًة بما في اإلدارة، العاملين
إلى أفضل الخدمات وتقديم المستوى هذا على المحافظة إياهم إلى داعيًة

المنطقة الوسطى. في األهالي والمقيمين

لغزة تنتصر الصديق» «أبوبكر
جاللة رأسها وعلى الرشيدة القيادة بموقف احتداًء ]
مــدرســة ــاء ــن ب بــإعــادة خليفة، آل عيسى ــن  ب حــمــد  الــمــلــك 
أبوبكر ــة ــدرس م دشــنــت الــخــاصــة،  نفقته على  ــورة  ــاخ ــف ال
معرضًا الصباحي، الطابور في  للبنين  االبتدائية الصديق 
والحصار الفلسطيني الشعب صمود مع تضامنًا للصور
تحت الصهيوني، الــكــيــان قبل ــن م غــزة على الــمــفــروض 

غزة». «أغيثوا عنوان:
عبدالعزيز الصباحية اإلذاعـــة مشرف دعــا  جهته، من 
المعاناة ورفع غزة أطفال مع  تضامنية  وقفة إلى الجفيل،
للتعليق التالميذ بعض استضافته خالل من وذلك عنهم،
الكاريكاتيرية الرسوم خالل  من آرائهم  وإبداء الصور على
تشكيل ــى إل خليل محمد خليل  الــمــدرســة  مــديــر  ــا  دع كما   ،
والتنسيق المدرسة في الفاعلة  اللجان  مختلف من لجنة
في الفلسطيني الشعب صمود لمشروع دعمًا بينها فيما
فعاليات عــدة نظمت المدرسة  أن علمًا  محنته، مواجهة
بالمدرسة اإلعالمي المنسق بذلك  صرح المجال. هذا في

الحايكي. عبدالهادي
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قيمتهما استثماريتين عمليتين من التخارج يعتزم تقي، أن المصرف يوسف البحرين - السالم التنفيذي لمصرف الرئيس كشف
بهدف  المملكة في الغذائية للمواد ضخمة شركة تأسيس على فيه يعمل وقت في الجاري، العام دينار خالل مليون ١٠٠ نحو

ص٢) (التفاصيل االستيراد... أساسًا على تعتمد التي المواد االستهالكية على المتزايد الطلب من االستفادة

ــى ــل ع ـــل ـــص ـــح ـــل» ي ـــب ـــق ـــت ـــس ـــم «ال
«27001 ـــــــــــزو «اآلي ـــــادة  ـــــه ش

5

7
اقـــتـــصـــادهـــا ـــا تــنــعــش ـــي ـــرال ـــت أس
دوالر  مــــــلــــــيــــــار ــــــــــــــــ26  ب

رقابة إليجاد نظام دعوة
المصارف على أغذيةعربي شركة إلنشاء يخطط يخسرون«السالم» واإلماراتيون الكويتيون

البورصة في مليون دوالر 176
المغني عباس - المنامة §

حصة   ٣١ يمتلكون  كويتيًا مستثمراً  ٢٦ أن رسمية بيانات أفادت ]
المالية  لألوراق البحرين سوق في مدرجة شركة ١٦ في استراتيجية
سوقية (دفترية)  خسائر ١٤ مستثمراً تكبدوا منهم البحرين)، (بورصة
شهر  في دينار مليون  ١٤٦ نحو تبلغ يمتلكونها التي  األسهم قيمة في

الماضي. الثاني كانون يناير/
دفترية  أرباحًا حققوا كويتيين مستثمرين  ٥ أن البيانات وأوضحت
يمتلكونها، بينما  األسهم التي قيمة ارتفاع من دينار مليون ٣٠ تبلغ نحو
خالل تغيير  دون من أسهمهم قيمة  نتائج على  المستثمرين باقي حافظ 

الماضي. الشهر
الشركات أسعار عن المالية سوق البحرين لألوراق بيانات وبحسب
حصصًا  يمتلكون كويتيًا مستثمراً  ١٤ خسر المستثمرين، وحصحص
مليون   ٨٢١ من  قيمتها تراجعت سهم، مليار  ٢,٩ تبلغ  شركات  ٧ في
بخسائر  الشهر، نهاية دينار مليون  ٦٧٤ إلى يناير، شهر مطلع دينار

المئة. في وبنسبة ١٧,٨٨ دينار، ١٤٧ مليون تبلغ نحو
يمتلكون  إماراتيًا ١١ مستثمراً أن هذه البيانات أخرى، أفادت جهة من
في  مدرجة شركات  ٨ في  سهم ماليين  ٩٠٧) استراتيجية حصة ١٢
(دفترية)  سوقية خسائر ٤ منهم د تكبَّ المالية)، لألوراق البحرين سوق
القيمة  على الــبــاقــون حــافــظ بينما ــار، ــن دي مليون   ٢٤,٣٦ نحو تبلغ 

الماضي. كانون الثاني يناير/ شهر السوقية ألسهمهم في
وحصحص الشركات أسعار عن البحرين سوق بيانات وبحسب
 ٤ في  حصصًا يمتلكون  إماراتيين مستثمرين   ٤ خسر المستثمرين،
 ٢٢٣,٦٧ من  السوقية قيمتها  تراجعت  سهم،  مليون  ٦٧٢ تبلغ شركات 
الشهر،  نهاية دينار مليون  ١٩٩,٣١ إلى يناير، شهر  مطلع دينار  مليون

المئة.  ١١ في وبنسبة  دينار، ٢٤,٣٦ مليون نحو تبلغ بخسائر

ص٢) (التفاصيل

االقتصاد إلنعاش المحلي الناتج من ٪5 - 2 لصرف الحكومات دعوة
سلمان عباس - المنامة §

إلدارة لــيــنــش  ــل ــري ــي «م عــن ـــدر ص تــقــريــر  ــع  ــوق ت  ]
معالجة في محوريًا دورًا الحكومات تلعب أن الثروات»،
عن العالمية، باألسواق تعصف التي االقتصادية األزمة

النمو. لتحفيز العام الضرائب واإلنفاق تخفيض طريق
بين تــوازن  أن  الحكومات على يتوجب أنه  ذكر لكنه
إلى واللجوء العام  اإلنفاق خالل  من التنمية على العمل
سيكون   2009 أن وخــصــوصــًا المفرطة، االســتــدانــة 
التدخل سيلعب «إذ الــعــالــم دول القــتــصــادات حــاســمــًا 
سنواجه كنا  إذا ما تحديد في  مصيريًا دورًا الحكومي 
 12 فــي ينتهي أن يمكن نسبيًا ـــادًا وح قصيرًا هبوطًا
واجهته كالذي وبطيئًا  طويًال ــودًا رك أو القادمة شهرًا

التسعينيات». في اليابان
2 - 5 في  صرف على الحكومات قد يتوجب أنه ن وبيَّ
إنعاش في للمساعدة اإلجمالي المحلي الناتج من  المئة 
ورجــال المستهلكين  ثقة وتــقــويــة ـــدول  ال ــادات  ــص ــت اق

العالمية. االئتمان أزمة بسبب اهتزت التي األعمال
يعمل الذي  دوغن جاري ألفه الذي التقرير وأوضح 
سيتطلع لــيــنــش»، «مــيــريــل  ـــ ب الــثــروات إدارة  قسم  ــي  ف
المتحدة الــواليــات حكومة سندات إلــى «المستثمرون
التقدم مدى لمعرفة مهم كمقياس األمد طويلة األميركية
السندات مردود ارتفاد وسيكون العالمي، االنتعاش في

اإلنفاق». في بالغت قد الحكومات أن على دليًال
العالمية في سياستها تجاوب الحكومات أن ن بيَّ لكنه
مدة ــول  ط على حــاســم  مــغــزى ذا  يــكــون قــد  ـــة  األزم إزاء 

وشدته. األسواق في التراجع
يقدموا أن السياسة صانعي على «يتوجب وأضاف
ويمكن االقتصادات، تنشيط  أجل من فاعلة مالية رزمًا
فشلت إذا  أنه  غير  ،2009 في االنتعاش بذور تزرع أن
عــدة ـــى إل يــمــتــد ـــــودًا رك نــواجــه  أن  يــمــكــن  تــثــبــت أن  فــي 

سنوات».

توقع مما أكبر  «هو االنكماش خطر أن دوغــن ورأى
الستمرار قليلة إمكانية  ثمة  أن  ونظن الناس،  من كثير
كبيرة، أضــــرار  ذات ســتــكــون تــداعــيــاتــه لــكــن  الـــركـــود، 
نشطة تــبــقــى أن الــنــقــديــة  الــســلــطــات  عــلــى  وســيــتــوجــب 

تقاوم الخطر». ومتيقظة لكي
العالمية، األســـواق في األسهم أسعار إلــى وتطرق
سيسيطر ـــاح األرب ــزول  ن أن  ــم رغ على ــه  إن ــن دوغ فقال 
قد العالمية للبورصات انتعاشًا فإن األول، الفصل في 

العام من األول النصف خــالل الــحــدوث محتمل  يكون 
االستهالكية. األسهم منه وستستفيد الجاري،

تكون ــد  ق ــول ــأص ب الــمــســنــودة ــم ــه األس أن  ـــاف  وأض
واقعيًا،  االنكماش خطر كان إذا  إال 2009 في األفضل

انكماش». هناك يكون لن أنه رأينا «وفي
في النمو  لتنشيط الحكومية اإلجــراءات أن أفــاد كما 
بتخفيض المركزي المصرف  قيام وكذلك  االقتصاد،
األسهم ــواق أس في فــورة في تساهم قد  الفائدة أسعار

«وعــلــى  ،2009 ـــن م األول الــنــصــف  ـــي  ف ــة  ــي ــم ــال ــع ال
لجني مستعدين ويكونوا  حذرين يبقوا أن  المستثمرين
في قوته سيفقد  الصعود هذا مثل أن نعتقد إذ ــاح،  األرب

.«2009 العام من الثاني النصف
تعود قد السلع أســواق  أن حين  في أنه التقرير ن وبيَّ
فإن الصعود قد العام، من األول في النصف نشاطها إلى
المستهلكين من قوي طلب  في غياب األجل قصير يكون
الثمينة المعادن وأن األميركية، المتحدة  الواليات في

يستفيد ــد ق إذ  مستمر، بــارتــفــاع تنعم ــد ق ــب  ــذه ال مثل 
الدوالر األميركي. سعر ضعف من الذهب

الفائدة معدالت الوقت الذي تتجه فيه في أنه وأضاف
حيوية ستكون المستهلكين ثقة  عودة فإن الصفر، إلى
وباإلضافة االقتصاد، في  النمو تنشيط  إعادة أجل من
«سيحتاج الحكمي،  واإلنــفــاق الفائدة معدل هبوط إلــى 
حتى أمان في وظائفهم بأن اإلحساس إلى المستثمرون

أموالهم». بالثقة عن صرف يشعروا

إبراهيم) عيسى (تصوير: المنطقة  في التطورات االقتصادية يستعرض دوغن جاري

أهمية متخصص، اقتصادي تقرير أكــد  §
لمراقبة العربية المركزية للبنوك نظام إيجاد
العربية ــدول ال في المالية للمؤسسات دقيقة
بها عصفت التي الدولية بالمؤسسات المرتبطة
البدء فورًا عن ضرورة فضال االئتمانية، األزمة
العمالت بين االرتــبــاط فــّك إجـــراءات اّتخاذ في 
عنه واالستعاضة االميركي والــدوالر العربية

متنوعة. بمجموعة عمالت
معلومات «مركز أعده الذي التقرير ونصح
سريعة ــــراءات إج ــاذ ــخ ات ــرورة  ــض ب مــبــاشــر»، 
ــع واق تــنــاســب ــة ــذري ــول ج ــل ــاد ح ــج ــــادة إلي وج
من للتخفيف العربية  الــســاحــة على ــال ــم األع
المزيد ألن العالمية،  االقصادية  األزمــة حــدة
على سلبية آثارًا يترك أن  شأنه من االنتظار من
ولفت العربي. العالم في المحدود الدخل ذوي
العربية المصارف من  العديد تأثر  إلى التقرير
أحد كان الــذي العقاري، الرهن بأزمة الكبيرة
وشرق أميركا في المالي االنهيار أسباب أهم
انكماش حصول إمكانية مــن ــذر ح كما آســيــا.
استمرت حال في العالمية التمويل مصادر في
القادمة، الفترة خالل والسيولة االئتمان أزمة
اإلقـــراض على  يــؤثــر أن شــأنــه  مــن الـــذي  األمـــر 
على التقرير الدول العربية. وحض في الداخلي
في العربية المصارف  موقع تعزيز  ــرورة ض
فيما االندماجات  ودعــم العالمية المال أســواق
أجــواء في المنافسة من المزيد لتحفيز بينها
ص4) (التفاصيل االقتصادي.                            الركود

«تو كونيكت» عبر البحرين في أعمالها توسع «بريتيش تيليكوم»
كونيكت»، «تو االتصاالت شركة  وقعت ]
شركة مع شراكة اتفاقية  البحرين  ومقرها
تهدف (British Telecom) تيليكوم بريتيش
العالمية الشركة  أعــمــال نطاق توسيع ــى  إل
العاملة ــات ــرك ــش ال وتمكين الــبــحــريــن، ــي  ف
وفاعلية بسهولة االستفادة من المملكة في
تقنيات مجال في العالية القدرات من مطلقة

المعلومات واالتصاالت.
منطقة ــي ف تيليكوم» «بريتيش وتعمل
م وتــقــدِّ  ،١٩٨٥ ــام ــع ال مــنــذ األوســــط ــرق  ــش ال

في المنطقة. شركة ٣٠٠ من ألكثر خدماتها
لشركة الــتــنــفــيــذي ــس ــي ــرئ ال يــفــصــح  ـــم  ول
ولكن العقد قيمة عن الشيراوي فهد توكونيكت

أرقام. ٧ عن يقل ال أنه ذكرت مطلعة مصادر
بيان رسميأفادأنشركة«توكونيكت» تعد
«بريتيش لشركة  الداعمين الشركاء أهمِّ  من

الشركة لشركاء العالمي والبرنامج تيليكوم»
تقنية لخدمات دة المزوِّ للشركات يتيح الذي
في لها تمثِّ أن الشبكية والخدمات المعلومات
خدمات مجموعة وتسويق وأسواقها بلدانها
من الــعــالــمــيــة الشبكية الــمــعــلــومــات تقنية 

وبيعها. البريطانية الشركة
«بريتيش تــحــالــف ــج ــام ــرن ب إطـــالق  وتـــمَّ 
وشركة ،٢٠٠٨ العام في رسميًا تيليكوم»
إلى ين المنضمِّ الشركاء أول هي «توكونيكت»
الذي األوسط، الشرق منطقة في التحالف هذا
الشركاء  من  ١٠٠ من أكثر  عضويته في يضم 
ركائز إحدى ويشكل العالم، دول مختلف في
للوصول تيليكوم» «بريتيش استراتيجية
وتزويدهم والمحتملين الحاليين  زبائنها إلى

المتكاملة. بخدماتها
في األعمال تطوير مدير إلى البيان ونسب

وشمال األوســط الشرق تيليكوم» «بريتيش 
«تعتبر قوله  القباني وائــل (مينا)  إفريقيا
إلتاحة مثالية  المحلية الــشــراكــة منظومة
بالشكل لالستفادة الشركات ــام أم الفرصة
الــعــالــمــيــة، ــات الــشــبــكــيــة ــدم ــخ األمــثــل مــن ال
أحد عبر تتم العالقة ــذه ه مثل أن والسيما

الموثوقين». المحليين الشركاء
لغة أن العالقة هــذه يميز  ــذي «ال ــاف وأض
المعنية الــشــركــة بين ــل ــواص ــت وال ــال  ــص االت
اللغة هـــو  تــيــلــيــكــوم) ــش ــي ــت ــري (ب ـــاء  ـــرك وش
العملة ــي ه الصفقات عملة وأنَّ المحلية، 
الشراكة هذه  أن من واثقون ونحن المحلية، 

كلَّ المملكة ــي ف العاملة للشركات ستوفر
أنها وخصوصًا المجال،  هذا في  احتياجاتها
وعالميًا». إقليميًا مرموقين اسمين بين تجمع
ص٣) (التفاصيل

الممتازة بالبحرين العقارات أسعار «غلوبل»: انخفاض
(غلوبل)، العالمي  االستثمار بيت قال ]
شهدت الــبــحــريــن ــي ف ــارات ــق ــع ال ــار  ــع أس إن 
الماضية األربعة ــوام األع في  كبيرا ارتفاعا
معظم إن إذ العرض، عن الطلب زيادة بسبب
البحرين فــي  الــجــديــدة السكنية  الــعــقــارات 
حين في المرتفع،  الدخل ذوي فئة استهدفت 
ظل ــي ف اآلن تظهر ــارات ــق ــع ال ــار  ــع أس ـــدأت  ب
اعتدالها، على تــدل  عــالمــات المالية األزمــة
الشحيحة ــة ــول ــي ــس ال ظـــل فـــي  ــا  ــوص ــص وخ
الــســوق ـــي ف ــن ــري ــم ــث ــت ــس ــم ـــف ثــقــة ال ـــع وض
حجم تراجع إلــى أدى الــذي  األمــر العقارية، 

السكنية. العقارات  مبيعات في التعامالت 
الــوحــدات أســعــار تنخفض أن تــوقــع  كما 
 ١٥ بين تــتــراوح بنسبة الممتازة السكنية
إلى  المطورون سيسعى  حيث  المئة في و٢٠ 

السوق. في عقاراتهم تصريف

نشاطا البحرينية العقار  سوق وشهدت
األخيرة. األربعة ــوام األع مــدار  على متزايدا
قــوانــيــن ــت ــن س ــن ــري ــح ــب ــة ال ــوم ــك وكـــانـــت ح
نشاط تحفيز ــــادة زي ــي  ف أســهــمــت مــتــنــوعــة 
قوانين أقــرت حيث البالد، في  العقار سوق

المملكة. في  للعقارات األجانب تملك تجيز
على البحرينية الحكومة تركيز ويعزى
رغبتها إلــى أســاســيــة بصفة الــعــقــار قــطــاع 
االقتصادية قاعدتها  تنويع فــي  بالتوسع
العقارية المشاريع في االستثمار خالل من
الفئتين جـــذب إلـــى تــهــدف الــتــي ــرى  ــب ــك ال

والدولية. اإلقليمية
البحرين ــي ف ــارات ــق ــع ال ــار ــع أس وحــقــقــت 
الماضية، األربعة األعــوام  في كبيرا ارتفاعا
إلــى أســاســيــة بصفة االرتــفــاع هــذا  ــزى  ــع وي
معظم إن  إذ الـــعـــرض،  عــلــى الــطــلــب ــــادة  زي

البحرين فــي  الــجــديــدة السكنية  الــعــقــارات 
هــذا، المرتفع.  الــدخــل ذوي فئة  استهدفت
يتركز التي (المنامة)، العاصمة وشهدت
في ارتفاع معدل أعلى السكان، غالبية فيها
 ٦٠٠ ــى  إل  ٤٠٠ نحو بلغ الــعــقــارات أســعــار 
الماضية. األربــعــة ـــوام األع ــالل خ المئة فــي 
الدول في  العقارات أسعار ارتفعت حين  في
المئة.  فــي و٤٠٠  ٢٥٠ بين مــا ــى إل األخـــرى
ــارات ــق ــع ال أســعــار ـــم ذلــــك، بــــدأت ــى رغ ــل وع
تدل عالمات  المالية األزمة ظل في اآلن  تظهر
السيولة ظــل فــي وخصوصا اعتدالها  على 
في المستثمرين ثــقــة ــف ــع وض الشحيحة 
تراجع إلى أدى الذي األمر العقارية، السوق 
ــارات ــق ــع ال مــبــيــعــات ــالت فــي ــام ــع ــت حــجــم ال

. لسكنية ا
ص٣) (التفاصيل
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دومينيك الــدولــي، النقد لــصــنــدوق  المنتدب العضو قــال   ]
المئة  في  8 بنسبة ينمو  قد الصيني االقتصاد إن  أمس  شتراوس
وتوقع الهدف. هذا إلى للوصول صعبا سيكون لكن العام؛ هذا
المئة  6,7 في بنسبة آسيا في اقتصاد أكبر ثاني ينمو أن الصندوق
تحفيز إلقرار متسع الصين لديها شتراوس أن وأضاف العام. هذا

جديد. مالي

فتوى إندونيسيا العلماء في مجلس أصدر أن بعد الشركة إنتاج وانخفض اإلندونسية. الشرقية جاوا مقاطعة في للسجائر عمال بمصنع
استخدام قيود على وضع انتقدوا التبغ وصناع البالد، في المدخنون وللنساء الحوامل واألطفال. العامة، األماكن في التدخين تحظر
أن إلى أشاروا لكنهم بالخطوة، رحبوا العامة مجال الصحة الحياة الخاصة. العاملون في في تدخل بأنها ووصفوها هيئة، أعلى من التبغ

(رويترز) العالم. في للتبغ سوق أكبر خامس إندونيسيا وتعد المزيد، عمل إلى حاجة في الحكومة اآلن

النفيسي سمير
 31 في المنتهية عن نتائجها المالية للسنة «إنوفست» كشفت ]
إدارتها مجلس اجتماع بعد وذلك ،2008 األول كانون ديسمبر/
دوالر  مليون 91,2 بلغ ـــاح أرب صــافــي حققت إذ (األحــــد)؛ ــوم  ي
حققته  عما المئة في  101,7 إلى يصل ارتفاعًا وسجلت أميركي،

مليون دوالر.  45,2 والبالغ ،2007 بنهاية العام
اإلدارة مجلس رئيس  أكــد  المالي، األداء بشأن له تعليق وفــي
بتسجيل ،2008 للعام أعمالها اختتمت «الشركة أن النفيسي، سمير
والصعوبات االقتصادية األزمــة ظــروف  رغم  على استثنائية أربــاح

رافقتها». التي
سياسة نجاح على تأكيدنا لتعكس تأتي النتائج «هذه أن إلى وأشار
والصمود لجميع األطراف، أفضل النتائج تقديم التشغيلية في شركتنا
«هذه أن مؤكدًا غير المتوقعة»، تحديات السوق أكبر من واحد وجه في
المتمخض الشركة أداء مستوى عن تكشف فعلية مؤشرات هي األرباح

االستثمارية األخرى». وأنشطتنا مشاريعنا أداء مستوى عن
«إنوفست» الخليج شركة إدارة مجلس رئيس -

التجارة التي تشمل القطاعات من العديد في بخبرة واسعة يتمتع -
والصناعة والخدمات المالية.

النفيسي «يعقوب لشركة الــعــام المدير  منصب حاليًا يشغل  -
وكلتا التجارية النفيسي لشركة السابق  الــعــام والــمــديــر ــاؤه»  ــن وأب

دولة الكويت. في الشركتين تقعان
التجاري الكويت بنك فــي قيادية مناصب ــدة  ع ــك ذل قبل شغل   -

العازلة. المواد لتصنيع الكويت وشركة
من العديد إدارات مجالس في عضويته بحكم كبيرة بخبرة يتمتع -

الخليجي. التعاون مجلس دول في والشركات المالية المؤسسات
المتكاملة الــحــلــول أنــظــمــة شــركــة  إدارة مجلس رئــيــس  حــالــيــًا   -
وعضو الكويتي التمويل بيت إدارة  مجلس  رئيس ونائب (الكويت)،

الكويت. بدولة الخليجي االستثمار بيت إدارة مجلس
الخليجي والمصرف الخليجي  التمويل بيت إدارة  مجلس عضو -

البحرين. بمملكة التجاري البحرين المركزي المصدر: مصرف

المشروعات حكومة البحرين على مصروفات

مليارات   3,12 إلى القمح من الجزائر  واردات قيمة  ارتفعت ]
.2007 الــعــام  دوالر مليار  1,39 مقابل الماضي الــعــام دوالر
االثنين نشرت لإلحصائيات الجزائري للمركز بيانات وأظهرت 
إلى ارتفعت إذ الماضي؛ العام قياسيًا رقمًا بلغت القمح واردات أن

في 2007. طن ماليين مقابل 4,85 طن ماليين 6,35

كرايسلر شــركــة أن ــوز» ــي ن «أوتــومــوتــيــف صحيفة  ذكـــرت   ]
موظفيها. الستقالة جديدة خطة  ستقترح  السيارات، لصناعة
الخطة وتتعلق  القرار.  بهذا األميركي الفرع  نقابة الشركة وأبلغت
أفضل على يحصلون الذين القدامى بالعمال لالستقالة الجديدة
هو والهدف المسبق.  التقاعد  عبر وستتم الشركة،  من  الرواتب

المنافسة. الشركات مع «كرايسلر» لدى الرواتب تكاليف تقريب

رئيسًا رضي عباس
العرب» «المحاسبين لـ

مجلس ــس ــي رئ ــب ــخ ــت ان  ]
الــمــحــاســبــيــن جــمــعــيــة  إدارة 
رضـــي ـــاس ـــب ع الــبــحــريــنــيــة،
إدارة لمجلس رئيسًا باإلجماع
للمحاسبين الـــعـــام ـــاد ـــح االت
لــدورتــه الــعــرب والمراجعين
تمتد التي الحالية  االنتخابية 
ذلك جاء و2010. 2009 بين
العمومية الجمعية  اجتماع  في
في الكويت عقدت لالتحاد التي
وتــتــبــوأ ــي. ــاض ــم األســـبـــوع ال
للمرة االتحاد رئاسة  البحرين

تاريخها. في األولى
الــعــام ــــاد ــــح االت أن  ـــر  ـــذك ي
ــن ــي ــع ــراج ــم لــلــمــحــاســبــيــن وال
الــمــؤســســات ــو أحـــد ــرب ه ــع ال
ــدة ــوح مــجــلــس ال ـــى الــتــابــعــة إل
التابع الــعــربــيــة ــة ــادي ــص ــت االق
منذ العربية الــدول جامعة إلى
أصــبــح ــن ــي ح  ،2006 ـــام ـــع ال
الــنــوعــيــة ــــــادات ــــــح أحـــــد االت
قبل مــن المقرة المتخصصة
رضــي نــــوه الــمــجــلــس، وقــــد
من الـــذي  ـــدور ال محورية ــى  إل
في االتحاد به يقوم أن المؤمل
العربية القمة أهـــداف ترجمة
في عــقــدت الــتــي االقــتــصــاديــة
شــهــر خـــــالل دولــــــة الـــكـــويـــت
الماضي؛ الثاني كانون يناير/
جانب إلــى االتحاد يضطلع إذ
ـــدور ب مـــؤســـســـات الــجــامــعــة
االقـــتـــصـــادي ــل ــم ــع ــز ال ــزي ــع ت

المشترك. العربي

إلــــى ــــــاد ــــــح ـــــدف االت ـــــه وي
شــأنــه ـــل مــــا مــــن ـــك الــــقــــيــــام ب
والــتــكــامــل تــحــقــيــق الــتــنــســيــق
ــة ــن ــه م ـــم وتــــطــــويــــر ـــي ـــظ ـــن ـــت ل
ـــة والــــمــــراجــــعــــة ـــب ـــاس ـــح ـــم ال
وإعـــــداد ــة ــي ــرب ــع ـــــدول ال ـــى ال ف
ـــات، ـــي ـــوص ـــت الـــــدراســـــات وال
اعتماد أو إعــداد وخصوصًا،
وتطويرها المهنية المعايير
ذلـــك فــــى بـــمـــا  ومراجعتها,
والمراجعة المحاسبة معايير
المهنة. وآداب سلوك وقواعد
الـــالزمـــة اقـــــتـــــراح الــــقــــواعــــد
الـــزمـــالـــة ـــان شــــهــــادة ـــح ـــت الم
الجوانب ذلك فى بما وتنفيذه,
والعملية والــعــلــمــيــة المهنية 
والمراجعة. المحاسبة لمهنة
المهني التعليم برنامج وضع
والمساهمة وتنفيذه المستمر
والعملي العلمي التطوير فى
بما الــمــهــنــة مـــزاولـــي لــتــأهــيــل 
الــتــطــور ــة ــب ــواك م ــن  م يمكنهم 

العالمي. االقتصادي

لمشاريعها اإلداري الفريق ع للتطوير» توسِّ «منارة
الشركة للتطوير،  منارة شركة أعلنت  ]
مــقــراً الــبــحــريــن ــن م تــتــخــذ ــي  ــت ال الــعــقــاريــة 
الــمــديــريــن ــار  ــب ك ــن م فــريــقــهــا تــوســيــع  ــا،  ــه ل
للتطوير. ــراً ــدي م بــرانــيــغــان ــول  ب بتعيين 
تــطــويــر مــســئــولــيــة ــان  ــغ ــي ــران ب ــى  ــول ــت ــي وس
منارة لشركة الطموحة التنموية الخطط
الــمــخــتــلــفــة الـــمـــشـــاريـــع  عــلــى  ـــــــراف  واإلش

. كة للشر
مــتــنــوعــة ــرة  ــب ــخ ب بــرانــيــغــان ــع  ــت ــم ــت وي

مــجــال  فـــي  عـــامـــًا   ١٩ ـــى إل تــمــتــد ـــة  ـــع وواس
ذلـــك فـــي بـــمـــا والـــمـــمـــتـــلـــكـــات، الـــعـــقـــارات 
المشاريع وإدارة العقاري المسح عمليات
مــســئــولــيــة تـــولـــى ــا ــم ك ــــواذات.  ــــح ــــت واالس
ــع ــاري ــش م مـــن ــــع واس عـــدد ــى  ــل ع ـــــراف  اإلش

والتجارية. السكنية الوحدات تطوير
التنفيذي الرئيس قال المناسبة وبهذه
«يــســرنــا ــا: شــمَّ ــم ــري ك لــلــتــطــويــر، ــارة  ــن ــم ــل ل
اإلداري فــريــقــنــا ـــى إل ــان ــغ ــي ــران ب ــام  ــم ــض ان

في مــعــه الــعــمــل إلـــى ونــتــطــلــع  الــمــتــنــامــي، 
تعيين ويــجــســد المستقبلية. مشاريعنا
للعام التنموية استراتيجيتنا برانيغان
السوق».  قدرة في ثقتنا يعكس كما  ٢٠ ٠٩

يعزز برانيغان  بول «تعيين أن وأضاف 
من والمكون (مــنــارة)  لدى  التطوير فريق 
عنصراً ويضيف المتميزين،  المديرين  كبار
والمتنوعة الواسعة  مجموعتنا إلى  جديداً

والمتخصصين». الخبراء من

رضي عباس

شما كريم

تكنولوجيا المعلومات استراتيجية تطور مطار البحرين شركة
أمــس، الــبــحــريــن ــار ــط م ــة  ــرك ش ــت  ــع وق  ]
تكنولوجيا استراتيجية لتطوير اتفاقية
البحرين لــمــطــار ـــاالت  ـــص واالت الــمــعــلــومــات 
العاملة الشركة  ،SITA شركة مــع ــي،  ــدول ال
األعمال لحلول المتكاملة الخدمات تقديم في

النقل الجوي. لصناعة االتصاالت وخدمات
عليها التوقيع تم  التي االتفاقية  وتنص
ــة ــرك وش ــن ــري ــح ــب ال ــار ــط ــة م ــرك ــن ش ــي ـــس ب أم
تكنولوجيا  استراتيجية  تطوير  على  SITA
الخطة بــحــســب واالتــــصــــاالت ــات  ــوم ــل ــع ــم ال
الــدولــي، البحرين مــطــار  لتطوير الرئيسية 

وتكنولوجيا التقنية األنظمة االتفاقية وتشمل
وحماية وأمــن البيانات، ومركز االتــصــاالت،
التي الفرص إيجاد إلى باإلضافة المعلومات

الشركة. إيرادات زيادة يمكن خاللها من
مــطــار ــة ــرك ــش ل ــس الــتــنــفــيــذي ــي ــرئ ــــد ال وأك
على له تصريح  في  العلي، أسامة  البحرين 
األداء، وكفاءة للمطار، االستراتيجي الموقع 
الحفاظ إلى يسعى الدولي  البحرين  «مطار أن
التطورات مواكبة خالل من الموقع هذا على
المعلومات تكنولوجيا مجال في المتسارعة
الكفاءة تطوير على والتركيز ــاالت ــص واالت

خطط لمواكبة  حديثة استراتيجية ــع  ووض
وتطويره». المطار توسيع

االتفاقية توقيع أعقاب في العلي، ــال وق
للمبيعات اإلقليمي المدير مع جمعته التي
اهللا: عــودة مصطفى ،SITA شركة عــن ممثًال
البحرين مــطــار شــركــة استراتيجية  ــز  ــرك «ت
خدمات وتقديم وتوسعته المطار تطوير على
البنية االعتبار في أخذاً وشاملة، حديثة تقنية
في ستساهم المطار، التي القائمة في التحتية
عالمية مرتبة إلى الدولي البحرين مطار نقل

التصنيف».

االتفاقية توقيع أثناء

نار
دي

ون 
ملي
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دينار مليون 100 بـ عمليتين من يتخارج

للمواد الغذائية شركة تأسيس على «السالم» يعمل
سلمان عباس - السيف ضاحية §

- ــرف الــســالم ــص ــم ل ــس الــتــنــفــيــذي ــي ــرئ ــف ال ــش [ ك
من التخارج يعتزم مصرفه  أن تقي،  يوسف البحرين
دينار  مليون   ١٠٠ نحو قيمتهما استثماريتين عمليتين
تأسيس على فيه  يعمل وقت في الجاري، العام  خالل
بهدف المملكة ــي ف الــغــذائــيــة ــواد ــم ــل ل ضخمة  ــة  ــرك ش
االستهالكية المواد على المتزايد الطلب من االستفادة

االستيراد. على أساسًا تعتمد التي
في اإلدارة  مجلس عضو أيــضــا ــو وه تــقــي، ــر  ذك كما 
اإلسالمية، الشريعة لمبادئ وفقا يعمل الذي المصرف
هي   ٢٠٠٩ العام في البنوك تواجه  التي  التحديات أن
قلة ظل في لديها التي السيولة على الحفاظ كيفية في
عدم ت ولدَّ التي العالمية المالية األزمة نتيجة توافرها

المصارف. بين الثقة
تأسيس ــش ــام ه عــلــى ـــال» ـــم وأع «مـــال  تــقــي  ــغ  ــل وأب
لديه المصرف أن البحرين في جديدة خدمات شركة
المالية باألزمة أسعارها تتأثر لم كثيرة «استثمارات
استثمارين من هذه السنة أن نتخارج ونتوقع العالمية،
بالقطاع  يتعلق األول ــار،  ــن دي مــلــيــون  ١٠٠ قيمتهما
في البديلة بالطاقة والثاني المكرمة مكة في العقاري

كونغ». هونغ
عن المشروعين، إضافية تفصيالت أية تقي يعط ولم
التضامن بــنــك مــع تــحــالــف قــد ـــان ك ــرف  ــص ــم ال ــن  ــك ول
المنفعة صكوك  إصدار بهدف اليمني الدولي اإلسالمي 
 ٨٦ (نحو  سعودي ــال  ري مليون  ٨٥٧ قيمتها الجزئية 
شراكة في المصرفين بعد دخول بحريني) دينار مليون
بمكة الجوار» «برج في  السكنية بالوحدات  لالستثمار
تجارية  منها  ١١ طابقًا،   ٣٣ من يتكون والذي المكرمة،

غرفة. على ٤٦٢ يحتوي سكنيًا، و٢٢ طابقًا
اليمني، التضامن  وبنك السالم بنك  من كل ويملك
«تضامن باسم البحرين في مصرفية وحدة لديه الذي
المئة  ٥٠ في أي االستثمار، في متساوية حصة كابيتال»

منهما. لكل
آخر بــرج في  لالستثمار يخطط  السالم بنك أن كما
خمسة من يتكون الــذي نفسه الجوار» «بــرج مبنى في 
في االستثمار كيفية عن بالكشف البنك وسيقوم أبراج،

الحق. وقت
إن قال  ولكنه بأكمله، المشروع قيمة تقي يذكر ولم 
مجال في العهد  حديث  االستثمارات من النوع هذا «مثل 
دراسة بعد ارتأى السالم بنك  وإن  اإلسالمية، الضيافة 
متأنية أن هناك فرصًا استثمارية عديدة يمكن من خاللها
منتجات وتقديم اإلسالمية، الضيافة صناعة تطوير 
ولدينا المستثمرين، ــى إل مجزية عــوائــد ذات مبتكرة 
في اإلسالمية الضيافة في االستثمار توسيع في تصور

وخارجها». البحرين

تــأســيــس شركة بــصــدد وأوضــــح تــقــي «نــحــن كــذلــك
الــعــربــيــة الــمــمــلــكــة فـــي ــاري ــق ــع مــشــتــركــة لــلــتــطــويــر ال
المتوسط ــل ــدخ ال ـــذوي ل مــســاكــن  ــاء ــن وب الــســعــوديــة، 
في استراتيجي شريك مع بالشراكة جدة، في والمحدود
مليون   ٥٠ نحو تبلغ أن  يتوقع باستثمارات السعودية، 

دينار».
المشاريع، هذه  دراسة صدد في اآلن «نحن وأضاف
إننا إذ السعودي؛ الشريك  مع مناصفة  ستكون التي
وبحسب ــة، ــاري ــم ــث ــت االس ــرص ــف ال ــن م ــد  ــدي ــع ال نـــدرس 
 ٥٠ نحو يكلف السعودية في المشروع فإن التخطيط

دينار». مليون
إن فقال البحرين في المصرف مشروعات إلى وتطرق
بإنشاء الزراعي، القطاع  في كبير مشروع  لديه مصرفه
وستكون البنك، إلــى بالكامل مملوكة لألغذية شركة
شــركــاء تجميع  ـــدد ص فــي  اآلن ــن ــح ون كــبــيــرة  ــة  ــرك ش

.٢٠٠٩ في الشركة تأسيس سيتم إذ استراتيجيين؛
المشروع، تزويد مصدر السودان  «ستكون وأضاف
آخر مشروع لدينا أن كما آسيا.  شرق دول بعض وكذلك
إلى يسعى المصرف إن إذ الصين؛ في البديلة للطاقة
الدول من السودان  وتعد المجال». هذا في كبير  توسع
أحد وصفها زراعية بثروة تنعم التي الكبرى العربية
احتياجات تغطي أن تستطيع بأنها الدبلوماسيين

جيداً. استغاللها العربية إذا تم الدول جميع
باألسواق عصفت التي عن أزمة االئتمان تقي وتحدث
كثيرة  تحديات «سيشهد  ٢٠٠٩ العام أن فذكر العالمية
الفرص»، اغتنام وكذلك السيولة، على الحفاظ أهمها
إذ األســــواق؛ فــي السيولة نقص نتيجة  ــرت ــواف ت التي 
إلى بالنسبة األســوأ هو الجاري العام يكون  أن يتوقع 

المؤسسات المالية.
احتياطاتها باتخاذ قامت  التي  «البنوك وأضـــاف

البنوك ولكن على المرحلة الحرجة، التغلب من ستتمكن
لكن جمة.  مصاعب تشهد قد احتياطاتها  تأخذ لم التي 
لن الخليج منطقة في البنوك على األزمة تأثير أن أتوقع
ونحن ــا أوروب في البنوك  وصلته الذي  المستوى يبلغ

خيراً». نتوقع إسالمي كبنك
في الــســالم مصرف مــشــروعــات عــن الكشف  ويــأتــي 
باآلثار تشعر المنطقة  دول اقتصادات فيه  بــدأت وقت
األسواق ضربت  التي العالمية االئتمان ألزمة السلبية
الواليات المتحدة في مصارف إفالس إلى وأدت العالمية
المالية للمؤسسات كبيرة مالية وخسائر األميركية
توفر قد فإنها  وبذلك العالم،  دول  بقية في والشركات 

لالستثمار. فرصًا
أدت العالمية المالية الهزة أن مالي تقرير وأوضــح
السوقية  القيمة مجموع من المئة ٥١ في نحو فقدان إلى
،٢٠٠٨ العام في العالم في المالية الخدمات لقطاع

بتجميعها منذ األسهم مالك قام التي القيمة على وقضى
االضطرابات أن إلــى يسير  االعتقاد وأن ،٢٠٠٣ العام

طويل. وقت إلى ستستمر
في الــعــالــمــيــة ــارف ــص ــم ل ــــاء تــنــفــيــذيــون ــــاد رؤس وأف
قبل المالية ــة  األزم انتهاء يتوقعون ال أنهم  استطالع

.٢٠١٠ العام
العام آب أغسطس/ في أوًال المالية ــة األزم ــدأت وب
ــات  ــوالي ال ــي ف ــاري  ــق ــع ال ــن ــره ال مشكلة  بسبب   ٢٠٠٧
تنتقل أن قبل المصارف، في وتركزت األميركية المتحدة
البنوك  أصابت ائتمانية أزمة إلى  ٢٠٠٨ العام ربيع في

اإلقراض. على قدرتها من ت الغربية وحدَّ
أزمة أصبحت ،٢٠٠٨ العام أيلول سبتمبر/ وفــي
وبعض ـــرذرز  ب ليمان بنك إفـــالس بعد  عالمية مالية 
بين ــرة ــي ــب ك ــر ــائ ــس خ ـــى إل وأدت األخـــــرى،  الــشــركــات 

البحرين. في ضمنها مصارف تعمل من المصارف

عقيل الفردان) (تصوير: «مال وأعمال»           إلى تقي متحدثًا يوسف

يناير مليونًا في يربحون 30 5 مستثمرين

البحرين بورصة في دينار مليون 146 كويتيون يخسرون
المغني عباس - §المنامة

حصة   ٣١ يمتلكون  كويتيًا مستثمراً  ٢٦ أن رسمية بيانات أفادت ]
المالية  لــألوراق البحرين سوق في مدرجة شركة  ١٦ في استراتيجية
سوقية (دفترية)  خسائر ١٤ مستثمراً تكبدوا منهم البحرين)، (بورصة
شهر  في دينار مليون  ١٤٦ نحو تبلغ يمتلكونها التي  األسهم قيمة في

الماضي. الثاني كانون يناير/
دفترية  أرباحًا حققوا كويتيين مستثمرين  ٥ أن البيانات وأوضحت
يمتلكونها، بينما  األسهم التي قيمة ارتفاع من دينار مليون ٣٠ تبلغ نحو
تغيير خالل دون من قيمة أسهمهم على نتائج المستثمرين حافظ باقي

الماضي. الشهر
الشركات أسعار عن المالية سوق البحرين لألوراق بيانات وبحسب
حصصًا  يمتلكون كويتيًا مستثمراً  ١٤ خسر المستثمرين، وحصحص
مليون   ٨٢١ من  قيمتها تراجعت سهم، مليار  ٢,٩ تبلغ  شركات  ٧ في
بخسائر  الشهر، نهاية دينار مليون  ٦٧٤ إلى يناير، شهر مطلع دينار

المئة. في وبنسبة ١٧,٨٨ دينار، ١٤٧ مليون تبلغ نحو
العامة المؤسسة هم: خسائر حققوا الذين الكويتيون والمستثمرون
االستثمارية  تمدين شركة دينار، مليون ٥٩,٥ االجتماعية للتأمينات
مليون   ١٦ الصباح  الناصر الصباح سالم الشيخ دينار، مليون  ٣٠,٥
بيت  ديــنــار، مليون  ٢١,٨ لالستثمار العامة الكويتية الهيئة ديــنــار،
 ٣,٢ لالستثمار  ــان األم شركة دينار، ماليين ٤,٨ الخليجي االستثمار
التجاري  شركة دينار،  مليون  ٢,٦ لالستثمار الدار شركة دينار، ماليين
دينار،  لالستثمار ١,٤ مليون االمتياز شركة دينار، مليون ٢,٦ لالستثمار
الكويتية  الشركة دينار، مليون  ٧٥٨ (غلوبل) العالمي االستثمار بيت
 ٦١٦ لألوقاف  العامة الكويتية المؤسسة دينار، ألف ٥٧٦ لالستثمار

دينار. ألف ١٨ والمخابز الدقيق لمطاحن الكويتية الشركة دينار، ألف
في يمتلكونها الــتــي  األســهــم قيمة النخفاض خسائرهم ـــاءت  وج
العربية  المؤسسة وهــي: البحرين، بــورصــة فــي مــدرجــة شــركــات   ٧
للتعمير الخليج شركة الدقيق، لمطاحن البحرين شركة المصرفية،
والكويت، البحرين بنك التجاري، الخليجي المصرف حاليًا، (إنوفست)

المتحد. األهلي والبنك البحرين اإلسالمي، بنك
التي األسهم قيمة في ارتفاعًا حققوا الذي الكويتيون المستثمرون أما
شركات   ٣ في  حصصًا يمتلكون  مستثمرين   ٥ عددهم فبلغ يمتلكونها،
دينار  مليون   ٤٦٤,٥ نحو  من قيمتها ارتفعت سهم، مليون  ٩٤٠ تبلغ
تبلغ  بأرباح الشهر،  نهاية دينار  مليون  ٤٩٢,٥ إلى يناير،  شهر مطلع 

مليون دينار. ٣٠ نحو
التي األسهم قيمة  في أرباحًا حققوا الذي الكويتيون والمستثمرون 
الهيئة  دينار، ٢٦ مليون القابضة الكويت مشاريع شركة هم: يمتلكونها
لالستثمار  الشركة الكويتية دينار، ألف ٨٢١ لالستثمار العامة الكويتية
االستثمار  وبيت دينار، ألف القابضة ٢١٩ صافي شركة دينار، ٥١٨ ألف

دينار. ألف ١٩٨ (غلوبل) العالمي
شركات   ٣ في يمتلكونها التي  األسهم قيمة الرتفاع أرباحهم وجاءت
الخليج بنك ــالم،  ــس ال مــصــرف وهـــي: البحرين، بــورصــة  فــي  مــدرجــة

الوطنية. الفنادق شركة المتحد،
 ٦ في  استراتيجية حصة  ١٢ أيضًا الكويتيون  المستثمرون ويمتلك 
أسعارها على أسهمها حافظت البحرين» «بورصة في مدرجة شركات
والشرق البحرين بنك وهي: تغيير،  دون من  الماضي يناير شهر خالل
للتأمين العربية المجموعة  للمال،  الخليجية  المجموعة  األوســـط،
وشركة الدولية، التكافل شركة للتأمين، الكويتية البحرينية (أريج)،

السيارات. لمواقف البحرين
بورصة في االستراتيجيين الكويتيين  المستثمرين  عــدد أن  يذكر
مليارات   ٤,٤ نحو  يمتلكون  ــراد، وأف مؤسسات بين  ٢٧ يبلغ البحرين

«البورصة». بحرينية مدرجة في شركة ١٦ سهم في
أن منذ البحرين بــورصــة فــي فــادحــة خسائر المستثمرون وتكبد 
عالمية مالية أزمة إلى وتحولها األميركية الرهن العقاري انفجرت أزمة
في ــادة ح تراجعات  إلــى  وأدت  ،٢٠٠٨ أيلول  سبتمبر/  منتصف في

العالم. أنحاء مختلف في المال أسواق
الجاري دوراً العام األول من للربع الفصلية المالية النتائج وستلعب

أوسلبًا. إيجابًا األسهم أسعار حركة في كبيراً

وأفراد مؤسسات بين ٢٧ «البورصة» في االستراتيجيين الكويتيين المستثمرين عدد يبلغ

لإلماراتيين السوقية الخسائر دينار مليون و24 ...

الشركات أسعار عن البحرين سوق بيانات وبحسب
مــســتــثــمــريــن   4 ــر ــس خ ــن، ــري ــم ــث ــت ــس ــم ال ــص  ــح ــص وح
 672 تبلغ  شركات  4 في حصصًا يمتلكون  إماراتيين 
 223,67 من السوقية قيمتها تراجعت سهم، مليون
مليون   199,31 إلى يناير، شهر  مطلع دينار  مليون
مليون   24,36 نحو تبلغ بخسائر الشهر، نهاية دينار

المئة. في 11 وبنسبة دينار،
خسائر حققوا الذين اإلمــاراتــيــون والمستثمرون 

من  دينار مليون  20,28 لالستثمار أبوظبي جهاز هم:
في  سهم مليون  551 تبلغ يمتلكها  أسهم قيمة تراجع 
اإلسالمي دبــي  وبنك المصرفية، العربية المؤسسة
البالغة  أسهمه قيمة انخفاض مــن ديــنــار مليون   2,5
ومــصــرف  ــســت»،  «إنــوف ــة ــرك ش ــي  ف ســهــم  مــلــيــون   17
قيمة  هبوط من  دينار  ألــف  900 اإلســالمــي ـــارات اإلم
الخليجي  المصرف في سهم مليون  90 البالغة أسهمه
دينار  ألف  649 لالستثمار دامــاك وشركة التجاري،

في  سهم مليون  14 البالغة أسهمها قيمة نــزول مــن 
األهلية. التأمين شركة

إماراتيين  مستثمرين  7 أن البورصة بيانات وتشير
مليون   235 (نحو  استراتيجية حصص  8 يمتلكون
لألوراق  في سوق البحرين مدرجة شركات 4 سهم في

الماضي. يناير  شهر خالل أسعارها تتغير  لم المالية)
تبلغ حصة المالية للخدمات  دبي  مجموعة وتمتلك
ظلت  بنك طيب)، سهم في 67 مليون (نحو  المئة 60 في
شهر  خالل دينار مليون 67 عند تغيير دون من قيمتها

. ير ينا
حــصــص   4 إمـــاراتـــيـــيـــن  ــن  ــري ــم ــث ــت ــس م  4 ــك ــل ــت ــم وي
(أريـــج) للتأمين العربية المجموعة فــي استراتيجة
(نحو  المئة في  27,69 المالية، البحرين سوق وهــم:

والتأمينات  للمعاشات العامة الهيئة سهم)، مليون  61
مليون   27,5 (نــحــو  الــمــئــة، ــي  ف  12,50 االجــتــمــاعــيــة
المئة،  فــي  12,36 اإلمــاراتــيــة المالية وزارة ســهــم)، 
المئة،  في  5 اإلسكان  وبنك سهم)،  مليون 27,2 (نحو

سهم). مليون 11 (نحو
في   7,5 اإلمـــاراتـــيـــة ــادق» ــن ــف ــل ل ـــا  ـــان «روت وتــمــتــلــك 
بــنــادر  ــة  ــرك ش ــي ف ســهــم  مــلــيــون   11,25 ــو ــح (ن الــمــئــة
الحوفاني سعيد  أحمد سليمان يمتلك بينما للفنادق)، 
شركة  في سهم مليون  13,48 (نحو  المئة في  8,99
المئة  ــي ف  8 الــحــوفــانــي يمتلك كــمــا لــلــفــنــادق)، ــادر  ــن ب
المتحدة  الخليجية الشركة في سهم مليون  16 (نحو

. ( ر ستثما لال
تعادل خسائر المستثمرين االماراتيين أن إلى يشار

في  البحرين»  «بورصة  خسائر  إجمالي  من  المئة في   4
يناير. شهر

متراجعة يناير  شهر أنهت «البورصة» أن إلى  يشار
قيمتها  ــي ف خــســائــر مــتــكــبــدًة  ــة،  ــئ ــم ال ــي  ف  8,3 بنسبة
ــذه  ه وتـــأتـــي ـــار. ـــن دي ــن  ــي ــالي م  607 بــنــحــو ــة ــي ــوق ــس ال
تداعيات خلفتها التي النفسية للحال نتيجة الخسائر
العقاري الرهن أزمة  من الناتجة العالمية المالية  األزمة
أنــحــاء مختلف ــي ف ــات ــورص ــب وال ــال ــم ال أســـواق  عــلــى 

العالم.
عن تتحدث  الــتــي  السلبية  الــتــوقــعــات  ساهمت  كما 
النقدية الــتــوزيــعــات وتقليل  الــشــركــات أربـــاح  تــراجــع 
في ــم  ــه األس ــار ــع أس انــخــفــاض ــي ف المساهمين،  عــلــى 

البورصات.

 907) استراتيجية حصة 12 يمتلكون  إماراتيًا مستثمرًا  11 أن رسمية بيانات أفادت ]
خسائر  د 4 منهم المالية)، تكبَّ لألوراق البحرين في سوق مدرجة شركات 8 في سهم ماليين
السوقية  القيمة على الباقون  حافظ بينما  دينار، مليون  24,36 نحو تبلغ (دفترية) سوقية

كانون الثاني الماضي. شهر يناير/ ألسهمهم في
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البحرين سوق لدخول

تيليكوم» «بريتيش مع شراكة اتفاقية توقع «توكونيكت»
سلمان عباس - المنامة §

اتفاقية البحرين ومقرها كونيكت»، «تو االتصاالت شركة وقعت  ]
إلى تهدف (British Telecom) تيليكوم بريتيش شركة مع شراكة
الشركات وتمكين البحرين، في العالمية الشركة أعمال نطاق توسيع
القدرات من مطلقة وفاعلية بسهولة االستفادة من المملكة في  العاملة 

واالتصاالت. المعلومات تقنيات مجال في العالية
العام منذ ــط األوس الشرق منطقة في تيليكوم» «بريتيش وتعمل

في المنطقة. شركة ٣٠٠ من ألكثر خدماتها م ١٩٨٥، وتقدِّ
عن الشيراوي  فهد كونيكت تو لشركة التنفيذي الرئيس يفصح ولم 

أرقام. ٧ عن يقل ال أنه ذكرت مطلعة مصادر ولكن العقد قيمة
من أهمِّ الشركاء الداعمين تعد كونيكت» شركة «تو أن أفاد رسمي بيان
الذي الشركة  لشركاء العالمي والبرنامج تيليكوم» «بريتيش لشركة 
الشبكية والخدمات المعلومات تقنية لخدمات دة المزوِّ للشركات يتيح
تقنية خــدمــات مجموعة وتسويق وأســواقــهــا بلدانها  فــي لها  تمثِّ أن 

وبيعها. البريطانية الشركة من العالمية الشبكية المعلومات
العام في رسميًا تيليكوم» «بريتيش تحالف برنامج ــالق إط ــمَّ وت
هذا إلى ين المنضمِّ الشركاء أول هي كونيكت «تو شركة وأن ،٢٠٠٨
أكثر عضويته فــي يضم ــذي ال ـــط، األوس الــشــرق منطقة فــي  التحالف 
ركائز  ــدى إح ويشكل العالم، دول مختلف فــي الشركاء مــن   ١٠٠ مــن
الحاليين زبائنها ــى إل للوصول تيليكوم» «بريتيش استراتيجية

والمحتملين وتزويدهم بخدماتها المتكاملة.
الشرق «بريتيش تيليكوم» األعمال في تطوير مدير إلى البيان ونسب
منظومة «تعتبر قوله القباني ــل  وائ (مينا) إفريقيا وشمال ــط األوس
لالستفادة الشركات ــام أم الفرصة إلتاحة مثالية المحلية الشراكة
هذه مثل وأن السيما العالمية، الشبكية الخدمات من األمثل بالشكل 

المحليين الموثوقين». الشركاء أحد تتم عبر العالقة
بين والتواصل االتصال لغة  أن العالقة هذه يميز ــذي  «ال ــاف وأض

وأنَّ المحلية، اللغة  هي تيليكوم) (بريتيش وشركاء المعنية  الشركة
الشراكة هذه أن  من  واثقون ونحن المحلية، العملة هي  الصفقات  عملة
المجال، هذا في احتياجاتها كلَّ المملكة في العاملة للشركات ستوفر

وعالميًا». إقليميًا اسمين مرموقين بين تجمع أنها وخصوصًا
تحالف إلــى انضمامنا  عبر «نؤكد بالقول: بين فقد الشيراوي  أمــا
بخدمات فريدة، زبائننا تزويد الرامية إلى مساعينا (بريتيش تيليكوم)
البحرين، مملكة في المعايير أعلى  على  المعلومات تقنيات وتوفير
خبرتنا من البحرين مملكة في زبائننا استفادة من ثقة على ونحن

عالميًا الرائدة تيليكوم) (بريتيش مع شراكتنا ومن الواسعة المحلية
توفير في الصدارة مكان كذلك تتبوأ والتي مة المتقدِّ االتصال حلول  في

المضافة». القيمة ذات والحلول الخدمات من متكاملة مجموعة
مجال فــي العمالقة العالمية الشركة تيليكوم» «بريتيش وتعد
العالم،  حول بلداً  ١٧٠ في المتكاملة االتصاالت وخدمات حلول توفير
والخدمات المعلومات الشبكية، تقنية خدمات أنشطتها في أهم وتتمثل
القيمة ذات  العريضة الحزمة وحلول  والدولية،  والوطنية المحلية 
الثابتة واالتصاالت اإلنترنت ومنتجات خدمات باإلضافة إلى المضافة

الُمدمجة. والنقالة
بريتيش هي: أساسية، شركات أربع من تيليكوم» «بريتيش وتتألف
وبريتيش تيليكوم لخدمات ريتش، وأوبن تيليكوم الخدمات العالمية،

الجملة. لخدمات تيليكوم وبريتيش التجزئة،
تعمل ــاالت  ــص ات ــات ــرك ش ــدة  ع ــن م ـــدة واح ــي ه كونكت  ــو  ت ــة  ــرك وش
سمح ما االتصاالت، قطاع أبــواب المملكة فتحت أن بعد البحرين في

من هيئة  الصادرة الرسمية األرقام لكن مختلفة؛ شركة ٦٣ نحو بدخول
خدمات  تقديم على تعمل فقط شركة  ١٧ نحو أن تفيد االتصاالت تنظيم 

الحاضر. الوقت في البحرين في االتصاالت
الصوت خدمات من متكاملًة مجموعًة لزبائنها كونكت» «تو وتقدم
المتقدمة اإلنترنت  خدمة تشمل التي رة والمتطوِّ المبتكرة والبيانات
استشارية وخدمة مستقلة شبكة عبر  اإلنترنت بروتوكول  وحلول
دخــول أن محللون ويـــرى المعلومات. تقنية مــجــال فــي صة  متخصِّ
التي المنافسة شدة من سيزيد البحرين سوق إلى تيليكوم» «بريتيش
سكانها عدد البالغ  البحرين سوق صغر بسبب قوية األصــل  في هي
الثالثة  الرخصة «الهيئة» منح بعد وخصوصا نسمة، مليون  ١,١ نحو

النقال. الهاتف لمشغل
مزاد في  بالرخصة ــازت ف قد السعودية االتــصــاالت شركة وكانت
بعد المملكة، في االتصاالت قطاع  على تشرف  التي «الهيئة»  طرحته

مليون دوالر). ٢٣٠) دينار مليون ٨٦,٧ يبلغ ماليًا عرضًا تقديمها

الرخصة، لنيل تقدمت  التي األربــع الشركات  بين من هي والشركة
الشركات بقية تتمكن لم  إذ ماليًا؛ عرضًا قدمت التي  الوحيدة ولكنها

مالي. عرض تقديم من المزاد في شاركت التي الثالث
أورانج وشركة تيليكوم ومينا كونيكت، تو هي: الثالث والشركات

.(Orange)
في خاصة اتــصــاالت شبكة بإنشاء السعودية الشركة وتعهدت 
دوالر  مليون ٣٠٠ تبلغ باستثمارات البحرين فــي منفصلة شــركــة
تطوير بهدف وذلــك  البحرين فــي االستثماري  الــمــال رأس «لتمويل 
بإنشاء تعهدت كما المملكة». داخل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
للتركيز رئيسي بشكل مصممة عالية بقدرة متطورة اتصاالت «شبكة
يتضمن كما السوق. احتياجات تلبية في والسرعة الخدمات جودة على
من  كجزء  إيراداتها من المئة في   ١ بتخصيص الشركة «التزام  العطاء
االلكترونية الصحة وتطوير، ودعم لتشجيع االجتماعية مسئوليتها

المملكة». داخل الرياضية والمرافق والتعليم االلكتروني

حيدر) آل (تصوير: أحمد تذكارية  لقطة في االتصاالت تنظيم هيئة مع البحرينية والبريطانية مسئولو الشركة

٪20 األسعار وانخفاض المضاربة نشاط بتقلص توقعات

االعتدال على تدل بعالمات تظهر البحرين في أسعار العقارات «غلوبل»:

السكنية ــدات  ــوح ال أســعــار تنخفض أن تــوقــع  كما 
حيث  المئة في و٢٠  ١٥ بين تتراوح بنسبة الممتازة

السوق. في عقاراتهم تصريف إلى المطورون سيسعى
على متزايدا نشاطا البحرينية العقار سوق وشهدت
البحرين حكومة وكانت األخيرة.  األربعة األعوام  مدار
نشاط تحفيز ــادة زي في أسهمت متنوعة قوانين سنت
تملك تجيز قوانين  أقرت حيث البالد، في العقار سوق

البحرين. في للعقارات األجانب
قطاع عــلــى  البحرينية الــحــكــومــة تــركــيــز  ــزى  ــع وي
تنويع في  بالتوسع رغبتها إلى أساسية بصفة العقار 
المشاريع في االستثمار خالل  من االقتصادية قاعدتها
اإلقليمية الفئتين جذب تهدف إلى التي الكبرى العقارية

والدولية.
كبيرا ارتفاعا البحرين في العقارات أسعار وحققت
االرتــفــاع ــذا ه ويــعــزى  الماضية، ــة  ــع األرب األعـــوام  فــي 
إذ الـــعـــرض، الــطــلــب عــن ــــادة ـــى زي ــة إل ــي ــاس بــصــفــة أس
البحرين فــي الــجــديــدة السكنية الــعــقــارات  معظم  إن 
وشهدت ـــذا، ه الــمــرتــفــع. ــل ــدخ ال ذوي  فئة  استهدفت 
السكان، غالبية فيها يتركز التي (المنامة)، العاصمة
 ٤٠٠ نحو بلغ  العقارات أسعار في ارتفاع معدل أعلى 
في  الماضية.  األربعة األعوام خالل المئة  في  ٦٠٠ إلى
ما إلى  األخرى الدول في العقارات أسعار ارتفعت حين
أسعار  بدأت ذلك، رغم وعلى المئة. في و٤٠٠  ٢٥٠ بين
تدل عالمات المالية األزمة  ظل  في اآلن تظهر العقارات 
الشحيحة السيولة ظل في  وخصوصا  اعتدالها على
األمر العقارية، السوق في المستثمرين ثقة وضعف
مبيعات فــي التعامالت  حجم تــراجــع ــى  إل أدى الـــذي 

السكنية. العقارات

ألســعــار ــاري ــق ــع ال ــا ــزاي ــم ال ـــل مــؤشــر ـــذا، وقـــد واص ه
الشهور ــالل خ االنخفاض فــي البحرين فــي الــعــقــارات
األول تشرين أكتوبر/ من (الممتدة الماضية الثالثة
مسجًال (٢٠٠٨ األول  كــانــون ديسمبر/ حتى  ٢٠٠٨
فئتي  فــي المئة فــي و١٢  ١٠ بين مــا تـــراوح انخفاضًا
«أستيكو» لشركة ووفقًا  والتجارية. السكنية  األراضي
الوحدات بيع سعر متوسط ظل العقارية، للخدمات
المملكة مواقع مختلف في المشاريع معظم في السكنية
انخفضت حين فــي  ،٢٠٠٨ المالي الــعــام ــالل خ ثابتا 
على المقامة الفاخرة السكنية المشاريع بعض أسعار

المئة.  ٢٠ في بنحو المستغلة غير األراضي
السكنية الــعــقــارات ــوق س تركيبة تصنيف ويمكن 
والمملوكة المؤجرة  المساكن  فئة  ضمن البحرين  في
الفاخر، اإلسكان فئة ضمن أيضا  تصنيفها يمكن والتي
منخفض ــان  ــك واإلس المتوسط، الــدخــل ذوي وإســكــان 
من ــروض ــع ــم ال كـــان   ،٢٠٠٤ ــام ــع ال ومــنــذ الــتــكــالــيــف.
بصفة يلبي  (والــذي الحر للتملك المخصصة الشقق
محصورا تقريبا الدخل المرتفع) ذوي تطلعات أساسية
زيادة  شهد  ٢٠٠٨ العام مطلع أن غير أمواج، جزيرة في
التملك بنظام  السكنية الشقق من المعروض في  حادة
عن  المئة  في   ٣٦ نسبته بلغت ارتفاعا سجل حيث الحر

.٢٠٠٧ العام
(تعمير «إنوفست» شركة عن  الصادر  للتقرير ووفقًا
أكثر والسنابس السيف، الجفير، مناطق تعد سابقًا)،
المخصصة السكنية البنايات فيها تتركز التي المناطق
أعلى على الجفير منطقة تستحوذ  إذ ــر، ــح ال للتملك
في   ٤١ نسبتها وتبلغ الغرف من المعروض من حصة
المعروض من األكبر  الجزء فإن ذلك، رغم وعلى المئة.

من سيتوافر البحرين فــي الــعــقــارات  مــن المستقبلي 
الفترة في تنفيذها سيتم التي الضخمة المشاريع خالل
دوان  مشاريع تسليم مع و٢٠١٠  ٢٠٠٩ العام بين  ما
ــراج أب ــت، وس المارينا  هيلز،  ســت ســن العرين، ــاون  ت
مجموعه ما تقدم والتي أمواج بوابة ومشروع سكون،

الحر.  التملك بنظام ٢٫٢٨٢ وحدة
أحد ــو وه سيتي، فقيه بــن  مــشــروع  سجل  وحــالــيــًا، 
في وأحدثها الحر التملك بنظام سكنية مشاريع ثالثة
 ١,٨٠٠ بلغ بسعر مبيعات نسبة أعلى السيف، منطقة
الربع  خالل المربع للمتر دوالراً) ٤,٧٧٥) بحريني دينار
مراكز من  وقربه موقعه بفضل  ،٢٠٠٨ العام من  الرابع 
أسعاره في ارتفاعا المشروع شهد كما بالتجزئة. البيع
خــالل  ــاره ــع أس ــن ع الــمــئــة ــي  ف  ١٢ نــحــو نسبته بلغت 

المشروع. تدشين
سعر بلغ الضخمة، السكنية  المشاريع  ضمن ومن
 ١,٦٠٠ وبورتاريف فيالمار مشروعي في المربع المتر
بحريني  و١,٤٠٠ دينار (٤,٢٤٤ دوالراً)، بحريني دينار
تسجيل  في استمرا  كما التوالي على دوالراً)  ٣,٧١٤)
مستوى ذات شققا يوفران إنهما إذ مبيعات، نسب أعلى
البحر على بإطاللتها  تتميز مفروشة وشبه وعاٍل راٍق
ضاحية من القريبة الرئيسية المناطق في وبوقوعها

المالي. البحرين ومرفأ السيف
ــي تم ــت ال ــاري ــق ــع ال ــع الــتــطــويــر ــاري ــش ـــن ضــمــن م وم
خليج في سيتي رافلز مشروع سجل مؤخرا، تدشينها
 ١,٨٠٠ ويبلغ المربع للمتر بيع سعر أعلى البحرين
الممتاز  موقعه بفضل  دوالراً) ٢,٥٢٠) بحريني دينار
النوعية ذات  الفاخرة  السكنية الشقق إلــى  باإلضافة
تراوح كما البحر. على المطلة البنتهاوس وشقق العالية
السكنية المشاريع في المربع المتر بيع سعر متوسط
دار ميناء الضفاف، مثل حديثا  إطالقها  تم التي األخرى
تاور، أيه الريف، جزيرة في فينيسيا وحــدات السالم،
 ٢,٥٢٠) بحرينيًا ديناراً ٩٥٠ بين ما ودلمار ويفز، أمواج

دوالراً). ٤,٧٧٥) بحريني دينار و١,٨٠٠ دوالراً)
المنطقة أنحاء جميع في العقارات ــواق أس وتلقت
العدد إلى وبالنظر العالمية. االقتصادية األزمة صدمة 
أن يحتمل التي الــفــاخــرة السكنية للمشاريع  الكبير 
المطورون يواجه أن  المرجح  من  فــإن  السوق،  تدخل

أسهمهم. لتصريف ضغوطًا

البحرين في مرتفعة العوائد
في الــعــقــاريــة  ــد ــوائ ــع ال المحليون الــســمــاســرة  قـــدر 
العقارات  في للنقض نظراً المئة، في بنحو١٠  البحرين
على األجانب ويقود وارتفاع الطلب. لإليجار المعروضة
البحرين، في اإليجار  سوق  في النشاط  كامل شبه نحو
في الهائلة  الزيادة بسبب  كبيرا نموا  السوق شهدت فقد 
في معظمها تعيش التي األميركية القوات أعــداد زيــادة
مستوى النشاط ارتفاع دلل األخيرة، وفي اآلونة الجفير.
عدد فــي كبيرة  زيـــادة على السعودية فــي  االقــتــصــادي

الجدد. المقيمين
لشقة الشهري  اإليجار متوسط  بلغ ،٢٠٠٨ العام في
 ) بحرينيًا ديناراً  ٧٨١ المنامة في نوم  غرف  ثالث من
المئة  في  ١١٫٣ نسبته  بلغت بارتفاع دوالراً) ٢,٠٧٢
المدنية الخدمة  لجنة تقرير بحسب السابق، العام  عن
لتقرير ووفقًا  المتحدة. األمــم لمنظمة التابعة  الدولية
وجــزيــرة السيف منطقتا سجلت «أســتــيــكــو»، شــركــة 
إيجار  قيمة ٢٠٠٧ أعلى العام من الثالث الربع في أمواج
دنانير   ٧١٠ بين المتوسط في تــتــراوح وهــي شهري، 
الواحدة  الغرفة ذات  للشقة  دوالراً) ١,٨٨٣) بحرينية

غرف.  الثالث للشقة ذات دوالراً) ٣,١٨٣) ١,٢٠٠ إلى
به تتمتع ما إلى واضحًا مؤشراً االرتفاع هذا ويعتبر
جديدة سكنية مناطق بوصفها شعبية من المناطق هذه
تشكيلة إلى الوصول سهولة للسكان تتيح ومستقبلية

بالتجزئة. البيع مراكز من متنوعة
من الــمــعــروض ــي ف نقصا حاليا  البحرين وتشهد 
الكبير لألجانب التدفق إلى وبالنظر الوحدات السكنية.
على الطلب يبقى أن المحتمل مــن ــإن ف المملكة، على 
محدودية ستؤدي حين في ثابتا  السكنية ــدات ــوح ال
أسعار ارتــفــاع ــى إل السكنية ــدات ــوح ال مــن  المعروض 
العقارات من الكبير المعروض سيسهم ولكن، اإليجار.
بين ما الفترة  في تسليمها يتم  أن يتوقع التي السكنية 
جميع في العمل ينتهي عندما و٢٠١٢، ٢٠١٠ العامين
في الــمــحــدد، مــوعــدهــا ــي ف تقريبا الحالية الــمــشــاريــع 

والعرض. التوازن بين الطلب تحقيق

البحريني العقار قطاع على مستقبلية نظرة
تمتعت الــتــي البحرينية ــارات ــق ــع ال ــار  ــع أس تشهد 

الوقت في االعتدال  بعض  قريب وقت  حتى كبير بنمو
وهبوط العالمي االقتصادي التباطؤ  أدى فقد الحالي،
المالية. ــروات ــث ال في كبير انحسار ــى إل النفط أسعار 
تمويل الــصــعــب  ــن م بـــات الــســيــولــة، ــح  ش إلـــى  ونــظــراً 
مترددين المستثمرون  أصبح كما العقارية المشاريع 
انخفاض عليه ترتب ما العقارات، سوق دخــول بشأن
الساكنون قام ذلك، مع العقارية. التداوالت نشاط في
البحرين في  الجديدة المساكن غالبية بشراء المالكون 
السكنية الوحدات على المضاربة نشاط اقتصر حين في

الفاخرة.
في ليبقى المضاربة نشاط سيتقلص لذلك، ونتيجة
في يستثمرون الذين الحقيقيون المستثمرون السوق
المطورون إلنجاز وسيضطر الطويل. المدى القطاع على
عليهم سيتعين كما لها  المحدد ــل  األج في مشاريعهم
الجتذاب راقية سكنية  ــدات  وح تقديم ــه ذات الوقت في 
المطورين تركيز وسيتحول العقارات.  في المستثمرين
الدخل ذوي فئة من وخصوصا النهائيين المشترين على
كاٍف بقدر السكنية احتياجاتها تحظ لم التي المتوسط

العقارية. الطفرة سنوات خالل االهتمام من
المحتمل فمن التشاؤمية، التوقعات إلــى وبالنظر
بنسبة الممتازة السكنية الوحدات أسعار تنخفض أن
سيسعى المطورون  المئة حيث و٢٠ في ١٥ بين تتراوح
المرجح أن من أن غير السوق. في عقاراتهم إلى تصريف
ذوي لفئة  المخصصة السكنية الوحدات أسعار تبقى 
بين تتراوح بنسبة ترتفع وربما ثابتة المتوسط الدخل
سيبقى  عليها الحقيقي الطلب إن إذ المئة، في و٢٠  ١٠

السكان الشباب. لتزايد مرتفعًا نظراً
فهي والمكتبية، التجارية بالعقارات يتعلق وفيما
لتبقى منها المعروض في نقصًا الجاري الوقت في تشهد
التي المشاريع الجديدة طرح يتم أن ثابتة إلى أسعارها

السوق. في التطوير قيد حاليا مازالت
ــارات ــق ــع ال عــلــى الــطــلــب ـــم ذلــــك، ســيــتــأثــر ــى رغ ــل وع
ضمنها من العوامل المستقبل بمجموعة من في التجارية
وكذلك واإلقليمي المحلي  االقتصادي النمو تباطؤ مدى
الطلب. فــي انخفاض عنها سينتج التي النمو وتــيــرة
العقارات ألسعار المحتملة االتجاهات ستحدد لذلك،
العرض نتيجة المحقق التوازن لمستوى وفقًا التجارية

والطلب.

االستثمار العالمي بيت - الكويت §

كبيرا ارتفاعا شهدت البحرين  في  العقارات أسعار  إن  (غلوبل)، العالمي  االستثمار  بيت قال  ]
السكنية العقارات معظم إن إذ العرض، عن الطلب ــادة زي بسبب الماضية األربعة ــوام األع في 
تظهر العقارات أسعار بدأت حين في المرتفع، الدخل ذوي فئة استهدفت البحرين في الجديدة
الشحيحة السيولة ظل في وخصوصا اعتدالها، على تدل عالمات المالية ــة األزم ظل في اآلن
في التعامالت حجم تراجع إلى  أدى الذي األمر العقارية، السوق في المستثمرين ثقة وضعف

السكنية. العقارات مبيعات

البحرين في العقارية المبايعات انخفاض
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بالدوالر االرتباط وفك المصارف بين باإلندماج يطالب تقريره

دقيقة لنظام مراقبة المركزية يدعو البنوك «مباشر»
مباشر مركز معلومات - دبي §

إيجاد أهمية العربية، المؤسسات متخصص اقتصادي تقرير أكد ]
المالية للمؤسسات دقيقة لمراقبة العربية المركزية للبنوك نظام
بها عصفت التي الدولية بالمؤسسات المرتبطة العربية ــدول ال في 
االرتباط فــّك إجـــراءات اّتخاذ في ــوراً ف البدء  ــرورة ض عن فضال ــة،  األزم
بمجموعة عنه واالستعاضة االميركي والدوالر العربية العمالت بين

متنوعة. عمالت
اتخاذ بضرورة مباشر»، معلومات «مركز أعده الذي التقرير ونصح
األعمال واقــع  تناسب جذرية حلول  إليجاد  ــادة  وج سريعة إجــراءات
العالمية، االقصادية  األزمة حدة من  للتخفيف العربية  الساحة على
الدخل ذوي على  سلبية آثاراً يترك أن شأنه من االنتظار من  المزيد ألن

العربي. العالم في المحدود
بأزمة الكبيرة العربية المصارف من العديد تأثر إلى التقرير ولفت
أميركا في المالي االنهيار أسباب أهم  أحد كان الذي العقاري، الرهن
التمويل مصادر في  انكماش حصول إمكانية  من حذر كما  آسيا. وشرق
الفترة ــالل خ والسيولة االئــتــمــان  أزمـــة  استمرت ــال ح فــي  العالمية 
الدول في الداخلي اإلقراض على يؤثر أن شأنه من الذي األمر القادمة،

العربية.
في العربية  المصارف  موقع تعزيز ــرورة ض على التقرير وحــض
المزيد لتحفيز بينها فيما  االندماجات  ودعــم العالمية المال ــواق أس
يوجد ال الــذي الوقت  في  االقتصادي، الركود ــواء أج في المنافسة من 
 ٢٧٠ من أكثر عددها البالغ  المصارف من عربي مصرف  ألي تصنيف

العالم. في مصرف مئة أكبر ضمن مصرفًا،
في ــدول ال من العديد دفعت األخيرة ــة األزم أن أيضًا التقرير ــاد  وأف
بأسلوب األزمات إلدارة المؤهلة  العربية  الكوادر  إلعداد  العربي العالم

الخاصة. واستراتيجياتها أهدافها مع يتوافق علمي
هي عمالقة مالية مؤسسة إعـــالن مــع الــجــديــدة ـــة األزم وانطلقت 
التي البداية بمثابة اإلعــالن هذا كان إذ إفالسها، عن ــراذرز» ب «ليمان 
تواجه التي األزمة خطورة إلى العالم  أنظار  ولفتت الخطر ناقوس دقت

المؤسسات أقــدم من عريقة مؤسسة باعتبارها العالمي، االقتصاد
عشر. التاسع القرن إلى تاريخ تأسيسها يعود األميركية، المالية

األزمــة مع العربية المؤسسات  بتعاطي الخاص  التقرير وأشــار
للمستثمرين مؤخراً  سمحت السعودية المالية السوق هيئة  أن إلى
سعوديين، وسطاء مع مبادلة اتفاقيات بتوقيع المقيمين غير األجانب
من واحــدة في وذلــك لألسهم، المباشرة  غير  الملكية من نوعًا أتــاح ما 
األسهم ســوق لفتح  اآلن  حتى المملكة  اتخذتها  التي الخطوات ــرأ أج
من كــل أســـواق فيه شهدت  الــذي الــوقــت فــي ــب. ــان األج أمــام  المحلية 
في ــادة زي متصاعد وبشكل واألردن وقطر ومصر والكويت ـــارات اإلم

بورصاتها. في األجنبية االستثمارات حجم
شركات ــن  ع ــادرة ــص ال والــتــقــاريــر االســتــطــالعــات غالبية  وأفــــادت 
بنوك استثمارات مجموع  أن العالمية، التصنيف ــاالت  ووك األبحاث
المنخفض االئتماني التصنيف ذات العقاري الرهن سندات المنطقة في
أصول  مجموع من المئة في  ٢ الـ تتجاوز  لم للغاية طفيفة نسبة تمثل 

البنوك. هذه

أسعار الفائدة على لخفض المركزية البنوك توجه ولفت التقرير إلى
القطاع إلى  والنشاط الثقة بعض أعاد  ما  وهو اآلجلة والبيوع اإلقراض

كافة. أداء األسواق على باإليجاب لحظيًا وأثر المصرفي
الماليين لضخ دولة كل في المعنية االستثمار هيئات تدخلت كما
استقرارها، لتعزيز محاولة في ــواق األس في ــوال األم من  والمليارات
متواضعة الكثيرين نظر فــي عنها الُمعلن المبالغ كانت وإن حتى
أعلنت التي  بالمبالغ ومقارنة  سوق لكل مالية الرأس  بالقيمة مقارنة 

إنقاذه. يمكن ما إلنقاذ المتقدمة الدول حكومات عنها
األمل فإن العربية، األســواق شهدتة الذي التذبذب هذا رغم وعلى
المرحلة في حيويتها العربية  األسواق تستعيد  أن في موجوداً مازال
من الثالث الربع نتائج عن الشركات إعــالن ظل في والسيما المقبلة
مقبولة بهدف بعث  أو جيدة تكون أن في ٢٠٠٨ وسط آمال كبيرة العام

الجميع. نفوس وترسيخ الثقة في الطمأنينة
المال أسواق طالت بل األميركية، األسواق على ولم تقتصر آثار األزمة
كبيرة بيع وسط عمليات األخرى تلو واحدة واسع نطاق على العالمية

مؤشرات دافعين استثماراتهم عن المستثمرون فتخلى مستقرة، غير
عدة. سنوات مستوياتها خالل أدنى إلى القياسية الرئيسية األسهم

وهونغ وماليزيا  تايلند من كل في األســواق تراجع مع هذا وترافق
تراجع ذلك إلى أضف وتايوان وسنغافورة وكوريا وإندونيسيا كونغ
من حوله ــدور ي بما الــواضــح وتــأثــره (الــقــوي) الياباني نيكي  مؤشر 
اآلسيوية، نظيراتها بين األقل فكان الصين سوق تراجع أما أحــداث.
مرتبطة لها استثمارات ــود وج عــدم عن الصين في البنوك  أعلنت إذ 
موقف دعم في ساهم الذي األمر األميركي، العقاري الرهن بمشكالت 

تحديداً. الصينية السوق
النفط أســواق على االنهيار هذا تركه الذي األثر إلى التقرير وأشــار
الماضيين الشهرين  خالل كبير بشكل األسعار تراجعت إذ العالمية،
أداء على سلبًا الــعــقــاريــة  ــروض ــق ال أزمـــة تأثير ــن  م الــمــخــاوف  جـــراء 
عنه نتَج الذي النفط على الطلب انخفاض وبالتالي العالمي االقتصاد
المزيد ألحق ما كبير، بشكل برنت ومزيج  األميركي الخام أسعار هبوط

النفطية. للدول الخسائر من
حديثًا، الصادر  االقتصادي  موجزه في الوطني، الكويت بنك وعلق
«قد قائًال: الماضية،  الفترة  خالل النفط أسعار  في الحاد التراجع على
دول مــوازنــات  على التراجع هــذا أثــر  لتقييم مالئمًا اآلن الوقت  يكون 
في التراجعات استمرت حال  في المستقبلية تطلعاتها  وعلى الخليج

العالمية». األسعار
للنفط المصدرة البلدان منظمة سكرتارية في مسئول مصدر قال كما
أمراً بات  األسعار تراجع «إن الكويتية األنباء لوكالة بفيينا ــك) (أوب
وزراء بين  اتصاالت وجود إلى مشيراً المنتجين»، إلى بالنسبة مقلقًا

األسعار. في التدهور لمواجهة المنظمة داخل النفط
اآلونة في والمعادن النفيسة الذهب أسعار إلى ارتفاع التقرير وأشار
إلى أدى ما اآلمن،  المالذ باعتباره إليه  المستثمرين توجه  بعد األخيرة
مضاربات من الذهب  ــواق  أس في حصل ما أن كما عليه. الطلب ــادة زي
في الذهب إلى الدوالرات مليارات  توجيه تم إذ  أسعاره، رفع في ساهم
التي والمضاربة الطلب مصالح التقاء  يؤكد  ما وهذا ساعتين، من أقل

األسواق. على آثارها تترك

رويترز - دبي §

المركزي، اإلمــارات مصرف  محافظ عن نقل  ]
يعود االئتمان  إن قوله السويدي ناصر سلطان
«المصرف وإن ــة ــدول ال ــي ف الــمــالــي الــنــظــام  إلــى 

اقتضت الضرورة. إذا مجدداً المركزي» سيتدخل
بيزنس» أمس «اإلمارات بصحيفة مقال ونسب
العقاري القطاع  إن قوله السويدي إلى (الثلثاء) 
قد ــــارات اإلم اقــتــصــاد مــن  ــزء ج أكــبــر يشكل  الـــذي 
عمليات «شهدنا وأضـــاف أكــبــر.  متاعب يــواجــه 
والــعــقــارات األســهــم أســـواق فــي عميقة  تصحيح 
من ــداً ــزي م الــعــقــاري الــقــطــاع ــه  ــواج ي أن  ونــتــوقــع 
إلى تحتاج ـــارات «اإلم أن ــح وأوض التصحيح».
االستثمار تدفقات على السيطرة من مزيد فرض
ــوال ــاألم ب يــعــرف ــا م أو  التقلب ــدة ــدي ش األجــنــبــي 
بالتعاون هذا يكون  أن األفضل من وأن الساخنة

أخرى». تنظيمية هيئات مع

الساخنة األموال لتحرك منافذ عدة «هناك وقال
األسهم وأسواق المصرفي النظام عبر وخصوصًا
أن إلـــى ــدي ــوي ــس ال مــشــيــراً ــات الــتــأمــيــن». ــدم وخ
االئتمان نمو على سقفًا سيفرض المركزي «البنك

المئة». عند عشرة في السنوي

٪١٠ المحلي الناتج نمو تتوقع قطر
التي تصدر اليومية «بننسيوال» صحيفة أفادت
أمس قطر، أن ــة) ــدوح (ال القطرية العاصمة من 
لشئون القطري الــدولــة ــر وزي عن نقال (الثلثاء)
سينمو القطري  االقتصاد أن والصناعة الطاقة
البلد  مواصلة مــع  الــعــام ــذا ه المئة فــي   ١٠ نحو

الطبيعي. الخليجي تعزيز إنتاج الغاز العربي
إنتاجها طاقة ستعزز قطر أن الصحيفة وأوردت
في  سنويًا طن  مليون  ٧٧ إلــى المسال الغاز من 
محمد الــوزيــر وقــال المقبلين. العامين غضون 
محطة إنشاء ببدء  لالحتفال  نــدوة خالل السادة

الحالية المشاريع ضوء «في لوسيل: في للطاقة
من الــدوحــة ستظل الطاقة قطاع فــي والمزمعة
شأن ومــن العالم». في الرئيسية الطاقة مراكز
عشرة الحقيقي لقطر المحلي اإلجمالي الناتج نمو
الخليج منطقة ــي ف ـــرع األس يــكــون أن المئة  ــي  ف
االقتصاد خبراء بعض  ويتوقع للنفط.  المصدرة
المتحدة العربية اإلمارات في النمو معدل يكون أن
بعد العام هذا المئة في  الواحد  دون والسعودية
للبرميل  دوالر ١٠٠ من أكثر النفط أسعار انهيار
الماضي. تموز يوليو/ بلغتها في التي الذروة منذ
بحثية مذكرة في تشارترد ستاندرد بنك وقال
في ــار  ــم ــث ــت االس ــر ــط ق ــل ــواص ت أن  ــع  ــوق ــت «ن ـــس  أم
أسعار في الحالي التراجع  ــم  رغ على االقتصاد 
تشارترد» «ستاندرد ويتوقع ــة». ــي األول السلع
العام  هذا المئة ٨,٥ في نحو القطري نمو االقتصاد
٨ في المئة من ١٥,٢ في  نحو إلى التضخم وتراجع

الماضي. العام المئة أجل االقراض من الشروط من مزيدًا تضع اإلماراتية البنوك

اإللكترونية لـ «نايمكس» التعامالت في دوالرًا 40 فوق مستقر النفط
عواصم - رويترز §

فوق استقرت األميركي الخام للنفط اآلجلة   العقود  إن متعاملون قال ]
التجارية  نيويورك لبورصة االلكترونية التعامالت في للبرميل دوالراً ٤٠
المئة في اربعة نحو هبوطها بعد (الثلثاء) أمس صباح آسيا في (نايمكس)
عمال تفادى أن وبعد االقتصادي التشاؤم  بسبب  السابق اليوم نيويورك  في

الوقود. انتاج هبوط إلى يؤدي أن يمكن كان اضرابًا المصافي االميركية
ألقرب استحقاق  الخام النفط عقود سعر بلغ جمت ٢٣٥٣ الساعة وبحلول
 ٤٠٫١١ جلوبكس نظام عبر االلكترونية التعامالت في آذار ــارس/  م شهر
اقفال في التسوية عند مستواه عن سنتات ثالثة مرتفعا للبرميل  دوالراً

دوالر. منخفضا ١٫٦٠ دوالراً ٤٠٫٠٨ على نايمكس في االثنين
انفاق  أن  يظهر االميركية للحكومة تقرير بعد االثنين يوم خسائر  وجاءت
كانون ديسمبر/ في التوالي على السادس للشهر هبط أميركا في المستهلكين

االنفاق منذ ١٩٦١. في نمو أضعف ككل ٢٠٠٨ العام أظهر حين في االول
قطاع انكمش حيث وأوروبـــا آسيا  على سيئة  اقتصادية انباء وهينمت
بأسرع المصانع اسعار وهبطت اليورو منطقة في التحويلية الصناعات
للطاقة العالمي االستهالك انكماش وأدى االقل. على سنوات ست في وتيرة
في وساعد  الوقود مخزونات تضخم إلى  العالمي  االقتصادي التباطؤ وسط
لها  مستوى أعلى  سجلت  منذ  دوالر ١٠٠ من أكثر  للهبوط النفط  اسعار دفع 

تموز الماضي.  يوليو/ دوالراً في ١٤٧ فوق االطالق على
مفاوضين أن عن أنباء االثنين يوم النفط اسعار تراجع على  وساعدت
تفادي من تمكنوا المتحدة  الواليات في  النفط لصناعة  وممثلين نقابيين 
المحادثات وأن الوقود  انتاج يخفض  أن شأنه  من كان العمل  عن ــراب إض
في   ١٠ نحو لتعطل  االضــراب حدث ولو  جيد. بشكل  تسير جديد عقد بشأن

في أميركا. النفط تكرير من طاقة المئة
من تمكنت النفط اسعار فإن على الطاقة العالمي الطلب تراجع رغم وعلى
الماضية  القليلة  االسابيع  مدى  على للبرميل دوالراً ٤٠ مستوى فوق  البقاء 
للنفط المصدرة  الــدول منظمة انتاج في كبيرة بتخفيضات جزئيا مدعومة
برميل  ماليين ٤٫٢ نحو تبلغ تخفيضات «أوبك» بالفعل على واتفقت (أوبك).
هناك تكون  قد إنه بالمنظمة،  اعضاء دول وقالت أيلول، سبتمبر/  منذ يوميا 

السوق. في االستقرار لتحقيق أكبر تخفيضات الى حاجة

أسابيع ١٠ في مستوى أعلى يسجل بأميركا البنزين
في البنزين سعر متوسط إن (االثنين)، أمس االميركية الطاقة وزارة قالت
أعلى  إلى الماضي مدى االسبوع على سنتات ٥٫٤ قفز الوقود بأميركا محطات

١٠ أسابيع.  في له مستوى
إن االسبوعي، مسحها في للوزارة، التابعة الطاقة معلومات إدارة وقالت
دوالر  ١٫٨٩ إلى صعد الرصاص من الخالي العادي البنزين سعر متوسط
أعلى  هو وهذا عام. قبل مستواه عن دوالر ١٫٠٩ منخفضا يظل لكنه للغالون،
تشرين  نوفمبر/  ٢٤ منذ بأميركا الوقود محطات في البنزين لسعر مستوى

الثاني.

النفط سعر لهبوط في الربع األخير «بي.بي» تراجع أرباح
(بي. بتروليوم بريتش العمالقة البريطانية النفط شركة قالت ]
العام  من األخير  الربع في المئة في 24 تراجع األرباح صافي إن بي)،
التوقعات  دوالر وهو مستوى أقل من مليار 2.587 إلى ليصل الماضي

كبيرة. لخسارة الروسية وحدتها وتكبد النفط أسعار في انهيار وسط
وذلك  دوالر، مليار 25.6 بأكمله العام عن الشركة ــاح أرب وبلغت
الربع في  النفط أسعار وهوت  .2007 مع  مقارنة  المئة  في   39 بزيادة
للبرميل  دوالرًا  147 فوق ذروة إلى السابق صعودها لكن األخير،
نفط شركة أكبر  لثاني  قياسية سنوية نتائج ضمن تموز  يوليو/  في
خسارة النتائج وتتضمن السوقية. القيمة حيث من مدرجة أوروبية
إن.كيه-  روسيا تي. مشروع الشركة في دوالر من مليون 700 قدرها

النفط. أسعار لمتأخرات ضريبية وتراجع نتيجة بي.بي
مع مقارنة السنة ربع في المئة في واحدا والغاز النفط إنتاج وتراجع
المكافئ  من برميل ماليين 3.945 إلى  ليصل  2007 من ذاتها الفترة
يوميا  برميل ماليين 3.84 كامال الــعــام  إنتاج وبلغ يوميا. النفطي

في 2007. ماليين 3.82 مع مقارنة
يتوقع إنه بيان، في هايوارد طوني  للشركة  التنفيذي الرئيس وقال

التي  النفط كميات كل  «بــي.بــي»  تعوض  وأن   2009 فــي اإلنتاج نمو
جديدة.  2008 باكتشافات في ضختها

التنقيب مشاريع  مستويات على  ستحافظ  «بي.بي» أن  ــاف وأض
يكون التشغيلية غير البنود وباستبعاد .2009 فــي واالســتــغــالل
ستة  توقعات متوسط كان بينما دوالر، مليار 2.605 الربح صافي

مليار دوالر.  2.98 لـ «رويترز» في مسح محللين

منفردة العراق في تنفيذ مشروع نفطي تبدأ كورية شركة
بدأت إنها (الثلثاء)، أمس للنفط الوطنية الكورية المؤسسة قالت ]
ضم في فشلت بعدما منفردة العراق  في النفط  عن للتنقيب مشروعًا

دوالر.  ميار 2.1 إلى قيمتها تصل التي للصفقة شركاء
حقلين ادارة الجنوبية الكورية الشركة تتولى الصفقة وبمقتضى
في  و20  15 بين حصصا وتملك الجنوبي وسنجاو تبة قــوش هما
العراق كردستان اقليم في بازيان امتياز بينها من حقول ستة في المئة
إس.كيه شركة يضم  كونسورتيوم يديره الذي الوحيد االمتياز  وهو

كوريا الجنوبية. في تكرير أكبر شركة إنرجي

في  دوالر مليار 2.1 بقيمة اساسية بنية الشركة توفر المقابل، في
صرف وانظمة ومياه كهرباء محطات تشمل العراق كردستان اقليم
إلبرام الدولة تديرها التي الكورية المؤسسة وسعت وغيرها. صحي
والبناء للهندسة  هيونداي بينها مــن محلية بناء شــركــات مــع اتــفــاق 
التحتية. البنية مشروعات تمويل كيفية بشأن للتشييد ـــان ودوس
الحكومة من المشروعات هذه عن مستحقاتها على الشركة وتحصل
النفطية. أرباح الحقول من اضافية مدفوعات تحصل على كما الكردية

وحكومة الــعــراقــيــة الحكومة  بين الــســيــاســات  الــخــالفــات  أن  غير 
االمتيازات. هذه من ارباح تحقيق احتماالت تقلص العراق  كردستان
دوالر  مليون 600 تتكلف اعمال لبدء  خطط عن  قريبا الشركة  وتعلن
اعماال وستطرح التحتية. البنية مشروعات من االولــى المرحلة هي
من  الخام تصدير امكانات تتضح حين دوالر مليار 1.5 تتكلف اخرى

العراق. كردستان
السليمانية قرب  وثالث أربيل قرب التنقيب مناطق من خمس وتقع
كورية  لشركات يحق برميل مليارات  7.2 عند احتياطياتها وتقدر

منها. مليار برميل  1.9 على الحصول

النفط أسعار وتراجع ضريبية لمتأخرات نتيجة روسيا في الشركة مشروع من دوالر مليون ٧٠٠ خسارة «بي.بي» نتائج تتضمن

النظام إلى يعود االئتمان المركزي: مصرف اإلمارات
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دوالر  مليار 26 بـ اقتصادها تنعش أستراليا
وكاالت عواصم - §

إلنعاش ــة ــع واس خطة  (الــثــلــثــاء)  أمــس  يــوم  أســتــرالــيــا أطلقت   ]
أميركي)  دوالر مليار ٢٦) أسترالي دوالر ٤٢ مليار قيمتها تبلغ اقتصادها

العالمية. االقتصادية األزمة مواجهة البالد في اقتصاد لدعم
«لن بيان:  في سوان وين  األسترالي، والمالية االقتصاد وزير وقال
وخسارة النمو  خفض إلى يؤدي  الذي العالمي الركود  من بلد أي  يفلت

العالم». أنحاء جميع في ميزاني وعجز وظائف
األسترالي االقتصاد على يؤثر أصبح العالمي «اإلنكماش من أن وحذر

سيضعف». الوظائف وقطاع يتباطأ والنمو
للتعليم  مخصصة أسترالي دوالر مليار ٢٨,٨ نحو الخطة وتشمل
لمساعدة  أسترالي دوالر مليار و١٢,٧ التحتية للطرق، واإلسكان والبنى

حكومي. بيان أفاد كما والمتوسطة، الضعيفة المداخيل أصحاب
تحريك األول كانون ديسمبر/ في أعلنت األسترالية الحكومة وكانت

لتنشيط االستهالك. دوالر مليارات ١٠,٤
مليار   ٢٢,٥ يبلغ السنة هذه الموازنة  في  عجزاً استراليا  وتتوقع
فائض عن الماضي أيار مايو/ في تتحدث تقديراتها كانت بينما دوالر،

ملياراً. ٢١,٧ يبلغ
إلى ٠,٧٥  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ الواحد المالية السنة في النمو يتجاوز ولم
 ٢ بين نسبته نموا تتوقع أشهر منذ ثالثة الحكومة بينما كانت المئة في
فسيرتفع في ٢٠٠٩ - ٢٠١٠  معدل البطالة أما و٢,٥ في المئة. المئة في

المئة. في ٧ إلى
من (الثنين) األول أمس يوم راد كيفن األسترالي الوزراء رئيس  وحذر
سيؤديان  الصيني االقتصاد وتباطؤ نمو العالمية االقتصادية األزمة أن
مليار   ٧٥) أسترالي دوالر مليار  ١١٥ يبلغ أستراليا موازنة في عجز الى

المقبلة. األربع السنوات في أميركي) دوالر
المواد على الصيني الطلب تراجع من خصوصًا أستراليا وتعاني

عقداً. استمر ازدهار بعد والفحم، الحديد مثل األولية
انكماش من الماضي األسبوع الدولي  النقد  صندوق حذر جهته، من
أي  يتخذ لم إذا  ٢٠٠٩ في  المئة  في   ٠,٢ بنسبة األسترالي االقتصاد

اجراء.

كمبياالت ُتصدر كاليفورنيا اإلفالس... من باقترابها
دين إثبات كمبياالت إصــدار في العالم في اقتصاد  أكبر ثامن بــدأ
الحالية الموازنة معركة إن إذ (االثنين)؛ األول  أمس الشيكات  من بدال
من دون أموال كافية  الوالية ترك دوالر مليار ٤٢ إلى وصل الذي والعجز

بالتزاماتها. للوفاء
محاولة في عين بالمشرِّ شوارزنيغر أرنولد الوالية حاكم ويجتمع
المالي الموازنة. وحذر المراقب تمرير من الوالية منعت التي األزمة لحل
إذا بنهاية هذا الشهر تمامًا الوالية قد تفلس أن من تشنغ جون في الوالية

حل. إلى التوصل يتم لم
في الوالية عمال من  اآلالف سيبدأ المقبل  الجمعة يوم من واعتبارا 

األجر. مدفوعْي غير إجبارية يومين شهريًا إجازة على الحصول
للمنح تصدر ال الشيكات إن الوالية في المالية اإلدارة مندوب وقال
في االجتماعية والخدمات الوالية  تمنحها  التي الجامعية الدراسية
إصــدار يتم  ولــن كاليفورنيا، في السريعة الطرق ودوريـــة المقاطعة
العجز مع  للتعامل خطة تبنى يتم حتى للوالية ضرائب خصومات

كاليفورنيا. منه تعاني الذي الضخم
عجزاً كاليفورنيا تواجه إذ مالية؛ طــوارئ حال  شوارزنيغر وأعلن
الوالية وتأثرت .٢٠١٠ حزيران  يونيو/ حتى دوالر مليار  ٤٢ إلى يصل
في أسعار انخفاضًا التي شهدت الركود من حال األميركية الكبيرة بشدة

اإليرادات. في وهبوطًا المنازل
تعاني الذي  الشلل  إلى  نظراً سندات إصدار في صعوبة  هناك  أن  كما
أية يرفضون جمهوريون عون مشرِّ أحبط  وقد االئتمان.  ــواق  أس منه
بين الجمع خالل من الفجوة سد إلى الرامية المحاوالت جديدة ضرائب

الضرائب. وزيادة اإلنفاق خفض

ال عمَّ عن و«كرايسلر» تستعدان لالستغناء «جنرال»
ديونهما تبلغ واللتان و»كرايسلر»، موتورز» «جنرال شركتا تستعد
ال  العمَّ من جديدة أعــداد عن لالستغناء دوالر، مليار ١٣,٤ االتحادية
تقارير ذكرت ما بحسب  الركود، من والنجاة  اتحادية بمتطلبات  للوفاء

(االثنين). األول أمس إعالمية
باتحاد مسئولين عن االقتصادية لألنباء «بلومبيرغ» وكالة ونقلت 
بما االتحاد أبلغتا الشركتين إن القول األميركية السيارات صناعة ال عمَّ

به. القيام ينويان
وإثبات للتكاليف الشركتين خفض على االتحادية الحكومة وتصر
مطالبة يجري أو المقبل آذار مارس/ نهاية حتى العمل تستطيعان أنهما

الحكومية. القروض بسداد الشركتين
مصنع أكبر  وهي موتورز»، «جنرال أن «بلومبيرغ» وكالة وذكــرت 
من العمال على المبكر التقاعد تعرض  المتحدة،  الواليات في السيارات

خدمة عشر سنوات. مع مدة األقل على عامًا ٥٠ بلغوا
وصحيفة «بلومبيرغ» لوكالة «كرايسلر»  في مسئولون ــرح وص
على الحوافز  من حزمة تعرض الشركة أن جــورنــال» ستريت «وول 

األول وحتى ٢٥  أمس من ابتداء بالساعة يعملون أميركي عامل ٢٦٨٠٠
تفاصيل. دون إعطاء الجاري من فبراير

لوكالة المتحدين ــارات ــي ــس ال ــال ــمَّ ع بــاتــحــاد مــســئــولــون  ـــرح  وص
نقداً  دوالر ألف ٥٠ دفع يشمل «كرايسلر» شركة عرض أن «بلومبيرغ»
لشراء  دوالر ألف ٢٥ بقيمة إيصال على عالوة للتعاقد المؤهلين ال للعمَّ

جديدة. سيارة

على تراجع تغلق األميركية األسهم
لليوم تراجع على  (االثنين) األول أمــس األميركية األسهم أغلقت
االستهالكي اإلنفاق في قياسي بتراجع  متأثرة  التوالي على الثالث

وظائف. إلغاء شركات وإعالن السادس للشهر األميركي
ــاق ــف اإلن ــع ــراج ت األول ـــس أم ــة ــي ــرك ــي األم ــارة ــج ــت ال وزارة  ــت  ــن ــل وأع
للشهر  وذلك المئة في  ١ بنسبة الماضي ديسمبر  شهر في  االستهالكي
إلى بالنسبة األســـوأ الماضي الــعــام ليصبح التوالي  على  الــســادس 

.١٩٦١ العام منذ اإلنفاق االستهالكي األميركي
أمس اعتزامها األميركية «ماسيز» التجزئة متاجر سلسلة أعلنت كما
بهدف  الهيكلة  ــادة  إلع خطة إطــار في  عامل  ٧٠٠٠ نحو عن االستغناء

النفقات. توفير
المئة  في  ٠,٨٠ أي  نقطة  ٦٤,١١ القياسي جونز داو مؤشر وتراجع

نقطة. ٧٩٣٦,٧٥ ليصل إلى
إذ نطاقا؛  األوسع بورز آند  ستاندرد مؤشر في تقريبًا  تغير يطرأ ولم
إلى ٨٢٥,٤٤ نقطة. بينما  المئة ليصل أي ٠,٠٥ في ٠,٤٤ نقطة انخفض
ليصل  المئة في  ١,٢٢ أي  نقطة  ١٨,٠١ المجمع ناسداك مؤشر أضاف

نقطة. ١٤٩٤,٤٣ إلى

طفيف ارتفاع و«اليابانية» تفتح على ...
الصباحية التداول جلسة في طفيف بشكل اليابانية األسهم ارتفعت
ــالن إع قبل  المستثمرين ــن م تــرقــب ــال ح ــط وس (الــثــلــثــاء)  ــس  أم ــوم  ي

وتوقعاتها. أعمالها نتائج اليابانية الشركات
إلى  المئة ليصل أي ٠,١ في ٧,٦٢ نقطة؛ القياسي نيكي مؤشر وارتفع
أي  نقطة؛  ٠,٨٧ نطاقا  األوسع  توبكس  مؤشر وأضاف  نقطة. ٧٨٨١,٦

نقطة. إلى ٧٧٨,٧٢ المئة ليصل ٠,١١ في
في تراجعت التي األسهم من بعض شــراء إلى المتعاملون  واتجه
توقعات إلى نظراً  محدودة كانت المكاسب لكن السابق؛ التداول  يوم

اليابانية. للشركات المتشائمة المكاسب
بالتوقيت صــبــاحــًا التاسعة الــســاعــة  حتى  العملة  ـــواق أس ــي وف
 ٨٩,٣٦ مقابل  ينًا  ٨٩,٤٣  -  ٨٩,٣٨ إلى الين أمام الدوالر ارتفع  المحلي،

ينًا أمس األول. ٨٩,٣٧ -
دوالر  ١,٢٨١٥  -  ١,٢٨١٠ إلى األميركية العملة  أمام اليورو  وارتفع

األول. أمس دوالر ١,٢٧١٨ - ١,٢٧١٩ مقابل
مقابل  ١١٤,٤٨ - ١١٤,٥٣ ينًا الين األوروبية أمام العملة ارتفعت كما

ينًا أمس األول. ١١٣,٦٥ - ١١٣,٦٩

الين أمام يتراجع الدوالر
(االثنين) األول أمس يوم الياباني  الين أمام األميركي  الدوالر  تراجع
مزيد من مخاوف وسط المخاطرة  بشأن حذر في المستثمرين  بقاء مع
العالم. حول الركود حدة ــاد وازدي المصرفي القطاع  في  المشكالت من
تصنيف خفض بعد الرئيسية العمالت أمام اإلسترليني  الجنيه وهبط 
وأذكى البريطاني المصرفي القطاع بشان القلق زاد ما باركليز؛ بنك
من بأكثر الفائدة أسعار يخفض ربما المركزي انجلترا بنك بأن تكهنات

(الخميس). غد يوم المتوقع
المركزي البنك ــأن ب تــوقــعــات بفعل الــــدوالر أمـــام ــورو  ــي ال وصــعــد 
هذا من الحق وقت في  تغيير دون من الفائدة أسعار سيبقي  ــي األوروب

الموحدة. األوروبية العملة عائد جاذبية على األسبوع ويحافظ
مرتفعًا  دوالر ١,٢٨٤٤ أميركا في التعامالت أواخر في اليورو وسجل

دوالر. الجلسة إلى ١,٢٨٩٨ إحدى مراحل في أن قفز بعد ٠,٥ في المئة
 ٨٩,٤٧ ــى  إل المئة فــي  ٠,٤ ـــدوالر ال تــراجــع اليابانية  العملة وأمـــام
من  وأكثر دوالر ١,٤٢٧٤ إلى  المئة في  ١,٦ اإلسترليني وانخفض ينًا.
بيع  إلى المستثمرون وعمد بنسًا.  ٨٩,٩٦ إلى  اليورو أمام المئة في  ٢
المملكة في المصرفي القطاع  بشأن المخاوف هيمنة  مع اإلسترليني
التي القوية مكاسبه عن بسرعة الجنيه ليرتد السوق على المتحدة
حيث من في أسبوع مكاسب أكبر كانت والتي األسبوع الماضي سجلها

عامًا. ٢٠ من أكثر في األميركية العملة أمام المئوية النسبة

آسيا في التعامالت أوائل الين ... وصعود
في والصعود  االستقرار بين تراوحت الين أسعار إن متعاملون قال
في الرغبة تقلص مع (الثالثاء) أمــس يــوم الرئيسية العمالت  مقابل 
واشتداد العالمي  المالي القطاع بشأن  القلق مشاعر بسبب المخاطرة 
الدوالر مقابل األسترالي  الدوالر وارتفع العالم. أنحاء شتى في الكساد
أسعار األسترالي المركزي البنك يخفض أن المستثمرين توقع والين مع
في  بالمئة  ٣,٢٥ متدن قياسي مستوى  إلى  كاملة مئوية  نقطة  الفائدة

(أمس). اليوم الحق وقت
اليابانية العملة مقابل  مستقراً الدوالر كان آسيا  في التعامل واوائل
يوم  األميركية التعامالت ــر  أواخ مستواه مع مقارنة ينًا  ٨٩,٤٢ عند
الذي  ينًا   ٨٧,١٠ ونصف  عامًا  ١٣ في له مستوى ــى  أدن ومــع االثنين،

يناير. في سجله

لتمويلها المصارف في أسهمًا سيشتري اليابان بنك
نيسان أبريل/ حتى سيشتري أنه (الثالثاء) اليابان أمس بنك أعلن
المصارف  تملكها  أسهمًا ــورو) ي مليارات  ٨,٣) ين مليار بألف ٢٠١٠

األزمة المالية. تجاوز على لمساعدتها اليابانية التجارية
قررته لجنة الذي األسهم هذه شراء أن بيان في اليابان بنك وأوضح

.٢٠١٠ أبريل حتى تدريجيًا سيجري النقدية السياسة
المالية المؤسسات  جهود «دعم إلى يهدف اإلجــراء هذا أن وأضــاف

ضمان وبالتالي أســهــم بامتالك المرتبطة الــســوق مخاطر لخفض 
المالي». النظام استقرار

العقد مطلع مماثًال  ــراء إج اتخذ الياباني المركزي المصرف وكــان
المالي النظام بانهيار تهدد مصرفية كانت أزمة معالجة أجل من الجاري

الياباني.
أقرها التي العاجلة ـــراءات اإلج من سلسلة بعد الــقــرار هــذا ويأتي 
المصارف وتشجيع المالي النظام لدعم  األخيرة األشهر في المصرف 

االقتصاد. إلنعاش المؤسسات إقراض على
محافظها ــي  ف كــبــيــرة بخسائر الــيــابــانــيــة ــارف  ــص ــم ال ــل  ك ومــنــيــت 

العالمية. البورصات انهيار بسبب األخيرة األشهر في االستثمارية

الثالث الربع في دوالر مليارات ٤ تخسر «هيتاشي»
اليابانية) االلكترونيات صناعة شركات (كبرى «هيتاشي» تكبدت
الطلب في الرقائق وتدهور إنتاج أنشطة في بفعل متاعب فصلية خسائر
قدرها سنوية لخسارة  توقعاتها دت وجدَّ اإللكترونية، المنتجات على
يابانية.  صناعية لشركة اإلطالق على  األكبر ستكون ين مليارات ٧,٨
مليارات   ٤,١٣) ين مليار ٣٧١ بلغت صافية  بخسارة الشركة ومنيت 
األول  كانون ديسمبر/ إلى األول تشرين أكتوبر/ من الفترة في دوالر)

عام. قبل ذاتها الفترة في ربحًا ين مليار ١٢,٥ مقابل وذلك
الدخل وتراجع  الين تحسن جــراء من أيضا  سلبًا  النتائج وتأثرت
التي الشركة ــددت وج المجموعة. مستوى  على للضريبة الخاضع
توقعها النووية المفاعالت  إلى  الرز  طهي  مواقد  من منتجاتها تتراوح 
حتى مارس/ آذار.  المالية في السنة ٧٠٠ مليار ين صافية خسارة تكبد
األسبوع قالت «هيتاشي» خسارة كبيرة كانت من تحذيرها جانب وإلى
وتتخذ مصانع  وتغلق مربحة غير أنشطة من ستخرج إنها الماضي 
الثابتة التكاليف لخفض  محاولة في الهيكلة ــادة  الع أخــرى خطوات

مارس ٢٠١٠. بحلول ين ٢٠٠ مليار
سهم  سعر فــي المئة فــي  ١٧ بنسبة تــراجــع شـــرارة االعـــالن  وأوقـــد 
في   ٥٠ تراجعه  بعد عامًا  ٢٩ في  مستوياته أدنى  من ليقترب الشركة
األجهزة شركات مؤشر وهوي أبريل. في المالية السنة مطلع منذ المئة

أبريل. منذ المئة في ٤٦ االلكترونية

العملة لقيمة خفض ال تشافيز:
ينوي ال إنه األول أمس يوم  تشافيز هوغو الفنزويلي  الرئيس  قال 
رغم على القصير  ــل  األج في  (البوليفار) المحلية  العملة قيمة خفض

أسعار النفط. جراء هبوط من لها االقتصاد التي يتعرض الضغوط
في العضو بــالده لدى األجنبي النقد احتياطيات إن تشافيز وقــال
الوقت في النفط أسعار هبوط آثار على للتغلب كافية «أوبــك» منظمة
لشبكة اإلسبانية اإلخــبــاريــة القناة مــع مقابلة فــي وقـــال الــحــاضــر.  
يواصل بينما القصير األجل وعلى الوقت هذا في إن»  إن «سي  تلفزيون
تسمونه كما أو نتصور زيادة الضرائب ال فإننا الحالي مساره النفط سعر

البوليفار. قيمة خفض

التوالي   (رويترز) على لليوم الثالث السوق تراجع بسبب بدا متأثرًا المالية في سوق نيويورك لألوراق مضارب

قوة سيزداد الدوالر لينش»: «ميريل
- المحرر االقتصادي الوسط §

الرئيسية العمالت بـــأداء الــخــاص األسبوعي تقريرها فــي  لينش» «ميريل قالت   ]
فإعادة األوروبية.  العمالت إزاء األميركي للدوالر إضافية مكتسبات تتوقع إنها الكبرى،
سياسة إن ثم المتحدة. للواليات الخارجي بالعجز سريع تقلص إيجاد في تستمر التوازن
من بذلك وتخفض المتحدة، الــواليــات خطى على بــازديــاد تسير النقدية  الكبار العشرة 
في إيجابيًا عنصراً يبقى المجازفة من إن النفور ثم الكمي. بالتيسير أصًال المقترنة الوصمة
للعمالت رئيسي سلبي كعامل الحكومية المالية السياسة وتبرز األميركي. الدوالر  صالح
والنقدي االقتصادي االتحاد أعضاء بين الحكومية السندات في الفجوة تتسع إذ االوروبية؛

االوروبي.
السندات إن القصير. المدى في اليورو ضعيفًا أن يبقى المتوقع من أنه إلى التقرير وأشار
السيادي بالنسبة ين الدَّ في الفروقات إن التشتت؛ إذ في تستمر اليورو منطقة في الحكومية
وقد والنقدي. االقتصادي االتحاد  إنشاء منذ بلغته  مستوى أعلى في اآلن هي ألمانيا إلى
والبرتغال إلسبانيا العائدة السيادية الديون مرتبة في التخفيضات إثر على ذلك حصل

واليونان.

الياباني الين في قوة
معّرضًا يبقيه، أن يمكن ارتفاعه استمرار  أن مع قويًا، الياباني  الين يظل أن المتوقع من
قابلية تظل إذ قوته؛ في الياباني الين استمر وقد القصير. المدى في التصحيح لبعض
يعمل العالم حول المالي القطاع مشكالت معاودة إن كبير. ضغط تحت العالمية المجازفة
السيئة االقتصادية المعطيات تدفق استمرار أن كما الشامل، الشعور على بوضوح عمله
مستوى في  اليابانية كالعملة المحافظة  العمالت يبقي  أن أيضًا شأنه من هوادة، دون من
األسواق استوعبتها قد  السيئة األخبار تكون أن األمل بعض السابق،  في كان ربما رفيع. 

شأنه من وهذا  ستستمر، السيئة المالية واألنباء الضعف أن رأينا في نستمر  لكننا المالية،
الياباني. للين مفيد وهذا العام الشعور على األطول المدى في عبئًا يضع أن

اإلسترليني الجنيه في ضعف
قصيرة قفزات بعض من خطر ثمة يكون قد سلبية. اإلسترليني الجنيه إلى النظرة إن
اإلسترليني الجنيه يبلغ أن نتوقع كنا مؤخراً. حصلت التي الهبوط سرعة إلى نظراً المدى
وسط  السعر ــذا ه تــجــاوزت الــســوق  لكن  الــعــام؛  مــن األول الفصل أواخـــر  فــي  دوالر   ١،٣٩
أن درجة الى  واضحًا األمر هذا بات  وقد المتحدة.  المملكة  تواجه  التي المتنوعة المشكالت
االجتماعات في نقاش موضوع سيكون اإلسترليني  ضعف أن أفادت  قد  «رويترز» مصادر

الجاري. شباط فبراير/ و١٤ ١٣ في روما في الدول السبع الكبرى ستعقدها التي

هبوط إلى الكندي الدوالر
الداخلية فالعوامل القصير.  المدى  في ضعيفًا الكندي ــدوالر  ال يبقى أن المتوقع  من
كندا بنك خفض  وقد التدهور، في يستمر  والنمو العملة هذه  على بثقلها تلقي والخارجية 
اآلن ويتوقع العام، من  األول النصف في اإلجمالي الداخلي للناتج  توقعاته من المركزي
أيضًا. تتدهور األساسية المعطيات أن كما .٢٠٠٩ األسعار في منتصف العام في بينًا نزوًال
الوقت في المتحدة، الواليات من  الطلب تراجع إلى نظراً بحدة  انخفض التجاري فالفائض
الزهيد الفائض من عديدة  سنوات بعد عجز في الحكومية الموازنة تصبح  أن يرجح الذي
قابلية فإّن خارجيًا، أما التحفيزي. الحكومي واإلنفاق االقتصادي الهبوط نتيجة  وذلك
في الكندي للدوالر سلبية  بحال تنذر كلها المتدهورة النفط وأسعار المتدنية  المخاطرة
من األول النصف في الكندي الدوالر إزاء األميركي الدوالر يرتفع  ان ونتوقع القريب. المدى 
الكلية  االقتصادية  األوضاع تستقر قد إذ العام؛  أواخر في االنتعاش بعض ونترقب ٢٠٠٩

الوقت. مرور مع األميركي صالح الدوالر في إيجابيًا عنصرًا من المجازفة النفور يبقى
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Exch. Curr. Close Chg

TII KW KWD 0.055 +10% 

ALAQARIA KW KWD 0.055 +10% 

ABYAAR KW KWD 0.110 +10% 

FIRSTDUBAI KW KWD 0.110 +10% 

OULAFUEL KW KWD 0.275 +10% 

OCAI OM OMR 0.414 -10% 

CBI AD AED 1.700 -10% 

ARTC DU AED 0.860 -9%

PSCS OM OMR 0.366 -9%

FSCI OM OMR 0.069 -9%
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Change 

Index Close Daily WTD MTD YTD 

OM 4689.54 -1.97% -2.6% -2.6% -13.8%

BH 1632.58 -0.70% -1.4% -1.4% -9.5%

KW 6957.70 1.89% 2.9% 2.9% -10.6%

SE 4790.01 1.26% 0.0% 0.0% -0.3%

QA 5012.71 -1.08% -4.6% -4.6% -27.2%

DU 1454.33 -1.26% -4.3% -4.3% -11.1%

AD 2145.46 -2.20% -4.9% -4.9% -10.2%

����� �����

�������

������

���

�����

��������

������

���

����

03������2009

TAIB

اث
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

حــ
ألب

ب ل
ـــي

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ط

������� ������ �����  /����
������ ����� ������ �����

������ ����� BHD 0.3769 0.37705

����� ����� KWD 0.29501 0.298

������� ���� AED 3.6728 3.6731

����� ���� SAR 3.7508 3.7513

���� ���� QAR 3.641 3.643

����� ���� OMR 0.38495 0.38505

����� ���� MAD 8.636 8.646

������� ���� LBP 1499.5 1515.5

����� ����� JOD 0.7072 0.7104

���� ���� EGP 5.545 5.575

������ ����� DZD 71.17 72.09

�������� ������ ����� /����
������ ����� ������ �����

������� ���� AUD 0.6348 0.6353

���� ���� CAD 1.2485 1.2491

���� EUR 1.2821 1.2825

������ �� JPY 89.48 89.51

�������� ���� GBP 1.4195 1.4199

������ ���� CHF 1.1631 1.1635

������� ������

������ ��� ������ ��� ���
����
������

�������� ������ 9909.38 -0.16

������� ��� 3818.75 1.01

����� ����� 1087.32 1.17

���� ����� 6077.19 0.82

������ �����

������ ��� ������ ��� ��� ����
������

������100
�������
������� 0.941 0.9413

���40 ����� 1.0197 1.0202

���� ���� ������� 1.5482 1.5483

�����35 ������� 108.11 108.13

����� ���� ������� 1.9531 1.9533

�� ����20 ������ 1.0429 1.0434

�������� ������ 243.57 -0.97

�����������

������ ��� ������ ��� ��� ����
������

���� ��� ������ 7936.83 -0.8

������ ������ 1180.25 -1.96

�� ��� ��500 ������ 825.44 -0.05

���������

������ ��� ������ ��� ��� ����
������

�����225 ������� 7825.51 -0.62

����� ����� ���� �������� 3344.53 0.19

��.��.��� �������� 3449.1 0.16

������� ���� ��������� 1,304.33 -0.48

����� �����
�������� 1163.2 1.42

����� -������� �����
������ ��� ����� �����

��� ����
������ �������� XPT 963 970

������ ��� XAU 901.4 903

������ ������ XPD 193.5 198.5

������ ��� XAG 12.35 12.41

����� ����� �����
������ �����
����

43.48 

النشرةاليوميةلحركةالتداول وهبوطًا أسواقأسهمالمنطقةاألكثرارتفاعًا

������� ������ ������ ���)������� ����(

����
������%

���
����� ����� ����� �������

9.35 2.34 ������ ����� ������
3.44 98.00 ���������
1.27 0.78 ���������� �������

0.89 5.73 ������� ���������

- -
-

����� ����� �������

9.57 1.70 ����������� �������
9.00 0.92 ������� ������
8.54 2.57 ������ �����
7.78 2.32 �������� ����

������� ������ �������� ���)����� ����(

����
������%

���
����� ����� ����� �������

9.88 23.90 ����������

9.84 25.10 ��������������

9.83 33.50 ����

9.82 19.00 �����������

9.76 11.80 ����

����� ����� �������

1.76 69.75 ������������

0.63 31.40 �����������

0.48 41.20 ������

0.27 91.75 �����

������� ������ ��� ���)������� ����(

������ ����
%

���
����� ����� ����� �������

5.88 0.90 ����� ����-�������

4.00 3.12 ������� �����

3.07 1.68 ������ ��� ���

2.25 0.91 ������� �������

1.12 0.90 ������

����� ����� �������

9.47 0.86 ������

5.85 1.77 �������� �����

5.56 0.51 ������ ������

5.45 1.04 ������� ����

������� ������ ������ ���)����� �����(

����
������%

���
����� ����� ����� �������

10 0.55 � ������

10 0.55 ��������

10 0.11 �����

10 0.11 ����� ���

10 0.27 ���� ����

����� ����� �������

8.33 0.38 �����

7.69 0.30 � � �����

7.24 0.64 ������

7.04 0.13 �����

������� ������ ��� ���)���� ����(

������ ����
%

���
����� ����� ����� �������

1.92 5.55 �������

1.45 20.70 ������ �����

1.36 110.00 ����� ������

0.18 109.00 ������ ��� ���

- - -

����� ����� �������

4.17 5.70 ����� ���

3.72 20.50 ����

3.70 13.10 ������� ������

3.44 33.80 ���������

������� ������ ���� ���)����� ����(

������ ����
%

����� ��� ����� ����� �������

8.62 0.12 ������� ����

4.55 0.06 � �������� ����

3.92 0.10 ������� �������

1.50 1.69 ����� �� �� ���

0.94 0.10 ���� ���          

������ ����� ������

9.80 0.41 ������� �����     

9.41 0.36 �.�������� �����

9.21 0.06 ������� �������

8.71 0.48 ������� �����     

TAIB
ذ.م.م. المــالـــية لألوراق طيـــــب

المالية لألوراق طيب
سوقًامنخالل  طيبلألوراقالماليةيغطي٣٠

حسابواحد.

١-األسواق الخليجية.

٢-األسواقالعربية.

٣-األسواقآسيوية.

أوروبية. األسواق -٤

٥-األسواقاالميركية.

برجطيب-المنطقةالدبلوماسية

المنامة-مملكةالبحرين ص.ب٥٨٤٠٢

لمزيدمنالمعلومات الرجاءاالتصالعلى:

هاتف:١٧٥٤٩٤٩٩ ٩٧٣+

فاكس:١٧٥٣١٢١٣ ٩٧٣+

research@ taib.com:البريداإللكتروني

www.taibdirect.com:الموقعاإللكتروني

أمــس بــانــخــفــاض الخليجية ــات ــورص ــب ال مــؤشــرات معظم  أقــفــلــت   ]
 1.89 بنسبة ارتفعا اللذين والسعودية الكويت  مؤشري ماعدا (الثالثاء)،
الخاسر  أبوظبي مؤشر  كان وقد  التوالي.  على  المئة، في و1.26  المئة في

المئة.  2.20 في المنطقة بنسبة األكبر في

البحرين
بانخفاض   1,632.58 مستوى عند أمس العام البحرين مؤشر أقفل
المستثمرون  تداول وقد األول. أمس بإقفاله يوم مقارنة نقطة 11.55 قدره
قدرها  إجمالية بقيمة سهم، ماليين 4.84 المالية لألوراق البحرين سوق في
المستثمرون  ركز إذ من خالل 181 صفقة، تنفيذها تم ألف دينار، 826.6
المتداولة أسهمه قيمة بلغت والتي االستثمار قطاع أسهم على تعامالتهم 
للتداول  اإلجمالية القيمة من المئة في 77 نسبته  ما أي دينار ألف  633.8

خالل 130 صفقة.  تم تنفيذها من ماليين سهم، 3.55 وبكمية قدرها
أسهمه قيمة بلغت إذ  األول، المركز في الخليجي التمويل بيت ــاء وج
قيمة  إجمالي من  المئة في  54.08 نسبته  ما أي دينار ألف  447 المتداولة
خالل  من تنفيذها تم سهم، مليون 1.30 قدرها وبكمية  المتداولة األسهم 
ألف   147.1 قدرها  بقيمة  اإلثمار لبنك فكان  الثاني  المركز أما صفقة. 78
المتداولة  األسهم قيمة إجمالي من المئة  في 17.80 نسبته ما أي دينار
جاء  ثم صفقة.  37 خالل  من تنفيذها تم سهم، مليون 2.13 قدرها وبكمية 
 17.44 نسبته  ما أي  دينار  ألف  144.1 قدرها بقيمة المتحد  األهلي  البنك 
ألف   938.3 قدرها وبكمية المتداولة األسهم  قيمة إجمالي من المئة في
 7 أسهم  ــداول ت أمــس يــوم تم وقــد  صفقة.  ــالل31   خ من تنفيذها تم سهم،
أسعار  انخفضت  حين في منها، شركات   5 أسهم أسعار ارتفعت شركات،
اقفاالتها أســعــار على  الشركات بقية حافظت حين  فــي شركتين، أسهم 

السابقة.

دبي
مستوى  عند مقفال  الــمــئــة، ــي  ف  1.26 بنحو ــام  ــع ال الــمــؤشــر انخفض 
بقيمة  سهم  مليون   115 بــواقــع  ـــداوالت ت بعد وذلــك نقطة،   1,454.33
وتمكنت  صفقة.  2,996 خالل  من تنفيذها تم إماراتي، درهم مليون 119
 14 أسهم  أسعار تراجعت بينما  الجلسة، هذه في االرتفاع  من شركات 6
المئة،  في  5.88 بنسبة مرتفعا البحرين»  - «السالم  سهم وجــاء شركة.
تراجع  فيما المئة، في  4 بنسبة ارتفع  الذي للتأمين» «الصقر بسهم متبوعا 
في   5.85 بنسبة  «إعمار» سهم تاله المئة، في 9.47 بنسبة «أرابتك» سهم

المئة.

أبوظبي
مستوى  عند مقفال  الــمــئــة، ــي  ف  2.20 بنحو ــام  ــع ال الــمــؤشــر انخفض 
 143 بقيمة  سهم  مليون   72 بواقع  تــداوالت  بعد  وذلك نقطة،  2,145.46
1,763 صفقة. وتمكنت أسعار  خالل من تنفيذها تم إماراتي، درهم مليون
أسهم  أسعار تراجعت بينما  الجلسة، هذه في االرتفاع  من شركات 4 أسهم

المئة،  مرتفعا بنسبة 9.35 في البناء» لمواد «أبوظبي سهم 22 شركة. وجاء
سهم  المئة، فيما تراجع 3.44 في ارتفع بنسبة الذي «كيوتل» متبوعا بسهم
«الخزنة  شركة سهم تاله المئة، في 9.57 بنسبة الدولي»  التجاري  «البنك 

المئة.  9 في بنسبة للتأمين»

السعودية
في   1.26 بنسبة مرتفعا نقطة، مستوى عند تداوالتها السوق أنهت
ريال  مليارات  5 بقيمة  سهم  مليون   285 بواقع تــداوالت  بعد  وذلك المئة،
أسهم  أسعار وارتفعت صفقة.  174,344 خالل من تنفيذها تم سعودي،
سهم  ــاء ج إذ  شــركــات،  8 أسهم  أســعــار انخفضت حين فــي  شــركــة،   111
«الشرقية  سهم ــاله ت المئة،  فــي  9.88 بنسبة مرتفعا  ــالن» ــالع ل «تهامة
بنسبة  للتكافل» انخفض سهم «األهلي بينما المئة، في 9.84 بنسبة للتنمية»

المئة.  بنسبة 0.63 في اتصاالت» «اتحاد بسهم متبوعا المئة، في 1.76

الكويت
مستقرا  المئة، 128.9 نقطة، أي ما يعادل 1.89 في بواقع المؤشر ارتفع
سهم  السوق تداول 343 مليون شهدت 6,957.7 نقطة. وقد مستوى عند
خالل 8,469 صفقة،  من تنفيذها كويتي تم دينار مليون 74 إجمالية بقيمة
المئة،  في  10 بواقع ارتفاع  نسبة أكثر الدولي» «المستثمر سهم سجل  إذ
المقابل،  وفي المئة. في  10 بنسبة القابضة» العقارية «الكويتية سهم تاله
تاله  المئة، في 8.33 بواقع المتراجعين قائمة الهالل»  «اسمنت سهم احتل

المئة.  7.69 في بنسبة الكويتية» المصرية «القابضة سهم

قطر
إذ  المئة،  في   1.08 يعادل  ما  أي  نقطة،   54.90 بواقع المؤشر انخفض
ماليين  بتداول 8 المستثمرون وقام 5,012.71 نقطة، مستوى عند استقر
تمكنت  إذ  صفقة،   3,574 خالل  من قطري ريال مليون 156 بقيمة سهم
انخفضت أسعار 27 شركة،  حين في االرتفاع، من شركات 4 أسعار أسهم
البحري»  تاله سهم «النقل المئة، في 1.92 بنسبة «الخليجي» سهم ارتفع إذ
 4.17 بنسبة  وعمان» «قطر  سهم انخفض حين في  المئة، في  1.45 بنسبة

المئة.  3.72 في بنسبة «بروة» سهم تاله المئة، في

ُعمان
انخفض  إذ  نقطة،   4,689.540 مستوى عند تداوالتها  السوق أنهت
سهم  ماليين 9 بواقع  تداوالت بعد وذلك المئة، في 1.97 بمعدل المؤشر 
إذ  صفقة،  2,179 خــالل  من تنفيذها تم عماني، ــال ري ماليين  3 وبقيمة
أسعار  انخفضت  حين في االرتــفــاع، من  شركات  5 أسهم أسعار  تمكنت 
المئة،  في  8.62 بنسبة  الجزيرة»  «حديد  سهم ارتفع  إذ شركة،   24 أسهم
سهم  هبط حين في المئة، في  4.55 بنسبة واالمــارات» «عمان سهم تاله
الموانئ»  «م.خدمات سهم تاله المئة، في 9.80 بنسبة الكابالت»  «صناعة

المئة. في 9.41 بنسبة
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في أمن المعلومات متخصصة

«27001 «اآليزو شهادة على يحصل «المستقبل»
ــه، ل مــقــراً ــن ــري ــح ــب مــن ال يــتــخــذ ــك الــمــســتــقــبــل، الــــذي ــن ــل ب ــص [ ح
أنظمة ــي ف المتخصصة الــمــرمــوقــة  «٢٧٠٠١ ــــزو «اآلي ــزة ــائ ج عــلــى 
عمليات مطابقة فــي البنك نجاح  بعد ــك  وذل المعلومات، ــن أم إدارة 
 ISO/IEC) المعلومات: إدارة أنظمة  لمعايير به  المعلومات تقنية

.(٢٧٠٠١:٢٠٠٥
التي المملكة في المصرفية المؤسسات بين من المستقبل بنك ويعد
 TUV SUD مؤسسة من بتدقيق «٢٧٠٠١ «اآليــزو معايير  مع  تتوافق
 TUV) للتدقيق العالمية  األلمانية المجموعة إلى التابعة  آسيا جنوب
أنظمة تقييم في األول الدولي المعيار الشهادة هذه وتعتبر ،(SUD

المعلومات. أمن إدارة
ودعم إعداد  لتوفير المعلومات أمن إدارة جوانب الشهادة وتغطي 
من اإلحتياطية والنسخ والصيانة التطبيق ــم ودع التحتية البنية

النظام. وإدارة الشبكة وإدارة المساعدة ونقاط البنك بيانات
الجديد العام في المستقبل بنك إدارة لمجلس األول وخالل اإلجتماع
حميد  اإلدارة  مجلس رئيس البنك  عــن  نيابة  الشهادة تسلم  ٢٠٠٩

سيف. اهللا ولي المنتدب والعضو التنفيذي والرئيس برهاني
إنجازاً يمثل المرموقة الجائزة هذه على الحصول أن برهاني وأكد
المعايير أعلى وتطبيق بالتفوق التزامه ــدى م على ويــؤشــر  للبنك 

المعلومات. أمن في العالمية
ألمن الكبيرة األهمية البنك موظفي إدارك إلى برهاني أشار جانبه من
توافق على المصادقة «إن  ــال: وق المصرفي، القطاع في  المعلومات
لتعزز تأتي  العالمية المعايير مع  بالبنك  المعلومات تقنية عمليات 

زبائنه». لقاعدة آمنة مصرفية خدمات تقديم على البنك قدرة من
والتصديق التدقيق عملية أن إلــى سيف  اهللا ولــي لفت جانبه من 
جهود على وأثنى لها المحدد الوقت ــار إط وفــي عالية بكفاءة جــرت 
لعبوا قد  إنهم قال الذين بالبنك المعلومات تقنية إداة فريق ومهارة 

العملية. تلك في  حيويًا  دوراً
البنك التزام عن رضا  حسين المعلومات تقنية إدارة  مدير وتحدث
يقدمها التي والمنتجات الخدمات في الجودة ــات درج أعلى بتوفير
ليؤكد يأتي العالمية الشهادة هذه  على  الحصول «إن وقال: لزبائنه
على الــحــفــاظ ــي ف وكــفــاءتــهــا أنظمته تــطــور جــديــد  ــن  م البنك  لــزبــائــن 

معلوماتهم».
وتطبيق إنــشــاء متطلبات  (٢٧٠٠١:٢٠٠٥  ISO/IEC) وتــحــدد
أمن إلدارة موثق نظام وتحسين وصيانة ومراجعة ومراقبة وتشغيل
استخدام تضمن إذ  بالبنك؛ األعمال  مخاطر مجمل ضمن المعلومات

البنك. في المعلوماتية األصول تحمي مناسبة أمنية مراقبة الشركةأنظمة من «اآليزو» يتسلمان شهادة اهللا سيف وولي برهاني حميد

المجانية لالستشارات «الدولي» فتح
فبراير 11 في المراجعين أمام

ـــى ـــف ـــش ـــت ـــس م ــــح  ــــت ــــت ــــف ي  ]
مجانًا أبــوابــه  الــدولــي البحرين 
ــــاء ــــع األرب ـــــوم لــلــمــراجــعــيــن ي
شباط  ــر/ ــراي ــب ف  ١١ (الــمــوافــق
الطبية ــارات ــش ــت ــإلس ل  (٢٠٠٩
ــة ــبــي الــط ـــات ـــص ـــص ـــخ ـــت ـــــى ال ف
ــة كــافــة ــق ــي ــدق ــات ال ــص ــص ــخ ــت وال
الطاقم أعــضــاء  جميع ــالل خ مــن 
ـــن ـــي ـــاري ـــش ـــت الـــطـــبـــى مـــــن اإلس
المستشفى ــي ف واألخــصــائــيــيــن 
الخدمات أفضل  تقديم تأكيد  مع

للحضور. الطبية
اإلداري الــمــديــر ــك ــذل ب ح  ـــرَّ ص

الزيرة. إميل للمستشفى
هذه ــى ــأت «ت ــرة ــزي ال وأضـــاف 
مــشــاركــة ــــــار ــــى إط ـــوة ف ـــط ـــخ ال

احــتــفــل ــــــــذى الـــمـــســـتـــشـــفـــى ال
افتتاحه  عــلــى ــًا ــام ع  ٣٠ ــرور ــم ب
وتلبية الــبــحــريــن ـــل أه لــخــدمــة 
ــى ــت ال ــة ــي ــب ــط لـــالحـــتـــيـــاجـــات ال

بكل المجتمع ــــراد أف يحتاجها
والمقيمين المواطنين من فئاته

والزائرين».
تسخير تم  «قد أنه إلى مشيراً 
والتجهيزات البشرية اإلمكانيات
للعمل ــدة ــان ــس ــم ال األقـــســـام فــي 
اليوم، هــذا خــالل طاقتها بكامل
الطبية ـــارات ـــش ـــت االس ــة  ــل ــام ش
جميع بواسطة  ستجرى والتى 
الساعة من  بالمستشفى األطباء 
السادسة حتى صباحًا الثامنة
األكلينيكى ــص ــح ــف وال ـــاًء، ـــس م
الــتــاريــخ تسجيل ــع م ــاالت  ــح ــل ل
وفــتــح ــن، ــي ــع ــراج ــم ــل ــى ل ــح ــص ال
بالمستشفى ــة ــم ــدائ ال الملفات

مجانًا».

الزيرة إميل

شيكاغو إلى رحالتها إطالق تعتزم «االتحاد»
الــبــدء لــلــطــيــران» ـــاد ـــح «االت تــعــتــزم   ]
شيكاغو ــة ــن ــدي م ـــى إل ــا ــه ــالت رح بتسيير 
األربعاء يــوم من ابــتــداء ــك وذل األميركية،
الــعــام  ــن م ــول ــل أي سبتمبر/   ٢ ــق ــواف ــم (ال
ثالث بتسيير الشركة وستقوم الجاري).
الرقم هذا يزيد أن على  أسبوعية، رحــالت
من بــدءاً واحـــدة، يومية رحلة إلــى  ليصل 
تشرين  أكتوبر/  ١ (الموافق الخميس يوم

الجاري). العام من األول
في مدينة أكبر (ثالث شيكاغو وتعتبر
الوجهة األمــيــركــيــة)، المتحدة ــات ــوالي ال
المتحدة، لتنَضم للواليات للشركة الثانية
تسيرها التي اليومية الرحلة ــى إل بذلك
شـــأن هــذه ومـــن ــورك. ــوي ــي ــة إلـــى ن ــرك ــش ال
أميركا في شبكة «االتحاد» الخطوة أن تعزز
تحقق والــتــي تــورنــتــو،  ومنها  الشمالية، 
الثمانين يتجاوز للمقاعد إشــغــال معدل 
إلى رحالتها الشركة وبإطالق المئة. في 
الوجهات عــدد إجمالي سيصل شيكاغو،
٥٥ وجهة، ويأتي  إلى «االتحاد» على شبكة

الشركة أن  تفيد تأكيدات صــدور بعد ذلك
وأثينا ملبورن إلى رحالتها إطــالق ستبدأ

العام الجاري. خالل وإسطنبول
التنفيذي الــرئــيــس صـــرح جــهــتــه،  ــن  م
إطالق «إن هوغن بالقول: جيمس للشركة،
خطوة يعتبر إلى شيكاغو رحالتها الشركة
الطموحة خططنا تدعم إذ مميزة؛ جديدة
االســتــراتــيــجــيــة ــدن ــم ــال ــي ب ــب ــوظ ــط أب ــرب ل
الرحالت «ستعزز وأضاف العالم». حول
ليس والثقافية التجارية الروابط الجديدة
بين أيضًا بل وشيكاغو، أبوظبي بين فقط
والواليات المتحدة العربية اإلمارات دولة
خــدمــة تـــوفـــر ـــا ـــه ــا وأن ــم ــي الــمــتــحــدة، الس
أو التجارة بغرض المسافرين إلى يومية
من أكثر شيكاغو تستقطب كما الترفيه».
العدد  هــذا  ويدعم سنويًا، زائــر مليون  ٤٤
ــذي ال ــي ــدول ال ــر ــي أوه مــطــار مكانة  الكبير 
إذ ازدحامًا؛ العالم مطارات أكبر ثاني يعتبر
خالل العام  مسافر مليون ٧٠ نحو منه عبر

.٢٠٠٨ الماضي

فيصل» الملك و«مستشفى «سيمنز»
دوالر  مليون 15 بـ عقدًا يوقعان

عقد تــوقــيــع الــصــحــيــة، للعناية «ســيــمــنــز» أعــلــنــت   ]
األبحاث ومركز التخّصصي فيصل الملك مستشفى تزويد
التي الصفقة  وتضم  العالمية. الطبية الحلول  بــأحــدث 
من  متنوعة مجموعة دوالر، مليون ١٥ نحو قيمتها  تبلغ 
وستساهم وحلول. وأنظمة الصحية،  الرعاية منتجات
ونوعية وفعالية العمل  آلية  تحسين  في  المنتجات هــذه
تقليص شأنه من الذي  األمر  كبير؛ بشكل الصحية الرعاية
بنسبة المرضى معاينة  على  القدرة وزيــادة  االنتظار فترة

المئة. في ٣٠
الشرق في الصّحية  للعناية  «سيمنز»  رئيس  ــرح وص
مع ــثــب ك عــن «عــمــلــنــا ــول: ــق ــال ــر ب ــاب ـــــط، مــوريــس ف األوس
للقيام األبحاث ومركز التخصصي فيصل الملك مستشفى 
وباالعتماد الراهن. التكنولوجي  للوضع  معمقة بدراسة
تقديمها، يجب التي الطبية ات المعدَّ وعلى التحليل هذا على
أنماط على باالعتماد بأسره للقسم جديداً تصميمًا وضعنا 

العمل الجديدة». دفق

إبصار الخيرية جمعية أعضاء يستقبل طالل» بن «الوليد
[استقبلرئيسمؤسسةالوليدبن
طالل بن  الوليد األمير الخيرية طالل
بالرياض مكتبه ــي ف الــعــزيــز عبد  ــن  ب
الــخــيــريــة ـــار ـــص ـــن جــمــعــيــة إب ـــــدًا م وف
الجمعية إدارة مجلس رئيس يتضمن
إدارة مجلس وعضو علي، محمد أحمد
عبدالعزيز الصندوق وأمين الجمعية
محمد الجمعية  عـــام ــر ــدي وم حــنــفــي، 
للجودة الفني والمساعد بلو، توفيق
محمد بالجمعية األعـــمـــال  ــر ــوي ــط وت

المصابي. حسن
لألمير شكره علي عن أحمد وأعرب
سموه، للقاء  الفرصة إلتاحته الوليد
لألمير الشخصي تقديره عن ر عبَّ كما
األنشطة ــم  دع فــي وتميزه ولجهوده
على والخيرية اإلنسانية والمشاريع
كما ـــي، ـــدول وال المحلي المستويين
 200 بمبلغ إبصار لجمعية دعمه شكر
ساهم  مــا  2008 الــعــام فــي ــال ري ــف  أل
تلك فــي الجمعية فعاليات إنــجــاح فــي 

الفترة.
خطة ـــرض  ـــع ب عــلــي ـــد  ـــم أح وقـــــام 
إلــى بــاإلضــافــة ــر ــي األم عــلــى الجمعية 
بشأن الجمعية أعدتها التي الــدراســة
المعوقين ومــســاعــدة وتنمية تطوير 

الناجمة مواجهة التحديات على بصريًا
وفي نهاية البصر. فقدان ضعف أو عن
تذكارية درعًا الجمعية وفد قدم اللقاء،
في يبذله ومــا لجهوده تقديرًا لألمير

اإلنساني. الجانب
طالل بن الوليد مؤسسة قّدمت وقد

ريال  ألف  200 بقيمة تبرعًا الخيرية
في فعاليات لدعم إقامة إبصار لجمعية
2008؛ العام في للنظر العالمي اليوم
على أيضًا التبرع من جزء يصرف إذ

البصرية. المستلزمات توفير
طالل ــن ب الــولــيــد مؤسسة ــوم  ــق وت

المشاريع مــن العديد بدعم الخيرية
من مــخــتــلــفــة ــق ــاط ــن ــة فـــي م ــي ــان ــس اإلن
بن الوليد األمير لحرص نظرًا المملكة
التي اإلنسانية األعمال دعم على طالل
العون بناء المجتمع وتقديم إلى تهدف

التنموية. البرامج ودعم للمحتاجين

الخيرية إبصار جمعية أعضاء مستقبًال طالل بن الوليد

األوسط الشرق في «G400» تطلق «سامسونج»
ــدث أح  ،«G400 «ســامــســونــج إطـــالق  «ســامــســونــج» أعــلــنــت   ]
العام المدير وصرح لديها. الشاشة ثنائي للثني قابل نقال هاتف
سايغال سانديب الخليج»، «سامسونج  في  النقالة الهواتف لقسم
اللذين والملمس  الشكل  (G400 (سامسونج ورث «لقد بالقول:
خارجي مظهر مع ،(Soul) األهم (سامسونج)  هاتف  بهما يتحّلى 
نسخة (سامسونج) طرحت  وبالتالي بيني. سطح  وتصميم فاخر
للثني القابلة األشكال في ريادتها لتتابع ،(Soul) من للثني قابلة
نهائية بطبقة  (G400) ويتمّتع سواء. حد على المنزلقة والهواتف

رفيعة». رسومية خطوط مع فاخرة المعة معدنية 
سلسلة (G400) يقّدم ،(Soul) ــرار غ «على سايغال ــاف وأض
المستخدم ويعطي (GUI) الرسومية البينية األسطح من جديدة
الــرســومــي، البيني السطح واجــهــة ــع وم مختلفة. ــارات  ــي خ ثــالثــة 
لــذوقــهــم ــًا ــع ــب ت الــبــيــنــي ــح ــط ــس ــون تــغــيــيــر ال ــدم ــخ ــت ــس ــم يــســتــطــيــع ال
مختلفة، خيارات عبر العرض  واجهات تعديل  ويمكن الشخصي.

واأللوان». والخطوط،  الخلفية،  الصور  مثل
بوصة،   2,22 قياس داخلية «TFT LCD» شاشة إلى باإلضافة

قياس بالكامل لمسية  خارجية  شاشة «G400 «سامسونج يضّم
المستخدم  وسع في الخارجية، الشاشة هذه ومع بوصة.  2,22
وينال الــهــاتــف، فتح دون مــن الــوســائــط مــتــعــّددة الــمــزايــا  تشغيل 
اللمسية. الشاشة استعمال عند ارتجاجيًا لمسيًا شعورًا المستخدم
والموسيقى، ،FM راديو الوسائط: المتعّددة المزايا تشغيل ويشمل
اللمسية الخارجية الشاشة  خــالل من الصور وألبوم والكاميرا،
عبر استعمالها فيمكن التقليدية الــهــاتــف عمليات ــا أم بــالــكــامــل، 

الداخلية. الشاشة
عرض خيار للمستخدم  االستعمال، قيد الهاتف يكون ال وعندما
رزنامة أنماط أو تقليدية، ساعة أو رقمية، ساعة أو خلفية، صورة
للرسائل التنبيهات رؤية يمكن ذلك، إلى الخارجية. الشاشة على
مباشرة المواعيد  أو المنّبه عن فضًال الوسائط،  متعّدة أو الخّطية

الكبيرة. الخارجية الشاشة على
بينها من التصوير، حلول بأحدث «G400 «سامسونج ويجّهز
الحديثة،  الرقمية الكاميرات مزايا من والكثير بيكسل، 5 ميغا كاميرا
 Wide Dynamic«و للصورة، وتثبيت تلقائي، ــوه وج رصــد مثل 

وفــــي  .«Range

المستخدمين وسع
بـــولـــوج ـــاع ـــت ـــم ـــت االس

اإلنــتــرنــت ــــى ســـريـــع إل
ـــح ـــّف ـــص ـــت ــــــــالل م مــــــن خ

ـــر ـــاط ـــش وت  «HSDPA»
الـــلـــقـــطـــات أو  ــــــور  ــــــص ال

ـــا ـــوروه ص ـــي ـــت الـــفـــيـــديـــو ال
ثانوية، كاميرا  ومع بالهاتف. 

الــقــيــام يــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــيــن
شبكات عــبــر  فــيــديــوي بــتــخــابــر 

.«HSDPA»
«G400 «ســامــســونــج ويــتــوفــر 

بسعر والموزعين الوكالء لدى حاليًا
إن  إذ أميركيًا؛ دوالرًا 415 بنحو يقدر

وأخرى. دولة بين يختلف قد السعر



لكرة  األول  منتخبنا  يلتقي   ]
في  الجنوبي  الكوري  نظيره  القدم 
اليوم  مساء  من  والثلث  الخامسة 
بدبي  الــشــبــاب  ـــادي  ن ــاد  ــت اس عــلــى 
استعدادات  ضمن  ودية  مباراة  في 
ــة  ــس ــام ــخ ــة ال ــول ــج ــل الــمــنــتــخــبــيــن ل
لكأس  الــحــاســمــة  الــتــصــفــيــات  ــن  م
فيها  سيلتقي  والتي   2010 العالم 

منتخبنا مع أوزبكستان.

2

البحريني  ـــاد  ـــح االت ـــرر  ق  ]
الغريمين  مباراة  نقل  القدم  لكرة 
ــاع الــمــقــررة غــدًا  ــرف الــمــحــرق وال
االتحاد  ــأس  ك نهائي  نصف  فــي 
الــبــحــريــنــي مــــن اســــتــــاد نــــادي 
ــــى االســـتـــاد  ـــراد إل ـــع الـــمـــحـــرق ب
الثاني  التغيير  في  وذلك  الوطني 

لمكان المباراة خالل 48 ساعة.

3

الــــيــــوم  ــــاح  ــــب ص تـــنـــطـــلـــق   ]
لألشبال  الــدولــيــة  الــعــالــم  بطولة 
(جولة  الطاولة  لكرة  والناشئين 
تحتضنها  التي  الثالثة)،  البحرين 
 8 حتى   4 من  الفترة  في  المملكة 
ــاري وتــقــام  ــج ــر/ شــبــاط ال ــراي ــب ف
صباحية  فترتين  على  منافساتها 
ومـــســـائـــيـــة داخــــــل صـــالـــة بــيــت 

التمويل الخليجي.

4

[ أكد رئيس اللجنة التنظيمية 
الخليجي  التعاون  مجلس  لــدول 
نصر  السعودي  اليد  ــرة  ك للعبة 
ــط  ــوس ــح  لـــ «ال ــري ــص ـــالل فــي ت ه
التنظيمية  اللجنة  أن  الرياضي» 
للعبة  ــي  ــدول ال ــاد  ــح االت خــاطــبــت 
بشأن تأمين طاقمين دوليين ممن 
كأس  نهائيات  إدارة  في  شاركوا 
العاصمة  في  أقيمت  التي  العالم 

الكراوتية زغرب حديثا.

5

ــدو  ــان ــرن ف ــم  ــاج ــه ــم ال ــــان  ك  ]
لورينتي من ابرز أسباب استعادة 
اتليتيك بيلباو لنشاطه مرة أخرى 
كما إن أهدافه األخيرة أمدت الفريق 
بالثقة قبل مباراته في ذهاب الدور 

قبل النهائي لكأس ملك اسبانيا.

9
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الفتى الذهبي عالء حبيل لـ «}»:

أنا رهن اإلشارة بالعودة للمنتخب... وقلبي مع األحمر
§  الوسط - محمد طوق

[ أكد مهاجم منتخبنا الوطني ونادي أم صالل عالء حبيل أنه رهن 
اإلشارة للعودة لصفوف المنتخب وأنه على أتم االستعداد لمواصلة 
تمثيل األحمر البحريني في مشواره المقبل، وأوضح حبيل أنه لم يتلق أي 
مكالمة هاتفية من الجهاز اإلداري لمباراة أوزبكستان ضمن تصفيات كأس 

العالم والتي ستقام يوم األربعاء 11 فبراير/ شباط المقبل.
صالل  أم  تمرين  من  خروجه  بعد  الرياضي»  «الوسط  ـ  ل حبيل  ــال  وق
للمنتخب  اإلداري  الجهاز  مــن  هاتفية  مكالمة  أي  أتــلــق  ــم  «ل أمـــس: 
إلخباري بالعودة إلى صفوف المنتخب لتمثيله في مباراة 
وأنا  العالم،  كأس  تصفيات  ضمن  أوزبكستان 

رهن اإلشارة للمملكة».
ــا أتــلــقــى أي  ــدم ــن وأضــــاف «ع
أوزبكستان  لمباراة  اتصال 
ــي ســأعــود  ــن بــالــتــأكــيــد ان
ـــاراة  ـــب ـــم ــة ل ــك ــل ــم ــم ــل ل
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان، 

وأعود وأقول أنا رهن اإلشارة بالعودة لصفوف المنتخب، وأتمنى بالتأكيد 
أن أعود لصفوفه وأقدم كل ما أملك من فنيات وأتمنى أيضاً أن يقدم زمالئي 

في المنتخب كل ما يملكون ويواصلون  عروضهم القوية».
وتابع حبيل «العبوالمنتخب  قدموا مباراة قوية أمام منتخبي هونغ كونغ 
واليابان، ولعبوا بروح واحدة وأعادوا الثقة بعد إخفاق كأس الخليج األخيرة 
والتي خرجنا من دورها األول، وأتمنى للمنتخب أن يواصل نغمة الفوز وأن 

يحرز النتائج اإليجابية والتأهل مبكراً لتصفيات كأس آسيا».
في  ذكرت  «مثلما  بالقول:  الرياضي»  «الوسط  ـ  ل حديثه  حبيل  وواصل 
الجهاز  من  ــارة  اإلش رهن  وأنا  للمنتخب  العودة  أتمنى  إنني  حديثي  بداية 
الفني واإلداري، وعندما أتلقى أي مكالمة هاتفية بالعودة لصفوف المنتخب 
المقبلة».  المحافل  في  لتمثيله  لصفوفه  وسأعود  أبــداً  أمانع  لن  فبالتأكيد 
وأضاف «لقد شاهدت مباراتي هونغ كونغ واليابان، فمنتخبنا قدم مباراتين 
يقدم  رأيــنــاه  وبعدها  بثالثية،  كونغ  هونغ  يجتاز  أن  واستطاع  قويتين 
مستوى طيبا أمام المنتخب الياباني واستطاع منتخبنا أيضاً أن يجتاز عقبة 
اليابان، فمنتخبنا قادر وبقوة على أن يحرز النتائج االيجابية بوجود هؤالء 
الالعبين المميزين». وتابع «الكثير يتحدث عن العقم الهجومي في منتخبنا، 
وأنا أتساءل أين العقم الهجومي! إذا كان المهاجم ال يتسلم الكرات المناسبة 

للتسجيل فما هو ذنب المهاجم، فالمهاجمون كلما حصلوا على كرات من 
مباراة  وفي  األهــداف،  تسجيل  باستطاعتهم  كان  كلما  المنتصف  العبي 
إلى  يترجموها  أن  استطاعوا  كــرات  عدة  للمهاجمين  وصلت  كونغ  هونغ 
أهداف، ولكن مباراة اليابان لم يحصل المهاجمون فيها على فرص حقيقية 
لعدم وصول الكرات من الوسط، فما أود أن أقوله إن المنتخب ال يوجد لديه 
عقم هجومي أبداً». وعن حظوظ منتخبنا بحجز بطاقة التأهل لمونديال كأس 
العالم قال حبيل: «لن نفقد األمل أبداً على رغم أن األمور أصبحت صعبة إال 
أنه ال يوجد شيء مستحيل، وحجزنا للبطاقة الثالثة لن يكون مستحيال أبداً، 
نحن قادرون على حجز البطاقة الثالثة بعد أن أصبحت أمور البطاقة األولى 
والثانية صعبة، ولكن البطاقة الثالثة أملها موجود وحظوظنا قوية ومنتخبنا 
قادر على أن يحجز البطاقة الثالثة وهذا ما سنسعى إليه... وقلبي مع أفراد 
عروضهم  يواصلوا  أن  وأتمنى  والعبين  وإداري  فني  جهاز  من  منتخبنا 

القوية».
وختم حبيل حديثه : «تلقيت عدة عروض من أندية كبيرة خليجية، وأيضًا 
من نادي الرفاع البحريني، إال أنني فضلت البقاء نظراً لراحتي الكبيرة التي 
أشعر بها في أم صالل، فإدارة أم صالل متعاونة معي لدرجة كبيرة جدًا 

وأنا أشكرهم جزيل الشكر على هذا االهتمام الكبير».
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السابق  االنجليزي  الدولي  الوسط  العب  مدد   ]
الموسم  نهاية  حتى  نيوكاسل  مع  عقده  بات  نيكي 
مسيرته  إلنهاء  يتوجه  الالعب  أن  ويبدو  المقبل، 

نيوكاسل. مع  الكروية 
ــع  ــراب ــالده ال ــي وكـــان بـــات الـــذي احــتــفــل بــعــيــد م
بنيوكاسل  الــتــحــق  ــي،  ــاض ــم ال الــشــهــر  والــثــالثــيــن 
موسم  برمنغهام  الــى  االخير  ــاره  واع  2004 عــام 

خدماته. يستعيد  ان  قبل   2006 -2005
تحت  ــل  ــاس ــوك ــي ن وســـط  مــحــور  بـــات  وأصـــبـــح 
االردايـــس  ســـام  المتالحقين  الــمــدربــيــن  اشـــراف 
االيــرلــنــدي  ــرا  ــي واخ كــيــغــان  وكــيــفــن  رودر  وغــلــيــن 
عنه  تخلى  سونيس  غــريــام  ــان  ك فيما  كينير،  جــو 

اإلعارة. سبيل  على  برمنغهام  لمصلحة 
بات. نيكي  االسم: 

.1975 الثاني  كانون  يناير/   21 المواليد: 
انجليزي. الجنسية: 

نيوكاسل. النادي: 
مانشستر  ـــادي  ن ــع  م ــة  ــروي ــك ال مــســيــرتــه  بـــدأ   -

.1992 العام  في  يونايتد 
وقد   ،2004 الــعــام  حتى  مانشستر  مــع  لعب   -

هدفا.  21 وسجل  مباراة   269 في  معهم  شارك 
االنجليزي  يونايتد  نيوكاسل  نادي  إلى  انتقل   -

.2004 العام 
االنجليزي  سيتي  برمنغهام  نــادي  إلــى  أعير   -

.2006 /2005 الموسم  في 
وسجل  مباراة   24 برمنغهام  نــادي  مع  لعب   -

أهداف.  3
 2006 العام  يونايتد  نيوكاسل  نادي  إلى  عاد   -

نيوكاسل. نادي  مع  أمس  عقده  وجدد 
العام  في  االنجليزي  المنتخب  مع  اللعب  بــدأ   -

.1997
 39 ـــي  ف االنــجــلــيــزي  ــب  ــخ ــت ــن ــم ال ـــع  م ــــارك  ش  -

مباراة.
المنتخب  ـــول  وص ــي  ف كبير  وبــشــكــل  ســاهــم   -

.1998 العام  العالم  لكأس  االنجليزي 
.2004 العام  في  الدولي  اللعب  اعتزل   -

بات نيكي 

أين الوالء من هؤالء؟ 

[ لم يكن أشد المتشائمين يتوقع تلك الحرب الشعواء على نادي المحرق بعدما غادر الالعبون  
متجهين  القدم  لكرة  األول  الفريق  عايش  فوزي  وأخيرا  عمر  عبداهللا  فتاي،  عبداهللا  جون،  جيسي 
لحصد الغنائم التي يتحصلون عليها من أندية خارجية أخرى، وكأن أحدا ما يتربص بهذا النادي، 
فترة  وفي  األربعة  لالعبيه  الجماعية  الهجرة  تلك  مغزى  عن  يتساءل  والبعيد  القريب  أصبح  حتى 
تخيف  تلك  الغريبة  الطريقة  أمست  حتى  بالهروب،  تكون  ما  أشبه  وبطريقة  قصيرة،  قياسية 

النادي من عواقب هروب آخرين وجلب مشاكل ال تحمد عقباها بعد ذلك.
غير أن المتابع لعملية الهجرة هذه، يؤكد أن عناصرها هم أولئك الذين وفرت لهم الدولة الجواز 
األحمر وقامت بتجنيسهم من أجل اللعب باسم البحرين وعبر نادي المحرق، ويبين أن من قاموا 
الصفقة  لقيمة  فقط  وإنما  أجله،  من  يلعبون  الذي  للنادي  الحقيقي  الــوالء  لهم  ليس  العملية  بهذه 
التي يتحصلون عليها والمبالغ التي ستدر عليهم من ورائها، وأن فريق المحرق لم يتم اغتياله إال 
سمة  هي  وهذه  األولى،  هي  الشخصية  المصالح  وإنما  والدولة  الفريق  صالح  لهم  ليس  أناس  عبر 

الالعب الذي يتم تجنيسه فقط من أجل اللعب بعقود ورواتب شهرية.
الكل يعرف أن أكثر العبي الفريق المحرقاوي هم من الهواة الذين ليست لديهم عقود احترافية 
الهروب  خطة  تطبيق  على  قادرون  بالتالي  وهم  «الفيفا»،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لنظام  مطابقة 
األرض  هذه  أنجبتهم  الذين  الالعبين  لكن  الخارج،  في  أكثر  يدفع  ناد  ألي  واالنتقال  الذكر  السالفة 
وال  ضمائرهم  لهم  تسمح  ال  واإلبداع،  التألق  مرحلة  إلى  وصلوا  حتى  المحرق  أرض  على  وتربوا 
والؤهم بمغادرة الفريق من دون أن يكون المحرق هو البوابة لهذا االنتقال، حتى وإن كان الالعب 

القادسية  إلى  عبدالرحمن  محمود  انتقال  في  رأينا  كما  الخارجي،  االحتراف  في  بشدة  يرغب 
الكويتي وعبداهللا الدخيل سابقا إلى الوحدة اإلماراتي، وسيد محمود جالل إلى السالمية الكويتي 

وغيرهم الكثير.
يحمل  ــذي  ال للفريق  والـــوالء  االحــتــرام  يحمل    أن  إلــى  ماسة  بحاجة  المحترف  فالالعب  إذًا 
لناديهم  يعيروا  أن  دون  من  فقط  والشهرة  المال  أجل  من  بهروبهم  هؤالء  فعله  كما  ال  شعاره، 
أندية  في  باسمها  للعب  البحرينية  الجنسية  يستغلون  فإنهم  ذلــك  من  ــى  واألده بل  أهمية،  أيــة 
للعب  العب  أي  انتقال  تمنع  ال  التجنيس  عملية  أن  صحيح  حسيب،  من  وال  رقيب  من  وال  خارجية 
هؤالء  احتراف  في  البحرينية  الجنسية  األخرى  الدول  تستغل  أن  ولكن  الجديدة،  دولته  خارج 
ألنهم  إال  معها  للعب  وتطلبهم  الالعبين  لهؤالء  تأت  لم  القطرية  األندية  إن  إذ  الكبرى،  الطامة  لهي 
لم  ولو  المحترفين،  الالعبين  من  ممكن  عدد  أكبر  لهم  ستوفر  التي  البحرينية  الجوازات  يحملون 
للدوري  جلبهم  في  طريقة  كل  واستغالل  خطفهم  على  عملوا  لما  الجنسية  هذه  يحملون  يكونوا 

القطري.
ما  على  تعون  ال  أنكم  سيما  وال  الدقة  منتهى  في  القادم  التجنيس  يكون  أن  ــوان  إخ يا  نتمنى 
وعدم  يحملها  التي  للجنسية  الوالء  وأهمها  السليم  الرياضي  للتجنيس  الصحيحة  الطرق  يبدو 

استغاللها فيما يسيء إليها فذلك أهم متطلبات منح الجنسية ألي العب كان.

القناة الرياضية إلى الوراء
خالل  لعبت  التي  المهمة  المباريات  من  لجملة  الرياضية  القناة  نقل  عدم  من  الكثير  استغرب 
السبت،  يوم  اليد  كرة  دوري  في  والنجمة  األهلي  مباراة  من  بدءا  الماضيين،  واألحد  السبت  يومي 
المؤسسة  رئيس  كأس  نهائي  ونصف  السلة  كأس  نهائي  بنصف  والمنامة  األهلي  بلقاء  وانتهاء 

للكرة الطائرة يوم األحد، بعذر اعتبره الكثيرون «أقبح من ذنب».
اليد،  لكرة  العالمي  للمونديال  النهائية  المباراة  بسبب  تنقل  لم  األحد  يوم  مباريات  بأن  قلنا  فإذا 
المحرق  مباراة  بعد  لعبت  التي  وهي  السبت  يوم  اليد  لكرة  والنجمة  األهلي  مباراة  تنقل  لم  فلماذا 
مباريات  ببث  الفضائية  القناة  قامت  ووقتها  تلفزيونيا،  نقلت  والتي  السلة  كأس  في  والنويدارت 
عذر  أن  الكثيرون  يؤكد  األحد  يوم  لمباريات  جئنا  وإذا  الجمعة،  يوم  لعبت  معادة  لليد  العالم  كأس 
العالمي  المونديال  مباراة  أن  يعلمون  القناة  هذه  في  المسئولين  أن  وخصوصا  مبرر،  غير  القناة 
منقولة على الكثير من القنوات المفتوحة، وبالتالي ال داعي لنقلها وخصوصا أن القناة ستعيدها 
للفعاليات  أخــرى  قناة  فتح  أو  المحلية  الفعاليات  نقل  عليها  بالتالي  وكــان  قادمة،  أيــام  في  كثيرا 

المحلية.

االتـــــحـــــاد  إعـــــــــالن   ]
الطائرة  للكرة  البحريني 
ــــــرف مـــكـــافـــآت  ــــــدم ص ع
رئيس  كأس  ألبطال  مالية 
للشباب  العامة  المؤسسة 
سيقام  ـــذي  ال ــة  ــاض ــري وال
المحرق  فريقي  بين  اليوم 
ــب وتــبــريــر ذلــك  ــي ــل ودارك
للبطولة  راع  وجود  بعدم 
وسليم  منطقي  غير  أمــر 
هي  العامة  المؤسسة  ألن 
للبطولة،  الرسمي  الراعي 
بتقديم  قامت  أن  سبق  إذ 
للفائزين.  مالية  مكافآت 
تقديمها  في  الحال  هو  كما 
رئيس  لكأس  أكبر  مبالغ 
لسباق  العامة  المؤسسة 
ــــك كـــان  ــــذل ـــــل... ل ـــــي ـــــخ ال
البحث  باالتحاد  ــرى  األح
بــاســم  لــلــبــطــولــة  راع  عـــن 
مالية  مؤسسة  أو  شركة 
ــدم  ــق ــة وت ــول ــط ــب تـــرعـــى ال
مكافآت مالية لالعبين ألن 
المؤسسة  باسم  التسمية 

العامة لن تغني أو تسمن 
عن جوع!

محمد مهدي
mohammed.mahdi@alwasatnews.com

رئيس االتحاد القطري للدراجات خالد بن علي آل ثاني يسلم البريطاني روجر هاموند كأس بطولة قطر للدراجات         (أ.ف.ب)
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الملعبالمباراةالتوقيت

كأس االتحاد لكرة القدم

استاد المحرقالنجمة × البسيتين18:00

دوري بيت التمويل لكرة اليد

صالة باربارتوبلي × أم الحصم17:45

صالة باربارالبحرين × باربار19:15

كأس رئيس المؤسسة للكرة الطائرة

مركز الشبابداركليب × المحرق19:30

القناةالمباراةالتوقيت

كأس إنجلترا

الجزيرة الرياضية 1+إيفرتون × ليفربول23:10

كأس إيطاليا

ART الرياضية 3يوفنتوس × نابولي22:45

كأس الرابطة الفرنسية

الجزيرة الرياضية 2+سان جيرمان × بوردو22:45

الدوري الهولندي

الجزيرة الرياضية 4+فينورد × روتردام22:45

مباريات دولية ودية - منتخبات

دبي الرياضية 1البحرين × كوريا الجنوبية17:25

مباريات ودية - أندية

الجزيرة الرياضية 3+رينجرز × ميالن22:45

كأس األمير فيصل بن فهد

السعودية الرياضيةالنصر × االتحاد20:05

دوري أبطال أوروبا لكرة السلة

الجزيرة الرياضية 1أونيكاخا × باناثينايكوس22:45

§ توبلي – محمد أمان

[ أكد رئيس مجلس إدارة نادي 
توبلي عبدالشهيد أحمد ناصر في 
الرياضي»  «الوسط  لـ  تصريح  
للشباب  الــعــامــة  المؤسسة  أن 
والرياضة سلمت النادي الصالة 
شيدت  التي  ــراض  األغ المتعددة 
لمختلف  ــــاالت  ص  7 ــن  ــم ض مـــن 
األندية البحرينية، وقال الرئيس 
سيكون  الرسمي  االفــتــتــاح  ــأن  ب
المقبل  آذار  ــارس/  م شهر  بداية 
العامة  المؤسسة  رئيس  برعاية 
وافق  الذي  محمد  بن  فواز  الشيخ 
على   – قــولــه  بحسب   – مــشــكــورا 
سابقا  المحدد  االفتتاح  تأجيل 
في يوم 28 يناير/ كانون الثاني 

الماضي.
شكره  الـــنـــادي  ــس  ــي رئ وقــــدم 

القرية  أهالي  عن  نيابة  الجزيل 
دعمه  على  المؤسسة  رئيس  إلى 
توبلي  ولنادي  عمومًا  للرياضة 
مجلس  أن  إلى  منوها  خصوصا، 
إدارة النادي يتطلع إلى استغالل 
بهدف  األمثل  االستغالل  الصالة 
ــى  ــة بـــالـــنـــادي إل ــب ــع ــل ــر ال ــوي ــط ت

الرياضة  تطور  يؤكد  بما  األفضل 
كرة  لعبة  وخصوصًا  البحرينية 
اليد والتي يسعى له المسئولون 
وفي  البحرين  في  الرياضة  عن 

المؤسسة. رئيس  مقدمتهم 
ــد  ــم ــــــر عــبــدالــشــهــيــد أح وذك
ـــــن تـــدريـــبـــات  ـــا م ـــض ـــع ــــــأن ب ب
ــة إلــى  ــاف ــاإلض ــرق الــســنــيــة ب ــف ال
الصالة  إلى  نقلت  األول  الفريق 
ـــــالل األســـبـــوع  ـــة خ ـــي ـــاض ـــري ال
مع  جــار  التنسيق  وأن  الماضي 
استضافة  ــل  أج مــن  الــيــد  اتــحــاد 
ــات  ــئ ــف ـــات ال ـــاري ـــب ـــن م ــض م ــع ب
الجاري  الموسم  خــالل  السنية 
ــس  ــي رئ ــــــارة  زي أن  ــــى  إل مــنــوهــا 
ــادي  ــن ــل ــى ل ــس ــي ــي ع ــل االتـــحـــاد ع
على  ــاط  ــق ــن ال ــت  ــع وض ـــام  أي قــبــل 
أن  مــؤكــدا  الــشــأن  بهذا  ــروف  ــح ال
النادي  بدعم  وعد  االتحاد  رئيس 

وأمــور  الصالة  ــور  أم يخص  فيما 
أخرى.

الــعــامــة  الــمــؤســســة  أن  ــر  ــذك ي
ــاب والـــريـــاضـــة بــنــت 7  ــب ــش ــل ل
منها  ــة  ــدي األن لمختلفة  ـــاالت  ص
واالتحاد  والبحرين  الدير  أندية 
ــة بــنــاء  ــاس ــي ــن س ــم وتــوبــلــي ض
في  لــلــريــاضــة  التحتية  البنية 
بناء  ـــى  إل ــة  ــاف ــاإلض ب الــبــحــريــن 
المجاورة  الجديد  االتحاد  صالة 
لــصــالــة اتـــحـــاد الــســلــة فـــي أم 
من  فعليا  االنتهاء  وتــم  الحصم، 
الرياضية  خليفة  مــديــنــة  ــاء  ــن ب
جار  والــعــمــل  عيسى  مدينة  ــي  ف
عيسى  الشيخ  مدينة  بناء  على 
يــزال  وال  بــالــرفــاع،  ــة  ــي ــاض ــري ال
الوحيد  الـــنـــادي  االتـــفـــاق  نـــادي 
رياضية  منشأة  يمتلك  ال  الـــذي 

خاصة به.

االفتتاح الرسمي مطلع مارس برعاية فواز بن محمد

المؤسسة العامة تسلم نادي توبلي صالته الرياضية

عبدالشهيد أحمد

تــســلــم  ء  بــــد ـــن  ع ـــة  ـــي ل و ـــد ل ا يــن  لــبــحــر ا ــة  ــب ــل ح عــلــنــت  أ  ]
من  ء  ا ســو م  عــال إل ا ئل  سا لو لمخصصة  ا د  عتما ال ا ت  طلبا
ب  ر لتجا ا » لتغطية  لــك  ذ و لخليج  ا منطقة  من  و  أ ين  لبحر ا
حتى   1 0 من  ة  لفتر ا في  م  سيقا ي  لذ ا  «1 ال مو ر للفو ة  لحر ا
 9 ثــنــيــن  ال ا م  ــو ي ن  ســيــكــو و  ، ي ر ــا ــج ل ا ط  شــبــا  / يــر ا فــبــر  1 9

. د عتما ال ا ت  طلبا لتسلم  م  يو خر  آ هو  ير  ا فبر
مــنــطــقــة  و يــن  لــبــحــر ا ــن  م م  ـــال ع إل ا ــل  ئ ــا س و ة  ـــو ع د ــت  ــم ت و
تـــا  يـــو لـــتـــو ا ق  ـــر ـــف ل ة  لــــحــــر ا ب  ر ـــا ـــج ـــت ل ا ــة  ــي ــط ــغ ــت ل لـــخـــلـــيـــج  ا
تم  ين  لذ ا ن  ميو عال إل ا سيتمكن  ذ  إ  ، ي ر ا لفير ا و  BMW لـ ا و

حلبة  في  مي  عال إل ا كز  لمر ا ل  خــو د من  تهم  ا د عتما ا ل  قبو
ي  لــذ ا  «1 ال ــو م ر ــو ــف ل ا ب  ر ــا ــج ت » لتغطية  لــيــة  و لــد ا يــن  لــبــحــر ا
عة  لسا ا حتى  حا  صبا  8 . 0 0 عة  لسا ا من  حا  مفتو ن  سيكو

. ء مسا  5 . 0 0
تــســلــم  ـــن  م ن  ـــو ـــي م ـــال ع إل ا و ن  فــيــو لــصــحــا ا ــن  ــك ــم ــت ــي س و
في  يــن  ئــر ا لــز ا ل  ســتــقــبــا ا كــز  مــر مــن  فــيــة  لــصــحــا ا تــهــم  قــا بــطــا
جــب  يــتــو و لــمــقــبــل  ا ع  ــو ــب س أل ا ــي  ف لــيــة  و لــد ا يــن  لــبــحــر ا حــلــبــة 
كد  تؤ لتي  ا لشخصية  ا قة  لبطا ا معهم  ا  و يحضر ن  أ عليهم 

. هم د عتما ا لتسلم  يتهم  هو

بدء تسلم طلبات اعتماد وسائل اإلعالم لتجارب الفورموال
رئيس  برئاسة  أمس  يوم  صباح  للجميع  للرياضة  الخليجية  لالتحاد  اإلعالمية  اللجنة  اجتمعت   ]
اللجنة  في  ــوة  اإلخ بذلها  التي  الكبيرة  الجهود  على  أثنى  ــذي  ال الــخــراز  حبيب  جعفر  اإلعالمية  اللجنة 

المشاركة. الوفود  بها  قوبلت  التي  والحفاوة  االستقبال  حسن  لهم  وشكر  للجميع  للرياضة  القطرية 
يتمتع  لما  للجميع  الرياضة  ومفهوم  نشر  في  كبيرة  مساهمات  االعالمية  للجنة  بــأن  الــخــراز  ــاد  وأف
مفهوم  إيصال  خالل  من  والخليج  بلدانهم  في  اإلعالمي  المجال  في  ــة  ودراي خبرة  من   اللجنة  أعضاء  به 
أقرت  االعالمية  اللجنة  أن  وأوضح  اإلعالمي،  الدور  خالل  من  المجتمع  من   شريحة  ألكبر  للجميع  الرياضة 
التي  والموضوعات  األبواب  على  تحتوي  للجميع  الرياضة  لجنة   باسم  تصدر  مجلة  إصدار  اجتماعها  في 
شخصيات  مع  ولقاءات  أخبارا  المجلة  ستتضمن  إذ  للجميع،  الرياضة  عن  الخليجي  الفرد  توعية  تهم 

. ضية يا ر

مجلة نصف سنوية لـ «الرياضة للجميع» الخليجية
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تأخر «عمر» والفريق تدرب بالشباب و«دبي» تنقل المباراة

األحمر بـ«تشكيلة محلية» يواجه قوة كوريا الجنوبية

الكوري  المنتخب  ضيافة  في  دبي  في  المباراة  وتقام 
مباراة  خالله  ولعب  أسبوع  منذ  هناك  يعسكر  ــذي  ال

.1/1 السوري  المنتخب  مع  فيها  تعادل  ودية 
من  الـــواحـــدة  ــي  ف دبـــي  إلـــى  وصـــل  منتخبنا  ـــان  وك
ساعة  نصف  نحو  الطائرة  اقالع  تأخر  بعد  أمس  ظهر 
بفندق  إقامته  مقر  إلى  وصوله  فور  المنتخب  وتوجه 
ـــي الــــذي يــبــعــد عــن اســتــاد نــادي  ــاة ريــجــنــســي دب ــي ح

دقائق. عشر  نحو  المباراة  عليه  ستقام  الذي  الشباب 
الملعب  على  الوحيد  تدريبه  أمس  منتخبنا  وخاض 
ــر ســاعــة ونــصــف  ــم ــت ــاب واس ــب ــش ـــادي ال ـــن ــي ل ــرع ــف ال
مربعات  وتــدريــب  اإلحــمــاء  عــلــى  واشــتــمــل  ــة،  ــاع ــس ال
تم  الملعب  ــاع  أرب ثالثة  على  تقسيمة  ــراء  وإج بالكرة 
من  وهجومية  دفاعية  تطبيقات  على  التدرب  خاللها 
في  الخصم  الفريق  على  والضغط  واألطـــراف  العمق 
التسديدات  على  التدريب  ثم  السريع  واالرتداد  الملعب 
جلسة  المنتخب  برنامج  ويتضمن  العرضية.   والكرات 
االجتماعات  بقاعة  صباحًا  عشرة  الحادية  في  فنية 
باإلضافة  كوريا  لمباراة  الفنية  الخطة  لشرح  بالفندق 
الكوري  المنتخب  تحليل  من  الثاني  الجزء  عرض  إلى 
المحلل  سيقدمه  والـــذي  فيتش  ـــدارت  ال برنامج  عبر 
المنتخب  خالله  ويستعرض  تاج،  خالد  الكابتن  الفني 
وخصوصًا  التصفيات  في  مبارياته  ضوء  في  الكوري 

السعودية. أمام  األخيرة 
دبي  إلى  عمر  عبداهللا  منتخبنا  العب  وصول  وتأخر 
يتمكن  ولم  خاصة  ظروف  بسبب  الماضية  الليلة  حتى 

وصول  اليوم  ينتظر  فيما  التدريب،  في  المشاركة  من 
إلى  خليفة  بن  علي  الشيخ  الكرة  اتحاد  رئيس  نائب 

أمس. السفر  عن  تأخره  بعد  دبي 
محلية  بتشكيلة  اليوم  مباراة  األحمر  وسيخوض 
وبالتالي  المحترفين  جميع  غياب  في  العبًا   18 تضم 
المحليين  لالعبين  فرصة  تعتبر  الــيــوم  تجربة  ــإن  ف
ــاك  ــك ــت ــاب االح ــس ــت الثــبــات وجـــودهـــم وتــهــيــئــتــهــم واك
االستفادة  أن  رغم  على  التجربة  هذه  خالل  من  والخبرة 
بمحترفيه  المباراة  منتخبنا  خــاض  لو  اكبر  ستكون 
قبل  األخيرة  التجربة  هذه  أن  وخصوصًا  االساسيين 

أوزبكستان. مواجهة 
الحارس  اليوم  لقاء  في  منتخبنا  يمثل  أن  ويتوقع 
سيدمحمد جعفر وفي الدفاع عباس عياد وفوزي عايش 
سالمين  محمد  الوسط  وفي  راشد،  وجمال  سعد  وداوود 
وفي  عباس،  ومحمود  الشروقي  وراشــد  عمر  وعبداهللا 
احتمال  مع  سيدعيسى  وعلي  الدخيل  عبداهللا  الهجوم 
مشكلة  سيواجه  المنتخب  أن  علمًا  التغييرات  بعض 
القائمة  في  دفاعية  عناصر  وجود  لعدم  الدفاع  خط  في 
بعض  إشــراك  ماتشاال  الــمــدرب  استدعى  مــا  المحلية 
وتحويل  راشــد  جمال  أمثال  الدفاع  في  الوسط  العبي 

الدفاع. قلب  إلى  عايش  فوزي 

سريعة لقطات 
منتخبنا  مباراة  بنقل  الرياضية  دبي  قناة  ستقوم   -
بعد  اليوم  مساء  مباشرة  الهواء  على  الجنوبية  وكوريا 

للمباراة. الحصري  الحق  على  حصولها 
إماراتي  دولي  تحكيم  طاقم  اليوم  مباراة  سيقود   -
الكوري  االتحاد  مع  تم  الــذي  التنسيق  وفق  «محايد» 

إلى  المعسكر  في  للفريق  الــوديــة  المباريات  باسناد 
إماراتيين. حكام 

غــٍد  يـــوم  دبـــي  ــن  م الـــكـــروي  منتخبنا  وفـــد  ــود  ــع ي  -

اســتــعــداداً  المحلية  تدريباته  لــيــواصــل  «الخميس» 
إليها  سيغادر  التي  أوزبكستان  أمام  المهمة  لمباراته 

المقبل. األحد 

§ متابعة: عبدالرسول حسين

[ يلتقي منتخبنا األول لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي في الخامسة والثلث من مساء اليوم 
الخامسة  للجولة  المنتخبين  استعدادات  ضمن  ودية  مباراة  في  بدبي  الشباب  نادي  استاد  على 
من التصفيات الحاسمة لكأس العالم 2010 والتي سيلتقي فيها منتخبنا مع أوزبكستان وكوريا 

الجنوبية مع نظيرتها الشمالية األربعاء المقبل.

منتخب البحرين

في الطريق إلى نهائي كأس االتحاد

«الرهيب» و«السفينة» في لقاء االقتدار ورد االعتبار
§  الوسط - هادي الموسوي

مــبــاريــات  ـــى  أول ــراد  ــع ب ــرق  ــح ــم ال ـــادي  ن ــاد  ــت اس يشهد   ]
(متصدر  النجمة  يلعب  إذ  االتحاد  لكأس  النهائي  قبل  الدور 
عن  ــداف  األه وبفارق  نقاط)   7 ) برصيد  ــى)  األول المجموعة 
برصيد  الرابعة)  المجموعة  (متصدر  البسيتين  أمام  األهلي 

مساًء.  6.00 الساعة  عند  نقاط)   5 )
ــي الــمــوســم  ــران لــقــاءهــمــا الــبــكــر ف ــذك ــت الــفــريــقــان مــــازاال ي
النجمة  يومها  وخــرج  السوبر  كأس  في  التقيا  يوم  الجاري 
يسعى  وبالتالي  التوالي  على  الثانية  للمرة  اللقب  حاصداً 
بالصدفة  يأت  لم  السابق  الفوز  بأن  التأكيد  إلى  النجماوية 
الخسارة  تلك  تعويض  في  الزرقاء  السفينة  ابناء  يأمل  بينما 
الذي  النادي  هذا  تاريخ  في  النهائي  إلى  للتأهل  اليوم  بالفوز 
وبالتالي  ســابــقــًا)  (الممتاز  األولـــى  ــة  ــدرج ال ــرق  ف مــع  ــل  دخ
في  البطوالت  ثقافة  زرع  إلى  النادي  في  المسئولون  يسعى 
الدافع  لتكون  اليوم  مباراة  خالل  من  الفريق  العبي  نفوس 

المقبلة. البطوالت  في  لهم  األقوى 
من  الكثير  يــجــربــا  أن  أرادا  ــاد  ــح االت كــأس  ــي  ف الــفــريــقــان 
عند  ـــدوري  ال مــبــاريــات  فــي  داعــمــة  لتكون  الــشــابــة  ــوه  ــوج ال
توقف  ــوم  ي النقاط  فــي  الفريقان  تــســاوى  بعدما  استئنافه 
البسيتين  ختم  إذ  األول  كانون  ديسمبر/   15 (الدمج)  دوري 
أمــام  مــتــوقــعــة  ــر  ــي غ ــارة  ــس ــخ ب  (8 ) األســـبـــوع  فــي  ــه  ــارات ــب م
الخروج  مــن  النجمة  استطاع  بينما   (1 ــر/ ــف (ص البحرين 

صفر).  /1 ) االتحاد  أمام  مباراته  في  فائزاً 
خاصة  أسباب  لعدة  مستقرة  غير  فريق  لكل  الفنية  القراءة 
من  الكثير  غياب  من  كثيراً  عانى  البسيتين  إن  إذ  فريق.  بكل 
بين  العبًا   14 إلى  تقريبًا  وصل  والذي  األساسيين  الالعبين 
الغياب  هذا  وبالتالي  االحتياط  في  واحد  رقم  العب  أو  أساسي 
ليتعرض  البداية  في  الفريق  عليه  كان  الذي  التنظيم  أربك 
من  واحــدة  نقطة  بحصده  مباريات  ثالث  آخر  في  نكسة  إلى 
من  بكثير  افضل  وضع  في  اليوم  الفريق  ولكن  نقاط)   9 ) أصل 
امثال  الفريق  في  فعال  عنصر  من  أكثر  عودة  مع  الفترة  تلك 
ولكن  عــاشــور  ومحمد  بشير  جمعة  ومحمد  سلطان  باسل 
خارج  آخر  فريق  إلى  الشيخ  حسونة  رحيل  في  أيضًا  سيتأثر 
الشيخ  مثل  ألعاب  صانع  إلــى  يحتاج  وبالتالي  البحرين 

الضوء  الــمــدرب  يعطي  وقــد  ـــداف،  األه وإحـــراز  مجهوده  فــي 
وسيغيب  المهمة.  هذه  ليتسلم  العفوي  ربيع  إلى  األخضر 
إحدى  في  إصابة  إلــى  تعرض  الــذي  علي  هــادي  الفريق  عن 
إشراك  من  المدرب  يتمكن  ولن  التجريبية.  الفريق  مباريات 
يحتاج  وبالتالي  المالعب  عن  الطويل  لغيابه  نيروز  علي 

العودة. أجل  من  أكثر  زمنية  فترة  إلى 
تحقيق  في  اآلن  المقومات  لديه  عام  بشكل  الفريق  ولكن 

النهائي. إلى  والتأهل  الفوز 
أمام  اليوم  هو  السوبر،  لكأس  حصده  وبعد  النجمة  امــا 
تحقيق  في  آماله  لتجدد  النهائي  إلى  للتأهل  كبيرة  فرصة 
من  الكثير  يــعــانــي  الــفــريــق  ولــكــن  ــم،  ــوس ــم ال ــوالت  ــط ب ثــانــي 
مستحقاتهم  تسلمهم  عدم  على  العبيه  بعض  اعتراض  خالل 
فتأثر  التدريبات  حضور  عن  يتغيبون  جعلهم  ما  المالية 
خــاســراً  منها  ــرج  خ الــتــي  ــاق  ــف االت ــاراة  ــب م فــي  كثيراً  الفريق 
نائب  اجتماع  ولكن  التدريبات  في  معظمهم  انتظام  لعدم 
خصوصًا  نصابها  إلى  األمور  أعاد  إسماعيل  محمد  الرئيس 
إلى  الفريق  يسعى  وبالتالي  الدور  لهذا  التأهل  من  التأكد  بعد 

اليوم. هذا  الفوز 
إيقاف  لعقوبة  تعرض  الذي  نور  محمد  الفريق  عن  يغيب 
أن  كما  مباريات)   5 ) الكرة  باتحاد  االنضباط  لجنة  قبل  من 
واحمد  إلصابته  زمالئه  مشاركة  من  يتمكن  لن  المالود  جاسم 
إلى  تعرض  ــذي  ال جمال  ــد  راش ــا  ام نفسه.  للسبب  إبراهيم 
اختصاصي  مع  منها  وتعالج  األخير  التدريب  قبل  إصابة 
التدريب  في  لوحده  ــدرب  وت هيات  عقيل  الطبيعي  العالج 
وهناك  ــس  أم ــوم  ي التدريب  فــي  زمـــالءه  وشـــارك  األخــيــر  قبل 
بغياب  الــدفــاع  وسيتأثر  الــيــوم.  إشــراكــه  فــي  كبير  احتمال 
ولكن  الــســعــودي  ــد  ــرائ ال فــي  المحترف  عبدالحميد  صــالــح 
محمد  احــمــد  ــال  ــث أم مكانه  للعب  ــاء  ــم أس ــدة  ع ــدرب  ــم ال ــدى  ل
مدرب  يسعى  وبالتالي  آدم  أبوبكر  جانب  إلى  ليكون  أمين 
على  واالعتماد  الدفاعية  الحال  تحصين  إلى  كريسو  الفريق 
علي  انطالقات  خالل  من  السريعة  المرتدة  بالكرات  اللعب 
اليمنى.  الجهة  في  المتقدم  الوسط  في  سيلعب  الذي  سعيد 
إلى  ويتأهل  البسيتين  على  فوزه  تكرار  النجمة  يستطيع  فهل 

؟  ئي لنها ا

فريق  النجمةفريق  البسيتين

مدرب الفريق األول للكرة بالبسيتين عبدالعزيز أمين:

النجمة مرشح للبطوالت وفريقنا جاهز للمرحلة المقبلة
[ قال مدرب الفريق األول للكرة بالبسيتين عبدالعزيز أمين إن الفريق تأثرت نتائجه في آخر ثالثة أسابيع من دوري خليفة بن سلمان 
عليهم  وشكلت  عودتهم  عند  تأثروا  الذين  الجامعة  في  الطلبة  الالعبين  بعض  أخذها  التي  ــازات  واإلج اإلصابات  منها  أسباب  لعدة  (الدمج) 
ضغوطا منعتهم من االنتظام في التدريبات واإليقافات إلى جانب سفر بعض الالعبين إلى أداء فريضة الحج. وبالتالي هناك 14 العباً بعضهم 

كان أساسياً وبعضهم احتياطياً أول غابوا عن الفريق ومهما يكن الفريق يتأثر من هذه الوضعية وانعكس ذلك على النتائج. وأضاف «على رغم 
تلك الظروف الصعبة اال اننا قدمنا عروضًا جيدة حتى المباريات التي خسرنا فيها أمام المالكية والبحرين إذ كنا األقرب إلى الفوز. وفي كأس 

االتحاد قمنا بتجربة أكثر من 6 العبين وقدموا مباريات جيدة»، ونحن لم نضع في اعتباراتنا المنافسة على كأس االتحاد بقدر االهتمام بالفريق 
لتكوين قاعدة قوية في االحتياط تنفعنا عند استئناف الدوري». وتابع: «اعتقد افتقاد الفريق لثقافة البطوالت أن الفريق عندما يصل إلى حد معين من 

الطموح واستطاع فيه التغلب على الظروف فيعني ذلك تحقيق االنجاز ونأمل أن يكون البسيتين كذلك وهو الجديد على الدرجة األولى ويمتد وصوله 
إلى هذه الدرجة قرابة 10 سنوات فقط بعكس بعض الفرق األخرى. المفترض أن يكون البسيتين لنفسه شخصية خاصة به بإحساس وشعور فيه 

روح الفوز وأنا اعتقد أن ليس هناك فريق يمتلك مثل هذه المقومات كالمحرق وهو متعود من زمن بعيد على هذه الظروف وصاحب بطوالت حتى مع 
الوجوه الجديدة». وقال أيضاً: «النجمة من الفرق المرشحة لبطولة الدوري وله مكانته واسمه وسمعته ووزنه ولديه مدرب متميز وكل األمور تصب 

في صالحهم بغض النظر عن خسارتهم أمام االتفاق ويشرفنا اللعب أمامه في الدور قبل النهائي والفائز نقول له مبروك».

قائد الفريق األول للكرة بالنجمة عبدالرحمن عبدالكريم:

سنواجه فريقًا صعبًا وهدفنا الفوز والتأهل للنهائي
الرئيس  نائب  تدخل  بعد  جيد  استعداده  الفريق  أن  عبدالكريم  عبدالرحمن  النجمة  بنادي  للكرة  األول  الفريق  قائد  أكد   ]

لالجتماع بالفريق اثر الخسارة التي تعرض لها الفريق من االتفاق وبعد تغيب أكثر من عنصر عن التدريبات.
وقال: «المدرب كريسو مدرب جيد ونحن مرتاحون جدًا معه كالعبين ووضع طريقة اللعب ونأمل بتطبيقها وخصوصًا 
في  الثاني  المركز  وأحرز  قوي  فريق  والبسيتين  االعتبار  لرد  يسعون  وهم  السوبر  كأس  في  معه  لعبنا  فريقًا  سنواجه  أننا 
لم  االتحاد  كأس  مسابقة  دخولنا  «عند  وأضاف  الفوز».  في  الطموح  لدينا  وبالتالي  أدائه  في  بالتنظيم  ويتميز  الماضي  الموسم 
يكن هدفنا الكأس بقدر ما كان هدفنا إشراك الوجوه الشابة لتكون الدعامة للفريق ولكن ما دمنا وصلنا إلى هذه النقطة فمن الطبيعي 
إلى  سيقودنا  الفرص  استثمار  ولكن  الهجومية  النزعة  ولديه  صعب  فريق  البسيتين  إن  قلت  وكما  بالبطولة.  الفوز  هدفنا  يكون  أن 
الفوز والعكس صحيح». وتابع: «من دون شك نسعى بكل ما نملكه من قدرات فنية أن نجتاز مباراة اليوم إلى النهائي على رغم بعض 

الغيابات في صفوف الفريق، فهدفنا األول هو الفوز ونأمل التوفيق واسعاد الجماهير النجماوية». 
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الغريمين  مباراة  نقل  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  قرر   ]
االتحاد  كأس  نهائي  نصف  في  غداً  المقررة  والرفاع  المحرق 
البحريني من استاد نادي المحرق بعراد إلى االستاد الوطني 
ساعة   48 ــالل  خ الــمــبــاراة  لمكان  الثاني  التغيير  فــي  ــك  وذل
إلى  األهــلــي  الــنــادي  اســتــاد  مــن  الــمــبــاراة  نقل  تــم  بعدما 

المحرق أمس األول.
الكروية  المسابقات  لجنة  رئيس  وارجـــع 
المحرق  مباراة  نقل  قرار  قمبر  عبدالعزيز 
ــي  ــن ــوط ــــاد ال ــــت والـــــرفـــــاع الـــــى االس
المنشآت  إدارة  إلــى  الثانية  للمرة 
ــاب  ــب ــش ــل بـــالـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة ل
ــاد  ــح ــرت االت ــط ــي أخ ــت ــة ال ــاض ــري وال

ملعب  إلى  المباراة  نقل  تم  وبالتالي  األهلي  استاد  صالحية  عدم  إلى  بداية 
المحرق، ومن ثم جرت اتصاالت أمس وأبدت المؤسسة موافقتها على اقامة 
النهائية  المباراة  اقامة  وكذلك  الوطني  االستاد  على  والرفاع  المحرق  مباراة 

لكأس االتحاد على الوطني.
للشباب  الــعــامــة  الــمــؤســســة  بــيــد  الــمــالعــب  صــالحــيــات  أن  قمبر  ـــد  وأك
ضوء  في  المباريات  أماكن  يــوزع  الــذي  الكرة  اتحاد  بيد  وليس  والرياضة 
موافقة المؤسسة على المالعب مشيراً الى انه ينتظر حصوله على الخطاب 

الرسمي من المؤسسة العامة اليوم ليتم اشعار األندية رسميًا بذلك.
تصريحه  في  ــدى  أب خالد  بن  عبداهللا  الشيخ  الرفاع  ــادي  ن رئيس  ــان  وك
فريقه  مــبــاراة  نقل  على  ناديه  اعــتــراض  عــدم  أمــس  الرياضي»  لـ»الوسط 
والمحرق إلى استاد نادي المحرق تفهمًا منه إلى مشكلة المالعب والحرص 
االستاد  على  المباراة  اقامة  عــدم  عن  تساءل  لكنه  المسابقة  إنجاح  على 
منتخبنا  مباراة  الماضي  األسبوع  واستضاف  جاهزاً  يعتبر  الذي  الوطني 

واليابان.

تقي يتألق في بطولة «زين» للبولنج
[ بدأ العد التنازلي لبطولة «زين البحرين» الخيرية والتي 
تقام على صالة نادي بابكو بعوالي، إذ لم يتبق للمشاركين إال 
يوما وحدا للتأهل، ويأتي الالعب محمد دراج كآخر المتأهلين 

للدور الثاني حتى اآلن بمعدل 215 نقطة.
األدوار  ــى  إل التأهل  مــن  تقي  حميد  الــالعــب  أخــيــرا  وتمكن 
 (239،237،226)  702 لمجموع  تسجيله  بعد  النهائية 
ليصعد إلى المركز التاسع بمعدل 223 ويفوز أيضا بالجائزة 

اليومية المخصصة ألعلى ثالثة أشواط. 
أحمد  رائد  من  كل  تمكن  اليوم  هذا  عن  الستار  إســدال  وقبل 
 691 مجموع  لعبا  أن  بعد  أيضا  التأهل  مــن  حسن  ونــاصــر 
بمعدل  عشر  والثالث  العاشر  المركزين  إلى  ليصعدا  و669 
طرف  من  محاولة  هناك  وكانت  بالتوالي.  نقطة  و220   222
القعود،  أحمد  اآلخر  بالناشئ  لإلطاحة  إبراهيم  بدر  الناشئ 
األخير  المربع  في  المكملة  الضربة  إحراز  عليه  يتطلب  كان  إذ 
من الشوط الثالث ليتخطى القعود ولكنه أخفق وخسر التأهل 

بفارق خشبة فقط (1942 – 1941).
والــذي  محاولة   89 أمــس  يــوم  المشاركون  لعب  أن  وبعد 
المجموع  ــل  وص البطولة  ــدء  ب منذ  اآلن  حتى  األعــلــى  يعتبر 
المشاركين  عدد  ووصل  محاولة.   837 إلى  للمحاوالت  الكلي 

إلى 109 بعد مشاركة العبين جدد

«زين» ترعى دوري الطائرة الهندية البحرينية

األندية  أحد  لجهود  مساندتها  البحرين»  «زين  شركة  قّدمت   ]
الرياضية  الـــروح  دعــم  بــغــرض  ــالد  ــب ال ــي  ف المحلية  الــريــاضــيــة 
من  تقديرا  لقي  ما  الهندية،  الجمهورية  بعيد  االحتفال  بمناسبة 

جانب مشجعي ومحبي رياضة للكرة الطائرة. 
فقد أطلقت بطولة زين للكرة الطائرة الهندية في يوم 26 يناير/ 
كانون الثاني الماضي في النادي الهندي بمناسبة احتفال الجالية 
الهندية بعيد الجمهورية لبالدهم. ستقام المباراة النهائية في هذه 
من  فريقان  سيلعب  إذ  الجاري،  شباط  فبراير/   6 يوم  في  البطولة 
على  للفوز  البطولة  في  شاركت  التي  العشرة  المتأهلة  الفرق  بين 

لقب البطولة.  
الدوليين  الالعبين  البحرين  في  توجد  التي  العشر  الفرق  تمثل 
الخليجي،  التعاون  مجلس  من  أخــرى  دول  البحرين،  الهند،  من 
فرق  بين  ودية  مباريات  أيضا  البطولة  ستشهد  والفلبين.  نيبال 
السيدات التي تضم العبات من الهند، البحرين والفلبين. سيكون 
االشتراك في جميع المباريات التي ستقام في النادي الهندي في 

المنامة من دون مقابل. 
االتصاالت  مديرة  حسين،  سامية  أوضحت  لها  تصريح  في 
هذه  ندعم  أن  البحرين  زين  في  «يسعدنا  قائلة:  العامة  والعالقات 
جزءا  الهندية  الجالية  تشّكل  إذ  االجتماعية،  الرياضية  المبادرة 
البحرين.  تنمية  في  رئيسيون  شركاء  ويعدون  عمالئنا  من  كبيرا 
نعتقد بأن هذه الدورة ستنشر مفهوم قيمة االنتماء لدى الشركة، 
الحياة  بأسلوب  بالعيش  إيماننا  وكذلك  قيمنا  أهم  من  تعتبر  التي 

الصحية من خالل الرياضات الجماعية».

بطل يوم الخامس عشر حميد تقي

من  منافسات الدورة

اتحاد الكرة يرجع قرار التغيير إلى المؤسسة العامة

للمرة الثانية... نقل مباراة الرفاع والمحرق إلى الوطني

§ الوسط - هادي الموسوي

الحالة  بــنــادي  للكرة  األول  الفريق  مدير  ــال  ق  ]
التدريبات  مواعيد  بتنظيم  «نقوم  السعدون:  محمد 
للفئات العمرية للكرة والتي تقام عصر كل يوم حتى 
الساعة 6.00 مساًء، وهو موعد تدريب الفريق األول، 
ــات  أوق ــي  ف ــارض  ــع ت وال  مشكلة  ــة  أي هــنــاك  وليست 

التدريبات لكل الفرق الكروية».
الذي  الملعب  أرضية  من  معاناة  «هناك  وأضــاف 
صيانة  ــى  إل ويحتاج  الحفر  مــن  الكثير  فيه  تــوجــد 
الطبيعي  بالعشب  متماسكة  األرضية  لتكون  أكثر 

للمحافظة على الالعبين من خطر اإلصابات.
تعاقدنا  ــد  وق جــيــدة،  مــن  أكثر  الفريق  فــي  األمـــور 
وسط  يلعب  (توبي)  نيجيريا  من  ثالث  محترف  مع 
كان  إذ  الدولية  بطاقته  قــدوم  ننتظر  ولكن  مهاجم، 
األيــام  ــالل  وخ سيريالنكا،  في  الفرق  أحــد  مع  يلعب 
جاهز  والالعب  البطاقة،  ستصلنا  المقبلة  القليلة 
بن  خليفة  كــأس  دوري  ــي  ف الــفــريــق  ــع  م للمشاركة 

سلمان». 
من  كثيراً  أفــادتــنــا  الـــدوري  تــوقــف  «فــتــرة  وتــابــع 

إذ  الصفراء،  البطاقات  جانب  في  حتى  النواحي  كل 
إيقافه  وتم  اإليقاف  بطاقات  لديه  العب  من  أكثر  لنا 
هذا  من  كثيراً  واستفدنا  االتــحــاد  كــأس  مسابقة  في 

الجانب.
صالح  محمد  الــفــريــق  فــمــدرب  الفنية  ـــور  األم ــا  أم
بجدية  يعمالن  زويـــد  محمد  مساعده  مــع  الدخيل 
المباريات  في  للدخول  األخطاء  عالج  في  وإخــالص 
وتمت  مضت،  مما  أفضل  بــصــورة  االستئناف  بعد 
وخصوصًا  الفريق  في  شاب  عنصر  من  أكثر  تجربة 
أتوقع  وأنـــا  مــهــاجــم،  ــط  وس يلعب  الـــذي  منير  علي 
وواصــل  مستواه  على  حافظ  لو  زاهـــراً  مستقبًال  له 

مواظبته على التدريبات.
سلمان  بن  خليفة  كــأس  دوري  «فــي  أيضًا:  ــال  وق
للدرجة األولى في الموسم المقبل. وشعرت بتحقيق 
عليها  كان  التي  واإلرادة  العزيمة  خالل  من  األمر  هذا 
التجريبية  والمباريات  التدريبات  خالل  الالعبون 
مباراتين،  أســبــوع  كــل  فــي  نلعب  وصــرنــا  ــة.  ــودي وال
ــد الـــفـــوز والـــخـــســـارة بــقــدر الــتــفــاهــم  ــص ــق ولــيــس ال
مع  المنافسة  يستطيع  فــريــق  وخــلــق  والــتــجــانــس 

الفرق القوية والكبيرة».

قال إن طموح النادي البقاء ضمن العشرة الكبار... السعدون:

تعاقدنا مع محترف نيجيري وننتظر بطاقته الدولية

فريق الحالة

 § الوسط - محمد عون

إلى  متوجهًا  البحرين  اليوم  صباح  من  العاشرة  في  للناشئين  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  يغادر   ]
االتحادين  بين  المعتمدة  الناشئين  لمنتخبات  المحبة  بطولة  في  للمشاركة  الــدوحــة  القطرية  العاصمة 
البحريني والقطري للكرة الطائرة.  ويتكون وفد المنتخب من رئيس الوفد محمد الفردان، والجهاز الفني المكون 
من عامر خليل ورمزي أحمد واإلداري عبداهللا المحروس واختصاصي العالج الطبيعي مأمون الخطيب و(24) 
العبًا، وهم: منتخب (أ) ناصر صالح، صادق هرونة، دعبل عبداهللا، علي رشدان، أحمد حسن، علي عبدالواحد، 

احمد الذوادي، بدر عبدالوهاب، علي سلطان، محمد عبدالجبار، حسين خليفة، حسين علي.
فيما يتكون منتخب (ب) من محمود علي، أحمد األحمد، حسن يحيى، خالد مرزوق، احمد القعود، علي حسن 
منتخبنا  مدرب  وأكد  يوسف.  محمد  وحمد  أحمد  مهدي  الخباز،  علي  عبدالنبي،  حسين  المالود،  ابراهيم  عبداهللا، 
إذ  االختبارات  فترة  من  كثيراً  «عانينا  وقال:  جداً،  قليلة  تعتبر  للبطولة  االستعداد  أيام  أن  خليل  عامر  للناشئين 

تدربنا فقط (6) أيام لهذه البطولة، وبالتالي لم نستعد بالصورة المثالية والتي نتمناها».
مع  ودية  مباريات   (3) الفترة  هذه  خالل  وخضنا  تدريبية،  حصة   (13) على  اقتصر  «تدريبنا  قائًال:  وتابع 

شباب النصر، ونادي الشباب الكويتي، وشباب نادي البحرين».
وعندما سألناه هل ستكون النتائج أفضل في هذه البطولة بعدما كانت سيئة بالبطولة الماضية التي كانت 
تلك  انتهاء  منذ  التدريب  واصلنا  ألننا  البطولة  هذه  في  أفضل  مستوانا  سيكون  تأكيد  «بكل  قال:  البحرين،  في 

البطولة وبدأ مستوى العبينا يتحسن».
هذه  «سأستغل  وأضاف  اللعبة،  هذه  في  المستقبل  لها  األشبال  فريق  من  أسماء  عدة  ضم  المنتخب  أن  وأكد 
البطولة ألخذ معلومات أكثر عن الالعبين من أجل االستعداد بعد ذلك إلى البطولة العربية للناشئين، ونحن لن 

نتوقف عن إقامة التديبات بعد هذه البطولة، بل سنستمر لكي نصل لدرجة جيدة من الجاهزية». 
يذكر أن البطولة ستبدأ من 5 إلى 7 فبراير، وسيخوض كل منتخب (3) مباريات.

للمشاركة في مهرجان المحبة للكرة الطائرة

منتخب الناشئين يغادر للدوحة صباحًا 

منتخب الناشئين للكرة الطائرة

 § المنامة - نادي البحرين للشطرنج

الدولية  آركابيتا  بطولة  فعاليات  رائعة  احتفالية  في  اختتمت   ]
للشطرنج بتنظيم من نادي البحرين للشطرنج حضرها كبار المسئولين 
في بنك آكابيتا يتقدمهم عيسى زينل وياسر الراعي بمرافقة رئيس نادي 
وعضو  الحداد  أحمد  الرئيس  ونائب  العوضي  خالد  للشطرنج  البحرين 
والجوائز  للفائزين  الكؤوس  تقديم  فيها  تم  العمادي  علي  اإلدارة  مجلس 
البلجيكي  الدولي  الالعب  حقق  فقد  البطولة،  في  األوائل  للعشرة  المالية 
للقب  وبــجــدارة  بانتزاعه  ومستحقا  كبيرا  انتصارا  ماالخاتكو  فاديم 
الحدث  في  المالية  والجائزة  للشطرنج  الدولية  آركابيتا  بطولة  وكأس 
إثبات  ثاني  في  للشطرنج  البحرين  نــادي  عالية  وبمهنية  نظمه  الــذي 
عملي لقدرته التنظيمية على خوض غمار تنظيم البطوالت الدولية على 

أرض البحرين وبمستوى عالمي لم يشهد له مثيال من قبل.
نقاط  سبع  تحقيق  من  مالخاتكو  فاديم  البلجيكي  الالعب  واستطاع 
وقدرها  األول  للمركز  المرصودة  المالية  الجائزة  على  وحصل  ونصف 
أربعة آالف دوالر أميركي، ويعد الالعب البلجيكي من المشاهير بأدائهم 
لعب  وبــدأ  ضعفه  نقاط  تحديد  يصعب  ــه  أن قوته  نقاط  ــن  وم القتالي 
جاري  السوفيتي  البطل  بين  لمباراة  متابعته  بعد  بجدية  الشطرنج 
وكان  التسعينيات،  بداية  في  كاربوف  أناتولي  خصمه  مع  كاسباروف 
البلجيكي ماالخاتكو (33 سنة) أوكراني المولد يحتاج إلى التعادل فقط 
البطولة،  كسب  لضمان  فالينتين  إيتوف  البلغاري  منافسيه  أقرب  مع 
وقد  للبطولة،  الوصيف  المركز  لضمان  الثاني  مع  الحال  هو  كان  كما 
التنافس  ساحة  لتترك  مبكرا  للتعادل  الطرفين  بقبول  النتيجة  ظهرت 
قائمة  في  والوصيف  بالبطل  سيلحقون  الذين  لالعبين  أشدها  على 
والتي  النقدية  للجوائز  المستحقين  اآلخرين  األوائل  للثمانية  الترتيب 
اإليراني  الدولي  الالعب  حقق  فقد  أمريكي،  دوالر  ألف  عشر  ستة  تبلغ 
إليشان مردآبادي فوزا مستحقا ضد مواطنه الجراندماستر أمير باقري 
ليلحق بالالعب البلغاري إيتوف فالينيتن برصيد سبع نقاط، إذ وضعه 
وليتقاسم  إيتوف  البلغاري  بعد  الثالث  المركز  في  التعادل  كسر  نظام 
حصل  حيث  والثالث  الثاني  للمركزين  المالية  الجائزة  مجموع  معه 

السبعة  بقية  حصل  فيما  أميركي،  دوالر  ومائتي  ألفين  على  منهما  كل 
في  هــؤالء  ليتساوى  ونصف  نقاط  ست  وهو  النقاط  مجموع  نفس  على 
بمعدل  العاشر  المركز  وحتى  الرابع  المركز  من  المالية  الجائزة  تقاسم 
التعادل  كسر  نظام  أفضى  وقد  العــب،  لكل  دوالرا  وثمانون  وستة  ألف 
بعد  الــرابــع  المركز  على  الــعــرب  وبطل  المصري  الــالعــب  حصول  ــى  إل
روي  الهندي  الخامس  المركز  في  وجاء  فرحات  علي  مواطنه  على  تغلبه 
على  وحصل  إبراهيموف  رسول  األذربيجاني  مع  تعادله  بعد  شودري 
الفرنسي  على  ــوزه  ف بعد  أنتون  فيليبوف  األوزبــكــي  الــســادس  المركز 
بعد  إبراهيموف  رسول  األوزبكي  السابع  المركز  في  وحل  شوكر  سامي 

يليه  جوجوا  دافيت  الجورجي  ثامنا  وجاء  شودري  الهندي  مع  تعادله 
جمعت  التي  المباراة  في  تعادال  أن  بعد  الجندي  عصام  المصري  تاسعا 
ميخائيل  ــي  ــران األوك على  ــوزه  ف بعد  عدلي  أحمد  عاشرا  وحــل  بينهما 

جوليبوف.
أفضل  ـــارات  اإلم حققت  فقد  األخـــرى،  العرب  الالعبين  نتائج  وعــن 
المركز  في  حل  الذي  حسن  عبداهللا  الدولي  أستاذها  يد  على  لها  نتيجة 
الغسرة  علي  البحريني  على  مستحق  فــوز  بعد  والعشرين  الــحــادي 
لالعبين  نتيجة  أفضل  وجــاءت  والثالثين  الثامن  المركز  في  حل  الذي 
المركز  فــي  حــل  ــذي  ال السليطي  علي  الــالعــب  طريق  عــن  البحرينيين 

نتيجة  أفضل  على  الغسرة  دالل  الالعبة  حصلت  كما  والثالثين،  السابع 
متواضعا  البحرينيين  الالعبين  أداء  كان  فقد  وعمومًا  بحرينية،  لالعبة 
الشاهق  االرتفاع  بسبب  وذلك  الشديد  والتذبذب  الضعف  إلى  ويميل 
البحرينيين  الالعبين  مستويات  يــفــوق  ـــذي  وال البطولة  لمستوى 
طوال  الممتدة  الــدولــيــة  الــمــشــاركــات  ــم  رغ وعــلــى  شاسعة  بمسافات 
أقل  يبقى  البحريني  الالعب  أداء  أن  إال  طويلة  سنوات  مدى  على  وعرضا 
مشاركات  في  أموال  من  الدولة  عليه  صرفت  ما  مع  مقارنة  المستوى  من 
عن  للمسئولين  يؤكد  الذي  األمر  وهو  ربما  عدها  عن  منهم  الكثير  يعجز 
إيجاد  بــضــرورة  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  في  الرياضة 
الذين  البحرينيين  الالعبين  من  جديد  جيل  لخلق  الفعالة  الوسائل 
واضحا  ــات  ب الــذي  الــوقــت  فــي  أفضل  بــصــورة  فيهم  االستثمار  يمكن 
انحسار فرص رعاية المواهب الجديدة وتالشيها ألسباب التخفى على 
المسئولين في تأكيد على استمرار مسلسل هدر الفرص في تنظيم وفتح 
ورعايتها  الشطرنج  لعبة  مجال  في  الجديدة  للوجوه  االنضمام  مجال 

صحيحة.  بصورة 
الكبير  للنجاح  سعادته  عن  للشطرنج  البحرين  نادي  رئيس  وعبر 
والتقدير  الشكر  مقدما  للشطرنج  الدولية  آركابيتا  بطولة  حققته  الذي 
الكبير  الدافع  لها  كان  والتي  الداعمة  الدولة  وألجهزة  آركابيتا  لبنك 

إلنجاح الحدث.
كما حرص تلفزيون البحرين على تصوير وقائع حفل الختام عالوة 
يفتح  مما  االفتتاح  لحفل  وتصويره  المميزة  اليومية  التغطية  على 
الفكرية  اللعبة  هذه  لدعم  البحرين  تلفزيون  مع  للتعاون  كبيرا  مجاال 
وأعضاء  المتطوعين  جميع  خالد  وشكر  المنظور  المستقبل  في  الراقية 
على  حرصهم  يؤكد  خــارق  جهد  من  بذلوه  ما  على  التنظيمية  اللجنة 
طويلة  ســنــوات  بعد  الشطرنجية  الساحة  فــي  ــذري  ج تغيير  ــدوث  ح
تزخر  البحرين  أن  مؤكدا  المالحظ،  واالنغالق  المستمر  التراجع  من 
المصداقية  ينقصها  التي  الصغار  من  الحقيقية  الشطرنجية  بالمواهب 
في  الشطرنج  للعبة  يمكن  طريقها  عن  والتي  واالهتمام  الرعاية  في 
المستقبل  في  متواصلة  بصورة  التطور  من  مراحل  تتجاوز  أن  البحرين 

القريب.

مهنية نادي البحرين أعادت الهيبة للبحرين

مالخاتكو يخطف بجدارة كأس بطولة آركابيتا للشطرنج

الفائزون بكأس  بطولة آركابيتا الدولية للشطرنج
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ويشارك منتخب البحرين في البطولة بثمانية العبين 
فئة  تضم  بحيث  الفئتين  على  مقسمين  العبات  وثماني 
فئة  في  ومثلهم  العبات  وأربــع  العبين  أربعة  الناشئين 
حسن  صالح  القدير  الوطني  المدرب  واختار  األشبال، 
جمعة،  حسن  الالعبين  تضم  التي  النهائية  التشكيلة 
عبدالرسول  علي  محفوظ،  سيدعلي  بوشليبي،  محمد 
صالح، لؤي جمال معوض، محمد عباس صالح، سلمان 
قائمة  ضمت  بينما  البوفالسة،  ويوسف  صديقي  شكيب 
الياسي،  كلثم  القاسمي،  مريم  البحرينيات  الالعبات 
زينة  الحايكي،  فاطمة  القاسمي،  فاطمة  الزياني،  حصة 

الزياني، نادين أبو جميع وزين الجابر.

 مشاركة نسائية من قطر
وللمرة األولى في تاريخ البطولة تشارك الشقيقة قطر 

الالعبات  القطري  المنتخب  يضم  إذ  النسائي،  بالعنصر 
هذه  وتعد  أحمد،  وخلود  األنــصــاري  آيــة  فــرمــرزي،  مها 
تشهد  التي  البطولة  مستوى  على  الفتا  تطورا  المشاركة 
اآلسيوية  الـــدول  مــن  النسائي  العنصر  مشاركة  ــادة  ع
النسائي  بالعنصر  العام  هذا  في  وتشارك  واألوروبية، 
برفوك  كاتسرينا  بالعبتين  بيالروسيا  مــن  كــل  أيضا 
وماريا كوتشوك، مصر بخمس العبات دينا مشرف، ريم 
ــدوغ،  ال عالية  يسري،  نهى  ناصر،  جليلة  الشوباري، 
والعبتان  لي  تشنغ  وآن  كا  يي  العبتان  كونغ  هونغ  ومن 
من كوريا الجنوبية إيون ها يونغ وتشونغ مين كيم، أما 
إيزابيال  سايون  هي  واحدة  بالعبة  فتشارك  سنغافورة 

ورومانيا بالعبتين كرستينا هيريشي وأناماريا سيبي.
الحدث  النــطــالق  ومهيأة  جــاهــزة  ـــور  األم كــل  وبــاتــت 
ومتميزا  مثيرا  يــكــون  أن  ــه  ل والــمــتــوقــع  المهم  ــي  ــدول ال

من  كبير  عدد  بوجود  قياسا  العالي  الفني  بالمستوى 
اللعبة  ــي  ف والمتميزين  ــا  ــي دول المصنفين  الالعبين 
المبكرة  االستعدادات  إلى  ونظرا  العالم  مستوى  على 
البطولة  ــي  ف الــعــامــلــة  الــلــجــان  ــن  م الــجــيــد  والتجهيز 
لكرة  الــبــحــريــنــي  االتــحــاد  ــي  ف المسئولين  ومــتــابــعــة 
االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــم  ــه رأس وعــلــى  الــطــاولــة 

خليفة  آل  حمد  بن  أحمد  الشيخ  الطاولة  لكرة  البحريني 
المجلس. أعضاء  بقية  وبتعاون 

يوم  طــوال  الخليجي  التمويل  بيت  صالة  وشهدت 
العبة  و25  العبا   55 لـــ  ــاص  خ ــوع  ن مــن  ــا  ــام إزدح ــس  أم
فترات  على  مدربيهم  مع  تناوبوا  البطولة  في  مشاركين 
عدة من أجل تأدية المران األخير والحصص التدريبية، 
التي  للقاءات  استعدادا  للغاية  حماسية  جــاءت  التي 
الــدولــي  ــاد  ــح االت ممثل  وإشـــراف  بحضور  الــيــوم  تــبــدأ 
المسئولين  مــن  ــدد  ع ـــود  ووج كــولــن  راؤول  اإلســبــانــي 

البحرين. وضيوف  الرياضيين 

كونغ هونغ  مواجهة  في  البحرين   
والــتــي  الــقــرعــة  للبطولة  المنظمة  اللجنة  ـــرت  أج
في  (أ)  للناشئين  الوطني  منتخبنا  وقوع  عن  أسفرت 
وتونس  ــر(ب)  ــط ق مــن  كــل  بــجــوار  الثالثة  المجموعة 
للناشئين  منتخبنا  فيه  وقع  الــذي  الوقت  في  والهند، 
(أ)  قطر  منتخبات  ــع  م الثانية  المجموعة  ــي  ف (ب) 
 9.00 الساعة  فــي  الــيــوم  المباريات  وتــبــدأ  وبلجيكا، 
الفترة  وتنطلق  ظــهــراً،   12.00 الساعة  حتى  صباحا 
الساعة  وحــتــى  ــراً  ــص ع  4.00 الــســاعــة  ــي  ف المسائية 

مساًء.   7.00
األولــى  المجموعة  في  (أ)  للفتيات  منتخبنا  ــع  ووق
صعيد  وعلى  والمصري،  الروماني  المنتخب  بجوار 

(أ)  منتخبنا  ــوع  وق عــن  القرعة  أســفــرت  األشــبــال  فئة 
الشمالية  كوريا  منتخبات  مع  ــى  األول المجموعة  في 
في  (ب)  لــألشــبــال  منتخبنا  كـــان  بينما  واإلمــــــارات، 

الثانية. المجموعة 

الحكام اجتماع 
الدولية  الــطــاولــة  لبطولة  الفنية  اللجنة  وعــقــدت 
الثالثة لألشبال والناشئين اجتماع للحكام المشاركين 
في البطولة برئاسة الحكم العام السوري سمير سويد، 
وتطرق االجتماع إلى األمور الفنية التي تخص البطولة 
وتــوزيــع  الــمــبــاريــات،  توقيت  على  ــاق  ــف االت بينها  مــن 
االجـــراءات  إلــى  إضافة  البطولة،  ــدول  ج وفــق  الحكام 
الفرق  مباريات  في  بها  االلتزام  الحكام  على  يجب  التي 
مضارب  على  التدقيق  بينها  مــن  الــفــردي  ومنافسات 
ضرورة  على  والتشديد  ونصحهم،  الالعبين  وتوجيه 
عملية  وتنظيم  الحكام  قبل  مــن  اإلشــــارات  استعمال 

وخروجهم. الالعبين  دخول 
إذ  حكما،   21 البطولة  مباريات  إدارة  في  وسيشارك 
إلى  إضافة  سيدتان،  بينهم  حكمًا   14 البحرين  يمثل 
وحكم  ـــارات  اإلم مــن  واثنين  الكويت،  مــن  حكام  ثالثة 
حكمًا  سويد  سمير  السوري  الحكم  سيكون  فيما  قطري، 
الخليجيين  غير  الحكام  غياب  ويالحظ  للبطولة،  عاما 

عن إدارة مباريات البطولة.

بمشاركة 55 العبًا و25 العبة يمثلون 14 دولة

فواز بن محمد يفتتح بطولة البحرين الدولية لكرة الطاولة

منتخب الناشئينمنتخب األشبال

 § أم الحصم - أسامة الليث، اتحاد الطاولة

البحرين  (جولة  الطاولة  لكرة  والناشئين  لألشبال  الدولية  العالم  بطولة  اليوم  صباح  تنطلق   ]
الثالثة)، التي تحتضنها المملكة في الفترة من 4 حتى 8 فبراير/ شباط الجاري وتقام منافساتها 
على فترتين صباحية ومسائية داخل صالة بيت التمويل الخليجي في مجمع أم الحصم الرياضي 
تحت رعاية رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بمشاركة 
قطر،  الباراغواي،  كوريا،  إيران،  الهند،  كونغ،  هونغ  مصر،  بلجيكا،  بيالروسيا،  هي:  دولة   14

رومانيا، سنغافورة، تونس، اإلمارات والبحرين البلد المضيف.

فواز بن محمد

مها  القطري  الفتيات  منتخب  ـــة  إداري أعــربــت   ]
القطري  المنتخب  لمشاركة  سعادتها  عــن  الــمــاس 
العالمية  البحرين  بطولة  في  الطاولة  لكرة  النسائي 
قوية  دفعة  المشاركة  ــذه  ه أن  مــؤكــدة  للناشئين، 
تحسين  ـــي  ف ــم  ــاه ــس ي ـــا  م ــات  ــي ــج ــي ــل ــخ ال لــالعــبــات 
لـــ»الــوســط  تصريح  ــي  ف ــاس  ــم ال ـــال  وق مــســتــواهــن، 
لهذه  ــداد  ــع ــت واالس التحضير  ــا  ــدأن «ب ــي»:  ــاض ــري ال
ــاط  ــب االرت ــو  ه والــســبــب  قصيرة  فــتــرة  منذ  البطولة 
ــة  ــدراس ــام ال ــظ ــك ن ــذل ــات لــالعــبــاتــنــا وك ــان ــح ــت ــاالم ب
في  والحكومية  الخاصة  ــدارس  ــم ال بين  المختلف 

دولة قطر».
هذه  في  «نشارك  القطري  الوفد  ــة  إداري وأضافت 
ونتوقع  البحرين  مملكة  في  ــى  األول للمرة  البطولة 
نتائج  العباتنا  وتحقق  فيها  ثقيل  وجود  لنا  يكون  أن 
متقدمة، كما ان هذه البطولة جاءت في وقت مناسب 
بطولة  فــي  للمشاركة  العباتنا  مستوى  لرفع  ــداً  ج
بعد  تقام  التي  للناشئين  الطاولة  لكرة  الدولية  قطر 
جيدة،  إعداد  محطة  وهي  مباشرة،  البحرين  بطولة 
من  االمــكــان  ــدر  ق العباتنا  تستفيد  أن  نطمح  ونحن 
خالل االحتكاك مع العبات الدول األخرى المشاركات 
خالل  ومن  منهم  الخبرة  وكسب  نفسها  البطولة  في 
االتحاد  إلى  وبالنسبة  سيخوضنها،  التي  المباريات 
القطري لكرة الطاولة فهو يدعمنا بشكل كبير ويسهل 
لتطوير  برنامج  لدينا  العام  هذا  ففي  أمورنا،  جميع 
وإيصاله  النسائي  المستوى  على  اللعبة  مستوى 

هذا  في  لدينا  ستكون  كما  كثيراً،  أعلى  لمستويات 
والخارجية  الداخلية  المشاركات  من  الكثير  العام 
العربية  واإلمــارات  والكويت  إيــران  في  بطولة  منها 

المتحدة».
المنتخب  العبات  جميع  أن  الى  الماس  ــارت  وأش
المنتخب  يمثل  الالتي  األصــل  قطريات  هن  القطري 

القطري في جميع المشاركات.
ووجهت الماس شكرها الجزيل لالتحاد البحريني 
للمشاركة  الفرصة  هذه  لهم  أتاح  الذي  الطاولة  لكرة 
واالستعداد  التنظيم  بحسن  أخرى  جهة  من  مشيدة 

لهذه البطولة العالمية.
لكرة  الــنــســائــي  الــقــطــري  المنتخب  ــات  ــب الع أمـــا 
ومها  عبدالرضا  وخــلــود  مــجــدي  ــة  آي فهن  الــطــاولــة 
األولى  لمشاركتهن  سعادتهن  عن  أعربن  إذ  فالمرزي 
للناشئين  الطاولة  لكرة  الدولية  البحرين  بطولة  في 
رفع  فــي  كثيراً  ستفيدهن  البطولة  ــذه  ه أن  مــؤكــدن 
مستوى  إلى  مشيرن  الخبرة  وكسب  العام  مستواهن 

الالعبات البحرينيات والذي هو في تحسن مستمر.
مشاركة  يتمنون  كانوا  «إنهن  فــالمــرزي:  وقالت 
مستوى  على  سينعكس  ما  البطولة  في  أكثر  فتيات 
بالنسبة  وكبير،  ايجابي  بشكل  الخليجية  الالعبة 
باللعبة  كبير  اهــتــمــام  فهناك  قطر  ـــة  دول ــي  ف إلينا 
فأكثر،  أكثر  وتكبر  تتسع  بــدأت  النسائية  والقاعدة 
مع السنوات المقبلة أتوقع ان يكون لدينا وجود على 

مستوى الدول العربية.

العبات قطر يطمحن بتسجيل نتيجة مشرفة في المشاركة األولى 

الماس: العباتنا سيكون لهن وجود قوي في المنافسات

منتخب قطر لكرة الطاولة

[ أعلن االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
البحرين  بــطــولــة  رعــــاة  ــن  ع ـــس  أم ــاء  ــس م
التي  للناشئين  ــة  ــاول ــط ال لــكــرة  ــة  ــي ــدول ال
من   8 حتى   4 من  الفترة  خالل  تستضيفها 
خالل  ــك  وذل الــجــاري  شباط  فبراير/  شهر 
ـــذي أقــيــم بــاألمــس  الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي ال
رجال  بحضور  الحصم  بــأم  االتــحــاد  بمقر 
الــصــحــافــة واالعـــــالم ومــمــثــلــي الــشــركــات 

الراعية.
االتحاد  رئيس  أعرب  المؤتمر  بداية  وفي 
بن  أحمد  الشيخ  الطاولة  لكرة  البحريني 
لثقة  الكبيرة  سعادته  عن  خليفة  آل  حمد 
االتحاد الدولي للسنة الثالثة على التوالي 
للناشئين  العالمية  البطولة  هذه  بإقامة 
مؤكداً أن العالقة بين االتحادين البحريني 
والدولي لكرة الطاولة باتت قوية ومازالت 
ــور  األم سيسهل  مــا  ــو  وه مستمر  تطور  فــي 
لــكــرة  لــلــشــبــاب  ــم  ــال ــع ال ــة  ــول ــط ب لتنظيم 

الطاولة في العام 2010 المقبل.
«منذ  حديثه:  فــي  حمد  بــن  أحمد  ــال  وق
نسختها  في  البطولة  الستضافة  إعالننا 
الطاولة  كرة  اتحاد  يسعى  يكن  لم  الثالثة 
ـــن خـــاللـــهـــا، بل  ــة م ــي ــح ــرب ــل ــي ل ــن ــري ــح ــب ال
ــة وبـــنـــاء الــعــالقــات مع  ــراك ــش ــل يــســعــى ل
الـــشـــركـــات والـــمـــؤســـســـات وذلـــــك لــبــنــاء 
الظروف  رغم  وعلى  البحريني،  المجتمع 
االقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم 
وجودها  تؤكد  مازالت  الشركات  هذه  فإن 
البحريني  المجتمع  ناحية  المهم  ودورهــا 
وأنشطة  ولــبــرامــج  لنا  المتسمر  ودعمها 
شركة  أن  أعلن  هنا  ومن  المختلفة،  االتحاد 
(بتلكو)  والالسكية  السلكية  االتــصــاالت 
جيبك  شركة  من  كل  وتأتي  بالتينيًا،  راعيًا 
األبراج  ومطعم  رسميين،  رعاة  وشيفرون 
للبطولة  رعاة  البحرين  وديار  المنهل  وماء 

أيضًا».
وامتنانه  شكره  حمد  بــن  أحمد  ــه  ووج
والمؤسسة  الراعية  للشركات  الجزيلين 
دعمها  على  والــريــاضــة  للشباب  الــعــامــة 
وبرامج  للبطولة  ــدود  ــح ــالم وال المستمر 
االتحاد، كما وجه شكره لتلفزيون البحرين 
على  ــة  ــي ــاض ــري ال الــبــحــريــن  بــقــنــاة  مــمــثــًال 
البطولة،  منافسات  لنقل  الكبيرة  الجهود 
شكره  البحريني  االتحاد  رئيس  أوصل  كما 

الحيوي  دورهــا  مؤكداً  المحلية  للصحافة 
في دعم البطولة من خالل المتابعة اليومية 

تفاصيلها. وجميع  أخبارها  ونشر 
هنأ  توفيقي  زهير  جيبك  شركة  ممثل 
الطاولة  لكرة  البحريني  االتــحــاد  رئيس 
للناشئين  العالم  بطولة  استضافة  على 
أهمية  مؤكداً  التوالي  على  الثالثة  للسنة 

المستوى  عــلــى  ــي  ــاض ــري ال ــدث  ــح ال هـــذا 
«لقد  كلمته  ــي  ف توفيقي  وقـــال  ــي،  ــدول ال
لكرة  البحريني  االتحاد  في  اإلخــوة  أثبت 
وكفاءتهم  جدارتهم  ومنتسبوه  الطاولة 
ـــذه الــبــطــولــة  ــة ه ــاف ــض ــت فــي تــنــظــيــم واس
من  كبير  عدد  فيها  يشارك  التي  العالمية 
دول  مختلف  ــن  م ــات  ــب ــالع وال الــالعــبــيــن 

راعية  كشركات  ــا  ــدورن ب ونحن  الــعــالــم، 
والبطوالت  األنشطة  هذه  دعم  في  نساهم 
البحريني  المجتمع  دعم  شأنها  من  التي 
متفق  سياسة  وهــي  شبابه،  شــأن  ــع  ورف
ـــم األنــشــطــة  عــلــيــهــا فــي شــركــاتــنــا فــي دع
التي  والثقافية  واالجتماعية  الرياضية 
مسئولية  وهي  الوطن،  صالح  في  تنصب 

وطنية».
ــة  ــرك ش إدارة  ــس  ــل ــج م ـــس  ـــي رئ ـــــد  وأك
العالقة  أن  شفيع  عبدالمجيد  شيفرون 
البحريني  باالتحاد  تجمعهم  التي  الطيبة 
أنهم  كــمــا  ــر،  ــم ث خــيــر  ــي  ه ــة  ــاول ــط ال ــرة  ــك ل
تنظم  الــتــي  البطولة  ــذه  ه لــدعــم  ــداء  ــع س
البحرين  مملكة  أرض  على  الثالثة  للمرة 
خالل  من  عالية  مستويات  الى  ووصولها 
أما  بها،  تحظى  التي  الواسعة  المشاركة 
في  أنهم  فأكدت  نادية  بتلكو  شركة  ممثلة 
االقتصادية  الــظــروف  ــم  رغ وعلى  بتلكو 
عن  يتخلوا  لم  أنهم  إال  العالم  بها  يمر  التي 

الرياضي. القطاع  دعم  في  سياستهم 

الكشف عن الرعاة في المؤتمر الصحافي

جيبك وشيفرون «رعاة ذهبيين» وبتكلو الراعي البالتيني

من المؤتمر الصحافي إلعالن الرعاة

عبدالمجيد شفيعزهير توفيقي
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§ الوسط – محمد أمان

مجلس  لـــدول  التنظيمية  اللجنة  رئــيــس  ــد  أك  ]
نصر  السعودي  اليد  كرة  للعبة  الخليجي  التعاون 
أن  الرياضي»  «الوسط  لـ  خــاص  تصريح  في  هــالل 
للعبة  الــدولــي  االتــحــاد  خاطبت  التنظيمية  اللجنة 
إدارة  في  شاركوا  ممن  دوليين  طاقمين  تأمين  بشأن 
العاصمة  ــي  ف أقيمت  الــتــي  الــعــالــم  ــأس  ك نهائيات 
ال  التنظيمية  أن  إلى  منوها  حديثا،  زغرب  الكراوتية 
الدولي  االتحاد  على  محددة  أسماء  فرض  تستطيع 

وأن األخير هو من يحدد الطاقمين.
قال  البطولة،  في  الخليجي  التحكيم  يخص  وفيما 
هالل: «خاطبنا االتحادات الوطنية الخليجية بشأن 
دولي  طاقم  ترشيح 
قــــــــاري  أو 

خالل  وننتظر  البطولة،  مباريات  إدارة  في  للمشاركة 
لـ  ســؤال  وفي  الترشيحات»،  وصــول  المقبلة  ــام  األي
التنظيمية  اللجنة  كانت  إذا  عما  الرياضي»  «الوسط 
في  حدث  كما  االتحادات  على  معينة  أسماء  ستفرض 
األلعاب المصاحبة، أجاب هالل «األلعاب المصاحبة 
اللجنة  رفض  بعد  إلينا  بالنسبة  خاصة  حالة  كانت 
جرت  كما  محايدين  طاقمين  استدعاء  طلب  المنظمة 
ــادات  ــح االت فــي  الحكام  أفضل  طلبنا  لذلك  ــادة،  ــع ال
األندية  بطولة  في  مختلف  الوضع  ولكن  الخليجية، 

لوجود الطاقمين المحايدين».
وبالنسبة للجنة الحكام التي شكلت ألول مرة في 
الحكام  أحد  تضم  أن  وإمكان  الماضية  جدة  بطولة 
ستشكل  «اللجنة  هالل:  قال  السابقين،  البحرينيين 
أسماء  ثالثة  وستضم  أيضا،  الشارقة  بطولة  خالل 
من  متأكدا  لست  جدة،  بطولة  في  حدث  كما  خليجية 
الترشيحات بصراحة، ولكن االتحادات التي شاركت 
في لجنة جدة لن تشارك في بطولة الشارقة وذلك من 
باب توزيع األدوار وإعطاء كل االتحادات الفرصة في 
الحكم  الحكام  لجنة  عضو  ــأن  ب علما  الــمــشــاركــة»، 
لجنة  فــي  شــارك  المدني  إبــراهــيــم  السابق  ــي  ــدول ال
من  أيــا  تضم  لن  الشارقة  لجنة  فــإن  وبالتالي  جــدة 

المراقبين البحرينيين.
ــة تــصــريــحــه لـ  ــاي ــه ــر هـــالل فـــي ن ــص ـــــار ن وأش
كافة  أنهت  اللجنة  ــأن  ب الــريــاضــي»  «الــوســط 
بالبطولة  ــة  ــاص ــخ ال ــــــة  اإلداري ــات  ــب ــي ــرت ــت ال
ـــي االتـــحـــاد  ــن ف ــي ــول ــئ ــس ــم ـــع ال بــالــتــنــســيــق م
ــــة الـــــذي  ــــارق ــــش اإلمـــــــاراتـــــــي ونـــــــــادي ال
سيستضيف البطولة على صالته، وذكر 
الــشــارقــة  إن  الــهــولــيــدي  فــنــدق  بـــأن 
الخليجية  األندية  سيستضيف 
البطولة  في  المشاركة  الثمانية 
اللجنة  ــضــاء  وأع الحكام  فيما 
الــفــنــيــة ســيــقــيــمــون فـــي فــنــدق 

اإلنتركونتنتال.

التنظيمية تركت حرية اختيار الحكام لالتحادات

هالل: طلبنا من الدولي طاقمين من مونديال كرواتيا

§ القضيبية - المحرر  الرياضي

اليوم  النجمة  بنادي  اليد  لكرة  األول  الفريق  يدخل   ]
إطار  في  بالسنابس  الشباب  بيوت  في  داخليا  معسكرا 
ــة  ــدي ــة األن ــول ــط ــات ب ــس ــاف ــن اســـتـــعـــداده لــلــمــشــاركــة فـــي م
مدينة  األحمر  البحر  عروس  في  ستقام  التي   12 اآلسيوية 
لعبة  مدير  الرياضي»  لـ»الوسط  ذلك  أكد  السعودية،  جدة 
الفريق  أن  إلى  أشار  الذي  البلوشي  خالد  بالنادي  اليد  كرة 
السعوديين  والخليج  النور  مع  ودية  مباريات   4 سيلعب 

باإلضافة إلى األهلي القطري وكذلك األهلي البحريني.
الذي  الخليجي  بالالعب  يتعلق  فيما  البلوشي  ــر  وذك  
حتى  تحول  المادية  األمور  أن  البطولة  في  الفريق  سيدعم 

المعسكر  في  للمشاركة  الالعب  مع  التعاقد  اتمام  اللحظة 
لتأمين  الــنــادي  ــل  داخ جــار  العمل  أن  إلــى  منوها  الداخلي 
إال  اسمه،  عن  الكشف  ذاته  الوقت  في  رافضا  التعاقد  مبلغ 
أن «الوسط الرياضي» علم بأن الالعب من الكويت، وأشار 
في  سيلتحق  علي  صـــادق  ــي  ــدول ال ــي  ــل األه ــب  الع أن  ــى  إل
على  سيعمل  أنه  إذ  (الخميس)  غد  يوم  الداخلي  المعسكر 

إنهاء العقد الرسمي اليوم كحد أقصى.
تدريبات  ــي  ف محمد  جــاســم  الــســابــق  ــي  ــدول ال ـــارك  وش
قبل  لــهــا  ــرض  ــع ت ــي  ــت ال اإلصــابــة  بــعــد  مـــرة  ألول  الــفــريــق 
الديربي أمام األهلي وأثبت جاهزيته للمشاركة مع الفريق 
الفريق  يشارك  لم  أنــه  العلم  مع  الخليجية،  البطولة  في 
منافسات  ضمن  لعبها  الــتــي  الثماني  الــمــبــاريــات  ــالل  خ

فقد  ذاتــه،  اإلطــار  وفي  العملية،  ارتباطاته  بسبب  الــدوري 
الفريق  كابتن  لها  خضع  التي  األخيرة  الفحوصات  أكدت 
الى  أسبوعين  من  أكثر  إلى  يحتاج  عبدالنبي  محمد  الدولي 
لها  تعرض  التي  اإلصابة  مرحلة  لتعدي  الطبيعي  العالج 
خالل  مكثف  لعالج  سيخضع  وذلــك  االتفاق  مباراة  أثناء 

األيام المقبلة لتأمين مشاركته في البطولة.
عبدالمحسن  الــفــريــق  العـــب  مــشــاركــة  عـــدم  ــدت  ــأك وت
العالقة  المشكلة  بسبب  الفريق  مع  البطولة  خالل  حبيب 
على  الــبــعــض  ــدات  ــي ــأك ت رغـــم  عــلــى  الــنــادي  ــن  ــي وب بــيــنــه 
السيد  ــى  إل سينضم  وبالتالي  البطولة،  فــي  مشاركته 
يشاركا  لن  اللذين  محمد  وعبدالرحمن  الموسوي  مجيد 

البطولة. في  الفريق 

محمد عبدالنبي ليس جاهزًا بعد للمشاركة

النجمة يدخل معسكر اآلسيوية الداخلي ببيوت الشباب

فريق النجمة لكرة اليد

§ الوسط - محمد مهدي

[ تتواصل مباريات الجولة الثامنة من دوري االتحاد وبيت التمويل 
نادي  صالة  على  مباراتين  بإقامة  (األربعاء)  اليوم  اليد  لكرة  الخليجي 
باحتضان  النشغالها  التمويل  بيت  صالة  من  نقلهما  تم  ان  بعد  باربار 
الثاني  من  الفترة  في  الطاولة  لكرة  للناشئين  الثانية  الدولية  البطولة 

وحتى 8 فبراير/ شباط الجاري.
الساعة  فــي  الحصم  وأم  توبلي  فريقا  األولـــى  الــمــبــاراة  فــي  ويلتقي 
و15  السابعة  في  باربار  مع  البحرين  لقاء  تليها  دقيقة،  و45  الخامسة 

دقيقة.
الفوز  لتحقيق  يسعيان  فريقين  بين  صراعا  األولى  المباراة  ستكون 
وأم  هزائم   7 توبلي  فيها  تلقى  جــوالت،   7 بعد  الـــدوري  في  لهما  األول 
الجولة  في  االتــحــاد  مع  واحــدة  مــبــاراة  في  وتــعــادل  خسائر   6 الحصم 

األخيرة.
نظرا  المتكافئة  الــلــقــاءات  ــد  أح ــه  أن على  الــلــقــاء  ــى  إل ينظر  الجميع 
الذي  وهو  نسبيا  األفضل  الحصم  أم  كان  وإن  اإلمكانات،  في  لتساويهما 
حقق أول تعادل له في 3 سنوات من عودته للمشاركة في دوري كرة اليد، 
الوطني  المدرب  قيادة  تحت  المباريات  بعض  في  طيبة  صــورة  قدم  إذ 
من  الصاعدين  الالعبين  من  كبيرة  بمجموعة  حظى  الــذي  عباس  فــؤاد 

نادي األهلي سابقا.
الذي  وهو  فوز  أول  لتحقيق  يسعى  الثانية  الناحية  في  أيضا  توبلي 
اليوم  المباراة  وستكون  األخير،  المركز  في  ويقبع  مبارياته  جميع  خسر 

المدرب  يقوده  الــذي  وهو  المرتبة،  هذه  عن  لالبتعاد  األخيرة  الفرصة 
الوطني وابن النادي قاسم طاهر.

البحرين × باربار
إلى  العودة  في  بحرينية  رغبة  بين  مواجهة  ستكون  الثانية  المباراة 
بتحقيق  باربارية  أمنيات  وبين  مدة،  منذ  فقدها  التي  االنتصارات  نغمة 
المركز  واستعادة  السداسية  ـــدورة  ال لمصاف  التأهل  وضمان  الفوز 
الثاني في الترتيب من الدير بعد فوزه أمس االول على االتفاق، والحفاظ 

بالتالي على سلسلة االنتصارات األخيرة التي حققها.
الفريق  عن  كليا  تتفوق  التي  بــاربــار  فريق  إمكانات  الكل  يجهل  وال 
والمنتخب  الدوري  في  الالعبين  ألفضل  الكبير  الوجود  ظل  في  المنافس، 
مدن  حسن  وزمياله  عبدالقادر  محمود  الطائر  الجناح  يتقدمهم  الوطني 
رشيد  الخبير  الجزائري  المدرب  ويقودهم  محسن،  تيسير  والحارس 
فوز  لتحقيق  اإلمكانات  هــذه  كل  من  لالستفادة  سيسعى  ــذي  ال شريح 

سادس مقابل خسارة واحدة من المتصدر األهلي.
المرحلة  عند  توقفه  بعد  الثالث  ــوزه  ف تحقيق  فيأمل  البحرين  أمــا 
وتالفيها  الــســابــقــة  الــخــيــبــات  تــعــويــض  ــل  يــأم ـــذي  ال وهـــو  الــخــامــســة، 
وخصوصا بعد استقالة المدرب السابق خالد الحدي من تدريب الفريق 
العبين  يمتلك  الــذي  وهو  مصطفى،  احمد  المصري  إلى  المهمة  وإسناد 
أمثال  البارباري  الفريق  وإحراج  المستويات  أفضل  تقديم  على  قادرين 

حسين مدن وعبداهللا الحاج والحارس صادق عبدعلي.   

«البنفسج» يواجه البحرين في طريق التأهل لعمالقة اليد

فريق باربار

§ الصخير - نادي الفروسية

الموسم  لهذا  عشر  السادس  السباق  (الجمعة)  غٍد  بعد  يوم  الخيل  وسباق  الفروسية  نــادي  ينظم   ]
بن  راشد  بن  نواف  الشيخ  وسمو  خليفة  آل  عيسى  بن  راشد  بن  عبداهللا  الشيخ  سمو  كأس  على  سيقام  والذي 

خليفة. آل  عيسى 
صباح  النهائية  التداخيل  إجراء  بعد  للسباق  السبعة  االشواط  في  جواداً   66 مشاركة  السباق  وسيشهد 
أقوى  يعتبر  الذي  السابع  الشوط  في  وخصوصًا  قوية  بمنافسات  توقعات  وسط  السباق  بمكتب  أمس 
فيما  مونكي»،  بلو  إنفيجن،  براك،  «كابا  وأبرزها  القوية  الجياد  من  عدد  مشاركة  إلى  نظراً  السباق  أشواط 

السادس. الشوط  بكأس  للفوز  بقوة  مرشحة  «تليدا»  المعروفة  الفرس  ستكون 
المبتدئات  من  الشوطين  في  المشاركة  الجياد  لكون  والخامس  الرابع  الشوطين  على  الغموض  ويسيطر 

الجديدة. والجياد 
اآلتي: النحو  على  السباق  في  المشاركة  للجياد  النهائية  القائمة  وجاءت 

ويشارك  مستقيم  متر   1000 مسافة  (الواهو)  في  المسجلة  العربية  الجياد  من  للمبتدئات  األول  الشوط 
.1249 ملولش   ،1269 المصنة   ،588 الجالبية   ،1290 ملوشان   ،1238 ملوشان  فيه: 

 1700 والجائزة  متر   1800 مسافة  محلي)  (إنتاج  والمبتدئات  الدرجات  جميع  لجياد  الثاني  الشوط 
كامي. واسم،  موديل،  سوبر  ساحق،  صارم،  إمبيشن،  بيرننغ  سينامون،  فيه:  ويشارك  دينار 

ويشارك  دينار   1000 والجائزة  متر   1200 مسافة  محلي)  (إنتاج  التوازن  جياد  لسباق  الثالث  الشوط 
زهر. رنان،  أزهر،  الن،  روزن  كايدا،  وينغ،  روجر  غود  تانغو،  تانغو  ميلودي،  غزالي،  برنس،  أكوا  فيه: 

ويشارك  دينار   1000 والجائزة  مستقيم  متر   1000 مسافة  (مستورد)  المبتدئات  للجياد  الرابع  الشوط 
هارتس. ونيسم  فاير،  سيزلنغ  آرت،  روشان  نتورك،  نيازك،  كلمرنوك،  كرنفال،  كابتن  أثار،  فيه: 

دينار   1000 والجائزة  مستقيم  متر   1000 مسافة  (مستورد)  المبتدئات  للجياد  الخامس  الشوط 
شهاب،  نيف،  لوف  غلوري،  أوف  هايت  نيس،  اليك  دو  فويس،  ديستتكتف  إكزكتف،  يهاما  فيه:  ويشارك 

تورنيفر. ويجن،  ويلوي  ذا  تايغرس،  ايه  اليك   ، كامب  هني  شو،  غانغ  ستار،  تنس 
الثانية  الفئة  لجياد  خليفة  آل  عيسى  بن  راشد  بن  نواف  الشيخ  سمو  كأس  على  يقام  السادس  الشوط 
غزوة،  دليلة،  كابريكورن،  تليدا،  فيه:  ويشارك  دينار   5000 والجائزة  متر   1200 مسافة  محلي)  (إنتاج 

ثروة.
الثانية  الفئة  لجياد  خليفة  آل  عيسى  بن  راشــد  بن  نــواف  الشيخ  سمو  كأس  على  يقام  السابع  الشوط 
فندر،  إنفيجن،  مونكي،  بلو  براك،  كابا  فيه:  ويشارك  دينار   7000 والجائزة  متر   1600 مسافة  (مستورد) 
وان  كنغ  يركسكا،  براندين،  ريدي،  أولويز  المعتز،  برافو،  ريفر  أوغلفي،  معربن،  بالنت،  هاندسم  حفيف، 

شيب. سن  ستار،  سيكنغ  بست،  ريغال  ماكيسمو،  أوبتيمو  إمبرور، 

§ الوسط - المحرر الرياضي

األولمبياد  بعثة  (الثلثاء)  أمس  فجر  المنامة  غادرت   ]
عاصمة  بويزي  مدينه  إلــى  متوجهة  البحريني  الخاص 
العالمية  األلــعــاب  في  للمشاركة  األميركية  أيــداهــو  ــة  والي
 13 حتى   7 من  الفترة  في  تقام  والتي  التاسعة  الشتوية 
جانب  إلى  البحرين  فيها  وتشارك  الجاري  شباط  فبراير/ 
100 دولة، يمثلها 3000 العب والعبة، يتنافسون في سبع 
بويزي  مدينه  إلى  البعثة  وصول  وعقب  شتوية،  رياضات 
باأللعاب  الخاص  األمل  شعلة  تكون  أديهو  والية  عاصمة 
توقفت  العالم  حول  قطعتها  رحلة  بعد  األخرى  هي  وصلت 
خاللها في عشر مدن وكان من بينهم مدينتا دبي وأبوظبي 

من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
برئاسة  ــرة  ــاه ــق ال اإلقــلــيــمــيــة  ــة  ــاس ــرئ ال وفـــد  ـــادر  غ كــمــا 
لمنطقة  ــي  ــدول ال ــاص  ــخ ال لألولمبياد  اإلقليمي  الــرئــيــس 
ويضم  عبدالوهاب  أيمن  إفريقيا  وشمال  ــط  األوس الشرق 
ومديرة  الفولي  شريف  والمسابقات  األلعاب  مدير  الوفد 
مدينه  إلى  سيصلون  إذ  الغندور،  سلمى  الصحي  البرنامج 
ثم  دانفر  إلى  طريقهم  يأخذوا  أن  قبل  األلمانية  فرانكفورت 

إلى مدينه بويزى.
يرأس وفد البحرين المدير الوطني محمد حسن المعتوق 
ــن الــالعــبــيــن في  ــه ويــشــارك م ــد نــائــبــا ل ــم ــا أح ــرض ــدال ــب وع
جعفر  حسين  عبداهللا،  عبداألمير  عقيلة  الجليد  على  الجري 
عبدالرازق  ناتاشا  ــري،  ــدوس ال سعد  خميس  العصفور، 
والمدربون  محمد،  سيدقاسم  حسان،  ميرزا  علي  أمين، 

وفيقة خليل جراح، فوزية حسان مكي وناصر محمد قواز.
الشعلة  استقبال  مراسم  فبراير   7 يوم  صباح  وستجرى 
ويقام حفل االفتتاح في مركز إيداهو بنامبا. وكانت اللجنة 
تستمر  والتي  المنافسات  ــداول  ج أعلنت  لأللعاب  الفنية 
وفق  التقسيم  بمباريات  وتبدأ  فبراير،   12 حتى   8 يوم  من 
قواعد األولمبياد الخاص، إذ سيقام التزلج الفني في منطقة 
علي  الجري  مسابقات  تقام  بينما  بويزي،  أرينا  كويست 
الجليد في منطقة بندروسا ستات بارك، ومسابقات التزلج 
االنحداري  والتزلج  ماونتين  دوالر  منطقة  في  باأللواح 
والتزلج  ببويزي  ماونتين  باسن  بوجاس  منطقة  في 
ببويزي،  فالي  صن  منتجع  في  الضاحية  اخــتــراق  فى 

ايداهو  اكزبو  بمنطقة  يقام  فسوف  األرضــي  الهوكي  أما 
فى  فسيقام  السرعة  التزلج  إلى  بالنسبة  أما  ببويزي، 

ببويزي.  وورد  ايس  ايداهو 
الفعاليات  ــن  م الكثير  المنظمة  اللجنة  ـــدت  أع كــمــا 
في  سيقام  كبير  احتفال  فهناك  األلعاب  ستشهدها  التي 
ستشهدها  التي  ـــداث  األح ــن  وم بــبــويــزي،  ــالزا  ب ــروف  ج
ويوم  ببويزي  بويزي  مركز  في  الرياضة  تجربة  األلعاب 
صغار  الالعبين  تجربة  هناك   11 حتى شباط  فبراير/   9
في  مرة  ألول  تقام  والتي  ببويزي  بويزي  مركز  في  السن 
اإلقليمية  األلعاب  وكانت  الشتوية،  العالمية  األلعاب 
لالعبين  برنامجا  مرة  وألول  شهدت  بأبوظبي  السادسة 

ثالثة  ــدى  م وعلى  ســنــوات   7 وحتى   3 مــن  السن  صغار 
الشباب  مــؤتــمــر  سيعقد  فــبــرايــر   12 حــتــى   10 ــن  م أيـــام 
وهناك  ببويزي،  أرينا  بيل  ببتاكو  منطقة  في  العالمي 
وعلى  ببويزي،  بــالزا  جــروف  فى  سيقام  خاص  احتفال 
استعراض  هناك  فبراير   9 وحتى   4 من  أيــام  ستة  مــدى 
سيقام  كما  ببويزي.  بويزي  مركز  في  الرياضة  لتجربة 
لصالح  وسبيرهيد  فارانتي  مايكل  العالمي  للفنان  حفل 
فبراير   10 يوم  نيتنجفاكتوري  في  الخاص  األولمبياد 
بويزي  مركز  في  لألنشطة  التدريبي  البرنامج  وهناك 
إيداهو  مركز  في  الختام  حفل  ويقام  فبراير،   13 ببويزي 

مبا. بنا

بعثة البحرين لألولمبياد الخاص غادرت أمس

 التزلج على الجليد

في السباق السادس عشر للخيل

منافسات قوية على كأسي
عبداهللا ونواف بن راشد
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كرة الطائرة6

هدفهما تحقيق اللقب وتمثيل المملكة في اآلسيوية

كأس رئيس المؤسسة يتأرجح... بين «الدار» و«المحرق»

هــذه  بالجفير  الــشــبــاب  ــز  ــرك م ــة  ــال ص وستحتضن 
المؤسسة  رئــيــس  سيرعاها  الــتــي  النهائية  ــاراة  ــب ــم ال
آل  محمد  بن  ــواز  ف الشيخ  والرياضة  للشباب  العامة 

خليفة.

األفضل  النهائي 
بالمحرق  داركــلــيــب  سيجمع  الــذي  النهائي  اللقاء 
المباراة  ستنتهي  كيف  يعلم  أحد  وال  جداً  مثيراً  سيكون 
سواًء  المسابقة  في  مميزة  نتائج  حقق  الفريقين  كال  ألن 
وبالتالي  النهائي  نصف  الــدور  أو  التمهيدي  الــدور  في 
وبكل  اللذين  المدربين  كال  أمــام  مكشوفة  كلها  األوراق 
تأكيد حضرا للمباراة وكل على طريقته، وما تبقى سوى 
الجماهير  ستحضرها  التي  المباراة  بدء  صافرة  انطالق 
البحرينية  الطائرة  والكرة  للفريقين  العاشقة  الكبيرة 
فالكل  بالجفير،  الشباب  مركز  صالة  بها  ستكتظ  والتي 
الموسم  ــي  ف لــقــب  أول  ســيــذهــب  ــن  م إلـــى  مــعــرفــة  يــريــد 

لداركليب؟  أم  للمحرق  الجديد، 
في  ــرة  ــائ ــط ال الــكــرة  متتبعي  مــن  ــرون  ــي ــث ــك ال وأكــــد 
المسابقة  لهذه  األفضل  يعد  النهائي  هــذا  أن  البحرين 
فالمحرق  فيها،  الفريقان  قدمها  التي  المستويات  بعد 
حساب  على  التمهيدي  الــدور  في  انتصارات   (3) حقق 
/3) ثانيًا  الشباب  وعلى   ،(1/3) بنتيجة  أوًال  األهلي 
البسيتين  الجار  حساب  على  الثالث  كان  فيما  صفر)، 
ــوزه  ف بعد  للنهائي  تأهله  وجـــاء   ،(1/3) وبنتيجة 
النجمة  على  البحرينية  الطائرة  كالسيكو  في  الصعب 

.(1/3) بنتيجة 
تحقيق  وهي  البداية  منذ  نواياه  أكد  فقد  داركليب  أما 
فحقق  الطائرة،  الكرة  تعشق  التي  القرية  لهذه  لقب  أول 
بنتيجة  النجمة  حساب  على  اآلخر،  هو  انتصارات   (3)
بيضاء،  بثالثية  عالي  حساب  على  ثم  ومــن   ،(2/3)
الدور  وفي   ،(1/3) بنتيجة  النصر  حساب  على  وأخيراً 

نصف النهائي تفوق على األهلي بنتيجة (1/3).

تاريخ في مواجهة الطموح
الكثير  التاريخ  من  يملك  فريق  بين  اللقاء  هذا  يعتبر 
المحرق  وهو  أيضًا  الكثير  اإلنــجــازات  ومن  العراقة  من 
وسيلعب  تاريخه،  في  بطولة   (30) يقارب  ما  حقق  الذي 
أول  لتحقيق  شبابه  يطمح  فريق  أمام  اللقاء  هذا  المحرق 
عندما  عامين  قبل  الفرصة  أضاع  بعدما  تاريخه  في  لقب 
اللقاء  هذا  سيكون  وبالتالي  النجمة،  أمــام  اللقاء  خسر 

بين التاريخ والعراقة واالنجازات وفريق شاب طموح.

طرق مختلفة 
سيشهد اللقاء طرقا مختلفة من كال الفريقين لتحقيق 
وأخرى  معينة  مراكز  في  قوة  نقاط  يملك  فريق  فكل  الفوز، 
المحرق  أن  هو  المعروف  أن  غير  المراكز،  ببعض  ضعف 
والتايلندي  عباس  فاضل  الثنائي  على  كثيراً  سيعول 
كان  فيما  األربــعــة،  ــاءات  ــق ــل ال ــي  ف حصل  كما  ــاي  ــش وان
فاضل  تحول  إلى  نظراً  كثيراً  أقل   (3) مركز  في  الهجوم 
عباس لمركز (2) في هذه البطولة، وربما يتأثر المحرق 
لغياب  نظراً  األولــى  الكرة  استقبال  في  األخطاء  ببعض 
حصل  كما  المستقبلين  الالعبين  بين  المهام  تــوزيــع 
عليه  بدا  المحرق  ولكن  النجمة،  أمــام  مثًال  لقاء  آخر  في 
التحسن كثيراً بعدما عاد إليه المدرب المخضرم والقدير 
األحمر  نجوم  ليقدم  إليه  الــروح  لتعود  المرباطي  محمد 

مستويات طيبة قادتهم للتأهل للنهائي عن جدارة.
ويتمنى محمد المرباطي أن يرى حوائط صد المحرق 

المحرق  يحقق  لم  إذ  سنوات،  قبل  عليه  كانت  كما  تعمل 
في  عليه  ــان  ك كما  الــصــد  حــائــط  ــن  م الــنــقــاط  ــن  م الكثير 

السابق رغم فارق الطول الذي يميزه عن بقية الفرق.
مرة  وألول  شاب  مدرب  المقابلة  الجهة  في  وسيكون 
الــذي  علي  إبراهيم  ــو  وه لداركليب  األول  الفريق  يقود 
األول  اللقب  بتحقيق  ذهــب  من  اسمه  تسطير  في  يرغب 
ــدرب  م بين  المواجهة  ستكون  إذن  ــب،  ــي ــل دارك لقريته 
مخضرم وحقق من االنجازات الكثير وآخر شاب ويطمح 

ألول لقب في تاريخ ناديه على مستوى الرجال.
في  وخصوصًا  قــوة  نقاط  ــر  اآلخ هو  داركليب  ويملك 
حبيب  ومحمد  عبداهللا  ميرزا  الثنائي  يشكل  إذ   (3) مركز 
أو  الصد  حائط  من  النقاط  تحقيق  في  ســواًء  الفريق  ثقل 
الشق  في  محمد  علي  مستوى  تطور  أن  ناهيك  الهجوم 
الهجومي بالذات، ويعاني داركليب هو اآلخر من تذبذب 
يخيف  قد  ما  وهــذا  نفسها  بالمباراة  العبيه  مستوى  في 
الفرق  أقوى  أحد  داركليب  ويعتبر  كثيراً.  إبراهيم  مدربه 
لوجود  نظراً  الخلفي  والدفاع  األولى  الكرة  استقبال  في 

أفضل العب حر في الخليج أيمن هرونه.

لقاءات سابقة 
 (4) ــي  ف الــمــاضــي  بــالــمــوســم  الفريقين  ــال  ك ــه  ــواج ت
كل  ــي  ف ــارز  ــب ال الــعــنــوان  ــو  ه التكافؤ  وكـــان  ــات،  ــه ــواج م
وداركليب  انتصارين  المحرق  حقق  إذ  الــلــقــاءات،  هــذه 
الماضي  الموسم  للمحرق  ــوز  ف أول  ــان  وك انتصارين، 
في  والثاني  (3/صفر)  بنتيجة  وذلك  الثاني  القسم  في 

ــدوري  ال بمسابقة   (3) المركز  على  الترتيبية  المباراة 
الممتاز وجاءت النتيجة بواقع (1/3). أما فوز داركليب 
األول فكان في القسم األول من الدوري وذلك بنتيجة (3/
رئيس  كأس  مسابقة  في  الثاني  الفوز  كان  فيما  صفر)، 

المؤسسة وذلك بنتيجة (1/3).

المحرق بوانشاي وداركليب...!
وهو  محترف  بالعب  المباراة  هذه  المحرق  سيلعب 
التايلندي وانشاي الذي دائمًا ما يصنع الفارق وأظهر هذا 
مواجهة  في  وخصوصًا  عامين  قبل  جيداً  قدراته  اللقاء 
النهائي  نصف  الدور  في  تواجها  عندما  بالذات  داركليب 
فيهما  الغلبة  وكانت  العهد  ولي  وكأس  الدوري  لمسابقة 
وبالتالي  الــقــويــة،  ــاي  ــش وان ضــربــات  وبفضل  لألحمر 
فسيعول  داركليب  أما  محترف،  بالعب  استعان  المحرق 
منهم   (5) مثل  والذين  المحليين  بالعبيه  اللقاء  هذا  في 
العرب  بطولة  حقق  الذي  الطائرة  للكرة  األول  المنتخب 
األخيرة للبحرين ومنهم (3) في التشكيل األساسي وهم 
حصل  فيما  هرونة،  وأيمن  عبداهللا  وميرزا  حسن  محمود 
البطولة  فــي  ضـــارب  أفــضــل  جــائــزة  على  حبيب  محمد 

الخليجية.
وسيساعد التايلندي وانشاي بكل تأكيد فاضل عباس 
الذي استعاد كل عافيته بعد موسمين لم يكن فيهما كذلك 
إذ ساهم هو اآلخر بتحقيق لقب العرب فضًال عن تحقيقه 
جائزة أفضل العب حائط صد، وسيكون متعدد األغراض 

بالنسبة لمحمد المرباطي في هذا اللقاء.

§  الجفير - محمد عون 

نهائيات  أولى  في  والتشويق  اإلثارة  مع  موعد  على  البحرينية  الطائرة  الكرة  عشاق  سيكون   ]
فريقا  سيلتقي  إذ  الطائرة،  للكرة  المؤسسة  رئيس  كأس  نهائي  بإقامة  وذلــك  الجاري  الموسم 
المتوقع  ومن  مساًء،   7.30 الساعة  عند  ستبدأ  التي  النهائية  المباراة  هذه  في  وداركليب  المحرق 
أنه  الكثيرون  وأكد  البطولة  في  الكاملة  العالمة  حققا  أنهما  وخصوصًا  مثيرًا  اللقاء  هذا  يكون  أن 

النهائي األفضل لهذه النسخة. 

فريق داركليبفريق المحرق

علي محمد محمد حبيب محمود سعيد

محمود حسن ميرزا عبداهللا عيسى حسن

مبارك الحايكي محمد مفتاح فاضل عباس

فاضل علي عبداإلله عبداهللا وانشاي

محمد المرباطي راشد الحايكي

ابراهيم علي أيمن هرونة

النجمة حققها مرتين... والمحرق واحدة
األكثر  الــفــريــق  النجمة  فــريــق  يعتبر   ]
تحقيقاً لمسابقة كأس رئيس المؤسسة للكرة 
الرابعة  نسختها  إلى  وصلت  التي  الطائرة 
فقط وذلك بعدما حققها مرتين متتاليتين في 
و2008-2007،   2007-2006 موسمي 
بنتيجة  داركليب  حساب  على  كانت  األولــى 
حساب  على  الثانية  كانت  فيما  (3/صفر)، 
النصر  نادي  العاصمة  في  التقليدي  الغريم 
بنتيجة (2/3) بعد مباراة ماراثونية، وفقد 
الثالثة  للمرة  اللقب  تحقيق  فرصة  النجمة 
نصف  فــي  خسارته  بعد  وذلــك  تاريخة  فــي 
بنتيجة  المحرق  مــن  الموسم  ــذا  ه النهائي 
فريق  أول  الــمــحــرق  يعتبر  فيما   .(1/3)
يحقق البطولة منذ انطالقها وذلك في موسم 
هذه  في  ــوزه  ف بعد  وشـــارك   2006-2005
في  لألندية  آسيا  ببطولة  شـــارك  البطولة 
جمع  من  آنــذاك  البطولة  نظام  وكان  فيتنام، 
للمسابقة.  األولــى  األربعة  الفرق  بين  نقاطا 
وهو  الجديد  بالنظام  النجمة  لقبا  كان  فيما 
النهائي  نصف  ثم  ومــن  المجموعتين  نظام 

والنهائي.
 تتويج فريق النجمة الموسم الماضي

الرياضية تنقل 
النهائي

ــاة  ــن ــق ال قـــــررت   ]
البحرينية  الرياضية 

ــة  ــي ــائ ــه ــن نـــقـــل الــــمــــبــــاراة ال
ـــــأس  ــــة ك ــــق ــــاب ــــس ــــم ل
ـــة  ـــس ـــؤس ـــم رئــــيــــس ال
والتي  الــطــائــرة  للكرة 
ســتــقــام بــيــن فــريــقــي 

ـــك  الـــمـــحـــرق وداركـــلـــيـــب، وذل
الرياضية  القناة  على  مباشرًة  الهواء  على 
بعدما  وذلك  مساًء،   7.30 الساعة  في  وذلك 
نصف  الـــدور  فــي  التلفزيوني  النقل  غياب 
شكل  والذي  الدور  هذا  مباريات  عن  النهائي 

الكرة  متتبعي  ــن  م الكثيرين  اســتــغــراب 
الطائرة البحرينية عن سبب غياب القناة 

الرياضية  القناة  تنقل  ولن  الرياضية. 
مسابقة  من  النهائي  نصف  الدور  مباراة 
الــقــدم  ــرة  ــك ل البحريني  االتــحــاد  كـــأس 

والتي ستقام بين النجمة والبسيتين.

فيما رفض إعالن حكام النهائي... محمد جاسم:

البروتوكول الدولي سيطبق في النهائي
[ أكد رئيس لجنة الحكام في االتحاد البحريني للكرة الطائرة محمد جاسم لـ «الوسط الرياضي» أنه 
من الصعب جداً ذكر أسماء الحكام الذين سيديرون اللقاء النهائي لمسابقة كأس رئيس المؤسسة للكرة 
الطائرة والذي سيقام بين فريقي المحرق وداركليب للصحافة وذلك تنفيذاً للقرار التي اتخذته لجنة 
الحكام قبل انطالقة الموسم الجاري بعدما حصل عدة أمور غير محببة في الموسم الماضي، 
وقال: «في العام الماضي عندنا نعلن أسماء حكام اللقاءات عبر الصحافة غير أن البعض لم 
يحبذ هذا األمر، ولذلك قررنا إبعاد الحكام عن الضغط وهذا ما حصل في الموسم، إذ رفضنا 
إعالن اسم أي حكم من خالل الصحافة». وأوضح محمد جاسم في سياق حديثه أيضًا أنه 
سيطبق البروتوكول الدولي في المباراة النهائية على غرار ما حصل في نهائيات الموسم 
محمد  وذكــر  يوسف.  أحمد  للمباراة  الداخلي  المذيع  وسيكون  الثالثة،  الماضي 
نظراً  المعتاد  قميصه  بلون  سيلعب  الفريقين  كال  أن  حديثه  سياق  في  جاسم 
إلى غياب التشابه بينهما، فداركليب سيلعب باللون البنفسجي والمحرق 

باللون األحمر كالعادة.
كال  العبو  يساعد  أن  حديثه  نهاية  في  الحكام  لجنة  رئيس  وتمنى 
اللقاء  إخراج  أجل  من  اللقاء  سيدير  الذي  التحكيمي  الطاقم  الفريقين 
من  البحرينية  الطائرة  الكرة  تطور  تعكس  التي  المثالية  بالصورة 
ناحية المستوى الفني والتحكيمي، وهذا سينعكس على مصلحة 

الكرة الطائرة البحرينية باإليجاب وبكل تأكيد.
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العمالق تميز في مركزه الجديد... ياسين الميل:

استعداداتنا عادية... و«العنيد» ال يستهان به 
لـ  الميل  ياسين  الــمــحــرق  ـــدرب  م مساعد  أكــد   ]
أن  في  تسبب  الوقت  ضيق  أن  الرياضي»  «الوسط 
عادية  النهائي  باللقاء  الخاصة  التحضيرات  تكون 
ــدور  ال مــبــاراة  مــن  فقط  يومين  هناك  ألن  ــداً  ج وعــاديــة 
وقال:  النهائية،  المباراة  إلى  النهائي  نصف 
راحة  الالعبين  فيه  أعطينا  األول  «اليوم 
بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في مباراة 
فيما  النجمة،  ـــام  أم نهائي  النصف 
خفيفا  تدريبا  فيه  لعبنا  الثاني  اليوم 
وذلك من أجل التحضير للمباراة ولو 

بصورة سريعة جداً». 
«لعبنا  الميل:  ياسين  وتــابــع 
بعض  على  األخير  التدريب  في 
نطبقها  أن  بد  ال  التي  الخطط 
ــــي الــمــلــعــب لـــكـــي يــتــغــيــر  ف
أسلوبنا على رغم أن أوراق كال 
أن  أعتقد  وال  مكشوفة  الفريقين 
هناك جديدا من قبل كال الفريقين 
األداء  الملعب  ــل  داخ وسيتبقى 

والتوفيق بكل تأكيد».
التدريب  أن  الميل  وأوضـــح 
على  المحرق  فيه  لعب  األخير 
ــوة  ــول إليـــقـــاف ق ــل ــح إيـــجـــاد ال
ــب فــضــال عــن اســتــغــالل  ــي ــل دارك
نقاط الضعف لديه، وقال: «علينا 
أن نقدم كل ما لدينا داخل الملعب 
ستأتي  ـــك  ذل ــد  ــع وب ــــم  األه ـــو  وه

النتيجة». 
منافسه  داركــلــيــب  فريق  ــن  وع
«بكل  قــال:  النهائية،  المباراة  في 
ــب فــريــق صعب  ــي ــل ــة دارك ــراح ص
ألنه  أبداً،  به  يستهان  وال  المراس 
ولديه  متميزين  العبين  يملك 
فريق  ألي  اإلضــافــة  يعطي  ــا  م
وهي  الطائرة  الكرة  لعب  يريد 
بصورة  األولى  الكرة  استقبال 
ــًال عــن قــوة  ــض مــثــالــيــة جــــداً ف
وبالتالي  الخلفي،  ــاع  ــدف ال
يتعبك  ــق  ــري ــف ال هــــذه  ــل  ــث م
إليجاد  عليه  التأقلم  وعليك 
وتحقيق  المناسبة  الحلول 

ما تريد من خالل هذه المباراة».
وعندما سألناه عن التايلندي وانشاي وعدم ظهوره 
قبل  عليه  ظهر  الـــذي  الــمــعــروف  بمستواه  اآلن  حتى 
في  مؤثر  العــب  أنــه  الرغم  على  «نعم،  قــال:  موسمين، 
التشكيلة إال أنه يحتاج للتأقلم أكثر مع أجواء البحرين 
والمحرق، ولكن يجب أن أشير إلى أن وانشاي في اللقاء 
األخير أمام النجمة تحامل على نفسه إذ كان مريضا إال 
أنه لم يخبر أحدا بذلك ولم نعرف بشأن مرضه إال بعد 

اللقاء، وهذه تضحية من قبل وانشاي».
الماضية  المباريات  في  المحرق  جمهور  غياب  وعن 
والذي شكل أكثر من عالمة استفهام، قال: «نعم أنا كذلك 
الفريق  نتائج  ألن  ربما  ولكن  الجمهور،  غياب  أستغرب 
الطموحات،  مستوى  في  تكن  لم  الماضي  الموسم  في 
غير أن هذا الموسم مختلف كليًا فهذا الفريق يلعب اآلن 
هذه  في  قوة  بكل  الجمهور  حضور  ونتمنى  النهائي  في 

المباراة ألنه عامل رئيسي لتحقيق الفوز واللقب».
الظروف  ضد  لعب  المحرق  أن  الميل  ياسين  وذكــر 

عبداهللا  الثنائي  إصابة  بعد  البطولة  هذه  في 
الـــنـــجـــدي وأحـــمـــد يـــوســـف، وقــــال: 

النجدي  عبداهللا  إصابة  «بالذات 
وبالتالي  ــرج،  ح في  أوقعتنا 

لمركز  عباس  فاضل  حولنا 
ــوة  ــق ال ــي  ــال ــت ــال وب  (2)

قلت   (3) مــركــز  ـــي  ف
يجب  ولكن  نسبيًا، 

أن  إلـــى  نشير  أن 
فــاضــل عــبــاس 

في  كثيراً  وفق 
هــــذا الــمــركــز 

الــــجــــديــــد 
لنسبة  با

إذ  إلـــيـــه، 
أظـــــهـــــر 

درسنا المحرق جيدًا... إبراهيم الورقاء:

علينا القتال والعمل بجد للفوز على خبرة «الذيب»
من  يعاني  ال  كمدرب  أنه  الورقاء  علي  إبراهيم  داركليب  مدرب  أكد   ]
النهائية  للمباراة  التأهل  بعد  وخصوصًا  الجاري  الوقت  في  الضغط 
الثانية  للمرة  نحن  «نعم  ــال:  وق المسابقة،  لهذه  المحرق  لمواجهة 
هذه  مثل  ــوض  خ على  اعــتــاد  والــمــحــرق  نهائية  لــمــبــاراة  فقط  نتأهل 
إال  اللقب  نحقق  أن  وتتمنى  ترغب  داركليب  جماهير  وأن  المباريات 

يشكل  ال  ـــك  ذل بعدما أن  وخــصــوصــًا  كــمــدرب  عــلــّي  ضغطا 
النهائية،  لــلــمــبــاراة  تأهلنا 
يــكــون  أن  وأتــــمــــنــــى 
ــون أيــضــًا  ــب ــالع ال
ــن كــل  ــدي ــي ــع ب
ــن  ـــد ع ـــع ـــب ال
ــــط  ــــغ ــــض ال

ي  هير لجما ا
ـــر  ـــه ـــظ ــــــي ي ــــــك ل
بالمستوى  الفريق 
ـــي الــمــطــلــوب  ـــن ـــف ال
بعد  اللقب  يحقق  لكي 

ذلك». 
ــًال:  ــائ ــع الـــورقـــاء ق ــاب وت
نــســتــغــل  أن  ــا  ــن ــي ــل ع ـــب  ـــج «ي
ال  إيجابيا  ــرا  أم ليكون  الجمهور  حضور 
هذه  مع  التكيف  علينا  وبالتالي  سلبيا 
الحقيقي  مستوانا  نقدم  لكي  األجـــواء 
بمستوى  ظهرنا  حال  وفي  األهم  وهو 
متوجين  سنكون  تأكيد  بكل  طيب 
ـــادي  ن ـــخ  ـــاري ت ـــي  ف األول  ــب  ــق ــل ــال ب

ــاء  ش إن  داركــلــيــب 

اهللا». 
قال:  المحرق،  أمام  النهائية  المباراة  إلى  العبيه  جاهزية  مدى  وعن 
من  يملك  فريق  المحرق  أن  خصوصًا  جداً  صعبة  ستكون  «المواجهة 
المباراة  هــذه  مع  نتعامل  أن  علينا  وبالتالي  الكثير  الشيء  الخبرة 
واجهناها  التي  الفرق  عن  كليًا  مختلف  فريق  الذيب  إن  آخر،  بأسلوب 
في  الخبرة  يملك  ال  فقط  واحــدا  عنصرا  هناك  ألن  الماضية،  الفترة  في 
بكل  الالعبين  ــالءه  زم ولكن  الحايكي  مبارك  وهو  الحمراء  التشكيلة 
ويليه  عباس  فاضل  على  كثيراً  يعول  والمحرق  سيدعمونه،  تأكيد 
هذه  إيقاف  أجل  من  جهدنا  قصارى  بذل  وسنحاول  وانشاي  التايلندي 
مفتاحنا  سيكون  واللقاء  الملعب،  في  التركيز  أمور،  عدة  خالل  من  القوة 

تحقيقه».  نريد  للذي 
األول  واللقب  الفوز  تحقيق  على  داركليب  العبي  مقدرة  مــدى  وعــن 
الفوز  بأن  «أكرر  قال:  النخاع،  حتى  الطائرة  الكرة  تعشق  التي  للقرية 
ليس مستحيال، ولن نكون صيدا سهال للمحرق وكذلك المحرق صاحب 
تقديم  علينا  وبالتالي  لنا،  سهال  صيدا  يكون  لن  والتاريخ  االنجازات 
وسنحاول  جيداً  المحرق  درسنا  ونحن  الفوز،  أردنــا  ما  إذا  نملك  ما  كل 
إن  أقول  ولهذا  قوة،  نقطة  كل  وإيقاف  لديه  ضعف  نقطة  كل  استغالل 
أداء  على  متوقف  ذلك  وكل  الفوز،  تحقيق  على  قادرين  سنكون  اهللا  شاء 
حليفنا  التوفيق  يكون  أن  ونتمنى  الملعب،  داخل  والالعبين  المدرب 
للقاء،  جاهزا  فريقه  كان  إذا  ما  إلى  وبالعودة  الصعب».   اللقاء  هذا  في 
اللقاء  صالح  في  يكون  لن  ربما  أمر  وهذا  فقط  واحد  ليوم  «تدربنا  قال: 
ألفضل  نصل  لم  لــآلن  أصــًال  ونحن  فيه،  دوره  يلعب  ربما  ــاق  اإلره ألن 
مستوياتنا بسبب تأخر انظمام العبي المنتخب إال أنهم وبالفعل قدموا 
التي  أخطائنا  ــدارك  ت وعلينا  الماضية  الفترة  خالل  طيبة  مستويات 
داخل  والقتال  الحماس  أن  وأعتقد  الماضية،  اللقاءات  في  ارتكبناها 
الملعب  داخل  لدينا  ما  أفضل  لتقديم  رئيسيًا  مفتاحًا  سيكون  الملعب 
بكل  والتشجيع  للحضور  مدعو  والجمهور 
هادئين  نكون  أن  «يجب  وواصل  قوة». 
يملك  المحرق  ألن  الملعب،  داخل 
هذه  على  معتاد  وهو  كبيرة  خبرة 
سيكون  وبــالــتــالــي  الــنــهــائــيــات، 
ــق مـــيـــرزا عـــبـــداهللا ومــحــمــود  ــات ــى ع ــل ع
كبير  ــل  ــم ع هــرونــة  وأيــمــن  ــن  ــس ح
الفريق  تــهــدئــة  ــي  ف
ــب  ــع ــل ــم داخــــــل ال
ـــوا  ـــاض ألنـــهـــم خ
مع  عدة  نهائيات 

الوطني».  المنتخب 

طموحنا تحقيق اللقب... عيسى حسن:

نحترم المحرق
 كثيرًا لكن ال نخافه

العـــــب  ــــــــــد  أك  ]
ــى  ــس ــي داركــــلــــيــــب ع
استعدادت  أن  حسن 
فريقه لم تكن بصورة 
للنهائي،  جــداً  قوية 
ـــــــــال: «اكــتــفــيــنــا  وق
فقط  ـــد  واح بــتــدريــب 
النهائية  المباراة  قبل 
ــا  ــن ــع ــم ــج ــت ــــي س ــــت ال
ولكن  ــرق،  ــح ــم ال مــع 
أننا  الــقــول  بإمكاني 
ألننا  للقاء  جــاهــزون 
كنا جاهزين للبطولة 
ــم  ــى رغ ــل ــا ع ــه ــل ــم ــأك ب
عــــــــــــدم خــــوضــــنــــا 
ـــص تــدريــبــيــة  ـــص ح
ــــع العــبــي  ـــرة م ـــي ـــث ك
ـــن  ـــذي الـــمـــنـــتـــخـــب ال
ــن  ــري ــأخ ــت وصـــلـــوا م

بعد مشاركاتهم الدولية مع المنتخب الوطني».
لم   (4) مركز  العــب  محمد  وعلي  أنــا  أكــون  «ربما  قائًال:  حسن  وتابع 
حسن  محمود  األساسي  األلعاب  صانع  مع  المثالية  بالصورة  نتأقلم 
عن  محمود  غياب  فترة  طوال  البديل  األلعاب  صانع  مع  نلعب  كنا  ألننا 
نتائج  وحققنا  جيدة  بصورة  الفريق  ظهر  بل  يؤثر  لم  ذلك  أن  إال  الفريق 
هذا  سنلعب  ألننا  للنهائي،  جاهزون  أننا  وأعتقد  البطولة  طــوال  طيبة 
ولنا  داركليب  لنادي  لقب  أول  تحقيق  أجل  من  وقتالية  فدائية  بكل  اللقاء 
كالعبين، وبالتالي نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في هذا اللقاء». وذكر 
عيسى حسن أن فريقه سيكون جاهزا أيضًا من ناحية البدالء، وقال: «هذا 
دخولهم،  حال  في  الفارق  إحداث  على  قادرين  بدالء  العبين  نملك  الموسم 

فضًال عن مدرب قدير قادر على قراءة المباراة بصورة ذكية».
اإلنــجــازات  صاحب  المحرق  ــام  أم اللقاء  ــذا  ه داركليب  ــوض  خ ــن  وع
مستمرة،  بصورة  النهائية  المباريات  خوض  على  اعتاد  والذي  الكبيرة 
قال: «ال نخاف المحرق ألن لدينا ثقة كبيرة في إمكاناتنا، ولكننا نحترمه 
ألنه فريق قوي مما الشك فيه وحقق إنجازات كبيرة في الماضي، وعلينا 
أردنا  ما  إذا  نملك  ما  كل  لتقديم  ويحتاج  صعبا  سيكون  اللقاء  أن  نعي  أن 
واجهناها  التي  الفرق  عن  كبير  بشكل  قوة  يزيد  ال  المحرق  الفوز،  تحقيق 
القوة  مكمل  ألنهما  إيقافهما  سنحاول  متميزين  العبين  على  يعتمد  لكنه 

وهما فاضل عباس والتايلندي وانشاي».
وعن الضغط الجماهيري الذي يشكل عليهم نظراً إلى رغبتها بتحقيق 
اللقب  لتحقيق  تطمح  أن  الجماهير  حق  «من  قال:  لداركليب،  إنجاز  أول 
ضغطا  ستشكل  الجماهير  أن  أعتقد  ال  وبالتالي  له،  متعطشة  ألنها  األول 
حصل  ما  أنسى  ال  وأنا  اهللا،  بإذن  إيجابيا  عامال  ستمثل  بل  إلينا  بالنسبة 
لي في اللقاء الماضي أمام األهلي عندما خرجت من أجواء اللقاء وبعدها 
لذلك  أفــضــل،  بمستوى  ــدت  وع أزري  مــن  ــدت  وش الجماهير  شجعتني 
في  القوي  حضوره  ونتمنى  تأكيد،  بكل  سلبي  ال  إيجابي  عامل  الجمهور 

النهائي أيضًا».

عيسى حسن

حضور الجمهور مؤكد 

الدخول مجانًا... وبطاقات دعوة للمنصة 
رئيس  كأس  نهائي  في  الجماهيري  الحضور   ]
وداركليب  المحرق  بين  الطائرة  للكرة  المؤسسة 
فيه  يتمتع  لما  نــظــراً  حــاضــرا  سيكون  تأكيد  بكل 
الطائرة،  للكرة  متابع  جمهور  مــن  الفريقين  كــال 
الفترة  في  عديدة  انجازات  حقق  الــذي  فالمحرق 
تقريبًا  لقبًا   (30 ) إلــى  تصل  قد  والتي  الماضية 
ستحضر  الــخــلــيــجــي،  الــصــعــيــد  ــى  ــل ع  (9 ) مــنــهــا 
المباراة  هذه  ألن  تأكيد  بكل  لتشجيعه  جماهيره 
الماضية  اللقاءات  عن  كليًا  وتختلف  نهائية  هي 
رغم  وعلى  الماضية،  الفترة  في  عنها  غابت  التي 
أن  إال  الــغــيــاب  هـــذا  ســبــب  ــن  ع الــكــثــيــريــن  ــاؤل  ــس ت
ولكن  المباراة،  هذه  في  مؤكدا  سيكون  حضورهم 
رابطة  ستحضر  هــل  نفسه  يــطــرح  الــذي  ــؤال  ــس ال

ال؟  أم  المباراة  هذه  محبوب  سعد  بقيادة  المحرق 
جمهور  حضور  سيكون  المقابلة،  الجهة  وفي 
ألنها  النهائية  المباراة  هــذه  إلــى  مؤكدا  داركليب 
الماضية،  اللقاءات  في  وبقوة  حاضرة  كانت  اصًال 

الطائرة  الكرة  تعشق  التي  القرية  هذه  وداركليب 
سنوات  بعد  لتتزين  لقب  أول  تحقيق  فقط  وتنتطر 
في  والخجولة  تارة  الجادة  المحاوالت  من  طويلة 
ستحضر  ــي  ــال ــت ــال وب ــب،  ــق ل أول  لتحقيق  ـــرى  أخ
الــجــمــاهــيــر  رفــقــة  ــا  ــه ــوت ق ــل  ــك ب داركـــلـــيـــب  رابـــطـــة 
ــؤازة  وم تشجيع  ــل  أج مــن  القرية  لهذه  العاشقة 
النهاية،  حــتــى  ــاراة  ــب ــم ال ــة  ــداي ب مــنــذ  ـــدار  ال ــاء  ــن أب

خليل. عادل  رئيسها  داركليب  رابطة  وسيقود 
الفريقين  جماهير  بحضور  المباراة  تكتفي  ولن 
الطائرة  للكرة  العاشقة  الجماهير  ستستقطب  بل 
هو  اللقاء  هذا  إن  قالوا  الكثيرين  ألن  البحرينية، 
المستوى  بعد  النسخة  لهذه  واألنــســب  األفــضــل 
حتى  التمهيدي  الدور  منذ  الفريقين  كال  قدمه  الذي 

النهائي. نصف  الدور 
أن  يوسف  أحمد  المسابقات  لجنة  مقرر  ــد  وأك
في  حصل  كما  مجانيا  سيكون  الجمهور  دخــول 
مخصصة  المنصة  وستكون  الماضية،  اللقاءات 
البحريني  االتحاد  وزعها  التي  الدعوة  لبطاقات 

الطائرة. للكرة 

داركليب منافس صعب... محمد مفتاح:

المرباطي أعاد الروح... واللقب هو الهدف
أن  وخصوصًا  صعبا  سيكون  النهائي  اللقاء  أن  مفتاح  جاسم  محمد  المخضرم  المحرق  العب  أوضــح   ]
للمباراة  التأهل  يستحق  أنه  وأثبت  البطولة  هذه  في  قوية  مستويات  أظهر  الذي  داركليب  فريق  هو  المنافس 
النهائية، وقال: «فعًال اللقاء سيكون صعبا وفي مثل هذه اللقاءات النهائية عليك أن تحضر جيداً للقاء من أجل 
كفتنا  يرجح  هذا  وربما  نهائي  من  أكثر  لعبنا  المحرق  في  نحن  باللقب،  تتوج  ثم  ومن  إيجابية  نتائج  تحقيق 
اآلن  يمثلون  العب  من  أكثر  وهناك  إليها  بالنسبة  لقب  أول  لتحقيق  تطمح  شابة  مجموعة  يملك  داركليب  أن  غير 

المنتخب الوطني، وبالتالي اللقاء سيكون صعبا جداً أمام فريق فعًال استحق التأهل للمباراة النهائية».
اللقاءات،  هذه  مثل  في  صعب  التكهن  فإن  أسلفت  كما  ألنه  النتيجة  توقع  أستطيع  «ال  قائًال:  مفتاح  وتابع 
ثم  ومن  تاريخنا  في  الثانية  للمرة  اللقب  تحقيق  أجل  من  نملك  ما  كل  سنبذل  أننا  غير 
تحقيقها  حال  في  البطولة  هذه  وكذلك  اآلسيوية،  البطولة  في  المشاركة 
للمسابقات  وإدراي  فني  وجهازين  كالعبين  لنا  قويا  دافعا  ستشكل 

المقبلة وهي الدوري الممتاز وكأس ولي العهد».
وعندما سألناه أن مستوى المحرق تغير كثيراً عما كان عليه 
ما  في  دور  المرباطي  محمد  لعودة  وهل  الماضي،  الموسم  في 
المرباطي  محمد  تأكيد  «بكل  ــال:  ق نفسيًا،  خصوصًا  حصل 
التي  الجديدة  اللمسات  عن  فضًال  للفريق،  جديدة  روحا  أعطى 
الحمد  وهللا  للمحرق  مختلفا  أداء  أعطت  والتي  تطبيقها  في  بدأ 
األهم  وهو  تسمتر  أن  نتمنى  إيجابية  نتائج  تحقيق  في  وفقنا 

بالنسبة إلينا». 
الجهاز  واهــتــمــام  الالعبين  لعزيمة  أن  مفتاح  ـــح  وأوض
األحمر  مستوى  تحسن  في  كبير  دور  المحرق  وإدارة  اإلداري 
التي  اإلصــابــات  رغــم  على  الحقيقي  لمستواه  عودته  ــدء  وب
يوسف  ألحمد  العاجل  الشفاء  «نتمنى  ــال:  وق منها،  يعاني 
مما  قوية  إضافة  ستشكل  للفريق  وعودتهم  النجدي  وعبداهللا 

ال شك فيه للذيب األحمر».
قال:  الماضية،  اللقاءات  في  الجمهور  غياب  وبخصوص 
التي  المشكلة  لكن  الذيب،  جمهور  حضور  في  يشكك  أحد  «ال 
والرفاع  المحرق  لقاء  هي  الجماهير  فيها  ستقع 
القدم  لــكــرة  ــاد  ــح االت ــأس  ك مسابقة  فــي 
ارباكا  سيشكل  ــر  األم هــذا  وبالتالي 
حضور  نتمنى  لكنا  لــهــم،  كبيرا 

جمهور المحرق».
ــي إضــافــة  ـــن رغــبــتــه ف وع
لقب جديد لخزانة المحرق 
-والقصد  شخصيًا  ولــه 
تحقيق  ــد  ــع ب ذلــــك  ـــن  م
ــو  ـــة ه ـــول ـــط ـــب ــــــذه ال ه
الــمــنــافــســة وبـــقـــوة 
ــة-،  ــوي ــي اآلس على 
ــر  ــي ــك ــف ــت قــــــال: «ال
ــــب عـــلـــى  ــــص ــــن م
البطولة،  هــذه 
في  والتفكير 
اآلســـيـــويـــة 
ســـــابـــــق 
ــــه  آلون

اآلن».
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اعتبر أن النويدرات لعب بمستوى جيد طوال الموسم

عبدالغني: المنامة تفوق بالجماعية واألهلي خسر بالتغييرات

إنه  إذ  غريب  حاله  فريق  «األهلي  ــاف  وأض
ومن  العناصر  ناحية  ــن  م ــرق  ــف ال أفــضــل  ــن  م
األهلي  يعيب  ما  أن  غير  االحتياط،  دكة  ناحية 
كثرة التغييرات في المباراة إلى جانب طريقة 
مكشوفة  أصــبــحــت  ــي  ــت ال ــة  ــي ــاع ــدف ال الــلــعــب 
دفاع  قــرأوا  األخــرى  الفرق  ومــدربــي  للجميع 
األهلي بشكل جيد ووضعوا الخطط المناسبة 

لكسر هذا الدفاع».
الحلول  لديه  األهلي  أن  أعتقد  «ال  وأضــاف 
في الدفاع والمشكلة أن الفريق يستمر بالدفاع 
في  نجح  اآلخر  الفريق  أن  حال  في  حتى  نفسه 

الرميات الثالثية».
تغيير  على  القدرة  من  لألهلي  «البد  وتابع 
االستمرار  بدل  ظروفها  بحسب  المباراة  رتم 

على الوضع نفسه طوال المباراة».
أحدثها  التي  التغييرات  أن  عبدالغني  وأكد 
من  األخير  الربع  في  وخصوصا  األهلي  مدرب 
في  الفريق  أحرج  ما  وهو  كثيرة  كانت  المباراة 

أوقات حرجة من المباراة.
األهلي  النادي  في  التغييرات  «كثرة  وقال: 
الالعبين  وأفــقــدت  االنسجام  الفريق  أفــقــدت 
الشعور بالثقة في داخل الملعب إذ من دون أن 

يخطئ الالعب من الممكن أن يتم استبداله».
اهللا  مــال  أحــمــد  ظـــروف  أعـــرف  «ال  ـــاف  وأض
أمر  األساسية  التشكيلة  في  وجوده  عدم  لكن 
على  قربان  محمد  اخــراج  أن  كما  مستغرب، 

رغم تميزه يترك أكثر من عالمة استفهام!».

كانوا  مهما  الالعبين  أن  عبدالغني  وبين 
بعض  في  مستواهم  ينخفض  أن  بد  ال  مميزين 
يعد  أن  يــجــب  «الـــمـــدرب  وقــــال:  ــات،  ــاري ــب ــم ال
انخفاض  حال  في  العب  لكل  المناسب  البديل 
ـــؤد بــالــشــكــل الــمــطــلــوب بــدل  ـــم ي ــواه ول ــت ــس م
االستمرار عليه في الملعب». وأضاف «أتوقع 
المقبلة  المباريات  في  تقي  حسين  يشكل  أن 

قوة ضاربة للمنامة».

النويدرات والمحرق
نصف  الـــــدور  فـــي  األولـــــى  الـــمـــبـــاراة  ـــن  وع
والمحرق  ــدرات  ــوي ــن ال بين  ـــى  األول النهائي 
جيدة  كانت  الــمــبــاراة  أن  عبدالغني  فاعتبر 
النويدرات  تفوق  يتوقع  لم  أنه  غير  المستوى 
فيها، وقال: «بعد فوز النويدرات على المحرق 
سيظهر  المحرق  أن  توقعت  األول  القسم  في 
التي  المباريات  جميع  أن  غير  أفضل،  بشكل 
يظهر  لــم  ــم  ــوس ــم ال ـــذا  ه فــي  ــرق  ــح ــم ال لعبها 
بكونه  يليق  والذي  منه  المطلوب  بالمستوى 
أمام  الفريق  مباراتي  باستثناء  للدوري  بطال 

المنامة واألهلي في القسم األول».
سلمان  أحمد  النويدرات  ــدرب  «م ــاف  وأض
ويستغل  ــاراة  ــب ــم ال ــع  م يتعامل  كــيــف  عـــرف 
دفاعية  بطريقة  لعب  أنه  كما  فريقه،  امكانات 
في  المحرق  أمــام  المنافذ  جميع  منها  أغلق 
أمام  الكثيرة  الخيارات  فيه  غابت  الذي  الوقت 

لما  المحرق  فــي  كنت  ــو  «ل وتــابــع  الــمــحــرق». 
روبرت  األميركي  مثل  محترف  لالعب  احتجت 
داخل  في  يلعب  لمحترف  بحاجة  المحرق  ألن 
محمد  أمثال  لالعبين  امتالكه  ظل  في  المنطقة 
ـــدوي  حــســن ومــحــمــد عــبــدالــمــجــيــد وأحــمــد ال
للمباراة  نظرته  ــن  وع المنطقة».  خــارج  فــي 
النهائية التي تجمع المنامة والنويدرات، قال 
كافراد  أفضل  المنامة  الورق  «على  عبدالغني: 
مستوى  ولكن  وجماعيا،  احتياط  وكالعبي 
منه  جعل  الموسم  ــوال  ط الثابت  النويدرات 
ــاف  وأض ــرق».  ــف ال جميع  على  خطيرا  فريقا 
«غالبية العبي النويدرات سبق أن وصلوا إلى 

هولدن  جمال  األميركي  أمثال  نهائية  مباريات 
جناحي  وأحمد  الخباز  وابراهيم  األهلي  مع 
والحالة  سترة  مع  مهدي  وصادق  المحرق  مع 

الفريق  مدرب  وكذلك  سترة  مع  ابراهيم  ومراد 
«صحيح  وتابع  المنامة».  مع  سلمان  أحمد 
ــن قــبــل إلــى  ــم يــصــل م ــدرات ل ــوي ــن ــق ال ــري أن ف

أن  لها  سبق  عناصره  أن  غير  نهائية  مــبــاراة 
خبرة  تمتلك  بالتالي  وهي  نهائيات  في  لعبت 

النهائيات».

§  الوسط – محمد عباس

زين  لكأس  النهائي  نصف  الدور  في  األهلي  على  تفوق  المنامة  أن  عبدالغني  علي  السلة  كرة  في  الوطني  المدرب  أكد   ]
بفضل الجماعية التي لعب بها الفريق والتي افتقدها في الدور نصف النهائي.

يفتقد  كان  فالمنامة  الموسم،  هذا  مباريات  أفضل  من  تعد  مباراة  في  األخيرة  الثواني  في  إال  تحسم  لم  «المباراة  وقال: 
الجماعية في القسم األول غير أنه لعب باسلوب جماعي مميز أمام األهلي».

 علي عبدالغني

 من لقاءات نصف النهائي

تأخير نهائي كأس
 «زين» السالوي نصف ساعة

«الزعيم» اكتسح في الثالثيات و«الريباوند»

المنامة اعتمد على خمسة ساعدهم ثالثة واألهلي بالعكس
[ مباراة األهلي والمنامة التي انتهت بفوز األخيرة 81/84 بصعوبة 
كانت بحق من أفضل مباريات هذا الموسم وأكثرها اثارة ومتعة نظرا لما 

احتوته من لمحات فنية مميزة.
وبنظرة على احصاءات المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف 
النهائي لمسابقة الكأس يمكن أن تتضح الصورة للفريق الفائز والخاسر 
لقب  حامل  المنامة  فريق  لصالح  النتيجة  هذه  إلى  أدت  التي  والعوامل 

مسابقة الكأس في الموسم الماضي بالفوز في النهائي على المحرق.
المنامة فاز في المباراة من خالل اعتماده على خمسة العبين بحسب ما 
يتضح من احصاءات عدد الدقائق لكل العب، إذ ركز مدرب المنامة سلمان 
دقيقة)،   40) جــارد  دافيد  األميركي  من  المكون  الخماسي  على  رمضان 
غلوم  محمود  دقيقة)،   27) عبدالعزيز  أحمد  دقيقة)،   37) حسين  محمد 
كان  الخماسي  جانب  وإلى  دقيقة)،   22) عبدالرضا  عمران  دقيقة)،   32)
حسين  دقيقة)،   17) نجف  نوح  من  كل  هم  ساعدوهم  العبين  ثالثة  هناك 
شارك  هــؤالء  جانب  وإلــى  (دقــائــق)،  ابراهيم  وحسن  دقيقة)،   11) تقي 
ومهدي  دقائق)،   5) علم  هاني  من  كل  وهم  الدقائق  من  قليل  لعدد  العبون 

حسن دقيقة واحدة.
ركز  إذ  المنامة،  من  معاكسة  بطريقة  اعتمد  فقد  األهلي  فريق  مدرب  أما 
األهلي على ثالثة العبين بشكل متواصل في الملعب إلى جانب 5 العبين 

لعبوا لدقائق متقاربة والعبين اثنين لدقائق معدودة.
 40) جوني  أنتونيو  األميركي  من  المكون  الثالثي  على  اعتمد  فاألهلي 
دقيقة)، حسين شاكر (37 دقيقة)، وميثم جميل (34 دقيقة)، وإلى جانبهم 
 20) سيد هاشم حبيب  من  كل  وهم  متقاربة  خمسة العبين لفترات  شارك 
دقيقة)، محمد قربان (17 دقيقة)، عبدالرحمن غالي (15 دقيقة)، محمود 
أكبر (13 دقيقة)، وأحمد مال اهللا (13 دقيقة)، وإلى جانب هؤالء شارك كل 
من عبداهللا الخاجة (8 دقائق)، مهدي عاشور (دقيقتين)، وهشام جاسم 

(دقيقة واحدة).
من  الثالثية  الرميات  في  كبير  بشكل  المنامة  تفوق  اآلخر  الجانب  على 
أصل  من  منها   6 حسين  محمد  لالعبه  كان  ثالثية  رمية   11 تسجيل  خالل 

27 محاولة للفريق طوال المباراة وبمعدل 40.7 في المئة.

في حين أن األهلي سجل 5 رميات ثالثية فقط من أصل 24 محاولة قام 
بها الفريق طوال المباراة وبمعدل 20.8 في المئة.

وتفوق المنامة كذلك في المتابعات إذ سجل الفريق 34 متابعة منها 9 
متابعات هجومية، كان نصيب األسد فيها لمحترف الفريق األميركي جارد 

بتسجيله 16 متابعة، في حين سجل األهلي 28 متابعة منها 6 هجومية 
كان النصيب األكبر فيها لمحترف الفريق األميركي أنتوني جوني.

الفريقين  لعب  طريقة  توضح  المباراة  من  البسيطة  االحصاءات  هذه 
وأسباب تفوق المنامة فيها على حساب غريمه التقليدي األهلي.

من لقاء لمنامة واألهلي في نصف نهائي كأس اتحاد السلة

فرسان الفريق الملكي يؤكدون استعدادهم لمنافسات البطولة

العلوي: االتحاد الملكي جاهز لسباق ناصر بن حمد للقدرة
§  عوالي – المكتب اإلعالمي

[ أكد أمين السر العام باالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة غالب 
النهائية  لمساتهم  وضعوا  اللجان  وجميع  الملكي  االتحاد  أن  العلوي 
ناصر  الشيخ  سمو  كأس  وبطوالت  منافسات  الستضافة  واألخيرة 
أن  ــى  إل مشيراً  «مــعــالــم»،  برعاية  والــســيــدات  للعموم  حمد  بــن 
التوجيهات المتواصلة من قبل رئيس االتحاد الملكي للفروسية 
ودعم  خليفة  آل  حمد  بن   ناصر  الشيخ  سمو  القدرة  وسباقات 
بن  خالد  الشيخ  سمو  االتحاد  لرئيس  األول  النائب  ومتابعة 
سمو  الــقــدرة  لجنة  رئيس  ومتابعة  ــرص  وح خليفة،  آل  حمد 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة إلى جانب جهود بقية األعضاء 
ورؤساء اللجان ساهمت في رفع وتيرة االستعدادات والتجهيز 

الستقبال السباق الكبير والمرتقب.
العربية  المملكة  ــن  م لــلــقــدرة  المملكة  فــريــق  مــديــر  وأكـــد 
الشيخ  لطيفة  الفارسة  جاهزية  البرجس  نجيب  السعودية 
ــدات ضمن  ــي ــس ــي مــنــافــســات بــطــولــة ال ــارك ف ــش ــت ــي س ــت ال
لسباق  ــر  ــاص ن الــشــيــخ  ســمــو  ـــأس  ك بــطــولــة  مــنــافــســات 
برعاية  كيلومتر  و100  كــيــلــومــتــراً   120 ــدات  ــي ــس ال
البحرين  قرية  في  السبت  يوم  ستقام  التي  «معالم» 

الدولية للقدرة.

متواصلة،  بصورة  استعداداته  يواصل  المملكة  فريق  أن  إلى  البرجس  وأشــار 
مختلف  في  للمشاركة  التامة  والجاهزية  الفنية  الفورمة  في  البقاء  على  منه  حرصا 
حريص  المملكة  فريق  أن  موضحًا  المنطقة،  في  تقام  التي  والمنافسات  البطوالت 
االتحاد  ينظمها  والتي  بالبحرين  القدرة  وبطوالت  منافسات  في  المشاركة  على 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة سواء في فئة العموم أو السيدات.
واحدة  بفارسة  المرة  هذه  القابضة  المملكة  فريق  مشاركة  عن  البرجس  وكشف 
فقط في سباق السيدات، وأن الفارسة مها اعتذرت عن المشاركة لظروفها الدراسية، 
وبالتالي اقتصرت المشاركة هذه المرة على الفارسة الشابة لطيفة الشيخ، مؤكداً 
وخصوصا  السباق،  هذا  في  إيجابية  نتيجة  تحقيق  في  كعادته  متفائل  الفريق  أن 
الخالدية  مهرجان  في  األول  بالمركز  فوزه  عقب  للفريق  العالية   المعنويات  بعد 

للخيول العربية على كأس سمو األمير خالد بن سلطان آل سعود.
السمو  صاحب  توجيهات  إلى  البرجس  نجيب  للقدرة  المملكة  فريق  مدير  وأشار 
بسباقات  القابضة  المملكة  فريق  مشاركة  على  وحرصه  طالل  بن  الوليد  الملكي 
القدرة في البحرين، لما تشكل سباقات البحرين من اهتمام خاص لدى سموه، الذي 

يؤكد باستمرار على التواجد والمشاركة الفعالة في جميع البطوالت البحرينية.
من جهتهم عبر فرسان الفريق الملكي عن جاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في 
منافسات البطولة التي تحمل اسم  قائد الفريق الملكي سمو الشيخ ناصر، مؤكدين 
يوسف  الفارس  يرى  إذ  البطولة،  هذه  في  المراكز  أفضل  وتحقيق  الفوز  في  نواياهم 
ومثيرة  قوية  ستكون  حمد  بن  ناصر  كــأس  بطولة  أن  الملكي  الفريق  من  طاهر 
من  مثيرة  منافسة  تشهد  أن  يتوقع  التي  العموم  سباق  منافسات  مع   وخصوصا 

قبل الفرسان المشاركين.
بصورة  واستعدادته  تدريباته  يواصل  الملكي  الفريق  أن  طاهر  يوسف  وأكــد 
الدعم  بفضل  ومرتفعة  عالية  والفرسان  الفريق  ومعنويات  السباق،  لهذا  يومية 

واالهتمام المتواصل من قبل رئيس االتحاد الملكي سمو الشيخ ناصر بن حمد.

الدوسري: سباق صعب
العموم  سباق  في  المنافسة  أن  الملكي  الفريق  من  الدوسري  غازي  الفارس  أكد 
ستكون قوية وصعبة، وأن الفريق يواصل تدربياته يوميا وبصورة مكثفة من أجل 
البطولة  منافسات  لخوض  واالستعداد  الجاهزية  من  النهائية  للمرحلة  الوصول 
هذا  في  الملكي  الفريق  فرسان  جميع  يسود  التفاؤل  أن  الدوسري  وأوضح  الغالية. 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  حققها  التي  والباهرة  الكبيرة  النتائج  بعد  السباق 
العمالقة  سباق  في  بري  الجراند  بطولة  منافسات  في  حمد  بن  خالد  الشيخ  وسمو 

الذي أقيم في البحرين.
بقية  مشاركة  في  الحقيقية  رغبته  عن  الـــذوادي  محمد  الشاب  الــفــارس  ــرب  أع
الملكي  الفريق  عنها  عرف  التي  القوية  العروض  تقديم  في  الملكي  بالفريق  زمالئه 
النوايا  أن  إلى  وأشار  الموسم.  طوال  تقام  التي  البطوالت  في  مشاركاته  جميع  في 
سالمة  على  تدل  الملكي  الفريق  أفراد  جميع  بها  يتمتع  التي  والبطولية  التنافسية 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  الملكي  الفريق  قائد  قبل  من  الموضوعة  والخطة  النهج 

آل خليفة.

§  أم الحصم - اتحاد السلة

البحريني  االتـــحـــاد  ــذ  ــخ ات  ]
لكرة السلة عدة ترتيبات للمباراة 
النهائية لكأس زين البحرين لكرة 
تحت  الموسم  لهذا  للرجال  السلة 
العامة  المؤسسة  رئيس  رعــايــة 
للشباب والرياضة الشيخ فواز بن 
محمد آل خليفة والتي ستقام على 
الحصم،  بأم  السلة  اتحاد  صالة 
الموسمية  البطاقات  إلغاء  ومنها 
التي أصدرت لألندية يستثنى من 
المباعة  الموسمية  البطاقات  ذلك 
ــوم  ــق ــي ــة وس ــي ــس ــي ــرئ لــلــمــنــصــة ال

االتحاد بإصدار دعوات للمباراة.
ومن المنتظر أن تشهد حضورا 
مشجعي  ــن  م مــمــيــزا  جــمــاهــيــريــا 
به  يتمتع  ــا  ــم ل ــــك  وذل الــفــريــقــيــن 
ـــن مـــهـــارات عــالــيــة  الـــالعـــبـــون م
ومــن  للحضور  المتعة  تضيف 
إذ  قويا،  اللقاء  يكون  أن  المتوقع 

تأهل الفريقان للمباراة بجدارة. 
ــج  ــام ــرن ب ضــمــن  مـــن  أن  كــمــا 
ــــالل  ــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة وخ ــــب ــــم ال
االستراحة بين الشوطين سيقوم 
الـــدوري  هــدافــي  بتكريم  ــاد  ــح االت
 2008/2007 الماضي  للموسم 
ـــة  ـــدرج ال دورى  ــــــداف  ه ــــــم:  وه
مــحــمــود  ــة  ــط ــق ن  436 ــــ  ب األولــــــى 
دورى  ـــداف  ه ــة)،  ــام ــن ــم (ال غــلــوم 
محمد  نقطة   799 بـــ  الشباب 
دوري  وهـــداف  (البحرين)  نبيل 
نورالدين  نقطة   481 بـ  الناشئين 

وفــي  ــن).  ــري ــح ــب (ال جـــالل  محمد 
تتويج  ســيــتــم  الـــمـــبـــاراة  خــتــام 
الميداليات  على  الحاصل  الفريق 
ـــج بــطــل  ـــوي ـــت الـــفـــضـــيـــة يـــلـــيـــه ت
الذهبية  بالميداليات  المسابقة 

وكأس البطولة.

رابطتا  الفريقين
ـــــادي  ـــــة ن ـــــط ــــون راب ــــك ــــت وس
األمامية  المدرجات  في  المنامة 
نادى  ورابطة  الرئيسية  للمنصة 
من  اليسرى  الجهة  في  النويدرات 
وبهذه  اليمنى  والجهة  المنصة 
جمهور  ـــن  م نــتــمــنــى  ــة  ــب ــاس ــن ــم ال
بتعليمات  ـــزام  ـــت االل الــفــريــقــيــن 
ــك بــالــروح  ــس ــم ــت الــمــنــظــمــيــن وال
كما  فرقهم  وتشجيع  الرياضية 
بأحد،  المساس  دون  من  عودونا 
حكام  أو  الفريقين  العــبــي  ســـواء 
كما  المباراة  تخرج  لكي  المباراة 
فنيا  نــاجــحــة  ــورة  ــص ب نتوقعها 

وتنظيميا.
العام  السر  أمين  بذلك  صــرح 
أنه  أكد  الذي  عبدالغفار  عبداإلله 
تم التنسيق مع تلفزيون البحرين 
ــواء  ــه ــاراة عــلــى ال ــب ــم عــلــى نــقــل ال
إلى  المباراة  وستتأخر  مباشرة 
الساعة  ــن  م ــدال  ب  7.30 الــســاعــة 
السابعة، متمنيا أن تظهر المباراة 
التي  ــي  ــراق ال الفني  بالمستوى 
في  السلة  كــرة  مستوى  تعكس 

البحرين.
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عندما يلعبان مع  إشبيلية وبرشلونة

بيلباو ومايوركا يسعيان لمفاجأة في كأس ملك إسبانيا

وجاء أداء لورينتي في الفترة األخيرة لينال 
خواكين  بيلباو  مـــدرب  ــن  م الــثــنــاء  المهاجم 

كاباروس.
هناك  «ليس  للصحافيين:  كاباروس  وقال 
الذي  الوحيد  واألمــر  لورينتي  لمهارات  حدود 

يحتاجه هو تطوير مهاراته في التسديد».
في  يفكر  كان  المباراة  نهاية  «في  وأضــاف 
المواقف التي كان من الممكن أن يتعامل معها 
مكانته  ــد  ــزاي ت يــوضــح  وهـــذا  مختلف  بشكل 

كالعب».
وقت  في  انتقادات  يواجه  كاباروس  وكان 
بيلباو  ــع  ــراج ت بــعــدمــا  ــم  ــوس ــم ال ــن  م ــق  ــاب س
نجح  لكنه  بالهبوط  المهددة  األندية  لمنطقة 
القتالية  ــروح  ال من  النوع  بهذا  العبيه  مد  في 
على  الفريق  بها  اشتهر  التي  بالنفس  والثقة 

مر العصور.
لكن  صعبا  األمـــر  «كـــان  كــابــاروس:  وقـــال 
الفريق  ــذا  ه الجبال.  تحريك  يمكنه  اإليــمــان 
والــفــوز  تــأخــره  تحويل  على  قــدرتــه  فــي  يثق 
المنوال  هذا  على  نستمر  أن  يجب  بالمباريات. 

وان نتمسك بالطموح».
«مجهودا  سيحتاج  انــه  كــابــاروس  ــار  وأش
بأنه  وصفه  الذي  اشبيلية  على  للفوز  خارقا» 
االسباني  الدوري  في  الفرق  أفضل  من  «واحد 

وفي أوروبا».
اشبيلية  مــســتــوى  أن  إال  هـــذا  رغـــم  ــى  ــل وع
أمام  1/صفر  الفريق  هزيمة  بعد  تراجع  في 
مضيفه سبورتنغ خيخون يوم األحد الماضي 
الثانية  الخسارة  لتكون  االسباني  الدوري  في 
ست  بفارق  ليبتعد  المسابقة  في  التوالي  على 

نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ــوس  ــت ــس ــم أوروغــــــــواي ارن ــاج ــه ـــى م ـــق وأل
الالعبين  إن  وأكد  جانبا  باألحزان  تشيفانتون 
جيدة  نتيجة  تحقيق  في  يثقون  اشبيلية  في 
في  بيتيس  ريــال  على  الــفــوز  ثــم  بيلباو  أمــام 

الدوري األسبوع القادم.
األول  أمس  للصحافيين  تشيفانتون  وقال 
(االثنين): «اآلن نحتاج للنظر إلى ما هو قادم. 
بيلباو  أمـــام  بالسهلة  ليست  ــاراة  ــب م أمامنا 
حتى  فيها  جيدة  نتيجة  لتحقيق  نحتاج  لذلك 
ــال  ري ــاء  ــق ل عــلــى  تــركــيــزنــا  تــحــويــل  نستطيع 

بيتيس».
نهائي  بقبل  ــرى  األخ الــذهــاب  مــبــاراة  وفــي 
مايوركا  ريــال  يحل  (الخميس)  ــدا  غ الــكــأس 
بعدما  ــدوري  ال متصدر  برشلونة  على  ضيفا 
على  مقابل  دون  من  بهدف  معنويا  فوزا  حقق 

مضيفه اوساسونا ليبتعد عن قاع المسابقة.
تييري  الفرنسي  برشلونة  مهاجم  وأكــد 

في  التفكير  إن  (االثــنــيــن)  األول  ــس  أم هنري 
وكأس  االسباني  الـــدوري  ألقاب  بين  الجمع 
زال  ــا  م ــــا  أوروب ــال  ــط أب ودوري  اسبانيا  ملك 

مبكرا للغاية وهو انجاز لم يتحقق من قبل في 
اسبانيا.

«نحتاج  صحافي:  مؤتمر  في  هنري  وقال 

للمستقبل.  والتطلع  الكفاح  فــي  لالستمرار 
نهاية  فــي  الفريق  يحققه  عما  نتحدث  دعنا 
قبل  بالدور  العودة  مباراتا  وستقام  الموسم». 

آذار  مارس/  من  األول  األسبوع  خالل  النهائي 
يوم  فالنسيا  في  النهائي  يكون  أن  على  المقبل 

13 مايو/ أيار المقبل.

§  مدريد - رويترز 

بيلباو  اتليتيك  استعادة  أسباب  ابــرز  من  لورينتي  فرناندو  المهاجم  كان   ]
مباراته  قبل  بالثقة  الفريق  ــدت  أم األخــيــرة  أهــدافــه  إن  كما  ــرى  أخ مــرة  لنشاطه 
اليوم  اشبيلية  أمام  القدم  لكرة  اسبانيا  ملك  لكأس  النهائي  قبل  الدور  ذهاب  في 

(األربعاء).
تشرين  نوفمبر/  في  األولى  للمرة  اسبانيا  منتخب  لتشكيلة  لورينتي  وانضم 
الثاني الماضي وأحرز الهدف الثاني لبيلباو والعاشر له في الدوري هذا الموسم 
الماضي  السبت  ــوم  ي ملقة  على   2/3 والــفــوز  تــأخــره  لتحويل  الفريق  ليقود 

والصعود للمركز التاسع في جدول المسابقة.

لورينتي الورقة الرابحة لفريق بيلباو أمام  إشبيلية

أتلتيكو مدريد يقيل مدربه أغيري
§   مدريد - د ب أ

[ أقال نادي أتلتيكو مدريد األسباني لكرة القدم الذي يمر بعدة مشاكل 
حاليا مدربه خافيير أغيري.

إقالة  أن  و»مــاركــا»  «آس»  لصحيفتي  اإللكترونيتان  النسختان  ــرت  وذك
مدريد  أتلتيكو  مرمى  حــارس  وأن  (الثلثاء)  أمس  رسميا  عنها  أعلن  أغيري 
السابق ومدرب فريق الدرجة الثالثة كاستيلون أبيل ريزينو، هو من سيخلف 

أغيري في تدريب أتلتيكو.
األولى  الدرجة  بــدوري  ينافس  الــذي  مدريد  اتليتيكو  نــادي  رئيس  وقــال 
االسباني لكرة القدم إنريكي سيريزو أمس (الثلثاء) إن ابيل ريسينو سيتولى 
تدريب الفريق بدال من المكسيكي خافيير اغيري الذي رحل بعد االتفاق على 

إنهاء عقده.
وأعلن سيريزو في مقابلة مع محطة كادينا سير اإلذاعية إن النادي توصل 
األمثل  الحل  انه  نثق  ألننا  ابيل  «اخترنا  سيريزو:  وقال  ريسينو،  مع  التفاق 

لموقف الفريق الحالي».
اتفاق  إلــى  توصلنا  لكننا  فائقة  بسرعة  ــور  األم «حدثت  سيريزو:  ــال  وق
مع اغيري القرار هو األفضل لمصلحة النادي وقد فسخنا العقد بالتراضي 
بين الطرفين». وتابع «ريزينو هو ابن النادي وأنا واثق من قدرته على قيادة 
بداية  منذ  انتصار  أي  اتليتيكو  يحقق  ولم  المرجوة».  األهــداف  نحو  الفريق 
العام 2009 وتراجع للمركز السابع في الدوري االسباني بفارق خمس نقاط 
أوروبا  أبطال  دوري  في  للمشاركة  أصحابه  يؤهل  الذي  الذهبي  المربع  عن 
الموسم القادم بعد هزيمة الفريق 1/2 على أرضه أمام ريال بلد الوليد يوم 

األحد الماضي.
وسبق لريسينو (49 عاما) تولي مسؤولية ليفانتي وسيوداد دي مرسية 
مباراة  من  أسابيع  ثالثة  نحو  قبل  التليتيكو  تدريبه  ويأتي  قصيرة  لفترات 

الفريق مع بورتو البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
منصبه  عن  تنحى  انه  (الثلثاء)  أمس  من  سابق  وقت  في  أكد  أغيري  وكان 

بعدما توصل التفاق مع سيريزو.
وقال اغيري لمحطة كادينا سير اإلذاعية: «لقد توصلنا التفاق جيد. أنا أول 
من يتفهم إنني جزء أساسي في المشكلة التي وجد الفريق نفسه فيها. نحن 
أشخاص راشدون واألمر لن يؤثر فينا. هذا هو األمر األسهل للجميع واألقل 

من حيث الخسائر».
مدرب  أول  وأصبح   2006 في  اوساسونا  من  التليتيكو  اغيري  وانضم 
يظل في منصبه مع الفريق ألكثر من موسم منذ عودة النادي لدوري األضواء 

في 2002.
ونجح مدرب منتخب المكسيك السابق اغيري في احتالل المركز الرابع 
مع اتليتيكو في الدوري االسباني الموسم الماضي ليتأهل الفريق للمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا للمرة األولى منذ موسم 1997-1996. 
وال  و1995.   1986 عامي  بين  فيما  أتلتيكو  مع  عاما)   49) أبيل  ولعب 
يتمتع حارس المرمى السابق بخبرة كبيرة في تدريب فرق دوري األضواء، 
خالل  نفسه  أتلتيكو  في  فيرناندو  لسيزار  مــدرب  مساعد  عمل  قد  كان  وإن 

موسم 2005/2004 من الدوري األسباني.
وينتهي عقد أبيل الجديد مع أتلتيكو في يونيو/ حزيران المقبل. وسيجدد 
العقد تلقائيا إذا تمكن أبيل من قيادة أتلتيكو، الذي يحتل حاليا المركز السابع 
بترتيب الدوري األسباني، للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم 
مالئم  تعويض  دفع  حول  كاستيلون  مع  حاليا  أتلتيكو  ويتفاوض  المقبل. 

الستغناء هذا األخير عن أبيل.
وكانت هزيمة أتلتيكو 2/1 على ملعبه من بلد الوليد بالدوري األسباني 
األحد هي المسمار األخير في نعش أغيري مع العلم بأن أتلتيكو لم يحقق أي 

انتصارات منذ ديسمبر/ كانون األول الماضي.

ايفرتون يواجه ليفربول في مباراة معادة بكأس إنجلترا 
§  لندن - أ ف ب

مــلــعــب  عـــلـــى  ـــون  ـــرت ـــف اي ــف  ــي ــض ــت ــس ي  ]
جاره  (األربــعــاء)  اليوم  بــارك»  «غوديسون 
الدور  في  معادة  مباراة  في  ليفربول  اللدود 

القدم. لكرة  انجلترا  كأس  من  الرابع 
في  الفريقين  بين  الثالثة  المباراة  وهــي 
الــدوري  في  التقيا  اذ  األخيرين،  األسبوعين 
ــت  ــه ــت ــب «انــفــيــلــد» وان ــع ــل ــى م ــل ــي ع ــل ــح ــم ال
نفسها  بالنتيجة  ثم   ،1/1 بالتعادل  المباراة 
التعادل  ايفرتون  ليفرض  الكأس  مسابقة  في 

أرضه. على 
ـــاراة مــنــتــشــيــا  ـــب ـــم ـــل لــيــفــربــول ال ـــدخ وي
لهدافه  بهدفين  تشلسي  على  الثمين  بفوزه 
تعرض  حين  في  توريس،  فرناندو  االسباني 
مباريات  تسع  في  له  هزيمة  ألول  ايفرتون 
من  بهدف  يونايتد  مانشستر  ــام  ام بسقوط 

مقابل. دون 
باعتباره  اليفرتون  إنــذارا  توريس  ووجه 
عما  مختلفة  بطريقة  المباراة  يدخل  فريقه  ان 
األخيرتين  المباراتين  في  الحال  عليه  كانت 
له  ــح  ــم س ــــذي  ال تــشــلــســي  ــى  ــل ع الـــفـــوز  ــد  ــع ب
يونايتد  مانشستر  من  مقربة  على  بالبقاء 

. ر لمتصد ا
فريقه  فـــوز  ــي  ــدف ه ســجــل  ــس  ــوري ت ـــان  وك
الدوري  في  ذهابا  التقيا  عندما  ايفرتون  ضد 
سبتمبر/  في  بارك  «غوديسون»  ملعب  على 

الماضي. أيلول 

من  يعاني  الذي  ايفرتون  ضم  المقابل  في 
لويس  الفرنسي  األساسيين  مهاجميه  غياب 
المهاجم  ياكوبو،  يغبيني  والنيجيري  ساها 
مانشستر  ــاره  ج صفوف  من  جو  البرازيلي 
ــى نــهــايــة  ــت ــــــارة ح ــل اإلع ــي ــب ــى س ــل ــي ع ــت ــي س
خوض  مــن  يتمكن  لــن  األخــيــر  لكن  الموسم، 

في  األصلي  فريقه  مع  شــارك  كونه  المباراة 
في  فوريست  نوتنغهام  ضد  المسابقة  هذه 

الثالث. الدور 
مع  ــوم  ــي ال مــبــاراة  ــي  ف ــز  ــائ ــف ال وسيلتقي 
النهائي  ثمن  في  دونكاستر  او  فيال  أستون 

الحالي. و15   14 في  المقرر 

ليفربول وايفرتون يتواجهان مجددا           (رويترز)

يوفنتوس «جريح الدوري» أمام اختبار نابولي في كأس إيطاليا
§  روما - أ ف ب

[ ســيــكــون يــوفــنــتــوس «الـــجـــريـــح» امـــام 
اليوم  نابولي  يستضيف  عندما  صعب  اختبار 
(األربعاء) على الملعب االولمبي في تورينو في 
ايطاليا  كأس  مسابقة  من  النهائي  نصف  الدور 

لكرة القدم.
صعبة  بفترة  العجوز»  «السيدة  فريق  ويمر 
فرصة  تدريجيا  يفقد  بدأ  اذ  المحلي  الــدوري  في 
منافسة إنتر ميالن على الصدارة واللقب بعدما 
سقط في المرحلتين األخيرتين امام اودينيزي 
لـ»نيراتزوري»  سمح  ما   ،3/2 وكالياري   2/1

في االبتعاد عنه بفارق 7 نقاط.
عن  رانييري  كالوديو  المدرب  فريق  وتخلى 
ميالنو  مدينة  قطب  لمصلحة  الثاني  مــركــزه 
/3 التسيو  على  األخير  فــوز  بعد  ميالن  ــر  اآلخ
اهتمامه  سيصب  يوفنتوس  ان  يعني  ما  صفر، 
«هامشية»  يعتبرها  ولن  الكأس  مسابقة  على 
فائزا  للخروج  الوحيدة  فرصته  تكون  قد  ألنها 
بأحد االلقاب هذا الموسم، خصوصا انه يواجه 
مسابقة  نهائي  ثمن  فــي  االنجليزي  تشلسي 
ان  يــوفــنــتــوس  ــل  ــأم وي ـــــا.  اوروب ــال  ــط أب دوري 
بفترة  ــدوره  ب يمر  ــذي  ال نابولي  عقبة  يتخطى 
فرصة  على  يحصل  كــي  ــــدوري،  ال فــي  صعبة 
الظفر بلقب هذه المسابقة للمرة األولى منذ العام 
1/صفر  بارما  على  حينها  تغلب  عندما   1995
بالرقم  مجددا  واالنفراد  إيابا،  و2/صفر  ذهابا 

القياسي من حيث عدد االلقاب والذي يتقاسمه 
حاليا مع روما (9) بعد تتويج فريق العاصمة 
ميالن  إنتر  حساب  على  الماضي  الموسم  بلقب 
(1/2) قبل ان يثأر األخير هذا الموسم ويطيح 
به من الدور ربع النهائي بالفوز عليه بالنتيجة 
ذاتها، ليضرب موعدا في دور األربعة مع ضيفه 
سمبدوريا في المباراة التي ستقام في الرابع من 
نابولي  يأمل  المقابل،  في  المقبل.  آذار  مارس/ 
طعم  يــذق  لم  انــه  اذ  الــدوري  في  محنته  تجاوز 
هزائم   4) األخــيــرة  األربـــع  مبارياته  فــي  الــفــوز 

مع  األخيرة  مباراته  نتيجة  وتكرار  وتــعــادل)، 
يوفنتوس عندما فاز عليه 1/2 في الدوري كي 
يحصل على فرصة المنافسة على لقبه االول في 
على  حينها  تغلب  عندما   1987 منذ  المسابقة 
ليظفر  إيابا  و1/صــفــر  ذهابا  3/صفر  أتالنتا 

بثنائية الكأس والدوري.
وكان نابولي، الفائز بلقب هذه المسابقة في 
مرة  آلخر  النهائي  غمار  خاض  مناسبات،  ثالث 
العام 1997 عندما خسر امام فيشينزا صفر/3 

إيابا بعد ان كان فاز 1/صفر ذهابا.

يوفنتوس يأمل اسستعادة انتصاراته المتوقفة      (رويترز)
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§ لندن - رويترز 

القدم  لكرة  سيتي  مانشستر  نادي  إخفاق  رغم  على   ]
أكثر  له  قدم  أن  بعد  صفوفه  إلى  كاكا  البرازيلي  ضم  في 
عروض االنتقال جرأة نجح النادي االنجليزي الذي يعد 
االنتقاالت  فترة  على  بصمته  ترك  في  العالم  أندية  أغنى 

الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي مؤشر واضح على نواياه انفق سيتي 50 مليون 
لتدعيم  الالعبين  من  عــدد  ــراء  ش على  إسترليني  جنيه 
الجريء  ــادي  ــن ال ــرض  ع كاكا  ــض  رف ــم  رغ على  صفوفه 
لضمه  دوالر)  مليون   143.1) يورو  مليون   100 البالغ 

من ميالن االيطالي.
التي  القليلة  ــة  ــدي األن مــن  ـــدا  واح مــدريــد  ريـــال  ويــعــد 
مليون  الخمسين  أن  إال  سيتي  إنفاق  حجم  من  اقتربت 
والسانا  هنتيالر  ــان  ي ــالس  ك لــشــراء  أنفقها  التي  دوالر 
للنادي  سيتي  دفعها  التي  األموال  من  معظمها  جاء  ديارا 
العام  انجلترا  ــى  إل روبينهو  انتقال  مقابل  االســبــانــي 

الماضي.
عن  لالبتعاد  يسعى  الذي  هوتسبير  توتنهام  وانفق 
من  الكثير  الممتاز  االنجليزي  الدوري  في  الهبوط  منطقة 
االنتقاالت  فترة  أنهى  إذ  صفوفه  تدعيم  ــادة  إلع ــوال  األم
ليفربول  من  كين  روبــي  السابق  مهاجمه  مع  بالتعاقد 

لكن بدا أن اتبعت األندية األخرى سياسة تقشفية.
ألمانيا  في  الكبيرة  الصفقات  من  الكثير  هناك  تكن  ولم 
مدريد  ريال  منافسة  فريق  أي  يحاول  لم  بينما  فرنسا  أو 

في اسبانيا.
بــشــراء  سياسته  ــي  ف هوتسبير  تــوتــنــهــام  واســتــمــر 
بعدما  (االثنين)  األول  أمس  أخرى  مرة  السابقين  العبيه 
ينافس  الذي  للنادي  كين  روبي  االيرلندي  المهاجم  عاد 
سبعة  عقب  الــقــدم  لكرة  الممتاز  االنجليزي  ــدوري  ــال ب
أشهر من رحيله الى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 19 

مليون جنيه إسترليني (26.9 مليون دوالر).
توتنهام  لصفوف  عاد  كين  إن  إعالمية  تقارير  وذكرت 
فترته  يستهل  قد  وانه  إسترليني  جنيه  مليون   17 مقابل 
جــاره  أمــام  الــقــادم  األســبــوع  مطلع  الفريق  مــع  الثانية 

أرسنال في الدوري االنجليزي الممتاز.
اندريه  ضم  صفقة  إكمال  وراء  يلهث  أرســنــال  ــان  وك
ــن زيــنــيــت ســـان بــطــرســبــرغ الــروســي بعد  ــن م ــي ــاف ارش

اإلغالق الرسمي لفترة االنتقاالت الشتوية.
وتجاوز ارشافين الكشف الطبي بنجاح في لندن التي 
حول  التفاق  توصال  أنهما  الناديان  وذكر  الثلوج  غطتها 

المقابل المادي أمس (الثلثاء).
أيضا  ـــاد  أع ـــذي  ال توتنهام  إلــى  كين  صفقة  ــت  ــان وك
شيمبوندا  باسكال  والمدافع  ديفو  جيرمين  المهاجم 
اليوم  في  األكبر  هي  الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في 
القليل  شهدت  التي  الشتوية  االنتقاالت  فترة  من  األخير 

من عمليات االنتقال ذات المبالغ الضخمة.
ليفربول  إلى  انتقاله  «حلم»  تحول  الــذي  كين  وقــال 
قــرارا  الصيف  في  توتنهام  عن  الرحيل  ــان  «ك لكابوس 
الصحيحة  الــخــطــوة  يــكــن  ــم  ل انـــه  ـــر  األم ــت  ــب اث صــعــبــا. 

بالنسبة لي».
ستشعر  توتنهام  جماهير  بعض  إن  «اعلم  وأضاف 
اضمنه  أن  استطيع  ما  لكن  رحلت  عندما  خذلتهم  إنني 

النادي». لهذا  عندي  ما  كل  سأمنح  إنني  لهم 
مجموعة  تــمــلــكــه  الــــذي  ســيــتــي  مــانــشــســتــر  وكــــان 
األندية  أكثر  والتطوير  لالستثمار  المتحدة  أبوظبي 
الشتوية  ــاالت  ــق ــت االن فــتــرة  ــي  ف تــوتــنــهــام  ــع  م نــشــاطــا 
األول  أمس  الفريق  ابرمها  التي  الوحيدة  الصفقة  لكن 
جو  ــي  ــل ــرازي ــب ال للمهاجم  الــســمــاح  ــت  ــان ك ــن)  ــي ــن (االث
نهاية  حتى  ايفرتون  إلى  اإلعارة  سبيل  على  باالنتقال 

الحالي. الموسم 
ســنــوات  بــعــد  ــاق  ــف اإلن ــن  ع تشلسي  ــام  ــج إح وجـــاء 
رومــان  الــروســي  الملياردير  أمــوال  على  االعتماد  مــن 
لقائمة  بالنظر  كمفاجأة  الــنــادي  مالك  ابراموفيتش 
الفريق  مستوى  وتراجع  منها  يعاني  التي  اإلصابات 
ــي ريــكــاردو  ــال ــغ ــرت ــب ــاح ال ــن ــج ــح فــي ضــم ال ــج لــكــنــه ن
االيطالي  ميالن  إنتر  من  اإلعارة  سبيل  على  كواريسما 

(االثنين). األول  أمس 
إنتر  صفوف  إلى  انتقل  عاما)   25 ) كواريسما  وكان 
البرتغالي  بورتو  من  قادما  الماضي  الصيف  ميالن 
نفسه  فرض  في  فشل  انه  بيد  يورو  مليون   24.6 مقابل 
جوزيه  البرتغالي  المدرب  فريق  تشكيلة  في  أساسيا 
تشرين  نوفمبر/  أواخر  بشدة  انتقده  الذي  مورينهو 
مسابقة  الئحة  من  يستبعده  أن  قبل  الماضي  الثاني 

الحالي. العام  مطلع  أوروبا  أبطال  دوري 
خــارجــيــة  ــة  ــرب ــج ت ـــاض  خ أن  ــا  ــم ــس ــواري ــك ل ــق  ــب وس
-2003 ــم  ــوس م بــرشــلــونــة  ــــوان  أل عــن  دافـــع  عــنــدمــا 
معه  بــدأ  ــذي  ال لشبونة  سبورتينغ  من  قادما   2004
فرض  في  أيضا  يوفق  لم  انه  بيد  االحترافية  مسيرته 
أن  قبل  الكاتالوني  الفريق  تشكيلة  في  أساسيا  نفسه 
مع  المشاركة  من  حرمته  التي  اإلصابة  إلى  يتعرض 
 2004 العام  أوروبــا  كــأس  بطولة  في  ــالده  ب منتخب 

بورتو. إلى  ينتقل  أن  قبل 
المدرب  بإشراف  كواريسما  سيلعب  تشلسي  وفي 
استبعده  كان  الذي  سكوالري  فيليبي  لويز  البرازيلي 
التي  العالم  كأس  نهائيات  في  البرتغال  تشكيلة  من 
توج  انه  من  الرغم  على   2006 العام  ألمانيا  في  أقيمت 

ذاته.  العام  في  البرتغال  في  العب  أفضل 
على  الممتاز  االنجليزي  الـــدوري  أنــديــة  وحصلت 

االنــتــقــاالت  فــتــرة  إغـــالق  قبل  مــشــروط  إضــافــي  تمديد 
الثلوج  انهمار  بسبب  (االثنين)  األول  أمس  الشتوية 
عبر  النقل  أنظمة  تــوقــف  فــي  تسبب  مــا  ــو  وه ــزارة  ــغ ب

. د لبال ا
ــالق  ــن الــمــوعــد الــرســمــي إلغ ــات م ــاع ــالث س وقــبــل ث
رابطة  قــالــت  (االثــنــيــن)  األول  ــس  أم االنــتــقــاالت  فــتــرة 
التسجيل  تمديد  إن  الممتاز  االنجليزي  الدوري  أندية 
البريد  عبر  سترسل  التي  لألندية  مضمونا  سيكون 
عليها  متفق  الصفقة  «بان  تأكيدها  يفيد  ما  االلكتروني 

المبدأ». حيث  من 
الوسط  لالعب  إنقاذ  كجهة  اثليتيك  ويغان  وجــاء 
انه  سابق  وقت  في  أكد  الذي  نزوجبيا  شارل  الفرنسي 
أخرى  مــرة  يونايتد  نيوكاسل  صفوف  في  يلعب  لن 
وصفه  ما  بسبب  كينير  جو  للفريق  مدربا  ظل  طالما 

لالهانة. بالتعرض 
الــذي  تايلور  رايــان  مــع  األمــاكــن  نزوجبيا  وتــبــادل 

نيوكاسل. صفوف  في  للعب  انتقل 
لستوك  كمارا  هنري  المهاجم  عن  ويغان  واستغنى 
بروميتش  وست  دعم  فيما  اإلعــارة  سبيل  على  سيتي 
اإلعــارة  طــريــق  عــن  صفوفه  الترتيب  متذيل  البيون 
جيرمان  سان  باريس  من  مالومبو  يوسف  ضم  بعدما 
ســان  ــن  م مينسيجويز  ــوس  ــارل ك وخـــوان  الــفــرنــســي 

األرجنتيني. لورينزو 
اوليفييه  الــســابــق  فــرنــســا  منتخب  العــب  ــم  ــض وان
ميالن  إنتر  من  ــارة  اإلع سبيل  على  فولهام  إلــى  ــور  داك
المالعب  ــي  ف الــمــعــروفــة  ــوه  ــوج ال ــن  م ــو  وه االيــطــالــي 
ايفرتون  صفوف  فــي  اللعب  لــه  سبق  إذ  االنجليزية 

يونايتد. وليدز 
والسانا  لتوتنهام  ديفو  عن  بورتسموث  واستغنى 
الثاني  كانون  يناير/  في  االسباني  مدريد  لريال  ديارا 
مع  الفائز  باسيناس  انجيلوس  ضــم  لكنه  الماضي 
 2004 العام  األوروبية  األمم  بكأس  اليونان  منتخب 
للدرجة  الهبوط  شبح  تفادي  في  فرصه  تدعيم  اجل  من 

. نية لثا ا

اإلنجليزي الدوري 
الذين  الالعبين  من  كبير  عدد  هناك  كان  انجلترا  وفي 
أندية  من  إسترليني  جنيه  ماليين  خمسة  نحو  تكلفوا 
ليفربول  أن  إال  المسابقة  ــدول  ج مــؤخــرة  فــي  تعاني 
في  االنتقاالت  سوق  خــارج  ظلوا  وأرسنال  وتشلسي 
في  فرصهم  لتعزيز  العبين  ضم  بإمكانهم  كــان  حين 

المفضل. لقبه  عن  يونايتد  مانشستر  إبعاد 
من  والضجيج  الصخب  قلة  فــان  الــصــدد  هــذا  وفــي 

بيان  أفصح  شك  بال  يعد  أوروبــا  في  الكبرى  األنــديــة 
األزمة  تأثير  مدى  يعكس  االنتقاالت  سوق  عن  يصدر 

العالمية. المالية 
يملكه  الـــــذي  ــي  ــت ــي س ــر  ــت ــس ــش ــان م لــــدى  ــن  ــك ي ولــــم 
منصور  الشيخ  ــو  وه أبوظبي  مــن  الــقــادم  الملياردير 
سعي  ظل  في  المشكالت  هــذه  مثل  نهيان  آل  ــد  زاي بن 
بكل  نجح  وقد  الصفوة  فرق  نحو  طريقه  لشق  النادي 
لضم  بعرضه  الكبيرة  األندية  انتباه  لفت  في  تأكيد 

. كا كا
السنوية  الــمــراجــعــة  ـــدار  إص تــحــريــر  رئــيــس  وقـــال 
مؤسسة  تجريها  التي  القدم  كــرة  في  اإلنــفــاق  لحجم 
وواضح  كبير  تأكيد  «انه  لرويترز:  جونز  دان  ديلويت 

سيتي». مانشستر  وعزم  نية  على 
بالتواجد  فقط  يكتفي  لن  انه  سيتي  «أعلن  وأضاف 
قمة  في  مكانا  يريد  بل  الممتاز  االنجليزي  الدوري  في 

المسابقة». جدول 
األمر  هذا  يتحقق  لم  إذا  حتى  انه  سابقا  «قلت  وتابع 
واعتقد  التالي  المستوى  إلى  سيدفعهم  يحدث  ما  فان 

حدث». ما  هذا  إن 
في  الـــنـــادي  نــجــح  ــن  ــذي ال الــالعــبــيــن  عــلــى  ويــغــلــب 
الصيت  ذائعي  غير  الالعبين  من  أنهم  معهم  التعاقد 
المنافسة  من  االقتراب  من  النادي  سيساعدون  أنهم  إال 

أوروبا. أبطال  دوري  في  مكان  على 
األلماني  هامبورغ  من  يونج  دي  نيغل  سيتي  وضم 
مليون   22.89 ) إسترليني  جنيه  مليون   16 مقابل 
مقابل  االنجليزي  هام  وست  من  بيالمي  وكريج  دوالر) 
دوالر)  مليون   20.03 ) إسترليني  جنيه  مليون   14
جنيه  مــلــيــون   12 مــقــابــل  تشلسي  ــن  م ــدج  ــري ب وويـــن 
مرمى  ـــارس  وح دوالر)  مليون   17.17 ) إسترليني 
تعزيز  اجل  من  وذلــك  جيفن  شاي  يونايتد  نيوكاسل 

المنافسة. في  فرصه 
ريال  يضم  أن  باإلمكان  كان  عندما  األيام  ولت  وقد 
بهذا.  ويكتفي  موسم  كل  عالمي  طراز  من  العب  مدريد 
سبيل  على  الملكي  الــنــادي  زيـــدان  الــديــن  ــن  زي وكلف 
دوالر)  مليون   84.80 ) يورو  مليون   66 مبلغ  المثال 
العالمي  القياسي  الرقم  هو  هذا  وظل   2001 العام  في 

االنتقاالت. سوق  في 

مدريد  ريال 
االنتقاالت  سوق  غمار  لخوض  مدريد  ريال  واضطر 
برشلونة  مع  المنافسة  إطار  في  يظل  لكي  المرة  هذه 
بشكل  يلعب  والـــذي  بسرعة  ينطلق  ــذي  ال المتصدر 

صفوفه. تدعيم  إلى  يحتاج  وال  للغاية  جيد 
الوسط  خط  العب  لشراء  أمــواال  مدريد  ريال  وانفق 
إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  ــون  ــي ــل م  20 ــل  ــاب ــق م ــــارا  دي الــقــوي 
إلى  إضــافــة  بورتسموث  مــن  دوالر)  مليون   28.62 )
مدريد  ريال  نجم  نوعية  من  خطير  مهاجم  وهو  هنتيالر 
ــورو  ي مــلــيــون   20 مــقــابــل  وذلـــك  نيستلروي  فــان  رود 

دوالر). مليون   25.70 )
ويمكن أن تنظر إلى الدوري الممتاز االنجليزي لتجد 

السيولة. هذه  مثل  يمتلك  آخر  ناد  أي  يوجد  ال  انه 
بورتسموث  من  ديفو  جيرمين  ضم  توتنهام  وأعاد 
مليون   21.46 ) إسترليني  جنيه  مليون   15 مقابل 
ويــلــســون  ضــــم  اجـــــل  مــــن  كـــثـــيـــرا  ـــى  ـــح وض دوالر) 
فرنسا  مدافع  أيضا  اشترى  كما  ويغان  من  باالسيوس 

سندرالند. من  شيمبوندا  باسكال 
متربعا  يجلس  ــذي  ال يونايتد  لمانشستر  ويمكن 
تبعات  يتحمل  أن  االنجليزي  الممتاز  الدوري  قمة  على 
الشبان  الالعبين  من  اثنين  بضم  المدى  طويلة  رؤيته 
من  ليايتش  وادم  توسيتش  زوران  وهما  الــواعــديــن 
إسترليني  جنيه  مليون   16 مقابل  بلغراد  بارتيزان 

دوالر). مليون   22.89 )

وألمانيا فرنسا  في  ضعيفة  انتقاالت  سوق 

ما،  نوعا  هادئا  فرنسا  في  االنتقاالت  ســوق  ــان  وك
من  بــرانــداو  الــبــرازيــلــي  مرسيليا  اولــمــبــيــك  ــم  ض فــقــد 
في  ويلتورد  وسيلفان  األوكــرانــي  دونيتسك  شاختار 
هناك  لكن  رين  ستاد  من  أشهر  ستة  لمدة  إعارة  عرض 

البارزة. األخرى  الصفقات  بعض 
لنفسه  يونغ  دي  بأموال  اآلن  إلى  هامبورغ  واحتفظ 
ــر  اآلخ ــو  ه يسعى  الـــذي  ميونيخ  ــرن  ــاي ب يــبــدو  بينما 
عن  مستنكفا  دائما  الحال  هو  كما  أمواله  على  للحفاظ 
يمثله  الــذي  التحدي  من  الرغم  على  تشكيلته  تعزيز 

الصاروخ. بقوة  الصاعد  هوفنهايم  فريق 
التكهنات  ذهبت  إذ  ايطاليا  في  مشابها  األمر  ويبدو 
العب  دروغبا  ديديه  لضم  ميالن  إنتر  بعرض  الخاصة 

الرياح. أدراج  تشلسي 
على  بيكهام  ديفيد  ضم  هو  ميالن  صفقات  ابرز  أما 
تمديد  يتم  وقد  األميركي  جاالكسي  من  اإلعــارة  سبيل 

االيطالي. النادي  مع  االنجليزي  النجم  بقاء 
من  الفترة  هذه  يميز  ما  أهم  أن  عن  هذا  كل  ويكشف 
وخــارج  انــه  إال  األحــاديــث  من  الكثير  ــود  وج االنــتــقــاالت 
األموال  من  القليل  فان  االنجليزي  الممتاز  ــدوري  ال إطار 

يتم إنفاقها. 

األندية اإلنجليزية األبرز والريال الوحيد في إسبانيا  

سيتي يترك بصمته على االنتقاالت الشتوية على رغم فشل صفقة كاكا

قائمة بأبرز صفقات 
االنتقاالت الشتوية

ــات فــتــرة  ــق ــف ـــرز ص ـــأب ــة ب ــم ــائ ــي ق ــل [ فــيــمــا ي
األوروبية  القدم  كرة  بأندية  الشتوية  االنتقاالت 

بعد إغالق التسجيل أمس األول (االثنين):
ــوث  ــم ــس ــورت ب ـــن  م ــــــارا  دي ـــا  ـــان الس ــل  ــق ــت ان  -
 20 مقابل  االسباني  مدريد  ريال  إلى  االنجليزي 

مليون جنيه إسترليني.
ــس  ــاك ـــن أي ــالر م ــي ــت ــن ــــان ه ــــالس ي ــل ك ــق ــت - ان
االسباني  مدريد  ريال  إلى  الهولندي  أمستردام 

مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.
من  ليايتش  وادم  توسيتش  زوران  انتقل   -
يونايتد  مانشستر  إلى  الصربي  بلغراد  بارتيزان 

االنجليزي مقابل 16 مليون جنيه إسترليني.
إلى  بورتسموث  من  ديفو  جيرمين  انتقل   -
مليون   15 مقابل  انجلترا  في  هوتسبير  توتنهام 

جنيه إسترليني.
- انتقل نيغيل دي يونج من هامبورغ األلماني 
إلى مانشستر سيتي االنجليزي مقابل 14 مليون 

جنيه إسترليني.
يونايتد  هام  وست  من  بيالمي  كريج  انتقل   -
 14 مــقــابــل  انــجــلــتــرا  ــي  ف سيتي  مانشستر  إلـــى 

مليون جنيه إسترليني.
توتنهام  إلى  ليفربول  من  كين  روبي  انتقل   -
جنيه  مليون   12 مقابل  انجلترا  فــي  هوتسبير 

إسترليني.
ــوس مــن ويــغــان  ــي ــاالس ــون ب ــس ــل - انــتــقــل وي
مقابل  انجلترا  في  هوتسبير  توتنهام  إلى  اثليتيك 

12 مليون جنيه إسترليني.
- انتقل وين بريدج من تشلسي إلى مانشستر 
جنيه  ــون  ــي ــل م  12 ــل  ــاب ــق م ــرا  ــت ــل ــج ان فـــي  ســيــتــي 

إسترليني.
- انتقل سافيو نسيريكو من بريشيا االيطالي 
تسعة  مقابل  االنجليزي  يونايتد  هام  وست  إلى 

ماليين جنيه إسترليني.
ــز نــزوجــبــيــا مـــن نــيــوكــاســل  ــارل ــش - انــتــقــل ت
جنيه  ماليين   6 مقابل  اثليتيك  ويغان  إلى  يونايتد 

إسترليني.
انجليس  ـــوس  ل مــن  بــيــكــهــام  ديــفــيــد  انــتــقــل   -
على  االيطالي  ميالن  ــى  إل األميركي  جاالكسي 

سبيل االعارة.
ميالن  إنتر  من  كواريسما  ريــكــاردو  انتقل   -
سبيل  على  االنجليزي  تشلسي  ــى  إل االيــطــالــي 

اإلعارة.
- انتقل جو من مانشستر سيتي إلى ايفرتون 

في انجلترا على سبيل اإلعارة.
- انتقل اوليفييه داكور من إنتر ميالن االيطالي 

إلى فولهام االنجليزي على سبيل اإلعارة.
يونايتد  هام  وست  من  فوبير  جوليان  انتقل   -
سبيل  على  االسباني  مدريد  ريال  إلى  االنجليزي 

اإلعارة.

كواريسما  يعار إلى  تشيلسيروبيكين عاد  إلى توتنهام

أرشافين انتقل إلى أرسنالهنتيالر إلى ريال مدريد
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لكن  ذاتها  حد  في  سيئة  تاريخي  نهائي  في  والهزيمة 
الخسارة مرتين متتاليتين في اقل من سبعة أشهر أمام 

االحتمال. تفوق  نفسه  الالعب 
القياسي  الرقم  معادلة  في  آماله  تحطمت  إن  وبعد 
لقبا   14 والبالغ  الكبرى  ــع  األرب بالبطوالت  الفوز  في 
مباراة  في  فيدريه  هزيمة  بعد  نــادال  االسباني  يد  على 
الوقت  حان  الماضي  األحــد  يوم  مجموعات  خمس  من 
في  يبدأ  وربــمــا  قـــراره  السويسري  الــالعــب  يتخذ  لكي 

متفرغ. بمدرب  االستعانة 
مبهر  بشكل  الضربات  تسديد  على  قدرته  ظل  وفي 
أفضل  من  يعد  فيدريه  فــان  يحتاجه  ــذي  ال الوقت  في 
التنس  مالعب  أنجبتهم  الذين  الموهوبين  الالعبين 

العصور. مر  على 
البطوالت  في  فرديا  لقبا   13 على  الحصول  ويبدو 
سنوات  خمس  على  قليال  يزيد  ما  خالل  الكبرى  األربــع 

السويسري. النجم  موهبة  على  التأكيد  بمثابة 
خمس  فيدريه  على  الفوز  من  نادال  تمكن  إن  بعد  لكن 
بالبطوالت  بينهما  نهائية  مــبــاريــات  سبع  فــي  مــرات 
عن  البحث  السويسري  الالعب  على  فان  الكبرى  األربع 

جديدة. سبل 
صغيرة  مجموعة  مع  الكبار  الالعبين  اغلب  ويسافر 
تتأزم  عندما  بنصائحهم  يستعينوا  لكي  األصدقاء  من 
عددا  اقل  مجموعة  بصحبة  يسافر  فيدريه  لكن  األمــور 
أيضا  تتولى  التي  فافرينيك  ميركا  صديقته  تتقدمها 
السويسري  بالنجم  الخاصة  اإلعــالم  مديرة  منصب 

المالي. ومستشاره 
لوندجرين  بيتر  بالسويدي  ارتباطه  أنهى  أن  ومنذ 

متفرغ. بمدرب  االستعانة  عدم  فيدريه  فضل   2003 في 
ــه  ــي ــوس ـــي وخ ـــش ــي روت ــون ــت واســـتـــعـــان فــيــدريــه ب
من  يستفيد  حتى  دائـــم  غير  بشكل  لكن  هــيــجــويــراس 

العالقة  لكن  الرملية  بالمالعب  تتعلق  التي  خبراتهما 
ــري في  ــس ــوي ــس ــل الـــالعـــب ال ــش ــد ف ــع ــت ب ــه ــت مــعــهــمــا ان

المفتوحة. فرنسا  بطولة  لقب  على  الحصول 
معلم  مــن  واإلرشــــاد  للنصح  اآلن  فيدريه  ويحتاج 
النجم  مستوى  برفع  فقط  يكتفي  ال  مخلص  ونــاصــح 
السويسري لكن يساعده على اكتشاف مواطن الضعف 

العالم. على  األول  المصنف  نادال  أداء  طريقة  في 
للفرق  ديفيز  كأس  في  األميركي  الفريق  كابتن  وقال 
لم  لــمــدرب.  حاجة  فــي  ــه  «ان ماكنرو:  باتريك  للرجال 
ألنه  ما  أمر  على  يتكيف  أن  قبل  من  فيدريه  على  يتعين 

بمفرده». األمر  اكتشاف  ويستطيع  للغاية  موهوب 
ال  منافسا  يواجه  أن  عليه  أصبح  فجأة  «لكن  وأضاف 

للغاية».  عنيد  فيدريه  عليه.  الفوز  يستطيع 
مباراة   19 في  مرة   13 خسر  الذي  فيدريه  ويستطيع 
البريطاني  بتدريبات  يستعين  أن  ــادال  ن مع  جمعته 
في  النفسي  الطب  بخبراء  واالستعانة  مــوراي  ــدي  ان
ــذي  ال الــذهــنــي  الــحــاجــز  عــلــى  يتغلب  حــتــى  ــة  ــاض ــري ال

االسباني. منافسه  عن  يفصله 
من  تاريخية  ــاراة  ــب م فــي  خسر  الــذي  فيدريه  وقــال 
خمس مجموعات أيضا أمام نادال في بطولة ويمبلدون 
الشعور  ــذا  ه الــهــي  ــا  «ي الــمــاضــي  تــمــوز  يــولــيــو/  ــالل  خ

. « يقتلني

شيء  كل  تعني  إنها  اللعبة.  هذه  أحب  «أنا  وأضاف 
أكثر  تؤلم  الهزائم  مؤلم.  أمر  الهزيمة  لذلك  لي  بالنسبة 
أو  ويمبلدون  في  حدث  مثلما  قريبا  النصر  يكون  عندما 

المفتوحة». استراليا  في 
يوم  المفتوحة  باستراليا  الرجال  فردي  نهائي  وبعد 
من  الساعة  ونصف  ساعات  أربع  عقب  الماضي  األحد 
االربــع  البطوالت  في  القاب  بسبعة  الفائز  قــال  اللعب 
فيدريه.  أمام  وخيمة  «العواقب  فيالندر:  ماتس  الكبرى 
مباراة  في  أخــرى  مرة  ــادال  ن على  التغلب  سيمكنه  هل 

نهائية».
بخاطر  جــال  يكون  أن  يجب  الــذي  السؤال  هو  وهــذا 

الهزيمة. مرارة  يتجرع  وهو  السويسري  الالعب 
الماضي  األحد  يوم  البطولة  كأس  نادال  رفع  وعندما 
االحتماالت  فــي  فكر  وربــمــا  بعيدا  يحدق  فيدريه  ــذ  اخ

النهائي. في  حدث  ما  تجاه  األخرى 
لكسر  فرصتيه  على  حافظ  ما  إذا  سيحدث  كان  ماذا 
إرسال نادال خالل المجموعة األولى وماذا كان سيحدث 
ليهدي  الفاصل  الشوط  خالل  مزدوجا  خطأ  يرتكب  لم  إذا 

الثالثة. المجموعة  في  الفوز  االسباني  الالعب 
من  بأكثر  الــفــوز  مــن  تمكن  إذا  سيحدث  ــان  ك ـــاذا  وم
خالل  فرصة   19 أصل  من  نادال  إرسال  لكسر  نقاط  ست 

اللقاء.

البدنية  بتدريباته  اهــتــم  إذا  سيحدث  ــان  ك ـــاذا  وم
تسونغا  ويلفريد  جو  والفرنسي  موراي  مثل  اكبر  بشكل 

اليسرى. بيده  يلعب  كان  إذا  سيحدث  كان  وماذا 
اللعب  مــن  متمكنا  ــون  أك أن  «وددت  فيدريه:  ــال  وق
في  الكرة  تسديدة  من  أتمكن  حتى  أيضا  اليسرى  بيدي 
الصحيح  الجانب  على  وليس  لــه  المعاكس  الجانب 

اإلرسال». كسر  فرص  خالل 
هذا  مثل  عنيف  ــرار  ــق ل فــيــدريــه  ــاذ  ــخ ات يــكــون  ــا  ــم ورب
نادال  أن  في  الوحيد  السبب  لكن  الشيء  بعض  متأخرا 
توني  وعمه  مدربه  نظر  بعد  هو  اليسرى  بيده  يلعب 
اليمنى  يده  يستخدم  كان  االسباني  الالعب  إن  رغم  على 

والدته. عند 
باليد  اللعب  على  ــادال  ن شقيقه  ابــن  توني  وشجع 
أن  وبدا  مايوركا  في  مهاراته  ينمي  كان  عندما  اليسرى 
اآلن  يحمل  نادال  أن  إذ  للغاية  النظر  بعيدة  الخطوة  هذه 

الكبرى. األربع  البطوالت  بين  من  ألقاب  ثالثة 
لنصيحة  المفتوحة  أميركا  بطل  فيدريه  ويحتاج 
األميركي  ــم  رق معادلة  أراد  مــا  إذا  النظر  بعيدة  ــرى  أخ
في  لقبا   14 على  الحاصل  ســامــبــراس  بيت  المعتزل 
الالعب  فرص  إن  وخصوصا  الكبرى  األربــع  البطوالت 
التغلب  في  تكمن  االنجاز  هذا  تحقيق  في  السويسري 

نادال.  على 

من أجل التغلب على نادال

هل حان الوقت كي يستعين فيدريه بمساعدة خارجية؟ 
   § لندن - رويترز 

بطولة  جوائز  توزيع  مراسم  أثناء  فيدريه  روجيه  عيني  من  انهمرت  التي  الدموع  كشفت   ]
السؤال  وأصبح  السويسري.  النجم  يعيشها  التي  المأساة  حجم  عن  للتنس  المفتوحة  استراليا 
التقليدي  غريمه  أمام  تاريخي  نهائي  في  أخرى  مرة  هزيمته  آثار  من  فيدريه  يتعافى  متى  هو  اآلن 

رفائيل نادال.

§ روما - أ ف ب

الــبــرازيــلــي  المنتخب  ـــدرب  م رضـــخ   ]
ــوس  ــت ــن ــوف ــــا لـــرغـــبـــة ي ــــغ كــــارلــــوس دون
كارفاليو  لمهاجمه  السماح  بعدم  االيطالي 
مع  ــة  ــارك ــش ــم ــال ب امــــــاوري  ــرا  ــي ــف ــي اول دي 
امــام  ــة  ــودي ال الــمــبــاراة  فــي  «السيليساو» 
المباراة  في  العالم  بطل  االيطالي  نظيره 
شباط  ــر/  ــراي ــب ف  10 ــي  ف ــررة  ــق ــم ال ــة  ــودي ال

الحالي على استاد اإلمارات في لندن.
لهذه  ــــاوري  ام اســتــدعــى  ــا  ــغ دون ـــان  وك
اشبيلية  مهاجم  مــن  ــدال  ب ليحل  الــمــبــاراة 
من  الكثير  أثار  ما  فابيانو،  لويس  االسباني 
الجدل الن مهاجم «السيدة العجوز» ينتظر 

االيطالية  الجنسية  عــلــى  حــصــولــه 
«االزوري»  مع  المشاركة  اجــل  من 

عوضا عن المنتخب البرازيلي.
ورأت والدة اماوري، جانيت، 

الى  نجلها  استدعى  دونغا  بان 
الن  ليس  البرازيلي  المنتخب 

خدماته  الى  يحتاج  األخير 
ــد  ــري ي الــــمــــدرب  الن  ــــل  ب

من  االيطاليين  حــرمــان 
«رميه»  ثم  ومن  خدماته 

خارج «السيلساو».
ــت  ــي ــان وأضـــــافـــــت ج

لصحيفة  ــح  ــري ــص ت فـــي 
ــل»:  ــرازي ب دو  «جـــورنـــال 

نجلي  يستدعي  «دونــغــا 
ـــــل الــقــضــاء  ــــن اج ـــط م ـــق ف

مع  يلعب  ان  إمكانية  على 
المنتخب االيطالي».

يوفنتوس  ان  ــدو  ــب وي
ـــره  ـــم ـــض ي ــــــا  م أدرك 

على  وحفاظا  دونغا 
المنتخب  مصلحة 

ــــي، عــلــى  ــــال ــــط االي
عدم  قــرر  ــــح،  األرج
ـــاوري  الــســمــاح الم
ـــام الـــى  ـــم ـــض ـــاالن ب

المنتخب البرازيلي 

بحجة ان االستدعاء جاء متأخرا.
ــاد الــبــرازيــلــي  ــح ـــر االت وقـــد أكـــد هـــذا األم
فيه:  وجــاء  (الثلثاء)  أمس  ــدره  أص ببيان 
لن  يوفنتوس  بان  امــاوري  أعلمنا  «بعدما 
قرر  البرازيل)،  (مع  باللعب  اإلذن  يمنحه 
استدعاء  عدم  سيليساو  في  الفني  الطاقم 
للمباراة  فابيانو  لويس  من  بدال  مهاجم  أي 

امام ايطاليا».
احــد  عــامــا)   28) ـــــاوري  ام ــد  ــع وي

الــدوري  في  المهاجمين  أفضل 
انتقل  ـــو  وه االيـــطـــالـــي، 

الماضي  الصيف 

الى يوفنتوس من باليرمو في صفقة بلغت 
على  انــه  إال  يـــورو،  مليون   22.8 قيمتها 
المنتخب  الى  دونغا  يستدعه  لم  ذلك  رغم 
الوطني ما دفعه الى إبداء رغبته في الدفاع 
حصوله  ينتظر  ــو  وه ايطاليا،  ـــوان  أل عــن 
من  تزوجه  بحكم  ايطالي  سفر  جــواز  على 

ايطالية.
المنتخب  مـــدرب  ــدو  ــب ي وال 
ــو  ــل ــي ــش ــارت االيــــطــــالــــي م
لفكرة  متحمسا  ليبي 
اماوري  استدعاء 
«االزوري»  ــى  ال
مؤخرا  ــه  وج اذ 
لالعب رسالة 
ــة»،  ــط ــب ــح «م
ــــــــــــــــــك  وذل
بـــقـــولـــه 

«نحن نملك الكثير من الالعبين االيطاليين 
من الطراز الرفيع وال نبحث عن العب يحمل 

مزدوجة». جنسية 
بين  اإلمارات  استاد  مواجهة  وستكون 
ايطاليا والبرازيل «بروفة» لكأس القارات 
يــونــيــو/   28 ـــى  ال  14 مـــن  ــام  ــق ــت س ــي  ــت ال
ان  اذ  إفريقيا،  جنوب  في  المقبل  حزيران 
الى  ذاتها  المجموعة  في  وقعا  المنتخبين 
إفريقيا  بطل  المصري  المنتخبين  جانب 

الكونكاكاف. بطلة  المتحدة  والواليات 
لمواجهة  ـــدا  ج متحمسا  لــيــبــي  وبـــدا 
قائال:  شــعــوره  عــن  ــرب  أع ــو  وه الــبــرازيــل 
ينتظرنا  ــذي  ال للتحدي  ــدا  ج متأثر  ــا  «أن
الــمــبــاراة  ــذه  ه انتظر  ــا  أن ــل،  ــرازي ــب ال امـــام 
التي  األولـــى  ــرة  ــم ال ــا  ــه ألن الــصــبــر  ــارغ  ــف ب

الكبير». المنتخب  هذا  فيها  أواجه 
من  أتمكن  ال  ان  غريب  أمر  «انه  وواصل 
في  عاما   40 خــالل  البرازيل  ــام  ام اللعب 
العام  هذا  ان  إال  ومدرب،  كالعب  القدم  كرة 
مناسبتين،  فــي  المنتخب  ــذا  ه سألتقي 
إذ  القارات  كأس  في  والثانية  ودية  األولى 

مرتين». أواجهه  ان  المحتمل  من 
سجله  عــلــى  يــحــافــظ  ان  ليبي  ــل  ــأم وي
للمباراة  المنتخب  مع  الهزائم  من  الخالي 
ــي وهــو  ــوال ــت ــن عــلــى ال ــي ــالث ــث الــثــانــيــة وال
عدد  حيث  من  القياسي  الرقم  حطم  كــان 
«االزوري»  ــع  م ــم  ــزائ ه دون  ــات  ــاري ــب ــم ال
ــزو في  ــوت والــمــســجــل بــاســم فــيــتــوريــو ب
القياسي  الرقم  عادل  كما  الثالثينيات 
ــــي الــــــذي يـــتـــشـــاركـــه مـــدربـــا  ــــدول ال
ألفيو  سابقا  واسبانيا  األرجنتين 
ــر  ــي ــي ــاف ـــي وخ ـــل ـــازي ب
على  كليمنتي 

التوالي.

§ كوااللمبور - أ ف ب

[ أدانت اللجنة التنفيذية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم بشدة االنتقادات التي وجهها رئيس االتحاد السعودي 
برئاسة  اآلسيوية  التحكيم  للجنة  المطلق  دعمها  مؤكدا  اآلسيوي  التحكيمي  الجسم  الى  فهد  بن  سلطان  األمير 

اإلماراتي يوسف السركال في اجتماعها الذي عقد في كوااللمبور أمس (الثلثاء).
بعد  السركال  باتجاه  قاسية  انتقادات  ووجه  اآلسيوي  التحكيم  على  عنيفا  هجوما  شن  سلطان  األمير  وكان 
المباراة التي جمعت منتخب بالده في مواجهة كوريا الجنوبية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضمن 

خسرها  والتي   2010 مونديال  الى  المؤهلة  اآلسيوية  القارة  تصفيات 
ذلك  من  ابعد  الى  ذهب  انه  حتى  صفر/2،  األخضر  المنتخب 

عندما اتهم االتحاد اآلسيوي بالتآمر ضده.
بن  محمد  القطري  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  وقال 

االنتقادات  بشدة  «ندين  االجتماع:  بعد  همام 
ورئيسها  التحكيم  لجنة  الـــى  الــمــوجــهــة 

الجميع  ونناشد  اآلسيويين  والحكام 
احترام مبادئ الروح الرياضية».

الحكم  سجل  ــأن  ب هــمــام  بــن  واكـــد 
عبدالملك  عبدالبشير  السنغافوري 

اختير  وقـــد  ــا  ــالق إط عليه  ــار  ــب غ ال 
بسبب  ـــاراة  ـــب ـــم ال ــــذه  ه لــقــيــادة 

كفاءاته.
التنفيذية  اللجنة  ورفــعــت 
كونغرس  الــى  توصيات  عــدة 
عقده  الــمــقــرر  ــاري  ــق ال ــاد  ــح االت

أيار  مايو/   8 في  كوااللمبور  في 
المقبل ابرزها:

الــقــاري  ــاد  ــح االت رئــيــس  يصبح   -
االتحاد  لرئيس  نائبا  حكما  اآلســيــوي 
كل  تتمتع  ان  على  (الــفــيــفــا)،  ــي  ــدول ال

لها  بممثل  القارة  في  جغرافية  منطقة 
في اللجنة التنفيذية للفيفا.

لمنصب  المرشحين  على  يتوجب   -
لعضوية  او  ـــوي  ـــي اآلس ـــاد  ـــح االت ــس  ــي رئ

ان  الــدولــي  االتــحــاد  فــي  التنفيذية  اللجنة 
يكونوا انتخبوا أعضاء في اللجنة التنفيذية 

كاملة  والية  طوال  وعملوا  اآلسيوي  لالتحاد 
من اربع سنوات.

االتحاد اآلسيوي يدين انتقادات سلطان بن فهد يوفنتوس يبقي الباب مفتوحًا الماوري للعب مع إيطاليا


