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الحساب الختامي الموحد للعام 2009 

446 مليون دينار عجز الموازنة منها 72 للتسلح

حشود غفيرة تودع الشيخ العكري إلى مثواه األخير
§ الديه - محمد الجدحفصي

محمد  الشيخ  غفيرة  حشود  ودعــت   [
أن  بعد  ــر،  ــي األخ ــواه  ــث م ــى  إل الــعــكــري  علي 
ووري  حيث  )الجمعة(،  أمــس  فجر  توفي 
جثمانه الثرى في مقبرة اإلمام بجدحفص. 
البحرين  مناطق  مختلف  من  اآلالف  وتقاطر 
مستذكرين  التشييع،  مراسم  في  للمشاركة 
الجميع،  نفوس  فــي  وأثـــره  الفقيد  مناقب 

ــق الــمــوكــب  ــل ــط ــه الـــامـــحـــدود. وان ــائ ــط وع
ــات من  ــئ ــم ـــارك فــيــه ال ـــذي ش الــجــنــائــزي ال
مــروراً  الفقيد  منزل  مــن  ــال  ــف واألط النسوة 
محمد  الشيخ  وأدى  الكبير.  الــديــه  بمأتم 
ثم  ــن  وم الــجــنــازة،  ــاة  ص الربيعي  صالح 
بكاء  وسط  مجدداً  األكف  على  الجثمان  ُرفع 
المعزين  جموع  على  خيما  شديدين  وحزن 

بفقده، لتتم مواراته الثرى.                            
)التفاصيل ص5 (

وصل أمس 23 ناجيًا... حالتان في المستشفيات األردنية مازالتا خطيرتين  

 تشييع الضحايا الثاث في حادثة األردن
§ الوسط - علي الموسوي

] شّيعت البحرين مساء أمس 
الضحايا  جثامين  )الــجــمــعــة(، 
في  مصارعهم  لقوا  الذين  الثاث 
بحرينية  حافلة  انــقــاب  حــادث 
ــس  أم ــاح  ــب ص وقـــع  األردن،  فـــي 
فيه  وأصيب  )الخميس(،  األول 
ــروح  ــج ـــاب ب ـــرك ـــر مـــن ال ـــدد آخ ع

وكسور متفاوتة.
أبوصيبع  قرية  الــحــزن  ــّم  وع
فــقــيــدهــا  ــان  ــم ــث ج ووري  ــث  ــي ح
ــي ســلــطــان  ــل ــود ع ــم ــح ـــاب م ـــش ال
الــحــزن  ــم  ــّي خ كــمــا  ـــًا(،  ـــام ع  25(
جثمان  بتشييع  ــان،  ــرزك ك على 
ـــاء  ـــاب مــحــمــود، وف ـــش زوجـــــة ال
جاسم الفردان. كما شّيعت الدراز 
جمعة  ــة  ــدري ب الــشــابــة  فقيدتها 

عبدالحسين )34 عامًا(.
البحرين  ــار  ــط م عــبــر  ـــل  ووص
الدولي عصر أمس، 23 بحرينيًا، 
ــن الــنــاجــيــن من  ــة م ــي كــدفــعــة أول
ــان  ــاب الــحــافــلــة، وك ــق ـــادث ان ح
الصحة  ــــر  وزي اســتــقــبــالــهــم  فـــي 
مسئولي  من  وعدد  الحمر،  فيصل 

الوزارة.
ــن  ــي ــاب ــص ــم ــــل جــمــيــع ال ــــق وُن
ــوزارة  ب خاصة  حافلة  بواسطة 

السلمانية  مجمع  ــى  إل الصحة، 
الفحوصات  إجــراء  وتــم  الطبي، 

الطبية واألشعة لهم، 
ـــ  ــــات ل ــــوم ــــل ــــع وأشــــــــــــارت م
من  حالتين  أن  ــى  إل »الــوســط«، 
في  المتواجدين  اإلصابة  حاالت 
تم  إذ  خطيرتين،  مازالتا  األردن، 
لبتر  المتعرضات  إحـــدى  ــاج  ع
يد  بتر  سيتم  فيما  ـــراف،  األط في 

الحالة الثانية.
دفعة  ــود  ــع ت أن  ــرر  ــق ــم ال ومـــن   
ـــوم  ـــي ــــن الــــــركــــــاب، ال ـــــــرى م أخ

)الــســبــت(، وســتــصــل الــطــائــرة 
عند  الــدولــي  البحرين  مطار  إلــى 
دقائق  وخمس  الثالثة  الساعة 

عصر اليوم.
ــن  ــري ــح ــب وحـــــــرص طـــلـــبـــة ال
ــاب  رك مــشــاركــة  على  األردن  ــي  ف
الدعم  وتقديم  مصابهم،  الحافلة 
الطلبة  وتوافد  لهم،  والمساندة 
فيه  يتواجد  الـــذي  الفندق  على 
ــة فـــي الــعــاصــمــة  ــل ــاف ــح ــــاب ال رك

األردنية عّمان. 
)التفاصيل ص4(

حالة من الحزن خّيمت على العائدين من األردن )تصوير: عقيل الفردان(    

حشود غفيرة شيعت الشيخ العكري أمس  

متهم مصري بالتجسس إلسرائيل 
يكشف 3 شبكات في سورية ولبنان

»األمم المتحدة«: 15% اإلنفاق 
على »االبتدائي« في البحرين

] ذكرت الصحف المصرية أمس )الجمعة( أن اعترافات المصري 
المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل طارق عبد الرزاق أدت إلى الكشف 
اإلسرائيلي  االستخبارات  جهاز  لصالح  تجسس  شبكات  ثــاث  عن 
إحدى  في  متهمًا  سوريًا  أن  إلى  مشيرة  ولبنان،  سورية  في  )الموساد( 
»المصري  صحيفة  ونقلت  الماضي.  الشهر  إعدامه  تم  القضايا  هذه 
اليوم« المستقلة عن مصدر أمني قريب الصلة من قضية التجسس، أن 
»كشف مصر للمتهم ساعد سورية ولبنان على اإليقاع بثاث شبكات 

تجسس تعمل لصالح الموساد في البلدين«.                   ) التفاصيل ص25(

السكان  حالة  بشأن  للسكان،  المتحدة  األمم  صندوق  تقرير  كشف   [
في  االبتدائي  التعليم  طاب  على  اإلنفاق  نسبة  أن  عن   2010 العام  في 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  من  مئوية  كنسبة  البحرين، 

تبلغ 15.4 في المئة.
و أشار التقرير الذي جاء بعنوان: »من األزمات والنزاعات إلى مرحلة 
الخامس  الصف  إلى  يصلون  من  نسبة  أن  إلى  التغيير«،  أجيال  التجديد: 
تشكل  فيما  المئة،  في   100 يمثلون  الذكور  من  البحرين  في  االبتدائي 

اإلناث ما نسبته 98 في المئة،                    )التفاصيل ص3(
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§ الوسط - مالك عبداهلل، حسن المدحوب

] بلغ إجمالي عجز موازنة العام 2009 بحسب الحساب 
 31 ف��ي  المنتهية  المالية  للسنة  للدولة  الموحد  الختامي 
دينار،  مليون   446 المذكور  للعام  األول  كانون  ديسمبر/ 
بلغ  ارتفاعًا  المحصلة  الفعلية  اإلي���رادات  تحقيق  رغم  على 

المعتمدة  المبالغ  عن  المئة  في   22
ل��ه��ا ض��م��ن ال��م��وازن��ة 

المذكورة. 

من  والتطوير  التسليح  مشروعات  مصروفات  وبلغت 
مليون   72( نحو  األمنية  لألجهزة  المعتمدة  الموازنة  خارج 
دينار(، مقارنة بنحو )70 مليون دينار( في العام 2008 تم 
أي  األمنية،  لألجهزة  المعتمدة  الموازنة  خارج  من  صرفها 

بزيادة قدرها 2.8 في المئة.
وال��دف��اع  ل��ألم��ن  ال��م��ت��ك��ررة  ال��م��ص��روف��ات  زادت  ك��م��ا 

)ال��داخ��ل��ي��ة، ال���دف���اع، ال��ح��رس ال��وط��ن��ي، ج��ه��از األم��ن 
ال���وط���ن���ي( ع����ن االع���ت���م���اد 

لها  المعتمد  األص��ل��ي 
العام  موازنة  في 
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 515.170.000( إل��ى  دي��ن��ار(   488.955.000( م��ن 
األمنية  المصروفات  في  اإلضافية  الزيادة  لتكون  دينار(، 
بعد التعديالت بلغت )26.215.000 دينار(، لتكون نسبة 
تشكل  اإلض��اف��ي��ة  االع��ت��م��ادات  بعد  األمنية  ال��م��ص��روف��ات 
المتكررة  المصروفات  مجموعة  من  المئة  في   30.4 نسبة 
الفعلية والبالغة )1.692.316.479 

دينار(.

)التفاصيل في ملحق الحساب الختامي 2009(
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الباخرة »كوستا« تصل البحرين وعلى متنها 3200 سائح
§ ميناء خليفة بن سلمان - محرر الشئون المحلية 

عند  ــة(  ــع ــم ــج )ال أمــــس  صــبــاح  رســــت   [
كوستا  ــرة  ــاخ ــب ال صــبــاحــًا  الــثــامــنــة  الــســاعــة 
سلمان،  بن  خليفة  ميناء  على   Deliziosa
معظمهم  ــح  ــائ س  3200 متنها  عــلــى  كـــان  إذ 

يحملون الجنسية اإليطالية.
األجــانــب  السائحين  استقبال  ــي  ف ـــان  وك
الثقافة  بـــــوزارة  الــســيــاحــة  ــاع  ــط ق مــســئــولــو 
المساعد  الوكيل  بأعمال  القائم  رأسهم  وعلى 
أعضاء  وكذلك  ياسين،  أحمد  ندى  للسياحة  
ــة تـــجـــارة وصــنــاعــة  ــرف ــغ ــة ب ــاح ــي ــس لــجــنــة ال
السياحة  قطاع  مــن  حــرصــًا  ــك  وذل البحرين، 
على  وإطالعها  المختلفة  الجهات  إشراك  على 
الخدمات  لتطوير  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات 
مرئياتها  وتلمس  البواخر  بسياحة  المعنية 

في إمكانات التطوير.

بحسن  يليق  مميز  استقبال  تنظيم  ــم  وت
مملكة  عن  المعروف  الضيافة  وكــرم  الوفادة 
كوستا  ــرة  ــاخ ب لــســيــاح  وشعبها  الــبــحــريــن 
هذا  في  األولى  للمرة  ترسو  التي   Deliziosa

الموسم.
ــال الــوكــيــل  ــم ــأع ــم ب ــائ ــق ـــك ذكــــرت ال ـــى ذل إل
أن  يــاســيــن،  أحــمــد  نــدى  للسياحة  المساعد 
ارتفع  الموسم  لــهــذا  اإلجــمــالــي  السياح  ــدد  ع
مقارنة باألعوام السابقة  ليبلغ 27 ألفًا و491 
القطاع  أن  إلى  مشيرة  أمس،  يوم  حتى  سائحًا 
من  ممكن  عائد  أقصى  لتحقيق  ويخطط  يرنو 
االقتصاد  على  السياحية  الــزيــارات  هذه  مثل 

الوطني. 
كل  مع  اتخذت  ترتيبات  هناك  أن  ــرت  وذك
الجهات المعنية في المملكة التي أبدت تعاونا 
النجاح،  تحقيق  فــي  أسهم  وملموسا  كبيرا 
حيث  السياحية  الباصات  شركات  وباألخص 

السياح  سالمة  تضمن  اشتراطات  وضــع  تم 
تدريبية  دورات  تنظيم  على  العمل  ويــجــري 
السياح  ــع  م الــتــعــامــل  كيفية  ــي  ف للسائقين 
لضمان  وذلك  الطارئة  المواقف  في  والتصرف 
أفضل مستويات األداء والتعامل اآلمن والالئق 

مع ضيوف المملكة.
وأضافت »من خالل استطالعات للرأي تمت 
طريق  عن  البحرين  إلى  القادمين  السياح  مع 
الماضية  الفترة  ــالل  خ السياحية  الــبــواخــر 
من  المملكة  فــي  ـــدوه  وج لما  دهشتهم  ـــدوا  أك
وحضارية  وأثرية  وتاريخية  سياحية  معالم 
األصيلة  البحرينية  بالروح  أشادوا  كما  غنية، 
وحسن  الطيبة  المعاملة  مــن  لمسوها  التي 
ــال بــيــن الــمــرافــق  ــق ــت ــة االن ــول ــه الــضــيــافــة وس
مدة  تكون  أن  في  رغبتهم  مؤكدين  المختلفة، 
كل  على  االطالع  لهم  يتسنى  كي  أطول  الزيارة 

المعالم التراثية والسياحية في المملكة«.

السياح أثناء نزولهم من الباخرة اإليطالية »كوستا« في ميناء خليفة بن سلمان

مسئولو السياحة يرحبون بالسياح

»التربية« تنظم مسيرة
 »غلوب الخضراء« في محمية العرين

§ مدينة عيسى - وزارة التربية 

إفادة  أجل  من  والمالحظة  التعلم  برنامج  يقيم   [
مسيرة  والتعليم  التربية  ــوزارة  ب  GLOBE البيئة 
السادسة  نسختها  في  السنوية  الخضراء  جلوب 
العرين  بمحمية   »GLOBE GREEN WALK«
البحرين،  في  الطبيعية  المحميات  من  تعتبر  التي 
ديسمبر/   30 القادم  الخميس  يوم  صباح  في  وذلك 

كانون األول 2010.
ــة( إن  ــع ــم ــج ـــس )ال ــان أم ــي ــي ب ـــــوزارة ف ــت ال ــال وق
وتشتمل  البرنامج  أنشطة  ضمن  تــأتــي  الفعالية 
 250 بمشاركة  وترفيهية  تعليمية  مسابقات  على 
الدراسية  المراحل  جميع  من  والمعلمين  الطالب  من 
في  ومتخصصين  الجامعات  طــالب  مع  بالتعاون 
محترفين  ومصورين  والتصنيف  والبيئة  الطبيعة 
في مسابقة حصر وتصنيف أكبر عدد ممكن من أنواع 
ونباتات  مفصليات،  حشرات،  من  الحية  الكائنات 
ــة، وطــيــور  ــري ــح ــة وب ــري ــات ب ــوان ــي ــة، وح ــراوي ــح ص
االتـــزان  فــي  وأهميتها  خصائصها  على  والــتــعــرف 

البيولوجي وسيتم ذلك خالل 6 ساعات.
بمملكة  للبرنامج  الوطني  المنسق  وأوضــحــت 
إلى  تــهــدف  المسيرة  أن  ــة،  ــن دي ــن  ب ـــاء  وف البحرين 
العرين  محمية  في  البيولوجي  التنوع  على  التعرف 
البحرين،  مملكة  لبيئة  مصغرا  نموذجا  باعتباره 
عن  بعيدة  مبتكرة  بطرق  التعليمية  المناهج  إلثراء 

والمنافسة  التعاون  روح  وتعزيز  والحفظ،  التلقين 
العلمية،  والمهارات  الهوايات  وتنمية  الطالب،  بين 
ونشر  وإبداعاته،  وهواياته  اهتماماته  بحسب  كل 
وغير  مشوقة  بطريقة  الــطــالب  بين  البيئي  الــوعــي 
تقليدية، وتوفير بيئة مشوقة ومحفزة للتعلم وبيئة 
المواهب،  وصقل  واالبتكار  للتميز  داعمة  تعليمية 
بين  الخبرات  ونقل  التعليمي  التبادل  عملية  وتفعيل 
وتنمية  المجال،  هــذا  في  واالختصاصيين  الطالب 
بالمعلومات  والمشاركة  التفاعلي  األسلوب  مهارة 

واآلراء والتجارب.

وفاء بن دينة

»الملحقية الثقافية« تقدم عرضًا 
عن البحرين بمكتبة الكونغرس

§ المنامة - وزارة الخارجية 

الثقافية  الملحقية  نظمت   [
في  ــن  ــري ــح ــب ال مــمــلــكــة  بــســفــارة 
ـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة  ـــوالي ال
مكتبة  جمهور  مــع  مفتوحا  لقاء 
مملكة  عن  األميركي  الكونغرس 
ـــك  الــبــحــريــن ومــنــجــزاتــهــا وذل
العربي  العالم  مركز  من  بدعوة 

في المكتبة.
وقــــــد قــــدمــــت الـــمـــســـتـــشـــارة 
محاضرة  ــراد  م عائشة  الثقافية 
وعرضت  البحرين،  مملكة  ــن  ع
ــــورا تــوضــح  ــور ص ــه ــم ــج ــى ال ــل ع
والحاضر  الماضي  في  معالمها 

ــي  ــت ـــارات ال ـــض ـــح ـــل ـــت ل ـــرق ـــط وت
ــا مــثــل دلــمــون  ــه ــي ــل ــت ع ــب ــاق ــع ت
ــن  ــــا م ــــم ــــره ــــي ـــــوس وغ ـــــل ـــــاي وت

الحضارات. 
الحياة  أســالــيــب  ـــراد  م ــن  ــي وب
ــن  ــه ــم ــة وال ــي ــب ــع ــش ــــرف ال ــــح وال
ـــت ســــائــــدة فــــي تــلــك  ـــان ـــي ك ـــت ال
تحدثت  كما  التاريخية،  الحقب 
مبتدئة  ــن  ــري ــح ــب ال ــر  ــاض ح عـــن 
ــث واســتــقــالل  ــدي ــح ــخ ال ــاري ــت ــال ب
ــاء  ــن ـــــى ب ــــــوال إل الـــبـــحـــريـــن وص
الــنــهــضــة الــحــديــثــة واســتــكــمــال 
ــورات  ــط ــت ــاء الــمــؤســســات وال ــن ب
المشهودة  والتغيرات  الجديدة 

اإلصالحي  العهد  ظل  في  للمملكة 
حمد  الملك  جاللة  الــبــالد  لعاهل 
مجاالت  في  خليفة  آل  عيسى  بن 
الحديثة  المعالم  مبينة  التعليم، 
التي ترخز بها البحرين والنهضة 
تشهدها  التي  الكبيرة  العمرانية 
الثقافية  والمؤسسات  المملكة، 

واإلعالمية في المملكة.
ــم  ــي ــل ــع ــت ــــت إلـــــــى ال ــــرق ــــط وت
باعتباره الرافد األساس لتشكيل 
والمشروعات  البحرين  مستقبل 
التطويرية التي يشهدها من أجل 
االرتقاء بالمخرجات التي تصنع 

مستقبل المملكة.

المشاركون في اللقاء المفتوح الذي نظمته الملحقية الثقافية البحرينية في مكتبة الكونغرس

أكاديميون ينتقدون آلية تنفيذ 
استراتيجية جامعة البحرين لألعوام 2009 - 2014

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

األكاديميين  من  عــدد  انتقد   [
التي  اآللية  البحرين،  جامعة  في 
الجامعة  إدارة  خاللها  من  تعمل 
ــا  ــه ــت ــي ــج ــي ــرات ــت ــذ اس ــي ــف ــن عـــلـــى ت
 ،2014  -  2009 الــــجــــديــــدة 
بالطريقة  تسير  ال  أنها  معتبرين 

الصحيحة. 
الجامعة  إدارة  أن  إلى  وأشاروا 
إلدارة  ــداً  ــدي ج قسمًا  استحدثت 
الصالحيات  ويمتلك  المشاريع، 
االستراتيجية،  تنفيذ  على  للعمل 
إال أنه ال يضم خبراء في مجال إدارة 
المبتكرة،  التعليمية  المشاريع 
قبل  من  يراقب  المكتب  أن  مبينين 
مجلس التنمية االقتصادية، على 
مملكة  رؤية  ضمن  جاء  أنه  اعتبار 
 ،2030 ــة  ــادي ــص ــت االق الــبــحــريــن 
لالرتقاء بالمستوى التعليمي في 

البحرين.
الزمنية  »الــمــدة  أن  واعــتــبــروا 
طويلة  االســتــراتــيــجــيــة  لتنفيذ 
في  نعيش  أننا  حين  في  المدى، 
إن  ويقال  اآللــي،  الحاسب  عصر 
تتضاعف  اإلنــســانــيــة  المعرفة 
تــنــفــيــذ  ـــس  ـــي ول ــــــــوام،  أع  5 كــــل 
فأين  جــامــعــيــة،  اســتــراتــيــجــيــة 

أعوام؟«.  5 بعد  سنكون 
األفــكــار  بين  ــن  »م أن  وذكـــروا 
إنشاء  ــو  ه الــقــســم،  نفذها  الــتــي 
وهي  التطبيقي،  التعليم  كلية 
من  العديد  حولها  يدور  األخــرى 
النخفاض  االستفهام،  عــالمــات 
الكلية،  في  المقدم  التعليم  جودة 
ــــن عــمــر  ــــوات م ــــن وتـــضـــيـــيـــع س
قوانين  بين  ويتيهون  الطلبة، 
بانتقالهم  المتعلقة  الجامعة 
البكالوريوس،  دراسة  إكمال  إلى 
الدبلوم  لمرحلة  اجتيازهم  بعد 

الكلية«. في 
أسموه  ما  وجود  إلى  وأشاروا 
هيكل  فــي  اإلداري  »التضخم  بـــ 
»تم  أن  موضحين  الــجــامــعــة«، 
ــب  ــاص ــن ــم ـــن ال خــلــق الـــعـــديـــد م
مسئولين  وتــعــيــيــن  ــــــة،  اإلداري
ـــذي  ـــت ال ـــوق ـــي ال ـــن، ف ـــري ـــدي وم
ــس الــتــنــمــيــة  ــل ــج ــه م ــي ــى ف ــع ــس ي
ــل  ــي ــل ــق ـــــــى ت االقـــــتـــــصـــــاديـــــة إل
ــالل  ـــن خ الـــمـــواقـــع اإلداريــــــــة، م
ــة  ــاري ــش ــت ــات االس ــرك ــش ــب ال ــل ج

الكبرى«.
استغربوا  ــر،  آخ سياق  ــي  وف
ـــــاء  ــن رؤس ــي ــي ــع ــــي ت ـــر ف ـــأخ ـــت ال
فترة  انتهاء  بعد  الجدد،  األقسام 
منذ  السابقين  الــرؤســاء  تعيين 
 ,2010 نــيــســان  أبـــريـــل/  شــهــر 

أن  إلى  ذاتــه  الوقت  في  منّوهين 
»من المفترض أن العمداء ونواب 
إلى  يــعــودون  الجامعة،  رئيس 

ــس فــي الــجــامــعــة  ــدري ــت مــهــنــة ال
أن  إال  تعيينهم،  فترة  انتهاء  بعد 
الجامعة،  فــي  حــالــيــًا  الــحــاصــل 
في  لمراكز  كرؤساء  تعيينهم  يتم 
الجامعة،  في  مختلفة  مجاالت 
بــتــدريــس  ـــون  ـــوم ـــق ي ـــم  ـــه أن أو 
ــذي  ـــر ال ــط، األم ــق ـــادة واحــــدة ف م
االرتــيــاح،  ــدم  ع مــن  حالة  يخلق 
اإلداري،  الــتــســيــب  إلـــى  ــو  ــدع وي
الجامعة  قــوانــيــن  أن  ــم  رغ على 
إلــى  اإلداري  عـــودة  عــلــى  تــنــص 
الــتــدريــس  ــي  ف ــي  ــم ــادي األك دوره 

والبحث«.
أســمــوه  ــا  م هــنــاك  أن  ــــروا  وذك
إلى  الجامعة،  من  »التسرب  بـــ  
ـــوزارات  الــمــواقــع اإلداريـــة فــي ال
األخــرى«،  الحكومية  والهيئات 
مبينين أن »تبعث الجامعة عدداً 
دراساتهم  إلكمال  األســاتــذة  من 
الخارج،  من  عليا  شهادات  وأخذ 
إلــى  عـــودتـــهـــم  ـــد  ـــع وب ـــم  ـــه أن إال 
العمل  ــى  إل ينتقلون  البحرين، 
حكومية  ومؤسسات  وزارات  في 
مسمى  ــت  ــح ت ــة،  ــع ــام ــج ال ــر  ــي غ
ما  تثبيتهم،  يتم  وبعدها  إعارة، 
ــوال  األم عــن  التساؤل  يستدعي 
لتدريس  الجامعة  أنفقتها  التي 

ذاك؟«. أو  األستاذ  هذا 
ــال  ــج ـــــي حــديــثــهــم عــــن م وف
الجامعة،  ــي  ف العلمي  الــبــحــث 
وضــع  أن  ــون  ــي ــم ــادي األك وصـــف 
ـــك  ــــذا الـــمـــجـــال »حــــــرج«، وذل ه
ــــام  أم ــــدة  ــــوص م األبـــــــــواب  ألن 
على  ــن  ــي ــل ــاص ــح وال الــبــاحــثــيــن 
الحصول  في  الدكتوراه،  دراجة 
الـــدول  ــن  م علمية  بــعــثــات  عــلــى 
أن  إلـــــى  الفـــتـــيـــن  ـــة«،  ـــي ـــب ـــن األج
العلمي  البحث  عمادة  »أصبحت 
الذين  األساتذة  فيه  ينتقل  مكانًا 
بعد  ــة  ــي ــرب ــت ال كــلــيــة  فـــي  كـــانـــوا 

إغالقها«.
ـــــر، تــســاءل  ـــاق آخ ـــي ــــي س وف
ــب عــدم  ــب ــون عــن »س ــي ــم ــادي األك
في  لألكاديميين  نــقــابــة  ـــود  وج
مجلس  لديهم  فالطلبة  الجامعة، 
أمام  يمثلهم  ثم  ومن  ينتخبونه، 
حين  في  الجامعة،  إدارة  مجلس 
ــن  ــي ــي ــم ــادي واألك ــن  ــي ــف ــوظ ــم ال أن 
داخـــل  ــم  ــه ــل ــث ــم ت جــهــة  ـــد  ـــوج ت ال 
عرقلة  في  يتسبب  ما  الجامعة، 
إدارة  وبـــيـــن  بــيــنــهــم  الـــتـــواصـــل 

الجامعة«.
الجامعة  تــحــظــى  أن  وأمـــلـــوا 
العمل  ويتم  االهتمام،  من  بمزيد 
ـــل نـــقـــاط الــخــلــل  ــى إصـــــالح ك ــل ع
والضعف، حتى تحافظ الجامعة 
على مستواها كمؤسسة تعليمية 
مستوى  ــى  ــل ع ـــــدة  رائ حــكــومــيــة 
دول  ــي  ف الحكومية  الــجــامــعــات 

الخليج.

جامعة البحرين
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في تقرير »حالة سكان العالم 2010« الصادر عن »صندوق األمم المتحدة«:

9 وفيات رضع لكل 1000 والدة... و15 ٪اإلنفاق على »االبتدائي« في البحرين

ــات  األزم »مــن  بعنوان:  جــاء  ــذي  ال التقرير  ــار  أش كما 
إلى  التغيير«،  أجيال  التجديد:  مرحلة  إلى  والنزاعات 
في  االبتدائي  الخامس  الصف  إلى  يصلون  من  نسبة  أن 
تشكل  فيما  المئة،  في   100 يمثلون  الذكور  من  البحرين 
في  القيد  نسبة  بشأن  أما  المئة،  في   98 نسبته  ما  اإلناث 
للذكور  بالنسبة  المئة  في   95 فبلغت  الثانوي،  التعليم 

و99 في المئة لإلناث.
تزيد  ــن  ــذي ال الــبــحــريــن  ــي  ف األمــيــيــن  نسبة  وبــلــغــت 
أعمارهم عن 15 عامًا، نحو 8.3 في المئة للذكور و10.6 

في المئة لإلناث.
طــاب  عــلــى  اإلنـــفـــاق  نسبة  أن  إلـــى  الــتــقــريــر  ــت  ــف ول
من  الفرد  نصيب  من  مئوية  كنسبة  االبتدائي،  التعليم 

15.4 في المئة. الناتج المحلي اإلجمالي، تبلغ 
بيانات  العالم  سكان  حالة  تقرير  يقدم  عام،  كل  وفي 
التي  التحديات  أو  المحرز  التقدم  تبين  ــرات  ــؤش م أو 
ووجهت في تنفيذ مختلف جوانب برنامج عمل المؤتمر 
تغيرات  من  طرأ  ما  وتوضح  والتنمية،  للسكان  الدولي 
الصعيد  مــن  كــل  على  الديموغرافية  الــمــؤشــرات  على 

والعالمي. واإلقليمي  الوطني 

مرة،  ألول  التقرير،  من   2010 العام  تقرير  ويتضمن 
على  العام  هذا  التركيز  مع  مختارة،  لمؤشرات  تحليًا 

اإلنجابية. الصحة 
خدمات  على  الجميع  حــصــول  أن  التقرير  واعــتــبــر 
الرعاية  »سلسلة  في  حاسمًا  عنصراً  اإلنجابية  الصحة 
مجاالت  في  منافع  بدورها،  تحقق  التي  المتواصلة«، 
اتخاذ  من  والفتيات  النساء  ن  ُتمكَّ حينما  وأنــه  ــرى،  أخ
الحمل  في  يرغبن  كنَّ  إذا  ما  بشأن  بأنفسهن  قراراتهن 
سيتمتعن  ــــح،  األرج عــلــى  فــإنــهــن،  مــوعــده،  وتــحــديــد 
على  الحصول  من  وسيتمكنَّ  حملهن،  خال  أوفر  بصحة 
فرصة  ألطفالهن  وستتوافر  للوالدة،  السابقة  الرعاية 

أكبر في اجتياز مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة.
أمهاتهن  تبقى  الاتي  الفتيات  أن  التقرير  اعتبر  كما 
تعليمهن،  مواصلة  في  حظًا  أوفر  يكنَّ  الحياة  قيد  على 
أنهن  واألرجـــح  المبكر،  زواجــهــن  فــرص  تقل  وبالتالي 
العشرينات  يبلغن  أن  إلى  األطفال  إنجاب  موعد  يؤجلن 
الموت  خطر  احتماالت  من  يقللن  وبالتالي  العمر،  من 
ألسباب تتعلق بالحمل والوالدة، إال أنه وعلى رغم تزايد 
صوب  التقدم  فإن  اإليجابية،  الصات  هذه  على  األدلة 

الصحة  خــدمــات  على  الجميع  حصول  ــدف  ه تحقيق 
كبيراً. تحديًا  يشكل  اليزال  اإلنجابية 

والتحصيل  ــة،  ــي ــن ــوط ال الـــثـــروة  أن  الــتــقــريــر  وأكــــد 
األثر  ذات  القضايا  من  التحضر،  ومستوى  التعليمي، 
الصحة  ــات  ــدم خ عــلــى  ــول  ــص ــح ال فـــرص  عــلــى  الــكــبــيــر 

اإلنجابية.

أنــه  ــن  ع تفصح  الــبــيــانــات  أن  إلـــى  الــتــقــريــر  ــــار  وأش
المراهقين  بين  المواليد  معدالت  انخفاض  رغــم  على 
معدالت  وتــزايــد  الماضية  العشر  السنوات  مــدى  على 
التقدم  عمومًا  تباطأ  فقد  الحمل،  منع  وسائل  استخدام 
خدمات  على  الجميع  حــصــول  تحقيق  نحو  الــمــحــرز 
الصحة اإلنجابية، وأنه غالبًا ما يكون هناك ارتباط بين 

اإلنجابية  الصحة  خدمات  على  المرأة  حصول  فرص 
واالقتصادي. االجتماعي  لمركزها  النسبي  والمستوى 

تراجعًا  شهدت  كثيرة  بلدانًا  أن  إلــى  التقرير  ولفت 
الصحة  ــات  ــدم خ عــلــى  الــجــمــيــع  ــول  ــص ح تحقيق  ــي  ف
الاتي  النساء  بين  كبيرة  مكاسب  وتحققت  اإلنجابية، 

نسبيًا.  أعلى  واجتماعي  اقتصادي  بمركز  تتمتعن 
الموسرة،  األسر  من  النساء  أن  إلى  التقرير  أشار  كما 
عاٍل  أو  ثانوي  تعليم  بمستوى  حظين  الاتي  والنساء 
عن  بكثير،  احــتــمــااًل  ــل  أق ــنَّ  ه الحضرية  المناطق  ــي  ف
يعشن  ممن  أو  التعليم  من  حظًا  تنلن  لم  الاتي  مثياتهن 
تصبحن  أن  في  ريفية،  مناطق  في  أو  ثــراء  أقل  أسر  في 
وسائل  تستخدمن  أن  في  منهن  احتمااًل  وأكثر  أمهات 

الحمل. منع 
الوالدة  معدالت  في  كبير  ارتفاع  وجود  التقرير  وأكد 
متوسط  يبلغ  إذ  نمواً،  البلدان  أقل  في  المراهقين  بين 
هذه المعدالت 103 مواليد لكل ألف امرأة ما بين سن 15 
بالنسبة  المتوسط  أمثال  خمسة  يعادل  بما  سنة،  و19 
لكل  مولوداً   21 المعدل  يبلغ  إذ  تقدمًا  األكثر  للمناطق 

ألف امرأة في المرحلة العمرية نفسها.
الخصائص  بين  الــقــويــة  الــعــاقــة  التقرير  ــد  أك كما 
على  المرأة  حصول  وفرص  الديموغرافية  االجتماعية 
مقرونة  العاقة  هذه  وأن  اإلنجابية،  الصحة  خدمات 
بالتباطؤ العام في وتيرة التقدم المحرز، إنما تؤكد على 
عليها  التغلب  من  البد  التي  التفاوتات  وجــود  استمرار 
الصحة  خدمات  على  الجميع  حصول  تحقيق  أجل  من 

اإلنجابية.

§ الوسط – محرر الشئون المحلية

أن   ،2010 العالم  في  السكان  حالة  بشأن  للسكان،  المتحدة  األم��م  صندوق  تقرير  كشف   [
العمر  متوسط  وأن  وفيات،   9 تبلغ  البحرين،  في  حية  والدة  أل��ف  لكل  الرضع  وفيات  مجموع 
النسائية  الوفيات  نسبة  تبلغ  فيما  المئة،  في   77.9 ولإلناث  المئة  في   74.6 هو  للذكور  المتوقع 

32 في المئة.

تقرير األمم المتحدة: خدمات الصحة اإلنجابية عنصرًا حاسمًا في تحقيق منافع شتى

§ الوسط – محرر الشئون المحلية

األغــذيــة  ســامــة  مجموعة  رئــيــس  أفـــاد   [
إدارة  في  األغــذيــة  مراقبة  بقسم  المستوردة 
المرتديا  بأن  مبارك  جاسم  العامة  الصحة 
الملونة  الــمــادة  عــلــى  يــحــتــويــان  ــق  ــج ــس وال
يتم  التي  الطبيعية  الملونات  ضمن   )E120(

المسحوقة. الخنافس  من  استخاصها 
»الــوســط«  لـــ  ــؤال  س على  رداً  مــبــارك  ــد  وأك
على  اإللكترونية  المنتديات  تناقلته  ما  بشأن 
مسموح  اللون  هذا  بأن«  العنكبوتية  الشبكة 
واألدويـــة  األغــذيــة  صناعة  فــي  باستخدامه 
لمواصفة  طــبــقــًا  التجميل  ومــســتــحــضــرات 
بمضافات  الخاصة  ــة  ــذي األغ دســتــور  لجنة 
العالمية  الصحة  لمنظمة  والمتابعة  األغذية 

الخليجية«.      والمواصفة 
ـــادة  ـــم ال أن  »نــفــيــدكــم  ـــارك  ـــب م ــــــح  وأوض
من  ــن  ــوزي ــارم ــك ال تــســمــى  والــتــي   )E120(
نظراً  الطبيعية  الغذائية  الملونات  ضمن 
يتم  الــذي  الكارمينيك  حمض  من  تنتج  ألنها 
مثل  الــقــشــريــة  ــرات  ــش ــح ال ــن  م اســتــخــاصــه 
البولندية،  القرمز  حشرة  أو  القرمزية  الدودة 
الحشرات  غلي  يتم  إذ   Polis Cochinel
منها  الحمض  الستخاص  الماء  في  المجففة 
المواد  ببعض  الرائق  المحلول  معاملة  تتم  ثم 
أما   )E120( الملونة  المادة  على  للحصول 
تدخل  وال  منها  التخلص  فيتم  الحشرة  بقايا 
العلم  مــع  طريقة  بأية  ــة  ــذي األغ صناعة  فــي 
الصبار  نبات  على  تعيش  الحشرة  تلك  أن 

القاذورات«. تأكل  وال  النظيف 
مسموح  ــون  ــل ال ــــذا  »وه ــارك  ــب م ويــمــضــي 
واألدويـــة  األغــذيــة  صناعة  فــي  باستخدامه 
لمواصفة لجنة  ومستحضرات التجميل طبقًا 
 1992/192 رقم   )Codex( األغذية  دستور 
ــة بــمــضــافــات األغـــذيـــة والــمــتــابــعــة  ــاص ــخ ال
ــة  ــف ــواص ــم ــة وال ــي ــم ــال ــع ــة ال ــح ــص لــمــنــظــمــة ال
بالمواد  الخاصة   1998/23 رقم  الخليجية 
عدة  ــه  ول ــة  ــذي األغ فــي  المستخدمة  الملونة 
 C. 1175470 – مثل   )E120( غير  أسماء 
 Cochonel – Carmosia – Natural

.»Red4
األغذية  سامة  مجموعة  رئيس  واستطرد 
عن  ورد  بــمــا  يتعلق  فيما  ـــا  »أم الــمــســتــوردة 
فإن  ــادة  ــم ال ــذه  ه مــن  بالحساسية  ــة  ــاب اإلص

لديهم  الذين  األشخاص  ببعض  مرتبط  ذلك 
المواد  من  كغيره  اللون  ذلك  تجاه  حساسية 
ــاك  ــم ــة مــثــل الــبــيــض والـــفـــول واألس ــي ــذائ ــغ ال
تنتج  التي  والمكسرات  الحليب  ومنتجات 
لذا  المستهلكين  بعض  لدى  حساسية  عنها 
تناول  بعدم  األشخاص  هــؤالء  ننصح  فإننا 
عدم  أو  اللون  ذلك  على  تحتوي  غذائية  مواد 
اإلفراط في تناولها تجنبًا لحدوث الحساسية 

لديهم«.
ــــــراض الــمــســرطــنــة  وأضـــــاف »وأمـــــا األم
ذلــك  يسببها  ــي  ــت ال ـــــاءات  االدع ــن  م وغــيــرهــا 
أو  ذلــك  يــدعــي  ــن  م على  ــب  ــواج ال فــإن  ــون  ــل ال
الدراسات  أو  البحوث  أو  باألدلة  إثباته  نشره 
العلمية الحقيقية والمعتمدة من قبل الجهات 
المشار  المنظمة  مثل  العالمية  المنظمات  أو 

سابقًا«. إليها 
تناقلت  قد  اإللكترونية  المنتديات  وكانت 
ــا  ــدي ــرت ــم ــات ال ــج ــت ــن ـــاول م ـــن ـــن ت تـــحـــذيـــراً م
ـــن احـــتـــواء  ـــه م ـــرت ـــا ذك ــب م ــب ــس والـــســـجـــق ب
ــة  ــوق ــح ــس ــم ــا عــلــى الــخــنــافــس ال ــه ــات ــون ــك م
الرسائل  وأشارت   ،)  al Cochine( وُتسمى 
كل  في  موجود  المكون  هذا  أن  إلى  اإللكترونية 
على  ُيكتب  وأنه  والسجق  المرتديا  منتجات 

.»E120»رمز شكل 
من  بــداًل  الــرمــز  كتابة  »تـــؤدي  فيها  وجــاء 
المستهلك  خــداع  إلــى  المسحوقة  الخنافس 
اآلن  اذهــب  الــمــادة،  هــذه  حقيقة  يعلم  ال  الــذي 
وأحضر أي لحم معلب لديك في المنزل وانظر 
أنــه  الــبــســاطــة  بمنتهى  وســتــشــاهــد  بنفسك 
ودعونا   ،»E120« المركب  مكوناتها  ضمن 

الغذائي«. المركب  هذا  على  نتعرف 
وحافظ  ملون  مجرد  ببساطة  »هو  وأوردت 
وغيرها  المرتديا  تلوين  في  يستخدم  غذائي 
مرورها  بعد  لها  لون  ال  تصبح  بالعادة  والتي 
لتحضيرها   - هي  ما  أعلم  اهلل   - عمليات  بعدة 
األحمر  الــلــون  الــمــركــب  ــذا  ه فيكسبها  لــأكــل 
الشخص  يجعل  والـــذي  والــمــحــبــب  المميز 
الواقع  فــي  ولكن  اللحم  يأكل  وكــأنــه  يشعر 
تعيش  حشرة  من  مستخرج  األحمر  اللون  هذا 
سحقها  يمكن  صغيرة  حشرة  الصبار  على 
هشمت  فإذا  ثقيل  شيء  بأي  أو  باليد  ببساطة 
و  أدناه  للصور  انظر  األحمر،  اللون  منها  خرج 

نأكله!«. بما  تمعن 
وأضافت أن »مجموعة كبيرة من الحشرات 
والخنافس نتج عن سحقها بمنتهى البساطة 
دم  ليس  بأنه  علمًا  الداكن  القرمزي  اللون  هذا 
الشعر  أي  جسمها  مسحوق  بل  فقط  الحشرة 
فيها  شيء  وكل  وقشورها  جسدها  على  الذي 
على  تعيش  وهي  وغيرها  وعيون  أمعاء  من 

الصبار«.
ــة عــبــر  ــل ــاق ــن ــت ــم ــــت الـــرســـالـــة ال ــــل وواص
بشكل  ُتستخدم  كانت  أن  »وبعد  المنتديات 
اآلن  تحولت  المنسوجات  ــاغ  ــب ألص ــي  ــدائ ب
غذائيًاّ  مركبًا  فجعلوها  أهمية  أكثر  لسلعة 
مسمى  تحت  ويصدر  أوروبـــا  في  به  معترفًا 
ما  أن  الناس  عامة  يعرف  ال  حتى   »E120«
والحشرات،  الخنافس  على  يحتوي  يأكلونه 
وما  الــمــرتــديــا  ــي  ف فقط  يــوجــد  ال  بــأنــه  علمًا 
في  وحتى  المعلبات  معظم  فــي  بــل  شاكلها 

لأطفال«. الحمراء  والحلوى  العصير 
وبينت »وليت األمر يقف عند االشمئزاز من 
المشار  الغذائي  فالمركب  للحشرات،  أكلنا 
ــدول  ال مــن  كثير  فــي  بــه  مسموحًا  ليس  إلــيــه 
وأمراض  لأطفال،  حساسية  من  يسببه  لما 
نأكل  التي  الحشرة  لحكاية  ولنعد  مسرطنة 

الغذائية؟«. أخطارها  وما  مسحوقها 
المركب  هذا  اسم  تكتب  أن  »يكفي  وأشارت 
 google ــث  ــح ــب ال مـــحـــرك  ـــي  ف ــي  ــائ ــي ــم ــي ــك ال
لتجد  مــخــاطــر  أو  ــان  ــرط س كــلــمــة  وبــجــانــبــه 
ـــذا الــمــركــب  ــن ه ــات الــمــكــتــوبــة ع ــوع ــوض ــم ال
سرطانات  من  يسببه  مما  للتحذير  تحديداً 
في  حــتــى  مسجل  فــهــو  الــبــعــيــد،  ــدى  ــم ال عــلــى 
الغذائية  المركبات  تحت  الغربية  المواقع 

استخدامه«. منعت  الدول  من  وكثير  الضارة 

»الصحة«: المرتديال والسجق يحتويان 
»الخنافس المسحوقة« كملون طبيعي

جاسم مبارك

»الصحة« تتسلم وحدة العناية القصوى الجديدة خالل شهرين
§ الوسط - علياء علي

عــبــدالــحــي  ــة  ــح ــص ال وزارة  وكــيــل  ــــاد  أف  [
العناية  وحدة  ستتسلم  الــوزارة  بأن  العوضي 

القصوى الجديدة في غضون شهرين من اآلن.
وصلت،  الــوحــدة  أجهزة  أن  العوضي  ــد  وأك
التوظيف  عمليات  حاليًا  تجري  أنه  إلى  مشيراً 

تمهيداً لتشغيل الوحدة.
الصحة  وزارة  ــدى  »ل أن  العوضي  ــح  وأوض
العمل  مستمر  حالية  وخططًا  مستقبلية  خططًا 
وإنشاء  والقوانين  المباني  صعيد  على  فيها 
العناية  وحدة  تعتبر  التي  الجديدة  الوحدات 
طاقتها  تبلغ  والتي  إحداها  الجديدة  القصوى 

االستيعابية 22 سريراً«.
لشئون  الــمــســاعــد  ــل  ــي ــوك ال ـــال  ق جهته  ــن  م
لدينا  »إن  ــي:  ــات ــاع ــس ال ــن  ــي أم المستشفيات 

خمسة أطباء استشاريين في العناية القصوى 
الجديدة  القصوى  العناية  افتتاح  في  وكبداية 
عليهم  وسُنضيف  سريراً   11 لـ  يكفي  العدد  هذا 
عملية  حاليًا  وتجري  ومناوبين  مقيمين  أطباء 

التوظيف«.
الــوزارة  مشروعات  على  العوضي  وعطف 
ــة  ــي ــوراث ــــدم ال ــز أمـــــراض ال ــرك ــل م ــث األخـــــرى م
ــة إلــى  ــاف ــاإلض ــي إنــشــائــهــا، ب ــدء ف ــب ــم ال ــي ت ــت ال
المسنين  ووحـــدة  المشرحة  تطوير  مشاريع 
للخدمات  نوعية  نقلة  ُتشكل  التي  المحرق  في 
إلــى  ــي  ــوض ــع ال ــــار  وأش ـــراً.  ـــري س  50 ــة  ــاف ــإض ب
تضم  ــي  ــت ال لـــلـــوزارة  المستقبلية  الــمــشــاريــع 
الوسطى  المحافظات  فــي  مستشفيات  ثاثة 
ــن الــمــراكــز  والــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة، فــضــًا ع
والتي   2030 العام  بحلول  الجديدة  الصحية 

تبلغ 13 مركزاً صحيًا جديداً.
عبد الحي العوضي
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وسط الدموع الممزوجة بفرحة عودتهم والحزن على فقد الثالثة

23 بحرينيًا من ركاب حافلة األردن يعودون للبحرين ودفعة أخرى تصل اليوم

ــة نــفــســهــا، عــبــر مطار  ــل ــرح ــت عــلــى مــتــن ال ــل كــمــا وص
الحادث.  في  الثالثة  الضحايا  جثث  الدولي،  البحرين 
من  أخــرى  دفعة  )السبت(،  اليوم  تصل  أن  المقرر  ومــن 
دقائق  وخمس  الثالثة  الساعة  عند  البحرينيين،  الركاب 

عصراً.
والذين  الناجين،  من  األولى  الدفعة  أهالي  واستقبل 
بالدموع  استقبلوهم  والكسور،  الجروح  آثار  عليهم  بدت 

والصراخ في صالة القدوم بالمطار.
الصحة  وزيــر  والجثث  ــاب  ــرك ال استقبال  فــي  وكــان 
وعّظم  الضحايا،  أهالي  بدوره  عّزى  الذي  الحمر،  فيصل 

لهم األجر بالمصاب الجلل.

حافلة  فــي  الــعــائــديــن،  الحافلة  ركـــاب  جميع  وُنــقــل 
الطبي،  السلمانية  مجمع  إلى  الصحة،  ــوزارة  ب خاصة 
فيما  الــالزمــة،  واألشعة  الفحوصات  لهم  أجريت  حيث 
بوابة  أمام  إسعاف  سيارتي  توفير  على  الوزارة  حرصت 
في  السن.  في  كبيرة  امرأة  نقل  بواسطتهما  وتم  المطار، 

حين تم نقل طفل إلى المستشفى في سيارة خاصة.
اجتماعه  خالل  الحمر،  فيصل  الصحة  وزيــر  واعتبر 
األليم  »الحادث  أن  والمتوفين،  المصابين  وذوي  بأهل 
ألمنا  الشقيق  بـــاألردن  البحرينية  بالحافلة  ألــم  ــذي  ال

وأحزننا كثيراً«.
وأضاف الحمر »إننا ملتزمون بعالج جميع المصابين 

رئيس  سمو  لتوجيهات  تنفيذاً  ورعايتهم،  الحادث  في 
وشخصية  مــســتــمــرة  بصفة  يــتــابــع  ــــذي  وال الــــــوزراء، 
تفاصيل الحادث األليم ويوجه الوزارات المعنية بتقديم 

كل الدعم والمساعدة«.
السلمانية  لمجمع  التنفيذي  الرئيس  بّين  جهته  من 
ألهل  تسليمها  تم  الثالث  الجثث  أن  المانع  وليد  الطبي 
أن  الــمــانــع  ـــاف  وأض منهم.  رغــبــة  على  بــنــاًء  المتوفين 
من  والتأكد  المرضى  بمتابعة  سيقوم  الطبي  »الفريق 
سالمتهم من خالل الفحوصات، وسيتم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة بشأن الحاالت التي تتطلب عالجًا ورعاية«.
مريضًا،   23 كــان  المتسلم  »العدد  بــأن  المانع  ــاد  وأف
إخضاعهم  وبعد  رجــال،  و5  امــرأة،  و15  أطفال،   3 منهم 
بين  ما  مختلفة  كانت  اإلصــابــات  أن  تبين  للفحوصات 
األنف  في  وكسر  الظهر  في  واأللم  األيمن  الــذارع  في  كسر 
الــصــدر«،  فــي  واآلالم  الرقبة  فــي  واآلالم  تنفس  وضيق 
وتمت  الطوارئ  عيادات  في  استقبالهم  »تم  أن  إلى  الفتًا 
كحادث  تسجيلهم  وتم  وأشعة  دم  فحوصات  ــراءات  إج

سير، وتم إعطاؤهم الحقن واألدوية«.
تم  الفحوصات  من  االنتهاء  »بعد  أنــه  المانع  ــر  وذك
إلى  المالحظة  لغرف   5 وتحويل  مريضًا   18 ترخيص 
تبلغ  منهم  سيدة  وحّولت  الصحية،  حالتهم  تستقر  أن 
الكتف  فــي  بكسر  إصابته  بعد  عــامــًا،   52 ـــ  ال العمر  مــن 

الختصاصي العظام للتأكد من سالمة ذراعها«.
السلمانية  بمجمع  ــاء  ــب األط رئــيــس  ــال  ق جانبه  مــن 
تم  طــبــيــًا  ــًا  ــم ــاق ط »إن  ــي:  ــوض ــع ال ــن  ــي أم محمد  الــطــبــي 
أطباء   3 يشمل  القادمين،  الستقبال  بالسلمانية  تجهيزه 
التخصصات  مختلف  ــن  م ومــســاعــديــن  مــمــرضــات  و3 
لفحص  فقط  سيتكفل  الفريق  »هذا  أن  مؤكداً  الصحية«، 
العمل  سير  على  يؤثر  لن  بحيث  الحاالت  هــذه  وتقييم 

بجميع أقسام المستشفى«.
9 مصابين مازالوا في المستشفى

أكدت  األردن،  في  مازالوا  الذين  الركاب  تطورات  وعن 
في  المصابين  من   9« أن  »الوسط«  لـ  الواردة  المعلومات 
الطبية،  المدينة  مستشفى  في  يرقدون  مازالوا  الحادث 

تقل  ــت  ــان ك ــي  ــت ال البحرينية  الحملة  ــب  ــاح ص بينهم 
البحرينيين إلى سورية«.

أما عن الحالة الصحية للمصابتين ببتر في األطراف، 
عالجها،  تم  المصابَتين  »إحدى  بأن  المعلومات  فأفادت 
المعلومات  تشير  فيما  ذراعها«،  بتر  فسيتم  األخرى  أما 
إلى أن »كانت المصابة الثانية تحضن اثنين من األطفال 
في الحافلة، من أجل حمايتهما، وهو ما أدى إلى إصابتها 

ببتر في األطراف«.
تعرضت  ســعــوديــة،  امـــرأة  المصابين  ــع  م ــد  ــوج وي
من  مختلفة  ــزاء  أج في  وكسور  الوجه  في  إصابات  إلــى 
الجسم. هذا وذهب عدد من أهالي المصابين في الحافلة 
إلى األردن، واستضافتهم السفارة البحرينية في الفندق 

الذي يوجد فيه المصابون حاليًا.
أمس  ــادوا  ع الذين  فــإن  أيضًا،  المعلومات  وبحسب 
السفارة  تكفلت  وإنما  تذاكر،  أي  لهم  ُتقطع  لم  )الجمعة(، 
بقية  مــع  الــتــعــامــل  وســيــتــم  ــم،  ــه ــودت ع إجــــــراءات  بــكــل 

المصابين وأهاليهم بالطريقة نفسها.

إحدى الناجيات من حادث انقالب الحافلة باألردن لحظة وصولها البحرين أمس              )تصوير: عقيل الفردان(وزير الصحة ومسئولو الوزارة خالل لقائهم بأهالي المصابين والضحايا 

§ المحرق - علي الموسوي

حادث  من  الناجين  من  بحرينيًا   23 )الجمعة(،  أمس  يوم  عصر  من  الثالثة  الساعة  عند  وصل   [
57 راكبًا، 3 منهم لقوا مصرعهم وأصيب  انقالب الحافلة البحرينية في األردن، والتي كانت تقل 

آخرون.

وسط بكاء وصراخ الحسرة على فراقه

»أبوصيبع« تهيل التراب على فقيدها الشاب محمود سلطان
§ أبو صيبع - محرر الشئون المحلية

أبوصيبع  قرية  على  واأللم  الحزن  خّيم   [
مساء أمس )الجمعة(، بتشييع فقيدها الشاب 
 25( سلطان  علي  محمد  الحسيني  والـــرادود 
وامــرأة  زوجته  مع  مصرعه  لقي  الــذي  عامًا(، 
في  بحرينية  حافلة  انقالب  حادث  في  أخرى، 
مع  سورية،  إلى  فيها  متوجهين  كانوا  األردن، 

إحدى حمالت السفر والسياحة.
أبوصيبع  أهالي  من  غفيرة  جموع  وشّيعت 
األخــيــر،  ــواه  ــث م ــى  إل الفقيد  ـــرى،  أخ ومــنــاطــق 
أبيه  بدموع  الممزوجة  التهليل  أصوات  وسط 

وأخوته، وأصدقائه وأعزائه.
مقبرة  من  المهيب  التشييع  موكب  وخــرج 
أبوصيبع، باتجاه المأتم الشمالي في القرية، 
على  المأتم،  إلى  الشاب  جنازة  أدخلت  حيث 
الحضور  ودائم  حسينيًا  رادوداً  كان  أنه  اعتبار 

في المأتم.
صديق  الــتــشــيــيــع  ــب  ــوك م فــي  شــــارك  كــمــا 
ـــدرازي،  ال صالح  الحسيني  الــــرادود  الفقيد، 

الذي نعى الفقيد بصوته.
أزقة  في  الواقفات  النساء  صرخات  وعلت 
ـــذي مــشــت فيه  ــى الــطــريــق ال ــل أبــوصــيــبــع وع

الجنازة، وبكاؤهن على فقد الشاب محمود.
ــاره  وج الفقيد  صديق  يــروي  مــا  وبحسب 
إلى  ذهب  سفره  عند  الفقيد  فإن  الصائغ،  فؤاد 

وطلب  ويدها،  رأسها  وقبل  عليها  وسّلم  أمــه 
كان  فما  حّقها،  في  أخطأ  إن  تسامحه  أن  منها 
منها إال أن قالت له تذهب وتعود لنا بالسالمة، 
قلب  جعل  ما  وهو  أرجع«،  ما  »يمكن  عليها  فرد 
ولدها  قالها  التي  الكلمة  على  مقبوضًا  األم 

محمود.
محمود،  ــاب  ــش ال ــازة  ــن ج إلــى  نــظــرة  وبــيــن 
وبين مشيعيه، وعيناه مغرورقتان بالدموع، 
عن  تــعــبــر  ــات  ــم ــل ك ـــد  أج »ال  الــصــائــع:  ــول  ــق ي
فلقد  محمود،  الفقيد  ــاري  وج وصديقي  أخــي 
في  لهم  وخــادمــًا  )ع(،  البيت  ألهــل  محبًا  كــان 

مصائبهم وأفراحهم«.
وبصوت مبحوح متحسر على فقد صديقه، 

من  يومين  قبل  الفقيد  مع  »كنت  الصائغ  ذكر 
نعمل  كنا  به،  الخاص  االستوديو  في  سفره، 

على تسجيل أوبريت لقرية بوري«.
فقط،  واحــداً  يومًا  ذاكرته  الصائغ  ويعيد 
الشاب  ســيــارة  أرى  أن  ــودت  ــع »ت أن  فيتذكر 
محمود متوقفة في الجهة األمامية من منزلهم، 
)الخميس(،  األول  أمــس  يــوم  رأيتها  أنني  إال 
سبب  عــن  فاستفسرت  الخلفية،  الجهة  فــي 
يوقف  أن  اعتاد  الذي  المكان  غير  في  توقيفها 
فلقد  مسافر،  أنه  وعرفت  فيه،  سيارته  محمود 
المعهود،  مكانها  عــن  بعيداً  سيارته  أوقـــف 
ويبدو أنه كان يشعر بأن سفره سيكون دائمًا، 

وسنفارقه إلى األبد«.

جموع غفيرة من أهالي أبو صيبع والمحبين  تصلي على الجثمان... وفي اإلطار صورة  محمود

جموع غفيرة شاركت في التشييع 

»الدراز« تشّيع فقيدتها بدرية جمعة إلى مثواها األخير
§ الدراز - محرر الشئون المحلية

الشابة  فقيدتها  ــــدراز  ال قــريــة  شّيعت   [
عامًا(،   34( علي  عبدالحسين  جمعة  بدرية 
حافلة  انقالب  حادث  في  مصرعها  لقيت  التي 
ــى  إل مــتــجــهــة  كــانــت  األردن،  فـــي  بــحــريــنــيــة 

سورية.
من  ــوع  ــم ج التشييع  ــب  ــوك م ــي  ف ــــارك  وش
من  الفقيدة  إن  إذ  القديم،  والبالد  الــدراز  أهالي 

البالد القديم، وزوجها من الدراز.
األهالي  تــوافــد  فيما  الــــدراز،  الــحــزن  وســاد 
لتقديم  األخــــرى،  المناطق  ــي  ــال أه ــن  م وعـــدد 

العزاء والمواساة ألهالي الفقيدة وذويها.
ـــدة  وال ـــإن  ف واردة،  ــات  ــوم ــل ــع م ــب  ــس ــح وب
أنها  إال  ــة،  ــل ــاف ــح ال ــي  ف مــعــهــا  ــت  ــان ك الــفــقــيــدة 
أمــس  وعــــادت  ابــنــتــهــا،  ـــاة  وف بنبأ  ــرف  ــع ت ــم  ل
عبر  عادت  التي  المجموعة  ضمن  )الجمعة(، 

مطار البحرين الدولي.

ـــوام(،  أع  9( أحــمــد  وَلــــدان،  الفقيدة  ولـــدى 
بنبأ  يعرفا  لم  كذلك،  وهما  أعوام(.   5( ومحمد 
فاجعة  بوجود  شعر  أحمد  أن  إال  أمهما،  وفــاة 

عندما رأى بكاء أبيه وأعمامه وعماته.
العمرة  ــى  إل السفر  كثيرة  الفقيدة  وكــانــت 
كانت  سورية  فيها  زارت  مرة  وآخر  وسورية، 

في شهر يوليو/ تموز الماضي العام 2010.
كانت  الفقيدة  إن  حسين  عمها  ابــن  ويقول 

ربة منزل، ومحبوبة بين أهلها وجيرانها.

...تأدية صالة الجنازة على روح الفقيدة الشابة    )تصوير: أحمد آل حيدر(جموع من أهالي الدراز يحملون جنازة الفقيدة الشابة بدرية جمعة     

] ذك���ر ال��ع��ائ��د وال��ن��اج��ي م��ن ح��ادث 
األردن  ف��ي  البحرينية  الحافلة  ان��ق��الب 
ال����ح����اج ح���س���ن ع���ل���ي ع��ب��دال��ش��ه��ي��د، أن 
»الحادث وقع بعد أن جاءت شاحنة كبيرة 
إل��ى  تقلنا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ح��اف��ل��ة  وج���ه  ف��ي 
أن  إال  الحافلة  سائق  من  كان  فما  سورية، 
الحافلة  وانقلبت  قلياًل،  الشارع  عن  ابتعد 
مطار  إلى  وصوله  لحظة  في  وقال  فجأة«. 
من  أخرى  مجموعة  مع  الدولي  البحرين 
أن  »بعد  إنه  الحادث،  من  الناجين  الركاب 
ماذا  أعرف  ولم   ، عليَّ أغمي  الحادث  وقع 
في  إال  وعيي  أستعد  ول��م  ذل��ك،  بعد  ح��دث 

الحاج حسن عبدالشهيد متحدثًا ل� »الوسط« فور عودته أمس   المستشفى«.

أول العائدين من األردن الحاج علي عيسى:

تمنيت لو أنني ُمت مع الضحايا الثالثة
] »تمنيت لو أنني ُمت مع الذين ماتوا في حادث 
بدأ  العبارة  بهذه  شهداء«،  ألنهم  الحافلة،  انقالب 
الحافلة  انقالب  حادث  من  والناجين  العائدين  أول 

البحرينية في األردن، الحاج علي عيسى.
وجوه  على  واضَحين  والترقب  الدهشة  كانت 
من  أطل  إن  وما  أخته(،  وزوج  وبناته  )زوجته  أهله، 
حتى  المسافرين،  وص��ول  قاعة  من  الخروج  باب 
وقبلوه  عليه  وسلموا  عيسى،  علي  الحاج  إلى  هّموا 

بالدموع. وسط أسئلة كثيرة كانت تخرج من أفواه 
عن  يسأل  فهذا  الرحلة،  في  العائدين  بقية  أهالي 

عمته، وذاك يسأل عن أخته.
داخل  إل��ى  عيسى  علي  الحاج  ع��اد  ما  وسرعان 
والتعب  ال��ج��روح  آث���ار  وك��ان��ت  م��ن��ه��ا،  ق���ِدم  ص��ال��ة 
يرتدي  وه��و  وج��ه��ه،  على  واض���ح  بشكل  ظ��اه��رة 
فيما  األب��ي��ض،  »جاكيت«  وال���  الرصاصية  ال��ث��وب 

الحاج علي عيسى يلقي التحية على أهله وذويه    تبدو الغترة الحمراء تغطي رقبته.

طلبة البحرين في األردن 
يواسون ركاب الحافلة ويقدمون لهم الدعم

§ األردن - هاني الفردان

طلبة  حـــرص  ــة،  ــي ــان ــس إن وإشــــــارة  لــفــتــة  فـــي   [
التي  الحافلة  ركاب  مشاركة  على  األردن  في  البحرين 
تعرضت إلى انقالب في مدينة الزرقاء هناك، وتقديم 

الدعم والمساندة لهم.
وتوافد الطلبة على الفندق الذي يقطن فيه الركاب 
)عّمان(،  األردنية  العاصمة  في  الحادث  من  الناجون 
يرقد  حيث  الطبية،  المدينة  مستشفى  إلى  ذهبوا  كما 

9 من الركاب الذين أصيبوا في الحادث.
كما حرصوا على البقاء في الفندق، وتم تخصيص 

غرفة خاصة لهم.

ــم  ــه ــوان إخ ـــع  م وجــــودهــــم  أن  ــة  ــب ــل ــط ال واعـــتـــبـــر 
يقفوا  أن  والبد  عليهم،  واجب  واألهالي،  البحرينيين 
بجانب األهالي والمصابين. وقالت إحدى الطالبات 
وهي زينب السيد في حديث لـ »الوسط«: »لقد سمعنا 
الــذي  الفندق  ــى  إل جئنا  الــفــور  وعلى  ــادث،  ــح ال بنبأ 
»جئنا  وأضافت  البحرينيون«.  األهالي  فيها  يوجد 
ونرى  سالمتهم،  على  اهلل  ونحمد  البحرينيين  نشارك 
وذكرت  مساعدة«.  أو  دعم  أي  إلى  بحاجة  كانوا  إذا  ما 
طالبة أخرى وهي بتول صليل أن »إحدى المصابات 
في  الطالب  سكن  في  معنا  بحرينية  لطالبة  تقرب 
الدعم  لهم  لنقدم  وجئنا  األردنــيــة،  الْجبيهة  منطقة 

النفسي، ونهّون عليهم الحادثة التي تعرضوا لها«.

لم أفقد الوعي فهممت بإخراج الركاب من الحافلة... العائد يوسف جاسم:

الفقيد محمود وزوجته كانا يجلسان معًا  في المقعد الرابع في الحافلة
انــقــالب  حـــادث  ــن  م ــي  ــاج ــن وال ــد  ــائ ــع ال روى   [
جاسم  ــف  ــوس ي األردن  ــي  ف البحرينية  الــحــافــلــة 
نائمًا  »كنت  فقال  الحادث،  تفاصيل  بعض  يوسف، 
قبل وقوع الحادث، وعندما استيقظت كنت أقرأ في 
أن  فرأيت  إس«،  بي  »جي  الـ  المسافات  قياس  جهاز 
وسورية  األردن  حــدود  إلى  وصولنا  على  المتبقي 
بنا  انقلبت  وفجأة  بعدها  كيلومتراً،   148 تقريبًا 
الحافلة، عندما حاول السائق تفادي شاحنة كبيرة 

كانت قادمة وجهًا لوجه«.
الجهة  على  تظهر  الجروح  ــار  وآث يوسف  وبّين 
علّي،  يغم  ــم  »ل ـــده،  وخ وأنــفــه  جبينه  مــن  اليمنى 
الحافلة،  مــن  ــال  ــف واألط ــاب  ــرك ال ــراج  ــإخ ب فهممت 

باستثناء رجل مسن، لم أتمكن من إخراج«.
قفز  ــه  ألن بأعجوبة،  الحافلة  سائق  نجا  »لقد 
يوسف  قاله  ما  هذا  للحافلة«،  األمامية  النافذة  من 

في  أطــفــااًل  هناك  أن  رغــم  »على  أنــه  مــؤكــداً  جاسم، 
بقية  أصيب  ما  بقدر  يصابوا  لم  أنهم  إال  الحافلة، 

الركاب من الرجال والنساء«. 
سلطان  علي  محمود  الرادود  الفقيد  عن  وبسؤاله 
زوجته  مع  الفقيد  »كــان  يوسف  أوضــح  وزوجته، 
الحافلة،  فــي  الــرابــع  الكرسي  على  معًا  يجلسان 
الشاب  سمات  عليه  تظهر  كانت  الرحلة  وطـــوال 
أنهينا  عندما  معه  كنت  ــد  وق والمثقف،  الخلوق 
األردن،  دخــولــنــا  عــنــد  ـــوازات  ـــج ال خــتــم  ـــــراءات  إج
عن  ــل  رح وبعدها  المياه،  دورة  ــى  إل معه  وذهــبــت 

الدنيا مع زوجته«. 
قال  جديد،  عمر  له  ُكتب  الذي  الشخص  وبلهجة 
عمر  لنا  ُكتب  وقد  اهلل،  بيد  »األعمار  جاسم  يوسف 
والسلوان  بالصبر  الضحايا  ألهالي  وندعو  جديد، 

على هذا المصاب«. العائد من حادث األردن يوسف جاسم متحدثًا ل� »الوسط«  لحظة عودتهم أمس
الحاج حسن علي عبدالشهيد: 

انقلبت الحافلة فأغمي عليَّ ولم أعرف ما حدث بعد ذلك



§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

اإلم��ام«  »مقبرة  ف��ي  )الجمعة(  أم��س  ال��ث��رى  ووري   [
وسط  ال��ع��ك��ري،  علي  محمد  الشيخ  جثمان  بجدحفص، 
حضور ضخم من المعزين الذين شاركوا في مراسم توديعه 
األخير في موكب جنائزي مهيب تقدمه عدد كبير من العلماء 
والشخصيات السياسية. وكان الشيخ العكري توفي فجر 

أمس في منزله بمنطقة الديه.
وبدأ الشيخ محمد علي العكري )الذي ولد العام 1941( 
يعمل  وكان  الماضي  القرن  ستينيات  في  التبليغي  عمله  
ويجيد  السبعينات،  مطلع  حتى  الصحة  وزارة  في  آن��ذاك 
)باإلضافة  التبليغي  عمله  يباشر  وكان  اإلنجليزية  اللغة 
إلى عمله في المستشفى(. ولكنه استقال من عمله في وزارة 

الصحة ليتفرغ الى عمله التبليغي بصورة كاملة.
وال��ح��م��اس  ب��ال��ذك��اء  يتصف  ال��ع��ك��ري  ال��ش��ي��خ  ك���ان  و 
واالندفاع في سبيل الحق، وقد درس العلوم الدينية بنفسه 
الدين  زين  أمين  محمد  الشيخ  الراحل  المرجع  أجازه  حتى 
لممارسة  الماضي  ال��ق��رن  م��ن  السبعينيات  منتصف  ف��ي 
التبليغ الديني. وعرف الشيخ العكري بصراحته وانتقاده 
يمارس  وكان  إسالمية،  غير  يراها  كان  التي  للمظاهر  الالذع 
بأسلوب  المنكر«  ع��ن  والنهي  بالمعروف  »األم���ر  عملية 
األسواق  في  يخرج  وكان  التراجع.  أو  التعب  يعرف  ال  ملح 
ويهاجم  والنساء  الفتيات  وينصح  الشباب  مع  ويتحدث 
سراح  وإطالق  العمال  بحقوق  ويطالب  الحكومة  سياسات 
المجلس  النتخابات  نفسه  رش��ح  السياسيين.  السجناء 
االنتخابات،  في  يفز  لم  انه  غم  وعلى   ،1974 العام  الوطني 
اال انه كان يتواجد اسبوعيًا في اجتماعات المجلس الوطني 
وحقوق  »العمل  كتاب  يحمل   وكان  العام،  الحضور  ضمن 
القرشي  شريف  باقر  الشيخ  لمؤلفه  االس��الم«  في  العامل 
البحرين  في  العمالية  االض��راب��ات  اشتدت  عندما  وذل��ك   ،
الوطني  المجلس  أعضاء  يطالب  وكان   ،)1975  -  1974(
في  الشيخ  وكان  العمالية.  المطالب  مع  جميعهم  بالوقوف 
في  جماعي  عمل  إنشاء  حاول  أنه  إال  بمفرده  يتحرك  هذا  كل 
البارزين  من  عدد  بدعوة  قام  حيث  السبعينيات  منتصف 
في  البحرين  ق��رى  مختلف  من  اإلسالمية  النشاطات  في 
عليهم  وع��رض  الديه،  قرية  في  عليه  يشرف  ال��ذي  المأتم 
التعاونية  »الجمعية  باسم  تعاونية  جمعية  إنشاء  فكرة 
لم  الفكرة  أن  غير  لها،  مقراً  المأتم  من  تتخذ  الحسينية« 

تتطور إلى عمل جماعي الحقًا. 
لبيع  المنامة  سوق  في  محاًل  يدير  العكري  الشيخ  وكان 
الكثير  يسجل  ك��ان  التي  الدينية،  المحاضرات  أش��رط��ة 
للثقافة  العامة  المكتبة   « مع  يتواصل  وكان  بصوته،  منها 
االسالمية«  التوعية  »جمعية  و  المنامة،  في  اإلسالمية« 

بالدراز، من أجل إغناء المحل بالتسجيالت االسالمية.

وهي  المختلفة،  أعماله  ف��ي  العكري  الشيخ  واستمر 
وانما  والتبليغية،  االجتماعية  المساحة  عند  تتوقف  لم 
وكان   ، العام  والشأن  السياسية  الساحة  الى  ذلك  تعدت 
الشيخ  المرحوم  جنازة  تجهيز  أثناء  حدث  ما  أبرزها  من 
يناير/   23 بتاريخ  الشاخورة  مقبرة  في  العصفور  باقر 
باقر  الشيخ  شخصية  لقوة  فنظراً   .1979 الثاني  كانون 
جداً  كبيراً  المقبرة  في  الحضور  كان  االجتماعية  العصفور 
وحضره بعض كبار المسئولين في الدولة. واغتنم الشيخ 
بين  ص��وت��ه  ورف���ع  ص��وت  بمكبر  وج���اء  الفرصة  العكري 
ومطالبًا  وسياساتها  الحكومة  مهاجمًا  الحاشدة  الجماهير 

باصالحات ملموسة ومباشرة. 
علي  محمد  الشيخ  قام   1979 تموز  يوليو/  مطلع  وفي 
العكري،  علي  محمد  الشيخ  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ص��ف��ور، 
في  نوعها  من  األول��ى  كانت   – حاشدة  ليلية  ن��دوات  بعقد 
بصراحة  فيها  وتحدثا  الديه،  قرية  في  وذلك   – الفترة  تلك 
التي  الندوات  نهاية  وفي  البالد.  في  السياسي  الوضع  عن 
اعتبرت مؤتمراً شعبيًا فريداً من نوعه في تلك الفترة، كتبت 
المطالب  من  عدداً  تضمنت   1979 يوليو   7 بتاريخ  عريضة 
آنذاك  )كان  السياسيين  السجناء  سراح  إطالق  بينها   من 
اإلسالمي  النظام  وتطبيق  اليساري(،  التيار  من  المعتقلون 

في الحكم، وتوظيف العاطلين.
نتيجة لذلك التحرك، أوقفت وزارة اإلعالم آنذاك برنامج 
على  اثنين  كل  مساء  يعرض  كان  ال��ذي  الديسكو«  »رق��ص 
ظلت  السياسية  المطالب  ولكن  البحرين،  تلفزيون  شاشة 

من دون استجابة. 
العام  ذل��ك  م��ن  ال��م��ب��ارك  رم��ض��ان  شهر  شهد  ذل���ك،  بعد 
)أغسطس/ آب 1979( خروج أول مظاهرة لالحتفال بيوم 
ذلك  في  الخميني  اإلم��ام  عنه  أعلن  ال��ذي  العالمي  القدس 
وخرجت  إي��ران،  في  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد  الشهر 
االحتفاالت  وأقيمت  والمحرق  العاصمة  في  المظاهرات 
رمضان  شهر  نهاية  وف��ي  األخ���رى.  المناطق  مختلف  ف��ي 
بعد  المطار  في  وذل��ك  العكري  الشيخ  اعتقال  تم   )1979(
الكويت(،  من  قادمة  الطائرة  )كانت  المقدسة  قم  من  عودته 
العصفور  علي  الشيخ  من  كلٌّ  العكري  الشيخ  مع  اعتقل  كما 

والشيخ جاسم قمبر والحاج عيسى الشريفي.
 1979 آب   / أغ��س��ط��س  م���ن  و24   23 ي���وم���ي  وف����ي 
الفطر  لعيد  األول��ى  واألي��ام  رمضان  شهر  آلخر  المصادفين 
تم  م��ن  ع��ن  ب��اإلف��راج  طالبت  ضخمة  م��ظ��اه��رات  خ��رج��ت 
احتجاج،  عريضة  على  البحرين  علماء  وقع  كما  اعتقالهم، 
علي  الشيخ  من  كل  عن  اإلفراج  تم  التحركات  هذه  أثر  وعلى 
»قانون  تطبيق  تم  ولكن  قمبر،  جاسم  والشيخ  العصفور 
أمن الدولة« على كلٍّ من الشيخ محمد علي العكري والحاج 
سنوات  أربع  من  أكثر  السجن  في  وبقيا  الشريفي،  عيسى 
ما  سرعان  ولكنه  السجن،  من  العكري  وخ��رج  متواصلة. 
عندما  الناس  في  ليخطب  المعهودة  سماعته  رفع  إلى  عاد 
يحتشدون في أية مناسبة يتمكن من حضورها، ما أدى إلى 
حتى  يمل،  ولم  يكل  لم  لكنه  السياسية...  المتاعب  من  مزيد 

أقعده المرض. 
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حشود غفيرة شاركت في مراسم وداع الشيخ العكري بالديه

اآلالف تشّيع »أبا ذر البحرين« إلى مثواه األخير
§ الديه - محمد الجدحفصي

العكري  علي  محمد  الشيخ  )الجمعة(  أم��س  فجر  ال��م��وت  غيّب   [
اإلم��ام  مقبرة  في  مهيب  تشييع  في  الثرى  جثمانه  ووري  ع��ام��ًا(،   69(

بجدحفص.
مراسيم  في  للمشاركة  المناطق  مختلف  من  تقاطروا  اآلالف  وك��ان 
تمتع  لما  الجميع،  نفوس  في  وأثره  الفقيد  مناقب  مستذكرين  التشييع، 

به المغفور له في عطائه للجميع.
حزن  وسط  والتكبير،  التهليل  العزاء  مراسيم  في  المشاركون  وردد 
ذر  »أب��ا  الكثيرون  يسميه  كان  ال��ذي  العكري،  الشيخ  رحيل  على  شديد 
في  مشابهة  صفات  من  الفقيد  به  يتمتع  ك��ان  لما  محاكاة  البحرين«، 

صالبته اإليمانية.
النسوة  م��ن  المئات  فيه  ش���ارك  ال���ذي  الجنائزي  الموكب  وانطلق 
محمد  الشيخ  وأدى  الكبير،  الديه  بمأتم  مروراً  الفقيد  منزل  من  واألطفال 
مجددا  األكف  على  الجثمان  ُرفع  ثم  ومن  الجنازة،  صالة  الربيعي  صالح 
لتتم  بفقده،  المعزين  جموع  على  خيما  شديدين  وح��زن  بكاء  وس��ط 

مواراته الثرى بمقبرة اإلمام في جدحفص.
قضى  وسنوات  بالعطاء،  حافل  عمر  بعد  ربه  جوار  إلى  الفقيد  وانتقل 
األمر  في  بجرأته  واشتهر  التبليغي،  والعمل  المجتمع  خدمة  في  جلها 
الفقراء  على  وتصدقه  سخائه  جانب  إلى  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 

في الخفاء والسر، كما أكد ذلك بعض المقربين منه ل� »الوسط«.
منتصف  في  أسس  حيث  التبليغي،  بالتوجيه  كذلك  الفقيد  واشتهر 
قرية  في  يديرها  كان  التي  التعاونية  الحسينية  الجمعية  السبعينات 
يعتمد  اجتماعي  خيري  مشروع  إطالق  تأسيسها  من  واستهدف  الديه، 
غير  لمساعدة  التبرعات  وجمع  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  على 

القادرين ماليا على الزواج.
والسياسي،  الديني  التوجيهي  خطابه  صراحة  الفقيد  عن  وع��رف 
جانب  إلى  المسئولين،  إلى  مباشرة  صوته  إيصال  على  حريصا  وكان 

ارتقائه المنبر كخطيب حسيني، إذ قرأ في مختلف مناطق البحرين.
ن��دوة  خ��الل  م��ن   ،1979 ال��ع��ام  سياسيًا  تحركا  ق��اد  الفقيد  أن  كما 
من  وطرح  العصفور،  علي  الشيخ  مع  الديه،  قرية  في  كبرى  جماهيرية 
بتنسيق  إثرها  على  ودخ��ل  واجتماعية،  سياسية  مطالب  عدة  خاللها 
لمشكلة  حل  وإيجاد  العامة  األوض��اع  بتصحيح  للمطالبة  العلماء  مع 

وطبق   1980 العام  في  اعتقل  آنذاك  تحركه  إثر  وعلى  والغالء،  البطالة 
عليه قانون أمن الدولة، وبقي في المعتقل ألكثر من 50 شهراً.

قائاًل:  »الوسط«  ل�  قاسم  عيسى  الشيخ  تحدث  العكري  رحيل  وعن 
الساحة،  عرفته  رجل  اهلل  رحمه  الشيخ  العظيم،  باهلل  إال  قوة  وال  »الحول 
رجل أمر بالمعروف ناهيًا عن المنكر، مستميتًا في ذلك، شديد الغيرة في 
دين اهلل، له إرادة صلبة وقوية ويتمتع بدرجة عالية من الجرأة واإلقدام، 
كانت  ثابتة  لخلفية  واطمئنان،  ثقة  بكل  اإليمانية  معاركه  ويخوض 
عنده، هدفها قيمة اإلسالم والدور الدعوي ودور األمر بالمعروف والنهي 
كبير  ورجل  صّناع  رجل  افتقاد  له  الساحة  افتقاد  يعد  لذلك  المنكر،  عن 

ورجل تغيير في الحدود التي كان يستطيع بها«.
قائاًل:  أي��ض��ًا،  العكري  رحيل  عن  الغريفي  عبداهلل  السيد  وتحدث 
»ف��ق��دن��ا ش��خ��ص��ًا ك��ان ي��ش��ّك��ل ت��اري��خ��ًا م��ن ال��ع��م��ل وال��ج��ه��اد وال��ع��ط��اء 
ومواجهة  وال��دف��اع  الحق  كلمة  إيصال  سبيل  في  الصلبة  والمواقف 
ذات  في  صلبًا  كان  اهلل،  ذات  في  قويًا  وك��ان  المنكر،  ومواجهة  الفساد 
الدين،  قيم  وع��ن  اإلس��الم  عن  دف��اع  في  وأن��ه  ح��ق،  أن��ه  يعتقد  فيما  اهلل 
شديد  كان  المواقف،  صلب  كان  جريئًا،  كان  يساوم،  وال  يجامل  ال  كان 

آمن  التي  للمبادئ  مخلصًا  وك��ان  الفساد،  وعلى  المنكر  على  الوطأة 
القضية  الفساد،  محاربة  في  واإلسالم  الدين  ومبادئ  الحق  تمثل  بأنها 
إال  يستريح  أن  لنفسه  يسمح  ال  كان  دائمًا،  متحركا  وكان  بها  آمن  التي 
إسالمي  حضور  وله  اجتماعي  دور  له  كان  الناس،  يخدم  كان  قلياًل، 

والصديقين«. النبيين  مع  اهلل  حشره  اجتماعي،  وحضور 
عبدالنبي  البحرينية  الشفافية  جمعية  رئيس  تحدث  جانبه  من 
المؤلفة  اآلالف  الحزين  اليوم  هذا  »في  قائاًل  الشيخ  رحيل  عن  العكري 
المحرق  من  الجليل،  العالم  ه��ذا  لتودع  حضرت  البحرين  شعب  من 
ضمير  كان  اإلنسان  هذا  ألن  هذا  الزالق،  إلى  جدحفص  ومن  سترة  إلى 
العام  في  الوحيد  كان  أنه  وخصوصًا  الحق،  صوت  كان  الشعب،  هذا 
لمظاهرة  دعا  الذي  إيران،  في  اإلسالمية  الثورة  انتصرت  وقتما   ،1979
ال  الذي  المرتفع  الصوت  الحق  صوت  كان  بعدها  ومن  آن��ذاك،  سلمية 
حرياته،  مصادرة  وتمت  قمع  وإن  حتى  الحق،  كلمة  ق��ول  عن  يتردد 
في  واحد  وقت  في  وول��ده  وحفيد  هو  كان  األوق��ات  من  وقت  في  إنه  بل 
اآلالف  تحضر  أن  غريبًا  ليس  فإنه  لهذا  يتغير،  ولم  يتأثر  ولم  السجن، 

لتوديعه«. اليوم  هذا 

»برحيل  المشعل:  مجيد  السيد  العلمائي  المجلس  رئيس  قال  فيما 
الشيخ  المنكر  عن  والناهي  بالمعروف  اآلمر  المجاهد  الفاضل  العالم 
وأسرته،  وألهله  والبلد  األمة  لعلماء  التعازي  نرفع  العكري  علي  محمد 
المحمدية  للرسالة  حّيًا  مثااًل  الجليل  الشيخ  هذا  كان  الحقيقة  وفي 
الخير  ونشر  الدينية  المسئولية  وتحمل  المنكر  عن  والنهي  والجهاد 
والصالح لألمة، ومواجهة جهات الخلل، كان لسانًا ناطقا وكان يعتبر 
أبا ذر الغفاري قدوة له في جهاده ومساعيه، وكان له تأثيره البالغ في 

حياته«. سنوات  طوال  مجتمعه 
نعي  بيان  الديه  بقرية  الحسيني  المنبر  خطباء  مجلس  أصدر  كما 
وذوي  الفقيد  عائلة  إلى  والمواساة  التعازي  بأحر  »نتقدم  فيه:  جاء 
)رحمه  العكري  علي  محمد  الشيخ  الجليل  والعالم  الحسيني  الخطيب 
رحمه  الشيخ  إن  والمؤمنين.  كافة  والخطباء  العلماء  نعزي  كما  اهلل(، 
اهلل كان داعية من الدعاة الذين خدموا الشريعة والدين، كما أن له سعي 
وقضاياهم،  آالمهم  في  والمشاركة  والمؤمنين  الناس  خدمة  في  حثيث 
شيخ  يا  لفقدك  بالديه  الحسيني  المنبر  مجلس  كأعضاء  فإننا  ولهذا 

لباكون«. ولرحليك  لمحزونون 

... والنساء لم يتخلفن عن التشييعتقديم واجب العزاء ألقرباء الفقيد

جموع غفيرة شاركت في تشييعهصالة الجنازة على الفقيد الشيخ محمد علي العكري

الشيخ محمد علي العكري... قصة كفاح رجل لم يعرف الكلل

... وصورته في  السنوات األخيرة قبل أن ينهكه المرضالمرحوم الشيخ العكري في سنوات شبابه

عائلة المرحوم

السيد موسى جعفر العلوي
يتــقدمـون

بخالص العزاء والمواساة إلى

الموظف لديهم

حسن محمد علي العكري
لوفــاة المـغـفــور  له بإذن ا� تعـالـى والده

الشيخ محمد علي العكري
تغمد ا� الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح 

جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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الشيخ عيسى عيدالشيخ صالح الجودرالشيخ منصور حمادةالشيخ عيسى قاسمالشيخ عدنان القطان 

فيما هنأ عيد العراقيين بتشكيل حكومتهم وتطرق إلى متهمي ما يسمى بـ »الخلية اإلرهابية« 

خطباء الجمعة يشددون على صلة الرحم ويستذكرون دروس عاشوراء

وكان للشأن العراقي نصيب من خطب الجمعة أمس، 
تشكيل  قبل  عسيراً،  مخاضًا  شهدت  أن  بعد  وخصوصًا 
الحكومة العراقية، إذ هنأ الخطباء العراقيين وحكومتهم 

على التوصل إلى توافق بشأن التشكيلة الجديدة.

أهمية الترابط االجتماعي
وخطيب  إمام  أكد  االجتماعي،  الترابط  موضوع  وفي 
ــد الــفــاتــح اإلســامــي الــشــيــخ عــدنــان  ــم ــز أح ــرك ــع م ــام ج
من  ميزة  االجتماعي  والتماسك  »الترابط  أن  القطان، 
في  أنه  إال  المسلم،  والمجتمع  اإلسامية  الشريعة  مزايا 
ريح  اإلسامية،  بالمجتمعات  عصفت  األخيرة  السنوات 

التفكك األسري واالجتماعي«.
اإلسامية  المجتمعات  بعض  تنكرت  »عندما  وقــال: 
اإلســامــيــة،  غير  المجتمعات  واتــبــعــت  صفاتها،  ــن  ع
وينزل  واحدة،  اجتماعية  أنماط  على  يعيش  جيًا  أفرزت 
عن  بعيدة  أخاق  على  والتربية  الوحل  من  مستنقع  إلى 

اإلسام«.
وبّين أن »نظرة فاحصة لما تعيشه بعض المجتمعات 
التفكك  خالها  مــن  تكتشف  أن  يمكن  اإلســامــيــة،  غير 
بعد  بيوتهم  بها  ضاقت  التي  المقيتة  والفردية  األسري، 

أن ضاقت قلوبهم«.
ــى الــقــيــم  ــل ـــات ع ـــادي ـــم ــب ال ــل ــغ ــا ت ــم ــن ــي وأضــــــاف »ح
األدهى  أن  إال  ومشكلة،  مصيبة  ذلك  فإن  واألخاقيات، 
منها، هو انتشار تلك الصفات في المجتمعات اإلسامية، 

وتنتشر عقوق األبناء آلبائهم«.
وذكر أن »عندما ضعف التدين وكثر الجهل بالشريعة 
ــر الـــتـــواصـــل والـــروابـــط  ــاه ــظ ــت م ــف ــع ـــة، ض ـــي ـــام اإلس
التفكك  فيغلب  الواحدة،  األســرة  أفــراد  بين  االجتماعية 

االجتماعي وتنشأ المشكات«.
أفراد  بين  والتراحم  التواصل  فضل  القطان  وأوضــح 
من  صفة  ــل  ــواص ــت »ال أن  معتبراً  والمجتمع،  األســـرة 
صفات أهل اإليمان، وصلة الرحم سبب في الرزق وطول 

العمر«.
بالصلة،  يبادر  أن  رحم  قاطع  كل  »على  القطان  ودعا 
توافر  بعد  ــذر  ع يوجد  فــا  ـــه،  وذوي أهله  مــع  والــتــواصــل 
ــة األرحـــــام،  ــل ــة، فــيــجــب ص ــث ــدي ــح ـــال ال ـــص وســـائـــل االت
مضيفًا  األتــراح«،  في  والمواساة  األفراح  في  والمشاركة 
المنبت  وطيب  النفس  كرم  على  ــارة  أّم الرحم  »صلة  أن 
لم  ألهــلــه،  يصلح  لــم  مــن  يقولون  وكما  ــاء،  ــوف ال وحسن 

يصلح لك«.
معصومين،  غير  الرحم  »ذوي  أن  إلى  القطان  ــّوه  ون
فيخطأون وينسون، وهو ما يجب أن يقابل بالعفو عنهم، 
وهو من شيم المحسنين، وقبول عذرهم إذا أخطأوا«. كما 
جعل  وعدم  األقربين،  محاسبة  »عدم  إلى  القطان  وجه 

عتابهم قطعًا للعاقة بهم«.
القطيعة،  سبب  تكون  قد  السوء  »المرأة  أن  إلى  وأشار 
قد  المقابل،  وفي  ــه،  وذوي أهله  مع  الــزوج  تواصل  وعدم 
والتراحم  التواصل  أسباب  من  الصالحة  المرأة  تكون 
اهلل  »اتقين  أن  ــى  إل ــات  ــزوج ال داعــيــًا  أهــلــه«،  وبين  بينه 
القطيعة  تكن  وال  القربى،  ذوي  بين  وأصلحن  تعالى، 

منكن«.

السعادة األسرية
األسرية،  السعادة  أسباب  عن  مقارب  موضوع  وفي 
الجودر  صــاح  الشيخ  قالي  جامع  وخطيب  ــام  إم قــال 
البيوتات  وبناء  األسرية  السعادة  أسباب  أعظم  من  إن 
كل  يسعى  التي  األسرة  فهذه  الحق،  على  االستقامة  هو 
جعلها  وتشيدها،  لبنائها  والــزوجــة،  ــزوج  ال فيها،  فــرد 
وتستقر  فيه  يأمن  الذي  والمسكن  المأوى  هي  تعالى  اهلل 

نفسه.
الزوجية،  العاقة  ـــاس  »أس أن  ــى  إل ــودر  ــج ال ـــار  وأش
والتآلف  واألنس،  والود  والمحبة،  الصحبة  على  قائمة 
البنيان،  قوية  الــجــذور،  عميقة  عاقة  وهــي  والعشرة، 
هذه  تهيئه  عما  فضًا  الواحد،  كالجسد  تكون  ما  أشبه 
صلة  وتعزيز  النشء،  وكفالة  األوالد،  تربية  من  العاقة 

الرحم بين األسر«.
الــعــاقــة  تــوطــيــد  ــاب  ــب أس ـــن  »م أن  مــفــصــًا  ــب  ــه وأس
التفكك  رياح  عن  األسرة  وإبعاد  الزوجين،  بين  الزوجية 
باهلل  اإليمان  الدين،  هذا  بعروة  التمسك  هو  واالنفصام 
ولزوم  الصدور،  تكنه  وما  النفس  ومراقبة  اآلخر،  واليوم 
في  والتعدي  الظلم  عن  والبعد  اهلل،  من  والخوف  التقوى 

حق اآلخر«.
وتساءل الجودر »كيف يكون البيت هادئًا ورب البيت 
يغلبه  الــغــضــب،  ســريــع  الــطــبــع،  ثقيل  الــعــشــرة،  سيئ 
وإذا  والمن،  التذمر  فكثير  بيته  دخل  إذا  والشك،  الحمق 
خرج فسيئ الطبع والظن، وقد علم بأن السعادة ال تكون 

إال باللين والعفو، والسماحة والصفح«. 
تعلم  أن  يــجــب  كــذلــك  المسلمة  »الـــمـــرأة  أن  وأردف 
تكون  حين  إال  تكون  ال  والمودة  والرحمة  السعادة  بأن 
فا  عليها،  وما  لها  ما  فتعرف  وسماحة،  وعفة  دين  ذات 
وتستجيب  أمــر،  فيما  ربها  فتطيع  تتعدى،  وال  تتجاوز 
ليصونها  عليها  القوامة  صاحب  فهو  طلب،  فيما  لزوجها 
ويحفظها، فتعترف بجميل زوجها، وال تتنكر له ولفضله 

عليها، وعشرته معها«.
وواصل أن »البد للزوجين من غفران الزالت، والغض 
وال  حضر،  إذا  لآلخر  أحدهما  يسيء  فــا  الــهــفــوات،  عــن 
في  ـــر،  اآلخ على  منهما  كــل  يثني  وأن  غــاب،  إذا  يخونه 
تتوافر  الوئام  فبحصول  وعطف،  ورحمة  ــام،  ووئ حب 

السعادة«.
في  الحياة  وتستقيم  السعادة  تظهر  »ال  أن  ــاف  وأض
واالستقرار،  األمن  أسباب  توافرت  إذا  إال  األسري  المحيط 
نقف  لــذا  المنزلية،  والماسنات  المنازعات  عن  بعيداً 
منها  التحذير  يجب  والتي  المنغصات  بعض  على  اليوم 
وهي في جانب الخدم والمستخدمين في المنازل، فليس 
أجنبي،  ســواق  أو  بخادم  ــرة  األس رب  يستعين  أن  عيبًا 
األجنبي  الرجل  فدخول  الخلوة،  من  التحذير  يجب  ولكن 
أو  بالبنات،  الخاصة  الغرف  ــى  وإل البيت،  ساحة  إلــى 
أمر  شرعية،  غير  خلوة  فــي  السائق  مــع  البنت  ــروج  خ
جرائم  تقع  ال  حتى  منه،  التحذير  ويجب  للشرع،  مخالف 
أولــيــاء  مــن  غفلة  فــي  الصغيرات  الفتيات  ــرض  ع هتك 

أمرهن«. 
في  الــخــادمــات  مسألة  هــو  الثاني  ـــر  »األم أن  وتــابــع 
الشديد  األســف  مع  البيوت،  ربــات  بعض  فإن  المنازل، 
طويلة  أليــام  ولربما  طويلة،  لساعات  منازلهن  يتركن 
المنزل  في  الخادمة  فتصبح  رقيب،  أو  حسيب  دون  من 
لوحدها، فيقع من األمور ما يغضب الرب، ويزعزع أركان 

األسرة«.
وختم الشيخ الجودر بـ »التحذير والتنبيه من خطورة 
على  تقع  الكبرى  والمسئولية  والمستخدمين،  الخدم 
ربة البيت في بيتها، فهي صمام األمان لزوجها وأبنائها 
في  العاملين  من  حذرها  وتتخذ  تحذر  أن  عليها  وبناتها، 
ما  فكثيراً  الخادمات،  إلى  تنتبه  وأن  الرجال،  من  المنزل 

دخل الخلل من هذا الباب«.

دروس عاشوراء
ومن جانبه ناقش إمام وخطيب جامع اإلمام الصادق 
)ع(، الشيخ عيسى أحمد قاسم سؤااًل طرحه في خطبته 
بقوله:  عــاشــوراء؟«  مــن  خرجنا  حصيلٍة  »بــأيــة  ــس  أم
)عليه  الحسين  نحب  ونحن  عــاشــوراء  عشرة  »دخلنا 
احترامًا  كله  الحب  أقــول  وال  ــب،  ح مــن  شيئًا  ــام(  ــس ال
عن  عمًا  الكثير  ولتخلفنا  السام(  )عليه  الحسين  لحب 
أقول  وال  وأخـــرى،  بــدرجــٍة  بإمامته  ونؤمن  الحب،  هــذا 
اإليمان  هذا  بمتطلبات  الكبير  حياتنا  إلخال  كله  اإليمان 
قبل  هكذا  )كنا  باأللباب  تأخذ  ــدوًة  ق ــراه  ون ومقتضاه، 
السام(  )عليه  الحسين  نرى  ونحن  محرم  ندخل  محرم 
على  حـــزٌن  ولــنــا  معه  وقلوبنا  بــاأللــبــاب(  تــأخــذ  ـــدوًة  ق

مصابه وفزٌع لواعيته واعية اإلسام«.
مزاحمًاً  والحب  منقوصًا،  اإليمان  كان  »لقد  وأضــاف 
منه  كبيرٍة  مساحٍة  في  العملي  والسلوك  الدنيا،  بحب 
ورهبتها  الدنيا  رغبة  ــام  أم واإلرادة  طريقه،  على  ليس 
تكون  أن  ــر  األم وصــل  وبذلك  ساقطة،  مهزومًة  مــهــزوزًة 
هذا  من  فلنحذر  تنصره،  ال  أو  عليه  واأليدي  معه  القلوب 

المصير.«
بعيدًة  القول  في  مبالغًة  هذا  البعض  يعُد  »قد  وأكمل 
فيما  بكثيٍر  أقل  وهو  مثااًل  هنا  أطرح  ولكني  الواقع،  عن 
حــرب  تكلفه  مــمــا  بــالــحــق،  فــيــه  االلـــتـــزام  مــوقــف  يكلفه 
من  مكثرواً  السام(  )عليه  الحسين  يخوضها  السيوف 
كل  من  معه  ومن  المنية  به  تحيط  الناصر،  قليل  األعداء، 
فيما  جداً  العظيم  كلفته،  في  الصغير  المثل  وبهذا  مكان. 
وظهوٍر  ذل،  أو  عٍز  أو  ضعف،  أو  قوٍة  من  باإلسام  يلحقه 
كثيرة  جماعاٍت  مواقف  نقيس  أن  نستطيع  ضمير،  أو 
نحن  ـ  منا  كثيرين  ــراٍد  وأف كثيرة  ومناطق  كثيرة  وقبائل 
)عليه  الحسين  ونحب  باإلسام  نؤمن  إننا  نقول  الذين 
حياة  بين  حاسمة  دمويٍة  مواجهٍة  من  ـ  ونواليه  السام( 
رايــة  تحت  محتمٍة  ــادٍة  ــه وش يزيد  مــع  نتوقعها  راغـــدة 
الحسين )عليه السام(، مع عقوباٍت قاسية تاحقنا إذا 

انهزم الحسين )عليه السام( عسكريًا وقتل«.
وتابع أن »المثال هو: أن لو عاشت األمة اليوم تجربًة 
مرشحين  تجربة  وخــاضــت  لها،  ــاٍم  ع إلمـــاٍم  انتخابيٍة 
يرفضه،  وآخر  السام(  )عليه  الحسين  يرضاه  أحدهما 
العريض  ــه  ــام وإع الــواســعــة  دعــايــتــه  للثاني  ــت  ــان وك
وارتــبــاطــاتــه  الــمــؤثــرة  وعــاقــاتــه  الضخمة  ــه  ــت ــوازن وم
الوثيقة  وصاته  المتينة  والجغرافية  والقبلية  القومية 
األول.  عليه  ما  عكس  على  وذلك  المختلفة،  القوى  بمراكز 
وتنهزم  اإلعام،  قوة  أمام  وعيهم  سيسقط  الذين  هم  فكم 
نفسيتهم أمام سلطان المال، ويهيمن عليهم خيار القبيلة 

في  ضميرهم  متابعة  عن  ويردعهم  والمنطقة،  والقوم 
قوى  وغضبة  المصالح،  تأثر  ــوف  خ األصــلــح  اختيار 
ضربًة  وضربته  اإلسام  هزيمة  في  وسيشاركون  الشر، 
بعض  عليه  تدل  كما  قليلين،  ليسوا  أنهم  يظهر  قاضية؟ 

التجارب الحية في عدٍد من المساحات اإلسامية«.
بجامع  الجمعة  خطيب  دعا  صلة،  ذي  موضوٍع  وفي 
العشرِة  انقضاِء  »بعد  حمادة  منصور  الشيخ  جدحفص 
إحياِء  من  عشناه  ــا  وم ــرام،  ــح ال محرٍم  شهر  من  األولــى 
الجميع  والسام،  الصاِة  أفضُل  عليه  الحسيِن  ذكــرى 
الذي  والجهِد  ــواِل  األم من  بذلناه،  ما  بتقييِم  القياِم  إلى 
وفي  أفنيناه،  عمرنا  من  الــذي  الثميِن  والوقِت  مناه،  قدَّ
جواَبنا  يكوَن  أن  عسى  وما  جنيناه،  ما  مقدار  ذلك  مقابِل 
فيما  عمِره  عن  ِمّنا  كــلٌّ  فيه  ُيسأُل  ليوٍم  أعــددنــاه،  ــذي  ال
أفناه، متنبهين إلى ما قد ورَد عن أنصِح األنام إلى األنام، 
 - محمٍد  والكام،  األفعال  في  وخلِقه  اهلِل  مع  وأصدِقهم 
شفقِته  من  ُمنطِلًقا   ،- والسام  الصاة  أفضل  وآله  عليه 
المهمة،  ونصائحه  توجيهاته  ضمن  ــة،  األم ــراد  أف على 
وِزنوها  ُتحاَسبوا،  أن  قبل  أنفَسكم  )حاسبوا  قال:  حيث 

قبل أن توزنوا(«.
اإلســاِم  صرخُة  )ع(  الحسيَن  أنَّ  ــروا  »تــذكَّ ــاف  وأض
نهجه  على  ذكراه  إحياِء  في  فكونوا  الكافرين،  وجوِه  في 
وا  تــتــعــدَّ وال  ــه،  ــدَف ه شــعــائــره  ــي  ف ـــدوا  وجـــسِّ ــن،  ــري ــائ س
نصَره  فيَمن  اهلِل  عنَد  لتكونوا  موقَفه،  وأفعاِلكم  بأقواِلكم 
ِد في الدين،  وأردَفه، وتواصوا فيما بينكم بالحقِّ الُمتجسِّ
في  لتكونوا  والمعاندين،  الكافرين  أذى  على  وبالصبِر 
جلَّ   - اهلل  وبرضا  الُمبَعدين،  من  الخسارِة  عن  اآلخــرِة 
ــرآِن  ــق ال ــي  ف اهلُل  أخــبــر  ــن  ــذي ال الــمــوعــوديــن،  ــن  م  - جــالــه 

بنجاِتهم، مبيًنا إلى ذلكم مؤهاِتهم من صفاِتهم«.
عليه  الحسين  اإلمـــام  ــرى  ذك عــن  أيــضــًا  حديثه  ــي  وف
الشيخ  الكبير  كرزكان  جامع  وخطيب  إمام  قّدم  السام 
إذ  »حسينيين«،  نكون  أن  لكيفية  عــرضــًا  عيد  عيسى 
قــراءة  السام  عليه  الحسين  ــام  اإلم نقرأ  أن  أواًل  »علينا 
نقراه  وأن  ــط،   ــق ف عاطفية  قـــراءة  ال  مستوعبة  ــة  ــي واع
من  العالمية  لكلمة  بــمــا  عــالــمــيــًا  ــًا  ــي ــاح إص ــًا  ــروع ــش م

معنى«. 
تكون  أن  علينا  يجب  حسينيين  نكون  »لكي  وأضاف 
إذا  وحتى  بل    ، ربانية  منطلقات  حركاتنا  في  منطلقاتنا 
وهذا  بعقولنا،   الحسين  استيعاب  في  ننجح  أن  ــا  أردن
ثورته،   في  منطلقاته  تكن  لم  ــام  اإلم فــإن  جــداً،   مهم  أمــر 
بل  آنية  أهدافًا  وال  ذاتية،   نفعية  وال  شخصية   منطلقات 
متقوقعة  تكن  ولم  مكان  أو  زمان  يحدها  ال  ربانية  كانت 
إليها  اإلمـــام  ــار  أش حيث  معينة  فئة  أو  طائفة  ــار  إط فــي 
أولى  فاهلل  الحق  بقبول  قبلني  )فمن  الخالدة  كلمته  في 

بالحق(«.
الحسين  اإلمام  حركة  يستوعب  أن  أراد  »من  أن  وتابع 
عليه السام عليه أن يقبل بحركة الخالق في عباده ، ألن 
حركة الحسين عليه السام جزء من الحركة العامة التي 
خلقها اهلل تبارك وتعالى وأرادها لعباده،  ومن هنا البد أن 
تكون كل منطلقات حركاتنا ربانية ،  ال تنفصل عن اهلل جل 
منطلقات  معاماتنا   في  منطلقاتنا  تكون  أن  فابد  وعا،  
في  لنا  إخــوان  إما  الناس  أن  أساس  على  قائمة  ربانية،  
التعامل  فمنطلقات  الخلق،   في  لنا  شركاء  وإما  الدين،  
ديني  أساس  على  قائمة  ربانية  منطلقات  تكون  أن  البد 

وأساس إنساني«.
ومنطلقاتنا  أخاقنا  تكون  أن  كذلك  ــد  »الب أن  وأكمل 
والقرب  الثواب،   في  الرغبة  على  قائمة  ربانية  األخاقية 

ال  وتــعــالــى،   سبحانه  ورضـــاه  وتــعــالــى،   تــبــارك  اهلل  مــن 
من  والحياء  والتملق  المجاملة،   منطلقاتنا  تكون  أن 

الناس«. 
وال  الحسين،   ــدو  ع نــوالــي  أال  علينا  »أيــضــًا  وواصـــل 
من  يحب  الــذي  هو  الحقيقي  فالحسيني  محبه،  نعادي 
يعادي  من  ويعادي  السام،   عليه  الحسين  اإلمام  يحب 
وال  يعاديه  من  يحب  وال  الــســام،   عليه  الحسين  ــام  اإلم
سلم  )إنــي  الــزيــارة  في  ورد  لــذا  أبــداً،   يحبه  من  يعادي 

حاربكم(«.  لمن  وحرب  سالمكم  لمن 

العراقي الشأن 
الكبير  كرزكان  جامع  وخطيب  إمام  تطرق  ذلك  بعد 
ذلك:  في  قائًا  العراقي  الشأن  إلى  عيد  عيسى  الشيخ 
»بعد تجاوز كل األزمات الطائفية،  والحزبية والتكتلية 
وبعد  والخارجية،   الداخلية  التحديات  تجاوز  وبعد 
ــن انــتــخــاب  ــي ــة شــهــور مـــن ح ــع ــس ــت ــــاول ال مــخــاض ط
تشكيل  العراقيون  استطاع  الشورى،   مجلس  أعضاء 

وطنية«. شراكة  حكومة  تعتبر  والتي  حكومتهم 
بهذه  ــي  ــراق ــع ال الــشــعــب  نهنئ  إذ  ــن  ــح »ن وأضــــاف 
الحكومة  هـــذه  تتغلب  أن  ــل  ــأم ن ــرة،  ــي ــب ــك ال ــوة  ــط ــخ ال
وتبني  الداخلية  والمشاكل  العراقيين  كل  وتتخطى 
واقتصاده،   أمنه  في  مستقراً  متماسكًا،   موحداً  عراقًا 
ــة  األزم الوطنية  الحكومة  ــذه  ه تتجاوز  أن  نأمل  كما 
ـــع األبـــريـــاء  ـــروي ــــدم وت ــات ال ــام ــم ــة وتـــوقـــف ح ــي ــن األم
العراق  أمن  أن  في  »الشك  مردفًا  العراق«.  في  واآلمنين 
المنطقة  ــن  أم فــي  كبيرة  وبنسبة  يساعد  واســتــقــراره 

واستقرارها«.

متهمو ما يسمى بـ »الخلية اإلرهابية«
اإلرهابية«  »الخلية  بـ  يسمى  ما  متهمي  ملف  وفي 
كان  ــواء  س قضائية  قضية  كل  صاحب  »إن  عيد:  قــال 
شخصيًا  يتولى  أن  إما  عليه  مدعى  أو  مدعيًا  أو  متهمًا 
أن  ــا  وإم عنها،   والــدفــاع  وإيضاحها  قضيته  مباشرة 
إلى  ذلك  يفوض  أي  عنه  بذلك  يقوم  من  إلى  ذلك  يفوض 
لهذا  رسميًا  بتوكيلها  شخصيًا  يقوم  التي  الدفاع  هيئة 

القانون«. له  ضمن  كما  اختياره  بحسب  الغرض 
أو  القانون،  عليه  يفرض  أن  يصح  »ال  أن  ــاف  وأض
هذا  ألّن  معين،  محاٍم  اختيار  على  مثًا  الحاكم  يجبره 
هذا  فقط،   القضية  صاحب  حق  الدفاع  هيئة  اختيار  أي 
والمنطق  والعقل  القانون،   يقره  الذي  العام  الحق  هو 
كل  ــره  ــق وت الــعــقــاء  ــره  ــق وي ــة  ــدال ــع ال تــقــره  كــمــا  السليم 

الشرائع السماوية«. 
عن  الـــدفـــاع  هيئة  انـــتـــداب  ــون  ــك ي هــنــا  ـــن  »م وأردف 
قبل  من  الموكلة  الدفاع  هيئة  انسحاب  بعد  المعتقلين  
يتوكل  كيف  إذ  وتعجب،   استغراب  موضع  المعتقلين،  
دون  من  تخصه  التي  األمــور  من  أمر  في  آخر  عن  شخص 
أن يحصل على توكيل من صاحب األمر مباشرة،  إذ الشك 

في أن ذلك ال يقره قانون أو عقل أو منطلق سليم«. 
التي  األسباب  تدرس  أن  تقتضي  »العدالة  أن  وتابع 
يترك  ثم  ومن  األصلية،   الدفاع  هيئة  انسحاب  إلى  أدت 
عنهم  الدفاع  في  موكليهم  الختيار  المتهمين  إلــى  ــر  األم

ثانية«. 
جميع  للمعتقلين  تــوفــر  »أن  ــي  ف أمــلــه  عــيــد  وأبــــدى 
الحقوق التي يضمنها القانون والعقل، كما نأمل أن يفرج 
لتنعم  العالقة  الملفات  كل  وتسوى  المعتقلين،   كل  عن 

الباد كغيرها من بلدان المنطقة باألمن واالستقرار«.

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

استعرضوا  حين  ففي   ، أمس  يوم  الجمعة  وخطباء  أئمة  تناولها  التي  الموضوعات  تنّوعت   [
فضل  من  له  وما  واالجتماعي،  األسري  والتراحم  التواصل  أهمية  الرحم،  صلة  عن  موضوع  في 
في سعة الرزق وطول العمر، أشاروا في موضوع آخر إلى الدروس والعبر التي ُتنهل من موسم 

عاشوراء، وضرورة العمل بها الحياة اليومية.

األئمة والخطباء يبحثون اليوم »الوقاية الصحية من منظور إسالمي«

الهادفة  الشراكات  »إن  المفتاح  وقال 
الحكومية  ــات  ــئ ــي ــه وال الــــــوزارات  بــيــن 
شأنه  ــن  م ــا  م ــل  ك ــي  ف الــحــكــومــيــة  ــر  ــي وغ
الــنــواحــي،   ــل  ك ــن  م بالمجتمع  ــاء  ــق االرت
تأتي  حيث  ـــوزارة  ال ــات  ــوي أول ــم  أه ــد  أح
وزارة  بين  للشراكة  تحقيقًا  الدورة  هذه 

واألوقــاف  اإلسامية  والشئون  الــعــدل 
أن  ـــى  إل ــراً  ــي ــش م ــة  ــح ــص ال وزارة  ــن  ــي وب
الجانبين  بين  مستمراً  تــعــاونــًا  هــنــاك 
باليوم  المتعلقة  الفعاليات  تنظيم  في 
العالمي  واليوم  اإليدز  لمكافحة  العالمي 
العالمي  والــيــوم  الــتــدخــيــن  لمكافحة 

المخدرات«.  لمكافحة 
بكل  ــي  ــام اإلس »لــلــخــطــاب  وأضـــاف 
ــة  ــي ــوع ــت ال فـــي  جـــوهـــري  دور  صـــــوره 
الخطباء  ــة  ــارك ــش م فـــإن  المجتمعية، 
هذه  مثل  في  واألئمة  والوعاظ  والدعاة 
استثمار  في  كبير  بشكل  يسهم  الدورات 
الصحي  للتثقيف  ــي  ــن ــدي ال ــاب  ــط ــخ ال
يوليه  الـــذي  الــوقــائــي  الــجــانــب  ــان  ــي وب

الجانب«. هذا  في  اإلسام 
من  اثـــنـــان  الــــــدورة  فـــي  وســيــشــارك 
المجال  هـــذا  ــي  ف المختصين  الــعــلــمــاء 
اإلسامي  الوقائي  الطب  مستشار  وهما 
الشيخ  الهاشمية  ــة  ــي األردن بالمملكة 

الــعــام  ــر  ــدي ــم وال ــاة،  ــض ــق ال عبدالحميد 
والتنمية  ــب  ــدري ــت ــل ل ــر  ــائ ــص ــب ال ــز  ــرك ــم ل
ــة  ــي ــرب ــع ــة ال ــك ــل ــم ــم ــال ـــة ب ـــي ـــاع ـــم ـــت االج

بوخمسين. عادل  الشيخ  السعودية 
ــن  ـــم كــــذلــــك تــنــظــيــم عــــــدد م ـــت ـــي وس
على  الــقــضــاة  لــلــشــيــخ  الـــمـــحـــاضـــرات 
التربية  وزارة  مدارس  في  الدورة  هامش 
ــرة  ــاض ــح ــــي كـــاآلتـــي: م ــم وه ــي ــل ــع ــت وال
ــة الـــوقـــايـــة الــصــحــيــة  ــاف ــق ــوان »ث ــن ــع ب
الــرفــاع  بــمــدرســة  ــي«  ــام إس منظور  ــن  م
 26 األحد  يوم  للبنين  الثانوية  الشرقي 
الشيخ  ومعهد  األول،  كانون  ديسمبر/ 
اإلثنين  يوم  للبنين  للتكنولوجيا  خليفة 

العمران  أحــمــد  ــة  ــدرس وم ديسمبر،   27
 28 ــاء  ــث ــل ــث ال ــــوم  ي لــلــبــنــيــن  الــثــانــويــة 
الثانوية  حمد  مدينة  ومدرسة  ديسمبر، 

ديسمبر.   30 الخميس  يوم  للبنات 
ـــا ســـيـــحـــاضـــر بــوخــمــســيــن فــي  ـــم ك
الثانوية  عبدالعزيز  الشيخ  ــة  ــدرس م
ومدرسة  ديسمبر،   26 األحد  يوم  للبنين 
االثنين  ــوم  ي للبنين  الثانوية  النعيم 
ــر  ــزاه ال الــعــهــد  ــة  ــدرس وم ديــســمــبــر،   27
 28 ــاء  ــث ــل ــث ال يــــوم  ــات  ــن ــب ــل ل الــثــانــويــة 
بن  عــبــداهلل  الشيخ  ــة  ــدرس وم ديسمبر، 
األربــعــاء  ــوم  ي للبنين  الثانوية  عيسى 

2010م. 29    ديسمبر  فريد المفتاح

§ المنامة - وزارة العدل

الدعاة  دورة  تنظيم  المفتاح  فريد  اإلسالمية  الشئون  وكيل  أعلن   [
منظور  من  الصحية  الوقاية  »ثقافة  عنوان  تحت  الجاري  للعام  الثالثة 
تمام  في  الثقافي  عيسى  مركز  بقاعة  )السبت(  اليوم  وذلك  إسالمي«، 

الساعة الثامنة صباحَا.
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قالت إن استثناءهم يشجع ظاهرة تأجير السجالت التجارية

الحكومة تجدد رفضها استثناء الصيادين من رسوم »سوق العمل«

 19 رقم  القانون  من  »الغرض  أن  الحكومة  وأوضحت 
العامل  جعل  العمل  ســوق  تنظيم  بشأن   2006 لسنة 
في  ــال  ــم األع ألصــحــاب  المفضل  الخيار  هــو  البحريني 
العمالة  على  رســوم  ــرض  ف ــال  خ مــن  الــخــاص  القطاع 
األجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية 
الخاص،  بالقطاع  األعمال  ألصحاب  توفيرها  المطلوب 
متعارضًا  الدراسة  محل  بقانون  المشروع  يأتي  بينما 
منافسة  ــراره  إق شأن  من  ألن  وذلــك  المذكور  الغرض  مع 
التي  المجاالت  في  البحرينية  للعمالة  األجنبية  العمالة 
قانون  إفراغ  شأنه  من  بما  القانون  مشروع  عليها  اشتمل 

سوق العمل الحالي من مضمونه«.
لسنة   19 رقم  القانون  في  »المشروع  أن  إلى  وأشارت 
ألحكامه  الخضوع  من  المستثناة  الفئات  حصر   2006

مثل العمال غير المدنيين العاملين في األمن، وقوة دفاع 
يفدون  ومن  الدبلوماسية  البعثات  وأعضاء  البحرين، 
خمسة  من  أقل  تستغرق  مهمات  في  البحرين  مملكة  إلى 
أخرى  بفئات  الماثل  المشروع  جــاء  بينما  يــومــًا،  عشر 
من  القانون  ذلك  ألحكام  الخضوع  من  استثنائها  بغية 
العمالة  الستقدام  خلفيًا  بابًا  الفئات  هــذه  جعل  شأنه 
البحرنة  وشـــروط  العمل  ــوم  رس مــن  للتهرب  األجنبية 
بعض  تشير  حيث  المملكة  في  السائبة  العمالة  وزيــادة 
يشكلون  حكمهم  فــي  ــن  وم الــخــدم  أن  ــى  إل ــاءات  ــص اإلح
السواد األعظم من العمالة السائبة الهاربة من كفائها«.

المنصوص  الفئات  استثناء  شأن  »من  أن  وأضافت 
فئات  أمــام  الباب  فتح  الدراسة  محل  بالمشروع  عليها 
ألحكام  الخضوع  من  أيضًا  باستثنائها  للمطالبة  أخرى 

في  يعملون  الذين  األجــانــب  مثل  إليه  المشار  القانون 
مؤسسات  من  وغيرها  األهلية  والجمعيات  النقابات 
األمر  الربح،  تحقيق  إلى  تهدف  ال  التي  المدني  المجتمع 
 19 رقم  القانون  إفــراغ  النهاية  في  عليه  سيترتب  الذي 

لسنة 2006 من مضمونه«.
وأردفت أن »مشروع القانون محل الدراسة جاء مفتقداً 
األوراق  ــاءت  ج حيث  الدقيقة،  االقتصادية  للدراسات 

خلواً مما يفيد بوجود تلك الدراسات أو أن ثمة إحصاءات 
اآلثار  على  الوقوف  يتسنى  حتى  الشأن  هذا  في  أعدت  قد 
على  تأثيرها  ومــدى  ــراره  إق على  المترتبة  االقتصادية 
سوق العمل«. وقررت أنه »لما كان مما تقدم جميعه وكان 
تنظيم  بشأن   2006 لسنة   19 رقــم  القانون  أن  الثابت 
مع  كثيرة  مشاورات  بعد  إقراره  وتم  جاء  قد  العمل  سوق 
من  أكثر  المشاورات  تلك  واستغرقت  المجتمع  فئات  كل 

سنتين ولم يمِض على تطبيقه وقت طويل فمن ثم يتعين 
استمرار تطبيقه فترة كافية يمكن من خالها الحكم على 
نجاح هذا القانون في جعل العامل البحريني هو الخيار 
المفضل ألصحاب األعمال في القطاع الخاص من عدمه، 
وخاصة أن من شأن إقرار المشروع الماثل إفراغ القانون 
النظر  إعادة  إلى  النواب  داعية  مضمونه،  من  إليه  المشار 

في مشروع القانون المذكور«.

رسوم العمل تراوح مكانها بين رفض التجار والنواب لها وإصرار الحكومة عليها 

§ الوسط - مالك عبداهلل، حسن المدحوب 

بعض  استثناء  بشأن  النواب  مجلس  به  تقدم  قانون  مشروع  على  ردها  في  الحكومة  قالت   [
فئة  استثناء  »إن  األجانب:  العمال  على  شهريًا  دنانير   10 البالغة  العمل  سوق  رسوم  من  المهن 
الصيادين األجانب من الخضوع ألحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 من شأنه تشجيع انتشار 
معه  يصعب  الذي  األمر  الصيادين  قطاع  في  حاليًا  المنتشرة  التجارية  السجالت  تأجير  ظاهرة 

توفير فرص عمل للعمالة الوطنية التي كان يتشكل منها هذا القطاع حتى وقت قريب«.

في أول تجربة للتعديل الذي أجراه المجلس على الئحته

الثلثاء... »النواب« يتمسك بـ 34 مشروعًا بقانون أو يسقطها
المقبل  الثلثاء  يوم  جلسته  في  النواب  مجلس  يعمل   [
بناًء  الداخلية  الئحته  على  أجراها  التي  التعديات  بأول 
في  الحكومة  حق  سحبت  والتي   102 المادة  تعديل  على 
الفصل  انتهاء  بعد  بقانون  الــمــشــروعــات  جميع  إســقــاط 
من  التمسك  في  الحق  النواب  مجلس  لتعطي  التشريعي 
على  بــنــاًء  جـــاءت  الــتــي  بقوانين  الــمــشــروعــات  فــي  عــدمــه 

اقتراح بقانون من المجلس. 
وسيصوت المجلس على التمسك بـ 34 مشروعًا بقانون 
أو إسقاطها وهذه المشروعات هي: مشروع قانون بتعديل 
بالقانون  الصادر  المدنية،  الخدمة  قانون  أحكام  بعض 
مادة  بإضافة  قانون  ومــشــروع   ،2006 لسنة   )35( رقــم 
رقم  بالقانون  الصادر  المدنية،  الخدمة  قانون  إلى  جديدة 
مكافحة  هيئة  بإنشاء  قانون  مشروع   ،2006 لسنة   )35(
رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  الفساد، 
مشروع  السياسية،  الجمعيات  بشأن   2005 لسنة   )26(
القطاع  فــي  العمل  قــانــون  أحــكــام  بعض  بتعديل  قــانــون 
األهلي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )23( لسنة 1976، 
العقوبات،  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع 
)في   1976 لسنة   )15( رقــم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 
أماكن  على  واالعتداء  بالحياء  واإلخال  القتل  جرائم  شأن 
األسرار  وإفشاء  والسب  والقذف  بالساح  والتهديد  السكن 
وإهانة  والــمــرابــاة  األمــانــة  وخيانة  واالحــتــيــال  والسرقة 

المجلس الوطني(.
مشروع  بـ:  عدمه  من  بالتمسك  المجلس  سيصوت  كما   
قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، مشروع قانون في 
البحرينيين،  الصيادين  دعم  صندوق  وتنظيم  إنشاء  شأن 
البلديات،  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، المعدل 
بتعديل  قانون  مشروع   ،2006 لسنة   )38( رقم  بالقانون 
بقانون  بالمرسوم  الصادر  العقوبات،  قانون  أحكام  بعض 
والــتــزويــر  ــوة  ــرش ال شــأن  )فــي   .1976 لسنة   )15( رقــم 
مشروع  الخنزير(،  لحم  وحظر  والقمار  والدعارة  والفجور 
البحري،  التلوث  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  بإنشاء  قانون 
مشروع قانون بشأن حماية البيئة، مشروع قانون بإنشاء 

صندوق دعم الرواتب والمعاشات، مشروع قانون بإنشاء 
في  العاملين  المواطنين  معيشة  مستوى  ــم  دع حــســاب 
التوجيه  مكاتب  بإنشاء  قانون  مشروع  الخاص،  القطاع 
بيت  هيئة  بإنشاء  قانون  مشروع  األسرية،  واالستشارات 
جرائم  بشأن  قانون  مشروع  السني(،    )المذهب  الزكاة 
الحاسب اآللي، مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعاج 
األجانب  إعفاء  بشأن  قانون  مشروع  الوراثية،  الدم  أمراض 
رسوم  من  والجعفرية  السنية  األوقــاف  بإدارتي  العاملين 

العمل، مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية.  
بعض  بتعديل  قانون  مشروع  في:  المجلس  سيبت  كما 
بشأن   2006 لسنة   )78( ــم  رق بقانون  المرسوم  أحــكــام 
تملك  من  الحد  بشأن  قانون  مشروع  التعطل،  ضد  التأمين 
السكنية  ـــي  واألراض المبنية  للعقارات  البحرينيين  غير 
من  )د(  البند  بتعديل  قانون  مشروع  االستثمارية،  غير 
 1975 لسنة   )18( رقم  بقانون  المرسوم  من  األولى  المادة 
بتعديل  قانون  مشروع  عليها،  والرقابة  األسعار  بتحديد 
 2002 لسنة   )27( رقم  بقانون  المرسوم  من   )18( المادة 

الهيئة  بشأن  قانون  مشروع  الدستورية،  المحكمة  بإنشاء 
ــادة  زي بشأن  قــانــون  مــشــروع  ــان،  ــس اإلن لحقوق  الوطنية 
قانون  مشروع  الحكومي،  القطاع  في  واألجـــور  الــرواتــب 
قانون  مشروع  االجتماعي،  لألمن  أعلى  مجلس  بإنشاء 
للسنتين  للدولة  العامة  الموازنة  في  إضافي  اعتماد  بفتح 
قانون  بتعديل  قانون  مشروع  و2008،   2007 الماليتين 
 1979 لسنة   )9( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  المرور، 
قانون  مشروع  مــكــرراً(،   41 برقم  جديدة  ــادة  م )بإضافة 
بفتح  قــانــون  مــشــروع  للتخطيط،  العليا  الهيئة  بإنشاء 
المالية  للسنة  للدولة  العامة  الموازنة  في  إضافي  اعتماد 
قــانــون  ــام  ــك أح بــعــض  بتعديل  ــون  ــان ق ــروع  ــش م  ،2008
 )42( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  القضائية،  السلطة 
قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع   ،2002 لسنة 
لسنة   )46( ــم  رق بقانون  ــادر  ــص ال الجنائية،  ــــراءات  اإلج
ديوان  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع   ،2002
الرقابة المالية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )16( لسنة 

.2002

مجلس النواب يعمل بأول التعديالت  بناًء على المادة 102 والتي سحبت حق الحكومة في إسقاط جميع المشروعات بقانون

الحكومة: المتقاعدون  يستفيدون
 من الضمان االجتماعي وال حاجة لقانون

النواب  لمجلس  مذكرة  في  الحكومة  اعتبرت   [
رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  شروع  أن 
)18( لسنة 2006 بشأن الضمان االجتماعي )المعد 
في ضوء االقتراح المقدم من مجلس النواب(، والذي 
مستحقي  ــى  إل المتقاعدين  فئة  إضــافــة  ــى  إل يهدف 
الحياة  لمتطلبات  تلبية  االجتماعية  الــمــســاعــدة 
ارتــفــاع  مــوجــة  ــل  ظ ــي  ف وخــصــوصــًا  لهم  األســاســيــة 
على  متحقق  وغيرها،  االستهاكية  الــمــواد  أســعــار 

أرض الواقع، مطالبة بـ »إعادة النظر في المشروع«. 
وقالت الحكومة: »إن الدولة كفلت تحقيق الضمان 
ما  بمقتضى  جميعًا  للمواطنين  ــازم  ال االجتماعي 
 2006 لسنة   18 ــم  رق الــقــانــون  نــصــوص  تضمنته 
نصوصه  شملت  والذي  االجتماعي،  الضمان  بشأن 
جميع فئات المجتمع غير القادرة«، وتابعت »إذ أنشأ 
ــذي  وال االجتماعي  الضمان  صــنــدوق  القانون  ــذا  ه
المقتدرة  غير  الفئات  كل  على  منه  للصرف  خصص 
 - سجين  أسرة   - مهجورة   - أرملة   - أسرة   - ــراد  )أف
يتيم - عاجز عن العمل - بنات غير متزوجات - أبناء 

ال عائل لهم - مسن(«. 
هــذه  الســتــحــقــاق  ــرط  ــت اش ــون  ــان ــق »ال أن  وبــيــنــت 
لطالب  الشهري  الدخل  مجموع  يكون  أن  المساعدة 
الــازم  ــى  األدن الحد  عن  يقل  االجتماعية  المساعدة 
تكون  بحيث  األســاســيــة  الحياة  متطلبات  لتوفير 
لمستحقيها  الــمــمــنــوحــة  االجــتــمــاعــيــة  ــدة  ــاع ــس ــم ال
المتطلبات  لتوفير  كافيًا  يصبح  حتى  للدخل  مكملة 
الضمان  قانون  ــإن  ف ثم  ــن  »وم وواصــلــت  ــة«،  ــازم ال
غير  ــــراد  األف جميع  شمل  إلــيــه  الــمــشــار  االجــتــمــاعــي 
إذا  حالة  في  المتقاعدين  فئة  بينهم  ومن  المقتدرين 
كان ما يحصلون عليه أقل من المساعدة االجتماعية 

المقررة طبقًا ألحكام القانون«.
في  المتقاعد  أن  »وباعتبار  الحكومة  وأضــافــت 
شخص  ــه  أن أو  أســرة  صاحب  يكون  أن  ــا  إم الغالب 
يغطيهما  الحالتان  ــان  ــات وه سنة  الستين  تــجــاوز 
يندرجان  حيث  االجتماعي  الضمان  قانون  بالفعل 

ضمن  ــن  م وهــمــا  المسنين  وفــئــة  ـــرة  األس فئة  تحت 
ـــادة الــثــالــثــة  ـــم ــوص عــلــيــهــا فـــي ال ــص ــن ــم ــات ال ــئ ــف ال
»ذلك  أن  مؤكدة  االجتماعية«،  للمساعدة  المستحقة 
جديد  تشريع  ــدور  ص إلــى  معه  حاجة  ال  مما  يعطي 
لتحقق  الماثل  القانون  بموجب  المذكور  باالقتراح 
الذي  األمر  الحالي،  بالقانون  االقتراح  إليه  يهدف  ما 
من  بقانون  االقــتــراح  في  النظر  ــادة  إع ــرورة  ض يؤكد 
التي  ــام  ــك ــاألح ب »األخـــذ  أن  وبينت  ــدأ«،  ــب ــم ال حيث 
تضمنها االقتراح فيما لو تم إقرارها سيؤدي إلى فتح 
لكل  القوانين  من  العديد  بصدور  المطالبة  أمام  الباب 
دون  ومن  حدة  على  غيرهم  أو  الدولة  موظفي  من  فئة 
إليهم  المساعدة  هــذه  توفير  يتطلب  حقيقي  مسوغ 
جميع  نصوصه  شملت  قــد  إليه  المشار  والــقــانــون 
المساعدة«،  لهذه  المستحقين  من  المجتمع  فئات 
ستترتب  التي  السلبية  اآلثار  ضمن  »من  أن  معتبرة 
القانون  لمشروع  المتضمنة  األحــكــام  تطبيق  على 
االستقالة  أو  المبكر  التقاعد  تشجيع  ـــراره  إق ــال  ح
إلى  ونبهت  االجتماعية«،  المساعدة  على  اعتماداً 
واالعتمادية  التكاسل  ثقافة  نشر  إلى  يؤدي  »ذلك  أن 
وحرمان االقتصاد الوطني من القيم المضافة ويبطئ 
عجلة اإلنتاج ويجعل من أسرة المتقاعد أو المستقيل 
اإلسهام  من  بداًل  اإلنتاج  على  قادرة  غير  عاجزة  أسرة 
في الحراك االجتماعي والتنمية المستدامة وتقليص 

مستويات الفقر المطبقة بالمملكة«.
تعريف  يــكــون  أن  »يتعين  أنــه  الحكومة  ورأت 
انتهت  موظف  )كــل  هو  إضافته  المقترح  المتقاعد 
األهلي  القطاع  فــي  العمل  وقــانــون  ــًا...  ــق وف خدمته 
 1976 لسنة   )23( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر 
بداًل  ــق  األوف من  ــان  »ك أنــه  إلــى  مشيرة  وتعدياته(، 
أن  األهلي،  القطاع  في  العمل  قانون  إلى  اإلشــارة  من 
الصادر  االجتماعي  التأمين  قانون  إلى  اإلشــارة  تتم 
وتعدياته،   1976 لسنة   )24( بقانون  بالمرسوم 
خدمة  النتهاء  المنظم  القانون  هو  األخير  أن  باعتبار 

العامل في القطاع األهلي«.

سيخطر بها »النواب« الثلثاء وستحال للجان لقبولها أو رفضها

17 مرسومًا بقانون صدرت خالل اإلجازة التشريعية
] أحالت الحكومة إلى مجلس 
النواب 17 مرسومًا بقانون، ليتم 
إخطار النواب بهذه المراسيم في 
تتم  أن  قبل  المقبل،  الثلثاء  جلسة 
لدراستها  ال��ل��ج��ان  إل��ى  إحالتها 

فإما أن يتم قبولها أو رفضها. 
مرسوم  المراسيم:  هذه  ومن 
 2010 لسنة   )23( رقم  بقانون 
للدراسات  البحرين  مركز  بإلغاء 
وال��ب��ح��وث ال��م��ن��ش��أ ب��ال��م��رس��وم 
 ،1981 لسنة   )11( رقم  بقانون 
 )33( رق���م  ب��ق��ان��ون  وم���رس���وم 
بعض  ب��ت��ع��دي��ل   2010 ل��س��ن��ة 
أح��ك��ام ال��م��رس��وم ب��ق��ان��ون رق��م 
تعديل  بشأن   1983 لسنة   )5(
 )2( رق����م  األم���ي���ري  ال���م���رس���وم 
لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى 
ومرسوم  وال��ري��اض��ة،  للشباب 
 2010 لسنة   )34( رقم  بقانون 
ال��ق��ان��ون  أح��ك��ام  ب��ع��ض  بتعديل 
بشأن   2006 لسنة   )60( رق��م 
إع�����ادة ت��ن��ظ��ي��م دائ�����رة ال��ش��ئ��ون 
رقم  بقانون  مرسوم  القانونية، 
)35( لسنة 2010 بتعديل بعض 
القضائية  السلطة  قانون  أحكام 
رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر 
ومرسوم   ،2002 لسنة   )42(
 2010 لسنة   )36( رقم  بقانون 
بالتصديق على اتفاقيتي القرض 
وال���ض���م���ان ل���م���ش���روع ت��ط��وي��ر 
شبكة نقل الطاقة الكهربائية على 
كيلوفولت  و66   220 التوترين 
ب��ي��ن ح��ك��وم��ة م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 

وال���ص���ن���دوق ال��ع��رب��ي ل��إن��م��اء 
االقتصادي واالجتماعي.

رقم  بقانون  مرسوم  وكذلك 
بالتصديق   2010 لسنة   )37(
واإليجار  الوكالة  اتفاقيات  على 
وال���خ���دم���ات وال���ض���م���ان وع��ق��د 
الهبة بين حكومة مملكة البحرين 
بشأن  للتنمية  اإلسالمي  والبنك 
ت��ط��وي��ر ش��ب��ك��ت��ي ن��ق��ل ال��ط��اق��ة 
 220 الجهدين  ذات  الكهربائية 
وم���رس���وم  ك��ي��ل��وف��ول��ت.  و66 
 2010 لسنة   )38( رقم  بقانون 
الوكالة  اتفاقيات  على  بالتصديق 
والضمان  والخدمات  واإليجار 
مملكة  حكومة  بين  الهبة  وعقد 
ال��ب��ح��ري��ن وال���ب���ن���ك اإلس���الم���ي 
نقل  شبكة  تطوير  بشأن  للتنمية 
الجهد  ذات  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 
وم����رس����وم  ك���ي���ل���وف���ول���ت.   66
 2010 لسنة   )39( رقم  بقانون 

ب���ف���ت���ح اع����ت����م����اد إض�����اف�����ي ف��ي 
للسنة  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  ال��م��وازن��ة 
واالق����ت����راض   2010 ال��م��ال��ي��ة 
ومرسوم  االعتماد.  هذا  لتغطية 
 2010 لسنة   )45( رقم  بقانون 
مواطني  معاملة  على  بالموافقة 
ل���دول  ال���ت���ع���اون  م��ج��ل��س  دول 
ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
المواطن  معاملة  المدنية  الخدمة 
بقانون  وم��رس��وم  ال��ب��ح��ري��ن��ي. 
بتعديل   2010 لسنة   )46( رقم 
العقوبات  ق��ان��ون  أح��ك��ام  بعض 
بالمرسوم  ال��ص��ادر  العسكري 
 ،2002 لسنة   )34( رقم  بقانون 
 )47( رق���م  ب��ق��ان��ون  وم���رس���وم 
إدارة  ب����ش����أن   2010 ل���س���ن���ة 
التقاعد  صندوق  واختصاصات 
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
وغير  البحرينيين  العام  واألم��ن 
بموجب  ال��م��ن��ش��أ  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن 

لسنة   )6( رقم  بقانون  المرسوم 
رق��م  ب��ق��ان��ون  م��رس��وم   ،1991
ب���إص���دار   2010 ل��س��ن��ة   )48(
قانون الخدمة المدنية، ومرسوم 
 2010 لسنة   )49( رقم  بقانون 
بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
الصادر  المالية  الرقابة  دي���وان 
 )16( رق��م  ب��ق��ان��ون  ب��ال��م��رس��وم 
بقانون  ومرسوم   ،2002 لسنة 
بتعديل   2010 لسنة   )50( رقم 
الجمعيات  ق��ان��ون  أح��ك��ام  بعض 
والثقافية  االجتماعية  واألن��دي��ة 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��خ��اص��ة ال��ع��ام��ل��ة في 
م����ي����دان ال���ش���ب���اب وال���ري���اض���ة 
الصادر  الخاصة  والمؤسسات 
لسنة   )21( رق����م  ب��ال��م��رس��وم 
رقم  بقانون  وم��رس��وم   ،1989
ب��ت��ع��دي��ل   2010 ل��س��ن��ة   )51(
 )11( رقم  القانون  أحكام  بعض 
ج����وازات  ب��ش��أن   1975 ل��س��ن��ة 
رقم  بقانون  وم��رس��وم  السفر، 
ب��ت��ع��دي��ل   2010 ل��س��ن��ة   )52(
بقانون  المرسوم  أحكام  بعض 
بإصدار   1977 لسنة   )15( رقم 
س����ن����دات ال��ت��ن��م��ي��ة، وم���رس���وم 
 2010 لسنة   )53( رقم  بقانون 
بين  االت��ف��اق��ي��ة  على  بالتصديق 
ومنظمة  البحرين  مملكة  حكومة 
والعلوم  للتربية  المتحدة  األم��م 
وال��ث��ق��اف��ة )ال��ي��ون��س��ك��و( ب��ش��أن 
العربي  اإلقليمي  المركز  إنشاء 
ل���ل���ت���راث ال���ع���ال���م���ي ف����ي م��م��ل��ك��ة 

البحرين.

النواب سيكونون بين خيارين حيال مراسيم القوانين: إما قبولها أو رفضها 

اعتبرت السماح لهم بتقديم 10 أسئلة كل دور إرباكًا لعمل وزرائها

الحكومة ترفض تعديالت النواب على الئحتهم الداخلية مجددًا
] رفضت الحكومة جملة من 
النواب  أج��راه��ا  التي  التعديالت 
معتبرة  الداخلية،  الالئحة  على 
ل��ل��ن��واب  ال��س��م��اح  أن  رده����ا  ف���ي 
دوٍر  ك��ل  ف��ي  أس��ئ��ل��ة   10 بتقديم 
واح��د  س���ؤاٍل  م��ن  ب���داًل  تشريعي 
وع��م��ل  لعملها  إرب�����اك  ش��ه��ري��ًا، 

وزرائها. 
رفضها  في  الحكومة  وذكرت 
 151 المادة  على  الكتل  تعديالت 
على:  ال��ت��ع��دي��ل  ب��ع��د  ت��ن��ص  ال��ت��ي 
»وف�����ي غ��ي��ر األح������وال ال��س��اب��ق��ة 
م��دون  االن��ع��ق��اد  دور  ان��ت��ه��ى  إذا 
يستأنف  االس��ت��ج��واب  ف��ي  ال��ب��ت 
بدء  عند  بحالته  ن��ظ��ره  المجلس 
»ه��ذا  أن  ال��ث��ان��ي«،  االن��ع��ق��اد  دور 
شديدة  خ��ط��ورة  يمثل  التعديل 
اإلداري  ال���ج���ه���از  س���ي���ر  ع���ل���ى 
يظل  ال���وزي���ر  إن  إذ  ال���دول���ة،  ف��ي 
ط���وال أرب���ع س��ن��وات، وه��ي مدة 
ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي، م��ش��غ��واًل 
إليه  تنتهي  وم���ا  ب��االس��ت��ج��واب 
ن��ت��ي��ج��ة ال��م��ن��اق��ش��ة، وح��ض��ور 
دور  ك��ل  ف��ي  المختصة  ال��ل��ج��ن��ة 
ذلك  »ك��ل  أن  م��ؤك��دة  تشريعي«، 
ي���ت���ع���ارض وي���ج���اف���ي ال��م��ن��ط��ق 
ال���ق���ان���ون���ي ال���س���ل���ي���م، ك���م���ا أن���ه 
العمل  م��ن  االنتقاص  إل��ى  ي��ؤدي 
فاالستجواب  للوزير  الحكومي 
ينتهي  ات��ه��ام  ه��و  وأخ���ي���رًا  أواًل 
االتهام  ولكن  إدانة  عدم  أو  بإدانة 
على  باليسير  ليس  أم��ر  ذات��ه  ف��ي 
الحكومة  رفضت  كما  ال��وزي��ر«. 
على  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  ت��ع��دي��الت 

الداخلية  الالئحة  من   37 المادة 
أحقية  فيها  ال��ن��واب  ألغى  وال��ت��ي 
م��م��ث��ل��ي ال��ح��ك��وم��ة ف���ي ال��ح��دي��ث 
ذلك  أن  مؤكدة  لذلك،  طلبهم  عند 
»يخالف المادة 93 من الدستور«. 
 90 المادة  »تعديالت  أن  ومبينة 
لسنة   60 رق��م  ال��ق��ان��ون  تخالف 
يتحدث  التعديل  إن  إذ   ،2006
وليس  دس��ت��وري��ة  ت��ع��دي��الت  ع��ن 
يخرج  ما  وه��و  قوانين  مشاريع 
الشئون  دائ����رة  اخ��ت��ص��اص  م��ن 
»السماح  أن  م��ؤك��دًة  القانونية«، 
للنائب بأكثر من سؤال في الشهر 
ما  وه��و  ال����وزارات  أع��م��ال  يعطل 

أثبته توجيه سؤال واحد«.
كانت  »لما  إنه  الحكومة  وقالت 
تنص  إل��ي��ه��ا  ال��م��ش��ار   37 ال��م��ادة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  »وت���س���ري  أن  ع��ل��ى 
اللجان  جلسات  في  الكالم  بنظام 
شأن  في  لذلك  المقررة  القواعد 
تنص  كما  المجلس...«،  جلسات 
على  ذاتها  الالئحة  من   56 المادة 
لرئيس  الكلمة  دائ��م��ًا  »تعطى  أن 

مجلس الوزراء والوزراء وممثلي 
من  ال��ك��الم  طلبوا  كلما  الحكومة 
انتهاء  بعد  وذلك  المجلس،  رئيس 
فإنه  كلمته،  من  األصلي  المتكلم 
الدستوري  العرض  هذا  من  يبين 
وال��ت��ش��ري��ع��ي ل��ت��ن��ظ��ي��م أح��ك��ام 
الحكومة  لممثلي  الكالم  أولوية 
أن  ولجانه  المجلس  جلسات  في 
عليه  النص  جاء  عامًا  أصاًل  هناك 
في المادة 93 من الدستور يعطي 
الكالم  أولوية  في  الحق  الحكومة 
أن  معناه  بما  الكلمة  طلبوا  كلما 
ب��إرادت��ه��م،  ره���ن  ال��ك��الم  طلبهم 
العام  ال��دس��ت��وري  األص��ل  وذل��ك 
مناقشات  كل  في  به  التقيد  يجب 
كانت  س��واء  التشريعية  السلطة 
ت��ل��ك ال��م��ن��اق��ش��ات ف���ي ج��ل��س��ات 
المجلس أو لجانه. وعلى ذلك فإن 
اللجنة  رئيس  تخويل  على  النص 
في  ال��ك��الم  أول��وي��ة  تنظيم  سلطة 
اللجنة يكون منطويًا على مخالفة 
المادة  في  المقرر  العام  لألصل 
الذكر.  سالفة  الدستور  م��ن   93

وال يحتاج في ذلك أن نص المادة 
تتعرض  ل���م  ال��دس��ت��ور  م���ن   93
لجان  ف��ي  ال��م��ن��اق��ش��ات  ألص���ول 
ال��م��ش��رع  ألن  وذل�����ك  ل��م��ج��ل��س، 
ال��دس��ت��وري ل��م ي��ع��وزه ذل��ك، ألن 
القواعد تقضي بأن من يملك الكل 
يملك الجزء، كما أن ما يسرى على 
الفرع  على  يسرى  فإنه  األص��ل 
في  الحق  ك��ان  ف��إذا  أول��ى  ب��اب  من 
في  للحكومة  تقرر  الكالم  أولوية 
جلسات المجلس وهو نطاق أكثر 
مدى واتساعًا من جلسات اللجان 
هذا  يكون  أن  أول��ى  ب��اب  من  فإنه 
لجان  في  للحكومة  مقررًا  الحق 
ال��م��ج��ل��س س����واء ن��ص ع��ل��ى ذل��ك 
أن  وي��الح��ظ  ع��ل��ي��ه.  ي��ن��ص  ل��م  أو 
تحرك  عندما  المقترح  التعديل 
م���ن ث��ب��ات ال��ح��ق ل��ل��ح��ك��وم��ة في 
وفقًا  الحق  هذا  تنظيم  إلى  الكالم 
بهذا  فإنه  اللجنة  رئيس  لسلطة 
نصًا  خ��ال��ف  ق��د  ي��ك��ون  ال��ت��ح��رك 
يشوب  ال��ذي  واألم��ر  دس��ت��وري��ًا، 
مخالفة  بشبهة  التعديل  اق��ت��راح 
أح���ك���ام ال���دس���ت���ور. م���ن ن��اح��ي��ة 
أخ����رى وه���ي األه����م ف���إن إع��ط��اء 
الحكومة وممثليها أولوية الكالم 
السلطة  ل����دى  م��ن��اق��ش��ة  أي����ة  ف���ي 
التشريعية قد يكون له تأثير على 
الوقت  وتركيز  المناقشات  سير 
ممثلون  يعرضه  ما  فإن  والجهد، 
وبيانات  أق��وال  من  الحكومة  من 
قد يغير وجهة الرأي لدى البعض 
م��ن خ���الل ت��وض��ي��ح م��ف��اه��ي��م قد 

تغيب لدى البعض«.

الحكومة: السماح للنواب بتقديم 10 أسئلة كل دور إرباك لعملنا
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تجديد حبس رجل ستيني لمدة أسبوعين
§ المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

رجل  حبس  بتجديد  العامة  النيابة  أمرت   [
على  التحريض  بتهمة  عاما   62 العمر  من  يبلغ 

كراهية النظام والتجمهر، وذلك لمدة أسبوعين.
)الخميس(  األول  أمــس  يــوم  معه  حضر  وقــد 
إذ  البوسطة،  ومحمد  الجشي  محمد  المحاميان 
معه  والتحقيق  توقيفه  تم  موكله  أن  الجشي  ذكر 

مساء من دون وجود محام معه.
وقال الجشي إن موكله يبلغ من العمر 62 عاما 
وأنه تم توقيفه على خلفية رفع صور للموقوفين 
ــن خــال الــمــايــكــرفــون في  ــدث م ــح ــت اآلمــنــيــن وال
وبرفقة  ــه  أن الجشي  وأضـــاف  المنامة.  منطقة 
بانتفاء  ودفــعــا  موكلهما  مــع  حضرا  البوسطة 
سنه  بكبر  دفعا  كما  االحتياطي،  الحبس  مبررات 

وانه المعيل الوحيد لعائلته.

تجديد حبس موقوفي سار 45 يومًا

تجديد حبس متهمين اختطفوا آخر وسرقوه
] أمر قاضي تجديد الحبس محمد سعيد العرادي وأمانة سر محمود عيسى بتجديد حبس متهمين 
لمدة 10 أيام بتهمة اختطاف آخر. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه ذكر أنه حضر إليه عدد 
نقالين  وهاتفين  منه  دينار  ألف  مبلغ  أخذ  تم  بعدها  ومن  عينيه  وتعصيب  اختطافه  وتم  األشخاص  من 
كانا بحوزته، ومن بعدها أعطوه بطاقة اتصال اتصل من خالها ألحد األشخاص وهو صديقه وبعدها 

توجه معه لمركز الشرطة وقدم باغا. 

األول��ى  الجنائية  الصغرى  المحكمة  حكمت   [
خليفة  آل  سلمان  بن  حمد  الشيخ  القاضي  برئاسة 
اشهر   6 متهم  بحبس  نورالدين  مهدي  سر  وأمانة 
إلى  القضية  تفاصيل  وتشير  س��رق��ة.  قضية  ف��ي 

جهاز  س��رق��ة  م��ن  تمكن  مجهوال  أن  ورد  ب��اغ��ا  أن 
متوقفة،  كانت  س��ي��ارة  م��ن  نقدي  ومبلغ  ت��وب  الب 
وبالبحث والتحري تم التوصل إلى المتهم الذي اقر 

بأنه كسر النافذة اليسرى الخلفية وقام بجريمته.

الحبس لمتهم كسر زجاج سيارة وسرق مبالغ و »الب توب«

الـــمـــحـــكـــمـــة  حــــكــــمــــت   [
ــرى الــجــنــائــيــة األولـــى  ــغ ــص ال
بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي الــشــيــخ 
خليفة  آل  ــان  ــم ــل س بـــن  ــد  ــم ح
نورالدين  مهدي  ســر  ــة  ــان وأم
لمدة  ــوي  ــي آس مــتــهــم  بــحــبــس 
في  الباد  عن  وإبعاده  شهرين 

وتقديم  مبلغ  اختاس  قضية 
تفاصيل  ــود  ــع ــاذب.وت ك ــاغ  ب
يعمل  المتهم  أن  إلــى  القضية 
اإللكترونيات  لبيع  محل  في 
ــس  ــل ــت ــه اخ ــل ــم ومـــــن خـــــال ع
لبيعة  نظيرا  دينار   800 مبلغ 
قام  ــه  وان إلكترونية،  أجــهــزة 

المختلسة  المبالغ  ــال  ــإرس ب
ـــي الــهــنــد، وعــلــيــه  ـــه ف ـــرت ألس
تعرض  بأنه  كاذبا  باغا  قدم 
أشخاص،   5 قبل  من  للسرقة 
ومــن  ــة  ــي ــن األم األجــهــزة  أن  إال 
تم  المتهم  مع  التحقيق  خال 

اكتشاف أمره. 

شهران وإبعاد لمتهم سرق حاجيات من برادة

محامية تتهم المجني عليه بتزوير مستندات
الجنائية  الــصــغــرى  المحكمة  ـــأت  أرج  [
وأمانة  أبــل  القاضيعبداهلل  برئاسة  الرابعة 
حــاصــل  مــتــهــم  قــضــيــة  نـــورالـــديـــن  ــدي  ــه ــرم س
باالستياء  متهم  البحرينية  الجنسية  على 
12يــنــايــر/  ســعــوديــإلــى ريـــال  3مــايــيــن  عــلــى

فيالتزوير.  خبير  لندب   2011 الثاني  كانون 
بتزوير  سلمان  جميلة  المحامية  ودفعت 
مستندات  القضية،وقدمت  محل  المستندات 

ضــد  مــالــيــة  ـــات  ـــزام ـــت ال ـــــود  وج ــــدم  ع ــت  ــب ــث ت
. كلها مو

بتسليمه  أمــس  فجلسة  المجنيعليه  وأقــر 
ــودي  ــع س ــــال  ري ـــــف  17أل و ــن  ــي ــاي 3م ــم ــه ــت ــم ال
وتحويات  نقدية  دفعات  على   2007 العام 
لكن  سيارات  مجموعة  شــراء  أجــل  مالية،من 
فيالشراء  وظليماطل  المبالغ  تسلم  المتهم 

المبلغ. إرجاع  ورفض 

سر  وأمانة  خليفة  آل  سلمان  بن  حمد  الشيخ  القاضي  برئاسة  األولى  الجنائية  الصغرى  المحكمة  أدانت   [
مهدي نورالدين متهما بحبسه لمدة شهرين وإبعاده عن الباد في قضية سرقة من مجمع تجاري.

من  الخروج  حاول  وبعدها  وصابون  الحاجيات  بعض  بسرقة  قام  المتهم  أن  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
المحل التجاري، إال أن حارس األمن قام بضبطه.

أرسل المبلغ المختلس للهند وادعى سرقته

موقوفين  شبان  خمسة  حبس  بتجديد  الحبس  تجديد  قاضي  أمر   [
أهالي  جدد  حين  في  القضية،  ذمة  على  يومًا   45 لمدة  سار  منطقة  من 
موقوفي  أهالي  وكان  عنهم.  اإلفراج  المسئولين  مناشدتهم  الموقوفين 
تهمة  من  لبراءتهم  أبنائهم  عن  باإلفراج  القضائية  الجهات  طالبوا  سار 
منهم  أربعة  كان  الخمسة  المتهمين  أن  موضحين  لهم،  الموجهة  الحرق 
مستندين  النادي،  بجانب  الحرائق  نشوب  وقت  سار  نادي  في  يلعبون 
إضافة  االدعاء  ذلك  صحة  تؤكد  النادي  إدارة  رفعته  خطاب  إلى  ذلك  في 
في  وقتها  كان  الثالث  المتهم  أن  حين  في  الشهود،  من  عدد  شهادة  إلى 

العمل، وأن األخير ال تربطه عاقة صداقة بالمتهمين الباقين.

تجديد حبس طالب أشعل مسيالت دموع بمدرسة 
الحبس  تجديد  قاضي  أمر   [
محمد سعيد العرادي وأمانة سر 
حبس  بتجديد  عيسى  محمود 
لمدة  التعاون  مدرسة  من  طالب 
إشعال  بتهمة  وذل��ك  ي��وم��ا،   15
المسيلة  ال��غ��ازات  م��ن  عبوتين 
ل���ل���دم���وع ف���اس���دت���ي���ن. وك��ان��ت 
البحث  وب��ع��د  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة 
التوصل  م��ن  تمكنت  والتحري 
للطالب المتهم، وبعدما استمعت 

لعدد من الطلبة والشهود.
وك������ان ط�����اب ف����ي م���درس���ة 
أقدموا  للبنين،  الثانوية  التعاون 
الغازات  من  عبوتين  إشعال  على 
في  فاسدتين،  للدموع،  المسيلة 
بالمدرسة،  األك��ادي��م��ي  المبنى 
من  ال��راب��ع��ة  الحصة  قبل  وذل���ك 
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ال���م���درس���ة  إدارة  وق����ام����ت 
ب�����إخ�����اء ج���م���ي���ع ال���ص���ف���وف 
ال��دراس��ي��ة وم��ب��ان��ي ال��م��درس��ة، 
باشرت  فيما  احترازي،  كإجراء 
في  التحقيق  األمنية  السلطات 
تصوير  وتم  الحادث،  مجريات 

موقعه.
وع�����ادت ال��ح��ي��اة ال��دراس��ي��ة 
طبيعية،  بصورة  المدرسة  إلى 
من  األمنية  السلطات  انتهاء  بعد 

التحقيق في الحادث.
»الوسط«  حاولت  حين  وفي   
رسمي  تعليق  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول 
على  والتعليم  التربية  وزارة  من 
األولية  المعلومات  فإن  الحادث، 

ال��م��درس��ة  إدارة  أن  إل���ى  تشير 
أسماء  على  التدقيق  إلى  ستعمد 
ال���ح���ض���ور وال���غ���ي���اب ف���ي ي��وم 
التوصل  ي��ت��م  أن  إل���ى  ال��واق��ع��ة، 
اآلون��ة  في  وزادت  الجاني.  إل��ى 
في  األمنية  ال��ح��وادث  األخ��ي��رة، 
 4 قرابة  تعرضت  إذ  ال��م��دارس، 
خال  تخريب  لعمليات  م��دارس 

العام الجاري 2010.
من  آذار  م���ارس/  شهر  ففي 
مجهولون  ألقى  الجاري،  العام 
ث���������اث زج��������اج��������ات ح�����ارق�����ة 
)م����ول����وت����وف(، داخ�����ل س��اح��ة 
واح���دة  سقطت  فيما  م��درس��ة، 
للمدرسة،  الخلفية  البوابة  على 
فيها  النيران  اشتعال  إلى  أدى  ما 

وإلحاق الضرر بها. 

النيران تلتهم سيارة خليجي بشارع الشيخ خليفة
§ شارع الشيخ خليفة -  محرر الشئون المحلية

سيارة  )الجمعة(  أمس  يوم  صباح  النيران  ألسنة  التهمت   [
الشيخ  شــارع  على  المتوسط  الــكــوبــري  مــن  بالقرب  خليجي 

خليفة بن سلمان.
من  قادمة  كانت  خليجي  سيارة  أن  الــحــادث  تفاصيل  وفــي 
الشيخ  لشارع  المؤدي  الملف  باتجاه  السيف  ضاحية  ناحية 
قيادة  على  السيطرة  سائقها  فقد  عندما  سلمان  ــن  ب عيسى 
الذي  األمــر  للشارع،  الحديد  بالسياج  يرتطم  أن  قبل  السيارة، 

أسفر عن نشوب حريق بالسيارة.
الحادث،  موقع  إلى  المدني  للدفاع  تابعة  وحدة  هرعت  وقد 
فتحت  فيما  وإخماده،  الحريق  محاصرة  من  أفرادها  تمكن  حيث 

رجال الدفاع المدني يخمدون الحريق في السيارةالجهات األمنية تحقيقا في ظروف ومابسات اندالع الحريق.

تفاعاًل مع ما نشرته »}« أمس

تجاوب أهلي وبرلماني وشعبي مع المطلقة البحرينية وأبنائها
§ الوسط - محمد الجدحفصي

»الوسط«  نشرته  ما  مع  تجاوبًا   [
المطلقة  البحرينية  المرأة  بشأن  أمس 
بمبنى  شقة  في  أبنائها  مع  تعيش  التي 
جهات  ــدت  أب بسلماباد،  الـــورش  عمال 
استعدادها  وشعبية  وبرلمانية  أهلية 
انتقال  وتــكــالــيــف  الــنــفــقــات  ــل  ك تحمل 
العديد  تفاعل  كما  أبنائها،  مع  المطلقة 
موقع  على  المنشور  الخبر  مع  القراء  من 
رغبته  منهم  العديد  ــدى  وأب الصحيفة، 

في مساعدة األم وأبنائها.
ليشمل  القراء  على  األمــر  يقتصر  ولم 
تلقت  حــيــث  ــن،  ــي ــن ــواط ــم ال ــًا  ــض أي األمــــر 
ــاالت  ــص ــن االت ــرات م ــش ــع ـــط« ال ـــوس »ال
ــوري  ــف ــم ال ــداده ــع ــت ــن اس ــدي ــب ــم، م ــه ــن م
كل  توفير  وعبر  وأبنائها،  األم  بمساعدة 
نقلهم  إلى  باإلضافة  لهم،  االحتياجات 
أحــد  أبـــدى  حــيــن  ــي  ف الئـــق،  مسكن  ــي  ف
جميع  لتدريس  استعداده  المواطنين 

أبناء المطلقة على حسابه الخاص.
ــرة  ــدائ ال ــن  ع الــنــائــب  قـــال  جهته  ــن  م
ـــط« :  ـــوس ـــ »ال ــي ل ــال ــع ــداهلل ال ــب ــدع ــي ــس ال
بالخبر  ــــداً  ج تـــأثـــرت  ــي  ــن إن ــة،  ــق ــي ــق »ح
األربعة،  وأبنائها  األم  هذه  عن  المنشور 
الجهات  مع  بالتنسيق  فوراً  بادرت  ولقد 
على  سريعًا  والعمل  بدائرتي  المعنية 
إلى  أشير  أن  البد  وهنا  معاناتها،  إنهاء 
جهود وزير اإلسكان شخصيًا ومتابعته 
لقضية  بالنسبة  وخصوصًا  الحثيثة 
ـــذا فــإنــنــي  ـــه ــات، ول ــق ــل ــط ــم األرامــــــل وال
حتى  األم  ــذه  ه مــع  التواصل  ســأحــاول 
بمنطقة  لها  إسكانية  شقة  توفير  يتم 

سلماباد في القريب العاجل«.
أطفالها  مع  تعيش  المطلقة  أن  يذكر 
ــن عـــمـــال في  ــك ــس ــة ب ــق ـــي ش األربــــعــــة ف
بتوفير  مطالبة  الصناعية،  سلماباد 
الــســكــن الــمــنــاســب لــهــم وإنــقــاذهــم من 
الهلع  ــط  وس يعيشونه  الـــذي  ــع  ــوض ال
أآلسيويين،  العمال  سكن  بين  والرعب 
تفتقر  فيها  يقطنون  التي  الشقة  أن  كما 

ألبسط مقومات السكن الصالح.

أكد أن هدف جمعية »حسن الجوار« رعاية العائالت المقيمة ذات الحاجة

المارك: بعض الزيجات البحرينية السعودية تأثرت إما بإهمال أو وفاة الزوج
§ المنامة - جمعية حسن الجوار الخيرية

مملكة  ــدى  ل الشريفين  الحرمين  خـــادم  سفير  ــال  ق  [
البحرين رئيس جمعية حسن الجوار الخيرية عبدالمحسن 
المتميزة  األخــويــة  العاقات  »بحكم  ــه  إن الــمــارك  فهد  بــن 
والضاربة في عمق التاريخ بين البلدين الشقيقين )المملكة 
التواصل  وبحكم  البحرين(  ومملكة  السعودية  العربية 
بين الشعبين الشقيقين وجدت العديد من األسر السعودية 
طريقًا لإلقامة الدائمة في مملكة البحرين ألسباب عدة منها 

العائلي ومنها التجاري.
المتقاربة  المجتمعات  فــي  الــحــال  »بطبيعة  وأضـــاف 
وبنات  أبناء  بين  كثيرة  زيجات  االنتقال  هــذا  عن  نتجت 
البعض  أن  إال  مــنــهــا،  الــكــثــيــر  نــجــح  الشقيقين  الــبــلــديــن 
غياب  إمــا  مردها  كــان  أسرية  بمشكات  متأثراً  بقي  منها 
لتحمل  وإهمالها  البحرينية  أسرته  عن  السعودي  الــزوج 
شرعًا،  عليها  األول  والمنفق  األسرة  رّب  بصفته  مسئولياته 
والمعونة،  النفقة  وانــقــطــاع  الــســعــودي  الـــزوج  ـــاة  وف أو 
حاجة  ذات  مقيمة  سعودية  عائات  ــام  أم بتنا  وبالتالي 
والمعنوي  ــادي  ــم ال الــوضــع  وتحسين  للمساعدة  ماسة 

ألبنائها وجميع أفرادها«.
شامًا  تعريفيًا  كتيبًا  السفير  بها  ّقدم  كلمة  في  ذلك  جاء 
لبيان  ــراً  ــؤخ م الخيرية  ــوار  ــج ال حسن  جمعية  ــه  ــدرت أص

أنشطة الجمعية والهدف من إنشائها وكذلك إنجازاتها.

وبين رئيس الجمعية السفير المارك في كلمته أن »إنشاء 
لجميع  األساسية  المساعدات  تقديم  إلى  يهدف  الجمعية 
والمطلقات  واألرامــل  والمساكين  الفقراء  من  المحتاجين 
الجمعية  أن  كما  ودائـــم،  دوري  بشكل  وأبنائهم  وأســرهــم 
تسعى للتواصل مع المحسنين وأصحاب األيادي البيضاء 

للتعريف بالجمعية وهدفها«.
جمال  الجمعية  إدارة  مجلس  عضو  ــح  أوض جانبه  من 
الشخصيات  مـــن  ـــدد  ع ــى  ــل ع وزع  الــكــتــيــب  أن  ــوت  ــاق ــي ال
المتبرعين  من  ــدد  وع الجمعية  ومنسوبي  والمسئولين 
نبذه  عــلــى  الكتيب  صــفــحــات  اشتملت  كــمــا  المحسنين، 
تعريفية عن جمعية حسن الجوار الخيرية ورؤية الجمعية 
أسماء  دونت  كما  واإلنجازات،  العامة  واألهداف  ورسالتها 

المؤسسين ومجلس اإلدارة والبيانات المالية.
وفي سياق آخر لفت الياقوت إلى أن جمعية حسن الجوار 
الخيرية ستعقد اجتماعها االعتيادي الرابع برئاسة السفير 
االجتماع.  لحضور  المجلس  أعضاء  كل  دعا  الــذي  المارك 
متابعة  على  يحتوى  االجتماع  أعــمــال  ــدول  ج ــأن  ب ــوه  ون
توجيه  ــال  خ من  تم  ــا  وم الثالث  االجتماع  قـــرارات  تنفيذ 
كما  للتبرع،  المحسنين  وحث  التبرع  لغرض  الخطابات 
للجمعية  المالي  الوضع  على  االطاع  االجتماع  في  سيتم 

وما تم الحصول عليه من تبرعات خال الفترة الماضية.
البحرين  مملكة  تتخذ  التي  الجمعية  أن  الياقوت  وذكر 
األساسي  النظام  وفق  تدار  خيرية  جمعية  بمثابة  لها،  مقراً 
من  لها  ومــرخــص  البحرين  بمملكة  الخيرية  للجمعيات 
وزارة  ــراف  ــإش وب البحرين  بمملكة  المختصة  الــجــهــات 
مساعدة  إلى  تهدف  الجمعية  أن  كما  االجتماعية،  التنمية 
بمملكة  دائمة  إقامة  المقيمة  المحتاجة  السعودية  األســر 

البحرين والتي ليس لها دخل وال عائل لها.

المواطنة البحرينية جالسة في حيرة من أمرها مع أبنائها  

مسكن العائلة وهو يفتقد أبسط االحتياجات الضرورية

عبدالمحسن بن فهد المارك

معوق يحمل دبلوم هندسة 
بال عمل منذ 4 أعوام

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  مواطن  قال   [
هندسة  دبلوم  بشهادة   ،2006 العام  منذ  تخرج  إنه 
أشبه  مازال  أنه  إال  البحرين،  جامعة  من  ميكانيكية 

بالعاطل عن العمل، وغير منتج في المجتمع.
)ضعف  رجله  ف��ي  معوق  وه��و  المواطن  وأف���اد 
عصب(، »تخرجت بمؤهل دبلوم هندسة ميكانيكية 
وقمت   ،2006 ال��ع��ام  ف��ي  ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة  م��ن 
مختلف  أب��واب  طرقت  إذ  وظائف،  عدة  عن  بالبحث 
والكهرباء  والتربية  العمل  كوزارات  الدولة  وزارت 
والتنمية، إال أنه طوال هذه المدة لم أحصل على عمل 

أو رد على رغم وجود التوصيات الخارجية«.
وأض�����اف ال��م��واط��ن »أع���م���ل ح��ال��ي��ًا ف���ي إح���دى 
ال��ش��رك��ات ال��خ��اص��ة ب���رات���ب ب��س��ي��ط وب��ع��ق��د عمل 
الشركة  إن  إذ  تقريبًا،  أشهر  أرب��ع��ة  بعد  سينتهي 
فقط  التأشيرات  إخ���راج  أج��ل  م��ن  اإلع��اق��ة  تستغل 
شكوى  قدم  أنه  إلى  مشيرًا  المشروع«،  انتهاء  لحين 
إال  العمل،  وزارة  لدى  طويلة  مدة  قبل  الشركة  على 

أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
أستفيد  ل��م  العمل  فترة  »ط���وال  ال��م��واط��ن  وب��ّي��ن 
عملية  خبرة  وجود  عدم  مع  وخصوصًا  العمل  من 
وعدم وجود إنتاجية، إذ إن الشركة ترفض أن نقوم 
فقط  التوظيف  من  الهدف  أن  وخصوصًا  عمل،  بأي 

إخراج التأشيرات على حساب الموظفين«. 

وأشار المواطن إلى أنه عمل في أكثر من وظيفة، 
إرس��ال  وت��م  اإلس��ك��ان،  وزارة  في  وظيفة  تسلم  إذ 
الكبار  المسئولين  أحد  من  موقعة  توصية  رسالة 
وتم   2007  /259 رق��م  وتحمل  العمل  وزارة  في 
تثبيته  ق��رار  على  الموافقة  تمت  أنه  فيها  التوضيح 
في العمل بوزارة اإلسكان، إال أن تلك الوعود لم يتم 

تحقيقها.
وذك����ر ال��م��واط��ن أن���ه ح��ص��ل ع��ل��ى ع���دة رس��ائ��ل 
على  الحصول  ألجل  العمل  وزارة  قبل  من  توصية 
وزارة  أو  الصحة  وزارة  لدى  سواء  حكومية  وظيفة 

البلديات إال أنه على رغم ذلك لم يتم توظيفه.
ون���وه ال��م��واط��ن إل��ى أن��ه ق��دم ع��دة خ��ط��اب��ات إلى 
ودي��وان  ال���وزراء  رئيس  ومجلس  الملكي  ال��دي��وان 
م��ازال  أن��ه  إال  متزوج،  أن��ه  وخصوصًا  العهد،  ول��ي 
الوزراء  رئيس  مجلس  ديوان  أن  مبينًا  الرد،  ينتظر 
 ،)2010( ال���م���اض���ي  ت���م���وز  ي���ول���ي���و/  ش��ه��ر  ف���ي 
أجل  م��ن  المدنية  الخدمة  دي���وان  إل��ى  التماسًا  ق��دم 

التوظيف، مشيرًا إلى أنه مازال ينتظر الرد.
على  ال��ح��ص��ول  المسئولين  ال��م��واط��ن  ون��اش��د 
يتبَق  لم  أنه  وخصوصًا  إعاقته  مع  تتناسب  وظيفة 
التي  الشركة  في  العمل  عقود  تنتهي  حتى  الكثير 
مبينًا  قريبًا،  البحرين  ستغادر  والتي  فيها  يعمل 
فيه  ستسرحنا  ال��ذي  الوقت  تحديدًا  نعرف  »ال  أن 
تقوى  وأخ��رى  الشهر،  مطلع  تقول  فتارة  الشركة، 

آخرى«.

مبنى النيابة العامة
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ل »الكهرباء« مسئولية »بلدي الوسطى« يحمِّ
زيادة الحوادث وتأخر تطوير »شارع الموت«

§  الوسط - محرر الشئون المحلية

المنطقة  بلدي  بمجلس  السادسة  الدائرة  ممثل  ل  حمَّ  [
مسئولية  والــمــاء  الكهرباء  هيئة  ربيع  ــادق  ص الوسطى 
أطلق  الــذي  سترة،  بجزيرة   1 شــارع  على  الحوادث  وقــوع 

األهالي عليه اسم »شارع الموت«.
وأوضح ربيع أن وزارة األشغال أبدت استعدادها للعمل 
تنتظر  أنها  إال  به،  المحيطة  والشوارع   1 شارع  تطوير  على 
أعوام  منذ  والماء  الكهرباء  هيئة  من  رخصة  على  الحصول 
الهيئة  خاطب  البلدي  »المجلس  أن  مؤكداً  اآلن،  حتى  عدة 
بخطابات ورسائل عدة للمسئولين في الهيئة، وخصوصا 
االجتماع  وتم  سترة،  جزيرة  في  الكهرباء  شبكة  لمسئول 

بهم مرارا والحصول على وعود دون تنفيذها حتى اآلن«.
الثالث  الجزء  بتطوير   2007 العام  منذ  طالب  إنه  وقال 
دوار  إلــى  الصحي  سترة  مركز  من  يمتد  ــذي  ال  1 ــارع  ش من 

البندر، لكثرة مطالبات األهالي بذلك.
وأشار إلى أن عدد الحوادث المرورية على الشارع نفسه 
غير  ومن  ــا،  أرواح حصدت  والتي  يوم،  بعد  يوما  تزايد  في 
مضيفا  األيدي،  مكتوفي  والوقوف  تجاهها  الصمت  الممكن 
نفسه  الوقت  وفي  واإلنــارة،  األرصفة،  من  يخلو  الشارع  أن 

ال يوجد فيه فاصل.
يصعب  الــتــي  بالتقاطعات  مــمــلــوء  ــارع  ــش ال أن  ـــر  وذك
أن  إلــى  باإلضافة  المسائية،  الفترة  خــال  عليها  التعرف 
لمدرسة  السيارات  من  بناتهن  إنزال  يخشون  األمور  أولياء 
والتي  ــارع،  ــش ال على  تقع  التي  للبنات  ــة  ــدادي اإلع سترة 
يحاول  البعض  أن  ــى  إل مشيرا  نــافــذ،  غير  بطريق  تنتهي 
من  المرور  إلى  ويضطر  نفسه  الشارع  على  المرور  تجنب 
وخصوصا  حــوادث  أي  وقــوع  من  خوفا  أخــرى  طرق  خال 

في الفترة المسائية.
الشارع  تطوير  على  للعمل  األسباب  بين  من  أن  وأضاف 
على  تقع  التي  الحوادث  نسبة  هي  وأكثر  المئة  في   70 أن 
الشارع نفسه من إجمالي عدد الحوادث الخطيرة أو المميتة 
الخطرة  الحوادث  أن  إلى  الفتا  سترة،  جزيرة  في  تقع  التي 
عن  تخرج  ال  التي  نفسه،  الشارع  على  كانت  وقعت  التي 

دائرة االنقاب أو احتراق الشاحنات.
يوقعها  أن  المؤمل  مــن  الــتــي  العريضة  يخص  وفيما 
بسبب  سيتأخر  العريضة  توقيع  بــأن  ربيع  أفــاد  األهالي 
وجود مطالبات بأال تقتصر العريضة على التوقيع فقط بل 
أن تضم آراء ووجهات نظر المتضررين من الشارع، وأهالي 
بعدد  وإحصائية  عليه،  وقــعــت  الــتــي  ــوادث  ــح ال ضحايا 
الشارع  على  وقعت  التي  والحوادث  واإلصابات  الوفيات 

منذ تعطل العمل على تطويره حتى اليوم.
بطء  أو  أخطاء  لتجاوز  أسلوبًا  العريضة  تكون  أن  ونفى 
الشارع  إصاح  نحو  والتحرك  البلدي  المجلس  في  العمل 
منذ  ــدأ  ب ــارع  ــش ال تعديل  على  »الــتــحــرك  أن  مبينا  نفسه، 

الدورة البلدية السابقة، التي تاها رفع دعوى قضائية من 
طالب  عندما  البلدي  العضو  ضد  والماء  الكهرباء  هيئة  قبل 

بسرعة إنجاز المشروعات وعدم تعطيلها«.
هو  والماء  الكهرباء  لهيئة  الطبيعي  ــدور  »ال أن  واعتبر 
التطوير  ضد  تقف  التي  المعوقات  جميع  بتذليل  تقوم  أن 
يستغرق  لن  الشارع  تطوير  أن  مؤكدا  األهــالــي«،  وخدمة 

تقليل  أو  الحوادث  وقوع  تجنب  أجل  من  أشهر  ستة  من  أكثر 
الكبرى  البحرينية  الشركات  تساهم  أن  ربيع  وأمل  عددها. 
في تطوير شارع 1 في اتجاهاته المختلفة، وشارع 4 لخدمة 
السكانية  والكثافة  الخصوص  وجــه  على  سترة  جزيرة 
المرتفعة فيها، مطالبا المسئولين في هيئة الكهرباء والماء 

بزيارة الشارع والتعرف على الحال المأساوية له.

شارع 1 الذي أطلق عليه أهالي جزيرة سترة »شارع الموت« بسبب ارتفاع معدل ضحايا الحوادث عليه      )تصوير: عيسى إبراهيم(

 ممشى عراد وساحل أبوصبح
 غير آمنين بسبب »تعفيط السيارات«

§  الوسط - مالك عبداهلل

ــي  ف األهــــــالــــــي  يـــشـــتـــكـــي   [
مختلف  في  المناطق  من  العديد 
ظاهرة  من  البحرين  محافظات 
ــارات  ــي ــس ــال ــاب ب ــب ــش تــعــفــيــط ال
ـــض حـــيـــاتـــهـــم وحـــيـــاة  ـــري ـــع وت

للخطر. اآلخرين 
من  ـــــراد  ع ـــي  ـــال أه واشـــتـــكـــى 
بهذه  المراهقين  بعض  ــام  ــي »ق
عراد  ممشى  من  بالقرب  الظاهرة 
ــراد  ع قلعة  ــن  م بــالــقــرب  ــع  ــواق ال
ــم لــمــواقــف  ــه ــال ــت ــا عـــن اح ــض ف
خال  من  الوقت  طوال  السيارات 
في  وتنظيفها  سياراتهم  إيقاف 
من  للممشى  التابعة  الــمــواقــف 
أن  إلى  وأشاروا  رقابة«،  أية  دون 
مكانا  يجدون  ال  أصــا  »األهــالــي 
الفراغ  ــات  أوق في  إليه  يذهبون 
سوى هذا الممشى وهم يحرمون 
غير  الــحــركــات  ــذه  ه بسبب  منه 
أرواح  ــدد  ــه ت ــي  ــت وال الــمــســئــولــة 
مرتادي  إلى  باإلضافة  فاعليها 
»عــلــى  أن  ــوا  ــن ــي وب ــى«،  ــش ــم ــم ال
وخصوصًا  الرسمية  الــجــهــات 
التحرك  للمرور  العامة  اإلدارة 
غير  الحركات  هذه  تجاه  سريعا 

المسئولة«.
مرتادو  طالب  أخرى،  جهة  من 
بـ  ــــدراز  ال ــي  ف ــح  ــب ــوص أب ــل  ــاح س
الطائشة  للممارسات  حد  »وضع 
ـــض الــمــراهــقــيــن  ـــع ـــل ب ـــب ــــن ق م
خال  من  الساحل  على  والشباب 

والــدراجــات  بالسيارات  اللعب 
»هـــذه  أن  ــن  ــدي ــؤك م ـــة«،  ـــاري ـــن ال
ــــى وقــفــة  ــاج إل ــت ــح الـــحـــركـــات ت
ــؤالء  ه ــي  ــال أه قبل  ــن  م مسئولة 
إدارة  ـــى  إل ــة  ــاف ــاإلض ب ــاب  ــب ــش ال
تعرض  ألنــهــا  إليــقــافــهــا،  ــرور  ــم ال
ـــن وحـــيـــاة هـــؤالء  ـــري ــاة اآلخ ــي ح
ــا  ــن ـــى »ان ــر«، مــنــوهــيــن إل ــط ــخ ــل ل
ــذه  ــا مـــن ه ــن ــال ــف ــى أط ــل ــاف ع ــخ ن
ذعــرهــم«،  تثير  الــتــي  الــحــركــات 
لكي  كارثة  ننتظر  »هل  وتساءلوا 

المسئولة؟«. الجهات  تتحرك 
البلدي  العضو  قال  ذلك،  إلى 
ــي  ـــة ف ـــع ـــاب ـــس ــــن الــــــدائــــــرة ال ع
المقلة:  علي  المحرق  محافظة 
قلعة  من  بالقرب   29 شارع  »إن 
شبابية  تجمعات  يشهد  ـــراد  ع
الفجر  حــتــى  الــلــيــل  ــن  م تستمر 
من  يتجمعون  الشباب  وهــؤالء 
ــن«،  ــري ــح ــب ــق ال ــاط ــن مــخــتــلــف م
بتبادل  يقومون  »الشباب  وتابع 
الفراغ  ــت  وق وقــضــاء  ــث  ــادي األح
السيارات  تلميع  إلى  باإلضافة 
فترة  بين  ولكن  طيب،  شيء  وهو 
ــارات  ــي ــاك س ــن ــون ه ــك ــــرى ت وأخ
»كما  وتابع  وتعفيط«،  مسرعة 
ــدم  ــــرة ق ــــوز فـــريـــق ك ــد ف ــن ــــه ع أن
صبيانية«،  حركات  هناك  تكون 
أن  للواحد  »يمكن  أنه  إلى  ونبه 
البيوت  عــن  بعيدا  ولــكــن  يــفــرح 
ــان والــتــاعــب  ــك ــس واألهــالــي وال
أن  وبين  واألرواح«،  بالممتلكات 
ــرار  ألض تعرضت  بيوتا  »هــنــاك 

بها  ســيــارات  اصــطــدام  نتيجة 
وتــم  والتعفيط  الــســرعــة  ـــراء  ج
الــبــيــوت«،  لتلك  ــز  ــواج ح ــع  وض
أن  للشباب  »يمكن  ــه  أن واعتبر 
ــم ولــكــن  ــه ــراغ ــوا أوقـــــات ف ــض ــق ي
وأال  الــنــاس  يحترموا  أن  عليهم 
أنهم  وخصوصا  الناس  يزعجوا 
مناطقهم«،  من  بالقرب  يجلسون 
التشديد  نــريــد  ال  »نــحــن  وخــتــم 
ـــن عــلــيــهــم  ـــك ـــاب ول ـــب ـــش عـــلـــى ال

والناس«. القوانين  احترام 
ـــا عــضــو الــمــجــلــس الــبــلــدي  أم
بالمحافظة  الثالثة  الدائرة  عن 
عبدالعزيز  عبدالغني  الشمالية 
الشمالية  بلدي  »مجلس  أن  فأكد 
أكثر  للمرور  العامة  اإلدارة  ناشد 
من مرة لمراقبة ساحل أبوصبح 
ـــام اإلجـــازات  ــي أي وخــصــوصــا ف
اإلدارة  إلى  عدة  رسائل  وأرسلنا 
»في  ـــاف  وأض ــدة«،  ــائ ف ال  ولــكــن 
محاولة  لدينا  البلدي  المجلس 
في  صناعية  مرتفعات  لــوضــع 
ـــن ذلــك  ـــك ـــل أبـــوصـــبـــح ول ـــاح س
وأتوقع  الــمــوازنــة،  على  يعتمد 
المقبل«،  الــعــام  فــي  ــك  ذل يتم  أن 
ــع وجـــود الــمــرور  ــه »م واعــتــبــر أن
إذا  ولــكــن  االحــتــيــاطــات  وجميع 
المسئولية  روح  هــنــاك  تكن  لــم 
وعلى  مكتمل  غير  األمــر  أن  يبقى 
ـــم  ـــه الــشــبــاب ومــــن أجــــل أرواح
من  العديد  وتلقينا  ذلك  عن  الكف 

والرسائل«. االتصاالت 

عبدالغني عبدالعزيزعلي المقلة

مطالبات بلدية باستمرار المشروع وإنهاء قوائم االنتظار

ارتفاع الحاالت الحرجة ضمن »البيوت اآليلة« إلى 356 في المحافظات الخمس

مجلس  رئيس  نائب  ــال  ق الوسطى  المحافظة  ــي  وف
بلدي الوسطى عادل الستري: »إن عدد الحاالت الحرجة 
من المنازل اآليلة للسقوط بلغت نحو 100 حالة، التي تم 
والتخطيط  البلديات  شئون  وزارة  إلى  جميعها  تحويل 
األولى  مذكرتين،  بشأنها  رفع  أنه  إلى  الفتًا  العمراني«، 
 2010 ــام  ــع ال خـــال  والــثــانــيــة  ــي  ــاض ــم ال ــام  ــع ال خـــال 

الجاري.
ولــم  ــور،  ــط ت أي  فــيــه  ــدث  ــح ي ــم  ل ــــر  »األم أن  ــــاف  وأض
بسبب  بشأنها  ردود  أي  على  البلدي  المجلس  يحصل 
تعلل  وبــســبــب  ــروع،  ــش ــم ــال ب الــخــاصــة  ــة  ــوازن ــم ال ــح  ش
الوزارة بأن المجلس البلدي نال حصته من عدد المنازل 
»إجمالي  أن  إلى  مشيراً  الحالية«،  الدفعة  من  المستفيدة 
عدد الطلبات التي التزال قيد االنتظار وصلت إلى 1700 

طلب«.
الوزير  مع  سيجتمع  البلدي  المجلس  أن  إلى  وألمح 
الستمرار  وآلية  حل  إيجاد  أجل  من  قريبًا  الكعبي  جمعة 
المشروع وإنهاء خمسة آالف طلب مدرج ضمن المشروع 
خال  االجتماع  يكون  أن  متوقعًا  المحافظات،  جميع  في 

األسبوع المقبل.

تدخل النواب و »الخيرية الملكية« ضروري
الملكية  الخيرية  للمؤسسة  يكون  أن  بضرورة  وأفاد 
عليه،  العام  المشرف  بصفتها  المشروع  استمرار  في  دور 
األربــعــة  األعــــوام  ــال  خ ســيــره  آلــيــة  توضيح  ــال  خ مــن 
المقبلة، مؤكداً أن المجالس البلدية ستضغط في جميع 

الجهات إليجاد صيغة الستمراره.
النواب  مجلس  ألعضاء  يكون  أن  ضرورة  على  وشدد 
دور في الدفع باستمرار المشروع، وخصوصًا أنه يعتبر 
بديًا إلى الكثير من العوائل التي ال يمكنها االستفادة من 
أن  آمًا  اإلسكان،  وزارة  تقدمها  التي  اإلسكانية  الخدمات 
يعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قبل 
المشروع  سير  باتجاه  للضغط  العامة  الموازنة  اعتماد 

وتوفير موازنة خاصة له.
اآليلة  البيوت  لجنة  أن  إلى  باإلشارة  الستري  وانتهى 
تنهي  أن  استطاعت  الوسطى  بلدي  بمجلس  للسقوط 
توقفت  أنها  إال  الحالية،  الدفعة  ضمن  المدرجة  المنازل 
تعريض  لــعــدم   2009 ــام  ــع ال منذ  طلب  أي  تسلم  ــن  ع
على  مــشــدداً  األهــالــي،  مع  إحــراج  إلــى  البلدي  المجلس 

ضرورة طمأنة المواطنين بسير المشروع من عدمه.

16 حالة شبه حرجة في »الجنوبية«
إنه  الجنوبية  بلدي  مجلس  مهندس  قال  جانبه  من 
إال  يسجل  لم  الجنوبية  بلدي  مجلس  أن  الحظ  »لحسن 
حالة واحدة حرجة فقط، وصدر فيها األمر بهدم المنزل«، 
مضيفًا أنه »تم تسجيل 16 حالة شبه حرجة، التي إن لم 
كحد  المقبلين  العامين  خال  بنائها  وإعــادة  هدمها  يتم 

أقصى فستتحول إلى حاالت حرجة«.
الحرجة  الحاالت  »عدد  أن  أوضح  نفسه  الوقت  وفي 
وحصل  حــالــة،   16 ــى  إل تناقص  ــه  أن إال  حــالــة   25 ــان  ك
إلى  مشيراً  هدمها«،  بسرعة  وعود  على  البلدي  المجلس 
الجنوبية  المحافظة  في  وسيره  المشروع  ــع  »وض أن 

مطمئن بالنسبة إلى باقي المحافظات«.

توحيد المعايير لم تغير الكثير
مجيد  المنامة  بلدي  مجلس  رئيس  طالب  جانبه  ومن 
العمراني  والتخطيط  الــبــلــديــات  شــئــون  وزارة  مــيــاد 
بناء  لمشروع  الحرجة  الحاالت  ضمن  منزاًل   31 بــإدراج 
ألف وحدة سكنية ضمن مشروع البيوت اآليلة للسقوط، 
المنازل  هذه  رفع  أن  سبق  البلدي  المجلس  أن  إلى  مشيراً 

إلى الوزارة الستيفائها الشروط.
معايير  توحيد  بأن  البلدي  المجلس  رئيس  وصــرح 
انــفــراج  بمثابة  ــان  ك البلدية  المجالس  بين  ــة«  ــل »اآلي
الـ  مشروع  إدراج  وتم  للسقوط،  اآليلة  البيوت  ألصحاب 
عليها  العمل  يجب  التي  المنازل  ضمن  من  منزل   1000

ــاءت  ج المعايير  أن  مــوضــحــًا  ممكن،  وقــت  ـــرع  أس ــي  ف
وكانت  المختلفة  والحاالت  البيوت  شملت  دراســة  بعد 
النتيجة اإلجماع من قبل المجالس البلدية الخمسة على 
المنازل  تكون  أن  بينها:  من  التي  المعاير،  هذه  توحيد 
ويسكنون  إيــجــار،  بــدل  يتسلمون  وأصحابها  مهدمة، 
كان  عندما  تقديمه  تم  الطلب  يكون  أن  أو  المنزل،  خارج 
إدخال  العمل  يتم  وعليه  اإلسكان،  وزارة  لدى  المشروع 

المنزل ضمن مشروع الـ 1000 منزل.

رفع الملفات مرة أخرى
وتابع مياد أن »مجلس بلدي المنامة حظي على هدم 
وإعادة بناء 202 منزل ضمن المنازل التي تم رفع طلبات 
أنه  مضيفًا  البلديات«،  وزارة  وكيل  مكتب  إلى  أصحابها 
»بعد التدقيق والمراجعة اتضح للمجلس وجود حاالت 
من  تدرج  لم  لكنها  عليها  المتفق  المعايير  عليها  تنطبق 
الوزارة  يخاطب  المجلس  رئيس  جعل  ما  الدفعة،  ضمن 
تبرير  أو  توضيح  على  المجلس  يحصل  ولم  مرات  عدة 

لعدم إدراج باقي الحاالت المنطبق عليها المعايير«.
بطلبات  متقيداً  اليزال  المنامة  بلدي  »مجلس  أن  وأكد 
الحالية،  الدفعة  ضمن  المدرجة   31 المنازل  أصحاب 

مرة  الــوزارة  وكيل  مكتب  إلى  إحالتها  بإعادة  وسيقوم 
أخرى، تفاديًا ألي إحراج جديد مع أصحاب المنازل«.

»الشمالية« األكثر تضررًا
أما اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية 
للسقوط  آيلة  لمنازل  طلبًا   1928 ــود  وج عن  أفصحت 
المحافظة  صعيد  على  االنــتــظــار  قائمة  على  ــة  ــدرج م
الشمالية، 200 منها تعتبر حاالت حرجة يقطن بعضها 
الطلبات  عــدد  أن  اللجنة  ــرت  وذك اآلن.  حتى  مواطنون 
العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون  لوزارة  المرفوعة 
تجاوزت الـ 1224 طلبًا بالنسبة لمحافظة الشمالية،؛ إذ 
يوجد نحو 773 طلبًا منها قيد الدراسة ولم ُتتخذ بشأنها 

إجراءات الموافقة على الهدم.
وأبدت اللجنة امتعاضها من شح الموازنة المرصودة 

للمشروع على صعيد المحافظات الخمس.
اإلنجاز،  في  بطء  من  اآلن  المشروع  »يعاني  وقالت: 
بكثرة  مقارنة  له  المخصصة  الموازنة  قلة  من  وكذلك 
تحديداً«،  الشمالية  بلدي  بمجلس  الموجودة  الطلبات 
 10 تبلغ  للسقوط  اآليــلــة  المنازل  ــة  ــوازن »م أن  مضيفًة 
وهي  البحرين،  محافظات  لجميع  سنويًا  دينار  مايين 

في  المحافظات،  لجميع  سنويًا  منزل   200 لبناء  تكفى  ال 
من  دينار  ألف   50 إلى  بحاجة  الواحد  المنزل  حاجة   ظل 

الكلفة تقريبًا لبنائه«.

... و24 حالة حرجة في المحرق
محافظة  فــي  الحرجة  ــاالت  ــح ال ــدد  ع ــل  وص ــراً  ــي وأخ
اآليلة  »البيوت  مــشــروع  ضمن  حالة   24 ــى  إل المحرق 

للسقوط«، بينما اليزال 98 منزاًل قيد الدراسة.
عبدالناصر  المحرق  بلدي  مجلس  رئيس  وبحسب 
وينتظر  مشكات،  أية  دون  من  منزاًل   12« فإن  المحميد 
رد  تنتظر  المتبقية   12 بينما  بنائها،  ــادة  إع أصحابها 

الوزارة بشأن التأكد من حالتها«.
منازل،  سبعة  وثائق  دون  من  التي  المنازل  عدد  وبلغ 
بشأنها  الملكية  الــخــيــريــة  الــمــؤســســة  مخاطبة  تــمــت 
المشروع،  من  أصحابها  واستفادة  لها  وثائق  ــدار  إلص
وإعــادة  هدم  تنتظر  التي  المنازل  عدد  إجمالي  بلغ  فيما 
منها،  منزاًل   214 على  الموافقة  تمت  منزاًل،   368 بنائها 

وفي انتظار إعداد الخرائط الخاصة بكل منزل.
واختتم حديثه بمناشدة القيادة السياسية االستمرار 

في مشروع البيوت اآليلة إلى السقوط.

البلديون يطالبون وزارة »شئون البلديات« و«الخيرية الملكية« باالستمرار في مشروع »اآليلة«

عادل الستري

§  الوسط - فرح العوض

] ارتفع عدد المنازل اآليلة للسقوط، ذات الحاالت الحرجة إلى 356 حالة في جميع المحافظات 
الخمس.

العمراني،  والتخطيط  البلديات  شئون  وزارة  البلدية  المجالس  طالبت  الجانب  ه��ذا  وف��ي 
في  الحالية،  االنتظار  قوائم  من  واالنتهاء  المشروع،  في  باالستمرار  الملكية  الخيرية  والمؤسسة 

ظل الضغوط التي تتعرض لها المجالس البلدية.
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اليمن وافق على استثمار 150 مليون 
دوالر في النصف األول من 2010

 البنك اإلفريقي للتنمية يقرض مصر
 550 مليون دوالر إلنشاء محطة كهرباء

  الهند تستجوب وزيرًا سابقًا
 في أكبر قضية فساد في البالد 

العامة  الهيئة  أن  )الجمعة(  أم��س  السعودية  األنباء  وكالة  ذك��رت   [
لالستثمار في اليمن وافقت على 113 مشروعًا استثماريًا بقيمة 31.9 
مليار ريال )148.7 مليون دوالر( في األشهر الستة األولى من 2010.
كانت  االستثمارات  معظم  أن  للهيئة  تقرير  عن  نقاًل  الوكالة  وأضافت 

في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة.
وذكرت الهيئة أن قطاع الصناعة تصدر قائمة المشروعات المرخصة 
تاله  ريال  مليار   14 بقيمة  بمشروعات  الجاري  العام  من  األول  للنصف 

قطاع السياحة بمشروعات قيمتها 9.4 مليار ريال.
في  األمنية  المشكالت  بسبب  اليمن  في  السائحين  أع��داد  وتراجعت 
في  متمردين  مع  هشة  هدنة  لتعزيز  جاهدة  الحكومة  وتسعى  البالد. 
الشمال ولسحق حركة انفصالية متنامية في الجنوب فيما تقاتل جناحًا 

لتنظيم القاعدة يتمركز في البالد.
منذ  ل��ل��دوالر  ري���ااًل   215 عند  اليمني  ال��ري��ال  ص��رف  سعر  واستقر 

أغسطس/ آب.
إن  الشهر  هذا  قوله  الصهيبي  نعمان  اليمني  المالية  وزي��ر  عن  ونقل 
اليمن وهو أفقر دولة عربية حصل على تمويل حجمه 370 مليون دوالر 

من صندوق النقد الدولي خالل السنوات الثالث الماضية.

] قال البنك األفريقي للتنمية اليوم الجمعة إنه قدم قرضا بقيمة 
550 مليون دوالر لمصر لبناء محطة كهرباء بقدرة 650 ميجاوات.

وقال البنك إن المحطة ستستخدم الغاز كوقود تشغيل. وأضاف 
في بيان »القرض البالغ 550 مليون دوالر - أكبر قرض يقدم لمصر 
في عملية واحدة - يبرز األهمية التي يوليها البنك اإلفريقي للتنمية 

لتوليد الكهرباء«.

سابق  ـــر  وزي )الــجــمــعــة(  أمـــس  الــهــنــديــة  الــســلــطــات  اســتــجــوبــت   [
أن  الحكومة  تأمل  خطوة  في  البالد  في  فساد  قضية  أكبر  في  لالتصاالت 

تهّدئ الخالفات السياسية مع المعارضة.
تراخيص  بيع  في  دوره  عن  لالستجواب  ــا  راج انديموثو  ويخضع 
بخس  بثمن  منحت  ربما  أنها  الحكومة  حسابات  مراجعو  يقول  اتصاالت 
خسائر  في  تسبب  ما  و2008   2007 العامين  في  مؤهلة  غير  لشركات 
اآلونة  في  سياسي  خالف  أخطر  القضية  وأثــارت  دوالر.  مليار   39 بقيمة 
التي  للبرلمان  تشريعية  دورة  آخر  المعارضة  عطلت  إذ  الهند  في  األخيرة 
استدعاء  صالحية  له  مشترك  تحقيق  بإجراء  مطالبة  الشهر  هذا  انتهت 

رئيس الوزراء للمثول أمام البرلمان.
تأجيل  فــي  وتسبب  بالشلل  ــرار  ــق ال صنع  عملية  الــخــالف  ـــاب  وأص

اإلصالحات االقتصادية في ثالث أكبر اقتصادي في آسيا.
راجا  »إن  ار.كيه:  للتحقيقات  المركزي  المكتب  باسم  المتحدث  وقال 

يخضع لالستجواب في نيودلهي«. وينفي راجا ارتكاب أي مخالفات.

انكماش مؤشر بورصة البحرين 1,1 ٪ بنهاية األسبوع

اقتصاديون: كثرة الشائعات تلتهم معظم أسهم صغار المتداولين في البورصة
§ الكويت - كونا

إن  ــون  ــي ــت ــوي ك ــون  ــادي ــص ــت اق ـــال  ق  [
بعض  تطلقها  ــي  ــت ال الــشــائــعــات  ــرة  ــث ك
خاصة  مصالح  لها  التي  المجموعات 
ــوق في  ــس ــــاط ال ــي أوس ــا ف ــاره ــش ــت ــن ان م
كثيرة  مــآرب  لها  الشفافية  ــدام  ــع ان ظــل 
معظم  تلتهم  ــت  ــح ــب وأص ــل  ب ــرة  ــي ــط وخ
ــوق  ـــي س ــن ف ــي ــداول ــت ــم أســهــم صــغــار ال

الكويت لألوراق المالية )البورصة(.
لقاءات  في  االقتصاديون  هؤالء  ودعا 
الكويتية  ـــاء  ـــب األن وكـــالـــة  مـــع  مــتــفــرقــة 
صيغة  عن  البحث  ــرورة  ض إلــى  )كونا( 
المعلومات  تسريب  تــجــرم  تشريعية 
في  ويــقــع  ــط  ــواب ض دون  أصبحت  الــتــي 
االستثماري  الوعي  تفتقد  شرائح  شركها 
المتداولين  صغار  من  وغالبيتهم  السليم 
بيع  أو  شــراء  أوامـــر  فــي  يدخلون  الــذيــن 

ــار  ــب األخ حــقــائــق  لمعرفة  الــتــريــث  دون 
المرسبة داخل أروقة البورصة.

هيئة  من  المقبلة  المرحلة  إن  وقالوا 
ـــادة  إع ــــرورة  ض تتطلب  الــمــال  ــــواق  أس
النظر في كثير من اللوائح المنظمة لعمل 
وجهة  أنها  المفترض  من  التي  البورصة 
مهمة لمساعدة تحويل الكويت إلى مركز 
المستثمرين  يستقطب  وتــجــاري  مالي 
البحث  من  البد  وبالتالي  إليها  األجانب 
السليمة  بالطرق  المعلومات  توافر  عن 

المتعارف عليها دوليًا.
الصناعات  ــة  ــرك ش عـــام  ــر  ــدي م ـــال  وق
مصدر  إن  النقي  محمد  القابضة  الكويتية 
أما  اتجاهين  من  البورصة  في  الشائعات 
أو  يمثلهم  ومن  الشركات  في  قياديين  من 
منافسة  شركات  في  آخرين  قياديين  من 
وهذا  األسهم  أسعار  على  التأثير  بهدف 
ــآزق  م ــي  ف ــة  ــورص ــب ال إدارة  يــضــع  ـــر  األم

للمعلومات  المستثمرين  فقدان  بسبب 
الصحيحة أواًل بأول.

إدارة  عــلــى  البـــد  أنـــه  الــنــقــي  ــــاف  وأض
كبح  ــــل  أج ـــن  م ــل  ــدخ ــت ت أن  الـــبـــورصـــة 
كلما  تنتشر  التي  الــظــاهــرة  ــذه  ه جماح 
ـــاالت الــتــرقــب لــقــرارات ما  كــان هــنــاك ح
أن  ـــداً  ـــؤك م ــات  ــق ــف ــص ال ــــدى  إح إتـــمـــام  أو 
ثروة  البورصة  في  المستثمرة  األمـــوال 
تترك  وإال  عليها  المحافظة  يجب  قومية 
أمــوال  ــاًل  أص وهــي  الشائعات  هــذه  لمثل 
ما  كويتيين  ـــــراد  وأف كــويــتــيــة  شــركــات 
من  تحوطية  تشريعات  استحداث  يحتم 
بالطرقة  واستثمارها  عليها  الحفاظ  أجل 

االقتصادية السليمة.
)دريــال(  فريق  رئيس  قــال  جهته  من 
إن  الــهــاجــري  مــحــمــد  ــي  ــن ــف ال للتحليل 
ــة ما  ــه ــدر مـــن ج ــص ـــًا ت ـــم ــات دائ ــع ــائ ــش ال
وتطلق  مــا  ــة  ــرك ش بــأســهــم  ــة  ــالق ع ذات 

السوق  صناع  أو  اإلدارات  مجالس  مــن 
وسائل  بعض  أو  المتداولين  صغار  أو 
اإلعالم المرئية أو المقروءة أو المسموعة 
التدقيق  أهمية  فــي  الخطر  يكمن  وهــنــا 
أم  صحيحة  كانت  سواء  المعلومة  على 
يطلق  من  أن  الهاجري  وأضاف  ذلك.  غير 
تجارية  مصالح  مع  عالقة  له  الشائعة 
التصريف  أو  بالتجميع  القيام  بهدف 
من  الــخــبــر  ـــروج  خ قــبــل  ــم  ــه األس لبعض 
بأقصى  ــادة  ــف ــت ــالس ل ــي  ــل األص ــدره  ــص م

شيء ممكن أن يحصده.
يعمل  تكتيكات  هناك  أن  ــى  إل وأشـــار 
يعتمدون  حيث  الشائعات  مطلقو  بها 
من  شائعاتهم  نشر  في  التوقيت  عنصر 
آخرين  وتضّر  تفيدهم  بلبلة  خلق  أجــل 
ـــرام  ــًا أثــنــاء إب ــي ــل وهــــذا األمــــر يــتــضــح ج
إلى  يهدفون  حيث  الصفقات  أو  العقود 
إلحباط  أو  ما  سهم  لنزول  شائعة  إطالق 

المتداولين أو على العكس تمامًا.
كلها  الشائعات  أن  الهاجري  وأوضح 
مبطنة كما أن هناك شائعات تبدأ من بين 
في  كالهشيم  وتسير  أنفسهم  المتداولين 

السوق والبعض يؤمن بها ويصدقها.
ــن  ــي ــداول ــت ــم ــــال رئــيــس جــمــعــيــة ال وق
لها  الشائعات  إن  الطراح  محمد  الكويتية 
وأكثر  المتداولين  صغار  على  كبير  تأثير 
وبعض  ــات  ــرك ــش ال بــعــض  يطلقها  مــن 
خبايا  يــعــرفــون  الــذيــن  ــرار  ــق ال أصــحــاب 

األمور في كثير من األحيان.
المتداولين  صغار  أن  الطراح  وأضاف 
أخــبــار  أي  وراء  يــنــجــرفــون  ـــف  ـــألس ل
ــة  ــاري ــم ــث ــت ـــم االس ـــه ـــرارات ــــذون ق ــــأخ وي
المطلوب  من  بأعلى  ويشترون  بالشراء 
وحين  للخسارة  أنفسهم  ويــعــرضــون 
اتضاح  بعد  منها  التخلص  يــحــاولــون 

الرؤية يمنون بالخسائر الفادحة.

§ الوسط - المحرر االقتصادي

المالية  لـــألوراق  البحرين  ــوق  س مــؤشــر  فقد   [
ليغلق  نقطة،   16.12 الماضي  األسبوع  )البورصة( 
المئة،  فــي   1.13 منخفضًا  نقطة،   1411.02 عند 
بنسبة  نقطة   11.86 استيراد  مؤشر  خسر  بينما 

0.79 في المئة ليغلق عند 1493.20 نقطة.
تداولوا  المستثمرين  أن  إلــى  البيانات  وأشــارت 
إذ  شـــركـــة،   18 ــم  ــه أس الــمــاضــي،  ـــوع  ـــب األس خـــالل 
أسعار  انخفضت  فيما  ــات،  ــرك ش  8 أســهــم  ارتفعت 
باقي  فيه  احتفظت  الذي  الوقت  في  شركات،   9 أسهم 

الشركات بأسعار إقفالها السابق.
وتــــداول الــمــســتــثــمــرون خـــالل األســبــوع نــحــو 7 
إجمالية  بقيمة  سهمًا  ألفًا  و860  ألفًا  و422  ماليين 
تبلغ مليونًا و470 ألفًا و810 دنانير، نفذها الوسطاء 

لصالح المستثمرين من خالل 290 صفقة.
التجارية  المصارف  قطاع  أّن  البيانات  ــرت  وذك
إذ  األسبوع،  تعامالت  في  األول  المركز  على  استحوذ 
بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 769 ألفًا و414 
ديناراً أو ما نسبته 52.31 في المئة من إجمالي قيمة 
و744  ألفًا  و525  ماليين   5 قدرها  وبكمية  األسهم 

سهمًا، تم تنفيذها من خالل 116 صفقة.
قطاع  نصيب  من  كانت  فقد  الثانية  المرتبة  أمــا 
ألفًا   420 المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت  إذ  الخدمات، 
إجمالي  من  المئة  في   28.62 بنسبة  ديناراً  و941 

قدرها  وبكمية  السوق  في  المتداولة  األسهم  قيمة 
مليونًا و293 ألفًا و688 سهمًا، تم تنفيذها من خالل 

127 صفقة.
بنسبة  الصناعة  قطاع  الثالثة  المرتبة  واحتل 
بنسبة  االستثمار  وقطاع  المئة،  في   12.93 تبلغ 
في   0.62 بنسبة  التأمين  وقطاع  المئة،  في   5.18

في   0.34 بنسبة  والسياحة  الفنادق  وقطاع  المئة، 
المئة.

األهلي  البنك  تصدرت  الشركات،  مستوى  على  أما 
المتحد المركز األول من حيث قيمة األسهم المتداولة 
دنانير  و203  ألفًا   492 قدرها  بقيمة  البورصة،  في 
وبنسبة 33.46 في المئة من قيمة األسهم المتداولة 

تم  سهمًا،  و629  ألفًا  و791  مليونًا  قدرها  وبكمية 
تنفيذها من خالل 10 صفقات.

ــاالت  ــص ــة ات ــرك ــة، ش ــي ــان ــث ــة ال ــب ــرت ــم ــت ال ــل ــت واح
و894  ألــفــًا   312 تــبــلــغ  بقيمة  بــتــلــكــو،  الــبــحــريــن 
األسهم  قيمة  من  المئة،  في   21.27 وبنسبة  ديناراً، 
تم  سهمًا،  و574  ألفًا   640 قدرها  وبكمية  المتداولة، 

تنفيذها من خالل 85 صفقة.
ألمنيوم  شــركــة  الــثــالــثــة،  الــمــرتــبــة  ــي  ف وجــــاءت 
وبنسبة  ديناراً  و189  ألفًا   190 بقيمة  ألبا  البحرين 
و193  ألفًا   85 بقيمة  إثمار  وبنك  المئة،  في   12.93
ديناراً، وبنسبة 5.79 في المئة، وشركة ناس بقيمة 

79 ألفًا و876 ديناراً وبنسبة 5.43 في المئة.
انخفض  القطاعية،  بالمؤشرات  يتعلق  وفيما 
ومؤشر  االستثمار،  قطاع  مؤشر  وهــمــا:  ــران،  ــؤش م
ثالثة  أرتــفــعــت  فيما  الــتــجــاريــة،  ــارف  ــص ــم ال قــطــاع 
مؤشر  ــات،  ــدم ــخ ال ــاع  ــط ق ــر  ــؤش م وهـــي:  مـــؤشـــرات 
التأمين،   قطاع  مؤشر  والسياحة،  الفنادق  قطاع 
السابقة  إقفاالته  الصناعة  قطاع  مؤشر  حافظ  فيما 
في  المتداولة  المعدالت  إلى  وبالنسبة  تغيير.  دون 
بيانات  فإن  عمل،  أيام   4 خالل  من  الماضي  األسبوع 
األسهم  لقيمة  اليومي  المتوسط  أن  إلى  تشير  السوق 
كان  حين  في  دنانير،  و703  ألفًا   367 بلغ  المتداولة 
مليونًا  المتداولة  األسهم  لكمية  اليومي  المتوسط 
الصفقات  عدد  متوسط  أما  سهمًا،  و715  ألفًا  و855 

فبلغ 73 صفقة.

شهدت بورصة البحرين إدراج شركة ألبا ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 49

الذهب يرتفع صوب 1385 دوالرًا مع 
تنامي المخاوف بشأن الديون السيادية

النفط قرب أعلى مستوى في عامين بدعم موجة برد الشتاء
§ لندن - رويترز

أعلى  قرب  الجمعة  اليوم  النفط  أسعار  حومت   [
مستوياتها في أكثر من عامين مدعومة بموجة باردة 
المنطوية  األصول  على  وباإلقبال  العالم  أنحاء  في 
ــك  أوب أن  عــلــى  ــرات  ــؤش ــم ال وبــغــيــاب  مــخــاطــر  عــلــى 

مستعدة للتدخل لوقف االرتفاع.
وسجلت عقود مزيج برنت خام القياس األوروبي 
وهو  للبرميل  دوالراً   94.74 شباط  فبراير  تسليم 
 2008 األول  تشرين  أكتوبر  منذ  لها  مستوى  أعلى 
الساعة  بحلول  دوالراً   93.90 نحو  إلى  تراجعت  ثم 

11:15 بتوقيت غرينتش في تعامالت هزيلة.
ــود الــخــام  ــق ــــداول ع ـــس )الــجــمــعــة( ت ــف أم ــوق وت
أعلى  سجلت  والــتــي  القياسية  الخفيف  األميركي 
أمس  دوالراً   91.63 عند  شهرا   26 في  لها  مستوى 
بسبب إغالق بورصة نيويورك التجارية )نايمكس( 

لبرنت  الحاد  الصعود  ويرجع  الميالد.  عيد  لعطلة 
ــة  ــي ــارة األوروب ــق ــي ال ــرودة ف ــب ــدة ال ــدي ــى مــوجــة ش إل

وبريطانيا.
أجزاء  في  الثلوج  تساقط  يستمر  أن  المتوقع  ومن 
أمد  بإطالة  يهدد  ما  وهو  األسبوع  مطلع  ــا  أوروب من 
حالة الفوضى في شبكات النقل بالطائرات والسكك 

الحديدية وقد يزيد الطلب على الوقود بشكل أكبر.
أسعار  عن  رضاهم  اآلن  حتى  أوبــك  وزراء  وأبــدى 
النفط ووصفوها بأنها » عادلة« ولم يظهروا ميال إلى 
أوبك  في  العربية  الدول  وزراء  ويعقد  اإلنتاج.  زيادة 
اجتماعا في القاهرة اليوم )السبت( قد يبحثون فيه 
رسمي  قــرار  أي  يتخذوا  لن  لكنهم  واألسعار  اإلنتاج 
اجتماعها  أوبك  تعقد  أن  المقرر  ومن  اإلنتاج.  بشأن 

القادم في يونيو/ حزيران.
أمس  العطية  اهلل  عبد  القطري  الطاقة  وزير  وقال   
أي  تتلق  لم  قطر  وإن  جــدا  مستقرة  النفط  ســوق  إن 

للصحافيين  العطية  وقال  اإلمدادات.  بشأن  شكاوى 
العربية  األقــطــار  لمنظمة  اجتماع  قبل  القاهرة  في 
السوق  أن  يعتقد  ــه  إن )أوابـــك(  للبترول  المصدرة 

مستقرة جدا حتى اآلن.
جديداً  سعراً  للبرميل  دوالر   100 كــان  إن  وسئل 
ألن  ذلك  توقع  جدا  الصعب  من  »إن  فقال:  مستهدفًا 

األمر يتعلق حاليا بالضغوط الموسمية«. 
الليبية  الوطنية  المؤسسة  رئيس  قال  جهته،  من 
للنفط شكري غانم: »إن ليبيا لديها القدرة على إنتاج 
لكنها  يوميا  النفط  من  برميل  مليوني  من  يقرب  ما 

تنتج نحو 1.5 مليون برميل فقط«.
تقارب  لليبيا  اإلنتاجية  الطاقة  إن  غانم  وقــال 
تماشيا  مليون   1.5 نحو  تنتج  لكنها  برميل  مليوني 

مع االلتزامات الدولية خاصة التزامها في أوبك.
أن  ــن  ــراه ال الــوقــت  فــي  تــريــد  ال  ليبيا  أن  ـــاف  وأض

تزعزع استقرار السوق.

اهلل  العبد  احمد  الشيخ  الكويتي  النفط  وزير  وقال 
الصباح إن سعرا للنفط بين 85 و90 دوالراً للبرميل 
بسبب  ــاج  ــت اإلن ــادة  ــزي ل نية  ال  وانـــه  عـــادل  سعر  هــو 

ارتفاع أسعار الخام.
منظمة  اجتماع  قبل  القاهرة  في  لـ«رويترز«  وقال 
و85  ومقبولة.  عادلة  الحالية  النفط  »أسعار  أوابك 

دوالرا إلى 90 دوالرا هذا مستوى مقبول«.
وأضاف الشيخ احمد قوله انه ال نية لزيادة اإلنتاج 

الذي قال انه أيضا في »مستوى عادل ومقبول«.
قال:  النعيمي  علي  السعودي  البترول  وزيــر  أما 
و80   70 بين  النفط  سعر  عــن  راضــيــا  يــزال  ال  »انــه 
إذا  عما  لـ«رويترز«  سؤال  على  وردا  للبرميل.  دوالرا 
النعيمي  قال  النطاق  هذا  في  األسعار  عن  راضيا  كان 
»نعم«. وكان الوزير السعودي يتحدث لدى وصوله 
العربية  األقطار  منظمة  اجتماع  لحضور  القاهرة  إلى 

المصدرة للبترول )أوابك(.

§ لندن - رويترز

)الجمعة(  أمس  األوروبية  التعامالت  في  قليال  الذهب  أسعار  ارتفعت 
أمام  أسابيع  ثالثة  في  له  مستوى  أدنــى  من  اليورو  بانتعاش  مدعومة 
خفض  بسبب  الــيــورو  منطقة  ــون  دي بشأن  المخاوف  وتنامي  ـــدوالر  ال
الماضية  الليلة  فيتش  مؤسسة  وخفضت  االئتمانية.  للتصنيفات  جديد 
تصنيف البرتغال في األجل الطويل درجة واحدة إلى )A+( مع توقعات 
دوالراً   1381.50 الــفــوريــة  الــســوق  فــي  الــذهــب  سعر  وســجــل  سلبية. 
لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 
1379.89 دوالر في أواخر تعامالت نيويورك. وتراجع سعر عقود الذهب 
 1380.50 إلى  لألوقية  دوالرات   6.90 شباط  فبراير  تسليم  األميركي 
عيد  عطالت  موسم  حلول  مع  هزيلة  تعامالت  السوق  وتشهد  دوالراً. 
أن  المتوقع  ومن  أوروبا.  في  )الجمعة(  أمس  ظهر  بعد  بدأت  التي  الميالد 
كانون  ديسمبر   29 حتى  تستمر  التي  العطلة  قبيل  محدودا  النشاط  يظل 

األول في العديد من المناطق.

وزير مالية اليابان: سنتدخل في 
سوق الصرف إذا ما دعت الضرورة

§ طوكيو - رويترز

] قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أمس )الجمعة( إنه ليس 
سوق  في  حاسم  إجــراء  باتخاذ  الخاص  اليابان  موقف  في  تغيير  هناك 

الصرف األجنبي إذا ما دعت الحاجة.
للتدخل  المخصص  للتمويل  االقتراض  حد  زيادة  عن  سؤال  على  ورداً 
إتاحة  إلى  هذا  »يهدف  صحافي  مؤتمر  في  نودا  قال  الصرف  أسواق  في 

الفرصة عندما نحتاج التخاذ إجراءات ضد تحركات أسعار الصرف«.
في  موازنة  أكبر  مسودة  على  الحكومة  موافقة  بعد  يتحدث  نودا  وكان 
تاريخ اليابان التي تتضمن زيادة قدرها خمسة تريليونات ين )60 مليار 
وهو  األجنبي  بالصرف  خــاص  حساب  في  االقــتــراض  سقف  في  دوالر( 

التمويل المخصص للتدخل في أسواق الصرف.

المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بقيمة 832 مليون دوالر
§ مسقط - العمانية

العمانية  ــداع  اإلي شهادات  إصــدار  نتائج  جلسة  العماني  المركزي  البنك  بمبنى  عقدت   [
نحو  عماني  ريال  مليون   314 المخصصة  الشهادات  قيمة  إجمالي  بلغ  حيث   698 رقم  اإلصدار 
832 مليون دوالر(.   وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات 
تلك  مــدة  أن  إلــى  مشيرة  المئة،  في   0.07 مقبول  سعر  أعلى  بلغ  فيما  المئة،  في   0.07 كــان 
كانون  يناير/  شهر  من  عشر  التاسع  في  استحقاقها  سيتم  حيث  يومًا   28 إلى  تصل  الشهادات 

الثاني المقبل.  
وتعتبر شهادات اإليداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة 
السيولة  فائض  امتصاص  إلى  ترمي  التي  النقدية  السياسات  عمليات  لتنفيذ  مالية  أداة  فقط 
النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى 
الثاني  من  للفترة  الشراء  إعــادة  عمليات  على  الفائدة  سعر  أن  يذكر  عــام.   بشكل  المال  سوق 

والعشرين من شهر ديسمبر الجاري وحتى والرابع من شهر يناير المقبل منه هو 2 في المئة.

نمو العمالة الوطنية العمانية 13 ٪
القطاع  في  العمانية  الوطنية  العاملة  القوى  عدد  ارتفع   [
العام  من  الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  حتى  بأجر  الخاص 
آالف   204 عددهم  بلغ  حيث  المئة  في   13.43 بنسبة  الجاري 
و838 مواطنًا ومواطنة من العاملين مقارنة ب� 180 ألفًا و590 

مواطنًا ومواطنة خالل الفترة نفسها من العام 2009.
وذكرت النشرة الشهرية لمؤشرات القوى العاملة الصادرة 
عن وزارة القوى العاملة أنه في التوزيع النسبي حسب مستوى 
المهارة فإن االختصاصين شكلوا نسبة قدرها 9 في المئة من 
شهر  بنهاية  بأجر  العاملة  الوطنية  العاملة  القوى  عدد  إجمالي 

نوفمبر الماضي حيث بلغ عددهم 18465 مواطنًا ومواطنة. 

وشكل الفنيون نسبة قدرها 6.2 في المئة حيث بلغ عددهم 
المئة  في   30.9 بنسبة  والمهنيون  ومواطنة  مواطنًا   12619
 18 بنسبة  والمهرة  ومواطنة،  مواطن   63301 عددهم  بلغ  إذ 
ومحدودو  ومواطنة،  مواطنًا   36835 عددهم  بلغ  إذ  المئة  في 
عددهم   بلغ  حيث  المئة  في   35.9 قدرها  نسبة  شكلوا  المهارات 

73618 مواطنًا ومواطنة.
خالل  م��رة  ألول  عمل  ع��ن  كباحثين  المسجلين  ع��دد  وبلغ 
 6164 تعيين  وت��م  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن��ًا   6321 نوفمبر  شهر 
التدريب  تحت  ومواطنة  مواطنًا   212 منهم  ومواطنة،  مواطنًا 

المقترن بالتشغيل.

تحسن أسواق النفط مع تنامي الطلب أوبك تؤكد على آلية العرض والطلب في سوق النفط

إعداد دراسة لمشروع ربط السكك 
الحديدية بين 21 دولة عربية

] أعلن بمقر األمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة اختيار 
الهندسية  شركتها  ــالل  خ مــن  اإليطالية  الحديدية  السكك  هيئة 
إلعداد  عمران«  آل  »دار  األردنية  الشركة  مع  بالمشاركة  فير«  »ايطال 
عربية  دولة   21 بين  العربي  السككي  الربط  لمشروع  جدوى  دراسة 
التابع  واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  بتمويل 

للجامعة العربية. 
العامة  األمانة  ممثلي  بين  مشترك  صحافي  مؤتمر  في  ذلك  جاء 

للجامعة والسفارة اإليطالية بالقاهرة. 
في  إيطاليا  بسفارة  والتجاري  االقتصادي  المكتب  رئيس  وقال 
مناقصة  إن  كاستيفيكيو  دي  استنسيه  تسوني  نيكوال  القاهرة 
إعداد الخطة الرئيسية لشبكة السكك الحديدية العربية تعد انجازاً 
األوروبــي  الشريك  تكون  أن  تعتزم  حيث  إيطاليا  به  تفخر  تاريخيًا 
في  ملموس  بشكل  تسهم  وأن  العربي  للعالم  بالنسبة  المفضل 
الشراكة  توطيد  وفي  المنطقة  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

بين ضفتي المتوسط. 
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 واشنطن قلقة من تدخل 
الدولة في االقتصاد في الصين

50 مليار دوالر من االستثمارات 
الصينية بالخارج في 2010 

 »شاندونج الصينية للطيران«
 تشتري 15 طائرة بوينغ

في  الدولة  تدخل  من  قلقها  عن  المتحدة  الواليات  أعربت   [
يثير  القطاعات،  بعض  في  أنه  موضحة  الصين،  في  االقتصاد 
المنظمة  ــار  إط فــي  بالتزاماتها  اإليــفــاء  بكين  إرادة  فــي  شكوكًا 
للتجارة  األميركي  الممثل  مكتب  للتجارة.وتوصل  العالمية 
الخارجية إلى نتائج غير حاسمة، في تقرير سنوي حول التقدم 
الذي تحرزه الصين على طريق التبادل الحر بعد انضمامها إلى 
»الصين  إن  التقرير  وقال   .2001 في  للتجارة  العالمية  المنظمة 
في  اقتصادها  إلصالح  المؤثرة  التدابير  من  كبيراً  عدداً  اتخذت 
السنوات التسع األخيرة، لكن النتيجة الشاملة معقدة ويصعب 
االقتصاد«. في  للتدخل  للدولة  المقلق  لالتجاه  نظراً  تقويمها، 

والسياسات  الممارسات  هيمنة  أثارت   ،2010 »في  أنه  وأوضح 
الرسمية  للمؤسسات  المهم  ــدور  ال إلى  تضاف  التي  التدخلية 
الذين  األميركيين«  لدى  القلق  من  مزيداً  الصيني،  االقتصاد  في 
للتجارة  األمــيــركــي  الممثل  مكتب  وتــابــع  ــالد.  ــب ال فــي  يعملون 
تطبق  أن  الصين  على  أن  يبدو  القطاعات،  بعض  »في  الخارجية 
أيضًا بشكل كامل التزامات مهمة«.وأضاف »في قطاعات أخرى 
حيال  التزاماتها  على  الصين  موافقة  ــول  ح تــســاؤالت  تطرح 
األساسية«،  المبادئ  ذلك  في  بما  للتجارة،  العالمية  المنظمة 

مثل »عدم التمييز والشفافية«.

االستثمارات  إن  )الجمعة(  أمس  دايلي  تشاينا  صحيفة  ذكرت   [  
الصينية في الخارج ستتجاوز 50 مليار دوالر )38,1 مليار يورو( 
في 2010 بزيادة نسبتها 15 في المئة، وذلك في مشاريع في مجال 
شركاتها  تنفق  أن  أيضًا  بكين  وال��زراع��ة.وت��ري��د  والمناجم  الطاقة 
مع  االقتصادية  التوترات  من  للحد  الخارج  في  األم��وال  من  المزيد 
التخفيف  كذلك  الصين  الصحيفة.وتريد  بحسب  شركائها،  أب��رز 
لوزير  تصريحات  البالد.وبحسب  في  االستثمارات  ضعف  من 
الصينية  االستثمارات  فإن  الصحافة،  أوردتها  ديمينغ  شن  التجارة 
غير المالية في الخارج، أي تلك التي ال تشمل استثمارات المصارف 
دوالر  مليار  الخمسين  ستتخطى  والتأمين،  الوساطة  وش��رك��ات 
المرتبة  الصين  2009.واح��ت��ل��ت  ف��ي  دوالر  مليار   43,3 مقابل 
 .2009 في  ال��خ��ارج  في  استثماراتها  مجال  في  عالميًا  الخامسة 
وبالنسبة إلى 2011، سترتفع هذه االستثمارات في الخارج بنسبة 

11 في المئة، بحسب تشاينا دايلي.

أمس  للطيران  الصينية  أيرالينز«  »شاندونج  شركة  قالت   [
»بوينغ  طــراز  من  طائرة   15 شــراء  على  اتفقت  إنها  )الجمعة( 
األساسي  للسعر  وفقًا  المجمعة  قيمتها  لتبلغ   »800  -  737

المعلن نحو 1.2 مليار دوالر. 
»شينشين«  بــورصــة  ــى  إل بيان  فــي  الطيران  شركة  وقــالــت 
الطائرات  لصناعة  األميركية  »بــويــنــغ«  شــركــة  إن  الصينية 
سوف تقوم بتسليم الطائرات الخمس عشرة في العامين 2014 
المتفق  الشراء  سعر  بشأن  معلومات  البيان  يقدم  ولم  و2015. 
 80 الواحدة  للطائرة  المعلن  السعر  يبلغ  التي  للطائرات  عليه 
مليون دوالر. وتتبع الشركة، التي يوجد مقرها بإقليم شاندونج 
تشاينا«  ــر  »أي مجموعة  الصين،  شــرق  في  بالسكان  المزدحم 
من  المئة  في   49.4 بنسبة  حصة  على  تستحوذ  التي  للطيران 
الطائرات  لصناعة  عمالقة  عالمية  شركات  وتواجه  أسهمها. 
منافسة مرتقبة من شركة »كوميرشيال أيركرافت كوربوريشان 
الشهر  أعلنت  والتي  للدولة  المملوكة  )كوماك(  تشاينا«  أوف 
طراز  من  طائراتها  من  طائرة  مئة  شراء  طلبات  أول  عن  الماضي 
»أير  الصينية  الجوية  الخطوط  لشركة  العمالقة   »919 »سي 

تشاينا« وخمس خطوط طيران أخرى. 
طائرة   3750 من  أكثر  الصين  تحتاج  أن  »كوماك«  وتتوقع 
عامًا  العشرين  خــالل  المتنامي  بالطلب  الوفاء  أجــل  من  ركــاب 

القادمة ، لتضاف إلى نحو ألف طائرة في الخدمة حاليًا. 
الشهر  فرنسا  إلى  جينتاو  هو  الصيني  الرئيس  زيارة  وخالل 
طلبات  للطائرات  العمالقة  »أيرباص«  شركة  أكدت  الماضي، 

شراء 102 طائرة لشركات طيران صينية.

الحكومة االيرلندية تنقض على البنك االيرلندي المتحد 

أزمة ديون الدول في االتحاد األوروبي قد تصبح »مرضًا مزمنًا«
§ بكين - أ ف ب ، رويترز

شن  الصيني  التجارة  وزير  اعتبر   [
في  اتخذت  التي  اإلجـــراءات  أن  ديمينغ 
»تحّول  ــدول  ال ــون  دي ــة  أزم لحل  أوروبــا 
أمس  مزمن«،  مرض  إلى  خطيراً  مرضًا 
الحكومة  انقضت  وقتًا  في  )الجمعة( 
ــك اإليـــرلـــنـــدي  ــن ــب ــى ال ــل اإليـــرلـــنـــديـــة ع
مليارات   3.7 بمبلغ  لتأميمه  المتحد 
للتصنيف  فيتش  وكــالــة  وقــيــام  يـــورو، 
ــف  ــي ــن ــص ــت ــض ال ــي ــف ــخ ــت ـــي ب ـــان ـــم ـــت االئ
تكون  أن  متوقعة  للبرتغال،  االئتماني 
إنقاذ  إلى  ستحتاج  التي  الثالثة  الدولة 

وإيرلندا. اليونان  بعد 
صندوق  فإن  ديمينغ،  شن  وبحسب 
ــه أوروبــــا  ــأت ــش اإلنـــقـــاذ الـــدائـــم الــــذي أن
يحل  لــن  ــورو  ــي ال منطقة  دول  لمصلحة 

األزمة.
عنه  ــت  ــل ــق ن ـــا  م ــب  ــس ــح ب ـــن  ش ـــــال  وق
ـــوز«إن  ـــي ــز ن ــي ــت ــوري ــي ــك ــي ــاي س ــه ــغ ــن »ش
خطيراً  مرضًا  تحول  ـــراءات  اإلج ــذه  »ه
معرفة  الصعب  مــن  مــزمــن.  ــرض  م ــى  إل
في  ــة  ــارق ــغ ال ــــدول  ال ـــذه  ه ــت  ــان ك إذا  ــا  م
في  النهوض  من  ستتمكن  الديون  أزمــة 

أعوام«. خمسة  إلى  ثالثة  غضون 

ستتابع  الصين  أن  إلــى  أيضًا  ولفت 
في  وخصوصًا  األزمة  تطورات  كثب  عن 

شباط. وفبراير/  الثاني  كانون  يناير/ 

»قلقه«  عن  الصيني  الــوزيــر  ــرب  وأع
أزمة  إنهاء  على  األوروبيين  قدرة  حيال 
هامش  على  ــك  وذل الحكومية،  الــديــون 

ــن الــصــيــن  ــي ـــات اقـــتـــصـــاديـــة ب ـــادث ـــح م
األوروبي. واالتحاد 

لمساعدة  استعدادها  الصين  وأبدت 
ــــاد األوروبـــــــــي عـــبـــر اســـتـــخـــدام  ــــح االت

لديها. الصرف  احتياطات 
وزارة  ـــم  ـــاس ب الـــمـــتـــحـــدث  وأعــــلــــن 
»ستكون  يو  جيانغ  الصينية  الخارجية 
أسواقنا  أبرز  أحد  المستقبل  في  أوروبــا 
إال  لدينا«،  الصرف  احتياطات  الستثمار 
حول  التفاصيل  من  المزيد  يعِط  لم  أنه 

االستثمارات. هذه 
الحكومة  أممت  متصل،  صعيد  على 
األول  أمس  يوم  فعلي  بشكل  األيرلندية 
ــوال  أم بضخ  المتحد  اإليــرلــنــدي  البنك 
3.7 مليار يورو )4.9 مليار دوالر(  بلغت 
ما يعزز سيطرة الدولة على معظم قطاع 

البالد. في  البنوك 
التي  ــدا  ــن ــرل إي بــنــوك  ـــة  أزم وتــفــجــرت 
العقاري  التطوير  شركات  وراء  هرولت 
سوق  فقاعة  وجهها  في  انفجرت  حينما 
ــة  ــادح ــر ف ــائ ــس ــا خ ــده ــب الـــعـــقـــارات مـــا ك
طلب  على  اإليرلندية  الحكومة  أجبرت 
من  ــورو  ي مليار   85 تبلغ  إنــقــاذ  مــوازنــة 
ـــدوق الــنــقــد  ـــن ـــاد األوروبـــــــي وص ـــح االت

الدولي.

بمقتضى  ــدا  ــن ــرل إي ــوك  ــن ب ــاج  ــت ــح وت
مليار   13 نحو  إلــى  اإلنقاذ  خطة  شــروط 

العمومية. موازناتها  لدعم  يورو 
المتحد  ــدي  ــن ــرل اإلي البنك  ويــحــتــاج 
ــوم  ــي تــلــقــاهــا ي ــت ـــــوال ال ــد األم ــع ــى ب ــت ح
إضافية  يورو  مليار   6.1 إلى  األول  أمس 
المال  ــرأس  ل األول  المستوى  الستيفاء 

شباط. فبراير/  نهاية  قبل 
تكبدها  التي  الفادحة  للخسائر  ونظراً 
إيرلندا  بنوك  ــة  أزم ــراء  ج المستثمرون 
ــوال  األم من  مزيد  ضخ  بشأن  وحــذرهــم 
على  الــمــعــتــمــد  الــمــصــرفــي  ــاع  ــط ــق ال ــي  ف
الحكومة  فإن  األوروبــي  المركزي  البنك 
أموال  مستخدمة  الفجوة  لسد  ستتدخل 
وصندوق  ــي  األوروب االتحاد  من  اإلنقاذ 

الدولي. النقد 
بريان  اإليرلندي  المالية  وزير  وقال 
ــــواق  ــــي »األس ــث إذاع ــدي ــي ح لــنــيــهــان ف
البنوك  في  لالستثمار  مستعدة  ليست 

فيها«. ثقتها  لعدم  نظراً  اإليرلندية 
وأضاف »ينبغي أن يكون لدينا نظام 
الملكية  خالل  من  البلد  هذا  في  مصرفي 
ســيــكــون  ــــك  ذل أن  ـــت  ـــح أوض الـــعـــامـــة. 
الحل  هــذا  إلــى  اآلن  ونلجأ  األخير  الحل 

األخير«.

الحكومات األوروبية مدمنة على اإلقتراض لسد عجوزات الموازنات

»فيتش« تخفض التصنيف اإلئتماني للبرتغال مع توقعات سلبية
§ نيويورك - رويترز

االئ��ت��م��ان��ي  للتصنيف  فيتش  وك��ال��ة  خفضت   [
بارتفاع  متعللة  البرتغال  تصنيف  الماضية  الليلة 
مستويات الدين وصعوبة األوضاع المالية في خطوة 
وصفها المحللون بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير في 

األسواق.
األج��ل  ف��ي  ال��ب��رت��غ��ال  تصنيف  فيتش  وخ��ف��ض��ت 
ما  سلبية  توقعات  مع   +A إلى  واح��دة  درج��ة  الطويل 
يضاف إلى موجة األنباء السلبية عن الديون السيادية 

في أوروبا.

الديون  أزمة  عاصفة  قلب  في  البرتغال  وأصبحت 
ماليتها  أوض����اع  م��ن  ال��م��خ��اوف  بسبب  األوروب���ي���ة 
ستكون  أن��ه��ا  م��ن  المستثمرين  ق��ل��ق  وس���ط  ال��ع��ام��ة 
إيرلندا  بعد  إنقاذ  خطة  ستطلب  التي  التالية  ال��دول��ة 

واليونان.
وق���ال���ت ف��ي��ت��ش »ال��ف��ش��ل ف���ي ال���وف���اء ب��ال��خ��ط��وط 
الهيكلية  العجز  وأه��داف   2011 لموازنة  الرئيسية 
األجل  في  العامة  المالية  استدامة  في  الثقة  ستقلص 
السيادية  الديون  تصنيفات  تعزز  والتي  المتوسط 

للبرتغال«.
قدم  على  للبرتغال  فيتش  تصنيف  الخفض  ويضع 

الي��زال  لكنه   A1 عند  موديز  تصنيف  مع  المساواة 
عند  بورز  أند  ستاندرد  تصنيف  من  بدرجتين  أعلى 

.-A
وقال االقتصادي في بانكو كاريجوسا في لشبونة، 
أنها  من  بالرغم  مفاجأة  ليست  »هذه  ليتي  بيريرا  جواو 
على  خاصة  تبعات  لها  وسيكون  سيئة  أنباء  ت��زال  ال 
هذا  تتوقع  كانت  السوق  للبرتغال...  المالي  القطاع 
الفائدة  أسعار  الحسبان  في  التصنيف  وأخ��ذ  بالفعل 
عن  البرتغالية  الحكومة  تساءلت  ذلك  ومع  الحالية«. 

توقيت الخطوة.
ل�  أرس���ل���ت  ت��ع��ل��ي��ق��ات  ف���ي  ال��م��ال��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 

الصعب  »م���ن  اإلل��ك��ت��رون��ي  ال��ب��ري��د  ع��ب��ر  »روي���ت���رز« 
ال��وق��ت  ف��ي  ف��ي��ت��ش  ج��ان��ب  م��ن  التخفيض  اس��ت��ي��ع��اب 
م��وازن��ة  على  البرتغال  »واف��ق��ت  وأض��اف��ت  ال��راه��ن«. 
الموازنة  عجز  لخفض  تقشف  إج���راءات  م��ع   2011
على   2010 أواخ����ر  ف��ي  ال��م��وازن��ة  ن��ت��ائ��ج  وأظ���ه���رت 
وقت  في  اتخذت  التي  اإلج��راءات  تأثير  تدريجي  نحو 
سابق من العام«. وأكدت على أن النظام المصرفي في 
من  مناسبة  بمستويات  ويتمتع  متماسك  البرتغال 
وأكدت  تواجهه  التي  المخاطر  مع  للتعامل  المال  رأس 
التي  التزاماتها  على  حافظت  البرتغال  أن  ال����وزارة 

قطعتها للمستثمرين.

 استمرار ارتفاع عجز موازنة 
الحكومة البريطانية عند أعلى مستوياته

§ عواصم - وكاالت

فــي  ـــدر  ـــص ت ـــي  ـــت ال الـــبـــيـــانـــات  ــــــزال  الت  [
لدى  الــمــوازنــة  عجز  اتــســاع  تظهر  بريطانيا 
جاهدة  تحاول  والتي  البريطانية  الحكومة 
عجز  تقليص  بهدف  الــعــام  ــاق  ــف اإلن لخفض 
الحكومة  كانت  وإن  هــذا  المرتفع،  الموازنة 
اإلنفاق  لخفض  خطة  أكبر  بالفعل  ــرت  أق قد 
الحرب  منذ  القادمة  سنوات  األربع  مدى  على 

الثانية. العالمية 
فقد  الــقــومــي  اإلحـــصـــاءات  لمكتب  ــًا  ــق ووف
ـــروض الــقــطــاع الــعــام  أظــهــر مــؤشــر صــافــي ق
بلغ  عجز  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  عن 
ليأتي  إسترليني  جنيه  بليون   22.8 قيمته 
إلى  تشير  كانت  التي  التوقعات  من  بأسوأ 

من  أسوأ  وكذا  جنيه  بليون   16.8 بقيمة  عجز 
بليون   9.8 بلغ  عجز  لقيمة  السابقة  القراءة 
مستوياته  أعلى  عند  المؤشر  واليزال  جنيه. 
 1991 عام  في  البيانات  تلك  تسجيل  بدء  منذ 
وإن كان األعلى منذ شهر فبراير/ شباط خالل 

الجاري. العام 
اتساع  سبب  أن  أظهرت  الفرعية  البيانات 
الحكومي  اإلنــفــاق  ارتــفــاع  إلــى  يرجع  العجز 
الصحية  الرعاية  على  المئة  في   10.8 بنسبة 
األخــرى.  الحكومية  الخدمات  وكــذا  والدفاع 
ـــرادات  اإلي فيه  سجلت  الــذي  الــوقــت  فــي  ــذا  ه
في   3.1 بنسبة  العام  هذا  خالل  صعوداً  أقل 
الحاصالت  بسبب  ارتفع  قدر  كان  وإن  المئة 

المبيعات. على  الضرائب  من 
في  الــعــام  الــديــن  متابعة  مكتب  أن  يــذكــر 

ــدد  ــه بــشــأن ع ــات ــع ــوق ــا قـــد عــــدل ت ــي ــان ــط ــري ب
في  تسريحهم  يــتــم  أن  الــمــتــوقــع  العاملين 
خفض  خــطــة  مظلة  تــحــت  الــخــاصــة  الــقــطــاع 
ــام الــمــالــي  ــع ــام حــتــى نــهــايــة ال ــع اإلنـــفـــاق ال
انخفاضًا  وذلك  شخص  ألف   330 بلغ   2015
يونيو/  في  متوقعًا  كــان  عما  ألــف   160 بلغ 
يرجع  ذلك  أن  المكتب  ويرى  السابق  حزيران 
نحو  خلق  من  سيمكنه  الخاص  القطاع  أن  إلى 

الفترة. تلك  في  وظيفة   1.5
ــاد  ــص ــت االق ــق  ــق ــح ي أن  ــب  ــت ــك ــم ال ــع  ــوق ــت وي
لعام  المئة  في   2.1 بنسبة  نمو  البريطاني 
بنسبة  تحقيقه  يتوقع  ــان  ك أن  بعد   2011
قد   2012 للعام  وبالنسبة  المئة،  فــي   2.3
في   2.8 من  المئة  في   2.6 بنسبة  نمو  يحقق 

المئة.

مؤشرات مشجعة للنمو بالواليات المتحدة في 2011 رغم العقبات
§ واشنطن - ا ف ب

المتحدة  الواليات  في  نشرت  التي  االقتصادية  المؤشرات  حملت   [
الوقت  في  مذكرة   ،2011 في  للنمو  المشجعة  ــارات  اإلش من  مجموعة 

نفسه باستمرار بعض العقبات التي التزال تواجه االنتعاش.
فصل  في  الداخلي  الناتج  إجمالي  ألرقام  أمس  مخيبة  مراجعة  وبعد 
مما  قوة  أقل  جاء  االستهالك  أن  إلى  النهاية  في  خلصت  والتي  الصيف 
كان يعتقد في الفصل الثالث، فإن األرقام الجديدة لنفقات األسر اعتبرت 

واعدة.
وبحسب وزارة التجارة، ارتفع االستهالك في نوفمبر/ تشرين الثاني 
للشهر الخامس على التوالي بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر/ 

تشرين األول، أي أقل مما كان يأمله المحللون بقليل.
إال أن الرقم الجديد للوزارة بشأن الشهر الذي سبق، والذي شهد زيادة 
قوة  على  يشهد  ما  الخيبة،  هذه  بتجاوز  سمح  المئة،  في   0.7 إلى  قوية، 

االستهالك التي اختفت منذ أغسطس/ آب 2009.
تواصل  األميركيين  مداخيل  أن  ــرى  األخ المشجعة  ـــارات  اإلش ومــن 
جامعة  تنشره  الذي  األميركيين  المستهلكين  ثقة  مؤشر  أن  كما  الزيادة، 
ميشيغن تمت مراجعته باتجاه ارتفاع طفيف في ديسمبر/ كانون األول 

وهو في أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران.
واعتبر االقتصادي في مؤسسة »آي إتش إس غلوبال إنسايت« كريس 
و«المعنويات  االستهالك  إلى  يعودون«  »المستهلكين  أن  كريستوفر 

ترتفع ودفع االستهالك يتعزز«.
ايكونوميكس  ــــاروف  »ن مؤسسة  ــن  م نـــاروف  جــويــل  زميله  ـــال  وق
مشترياتهم  وتــيــرة  وإن  المتاجر  ــى  إل »تتوجه  األســـر  ـــزورز«إن  ـــاي ادف

المستقرة والصلبة دائمة«، في أوج موسم األعياد.
من  المزيد  العمل  عن  الجدد  العاطلين  تسجيل  مؤشر  حمل  جهته،  من 
الذي  األسبوع  في  العام  خالل  مستوياته  أدنى  من  قريبًا  بقي  فقد  األمل. 

انتهى في 18 ديسمبر/ كانون األول.
إيجابية  بدت  فقد  الدائمة،  السلع  على  الطلبيات  إلى  بالنسبة  أما 
والمتغيرة  الطائرات،  على  للطلبيات  المتجدد  التدهور  كان  وقد  أيضًا. 
بنسبة  الدائمة  السلع  على  الطلب  تراجع  في  السبب  آلخر،  شهر  من  جداً 
 2.4 بنسبة  قفز  المؤشر  فإن  النقل،  قطاع  باستثناء  لكن  المئة.  في   0.3
المتوقع،  من  أكثر  أضعاف  ثالثة  أي  أكتوبر،  بشهر  مقارنة  المئة  في 

وبدت كل مكوناته في ارتفاع.

مدعومة  لالنتعاش«  كمحرك  ــا  دوره تلعب  األســر  »إن  ــاروف  ن وقــال 
ورأى  الدائمة،  السلع  طلبيات  عليه  تشهد  الذي  الشركات«  »استثمار  بـ 
كمحرك  ـــا  دوره فــي  ــة  ــدول ال محل  ــوح«  ــوض »ب حــل  الــخــاص  القطاع  أن 

للنهوض.
وأضاف »إنه أفضل نبأ يمكن الحصول عليه لننهي العام 2010«.

عدد  أن  من  الرغم  وعلى  شيء.  كل  رغم  حاضرة  تبقى  التهديدات  أن  إال 
العاطلين الجدد يؤكد »تسارع تحسن« سوق العمل كما لفت االقتصادي 
كبيراً  ذلك  مع  اليزال  عددها  فإن  تينيف،  نيكوالس  كابيتال  باركليز  في 

لكي يتيح اإلعراب عن األمل بخفض سريع للبطالة.
عائقًا  وتبقى  المئة،  في   9,8 عند  جداً  مرتفعة  البطالة  نسبة  وتبقى 

أمام تحسن االستهالك.

نوفمبر/  في  استمر  األسعار  تباطؤ  فــإن  التجارة،  وزارة  وبحسب 
منذ  مستوياته  أعلى  عند  األســاســي  التضخم  يبقى  الثاني:  تشرين 

1960. وهذا الوضع يثير قلق البنك المركزي.
ويكمن أحد أهداف سياسة اإلنعاش النقدي لالحتياطي الفيدرالي في 
منع تحول هذا التباطؤ في األسعار إلى انحسار يحمل آثار مدمرة، ذلك أن 

الهدف اآلخر هو استعجال االنتعاش لخفض البطالة.
المنازل  مبيعات  مؤشر  بقي  نوفمبر،  في  قفزته  من  الرغم  وعلى  أخيراً 
التاريخية،  مستوياته  أدنى  من  قريبًا  الخميس  يوم  نشر  الذي  الجديدة 
السوق  لهذه  دائــم  تحسن  إلى  وينظر  السكن.  قطاع  هلع  على  يشهد  ما 
على  لالستمرار  قابل  اقتصادي  انتعاش  الستعادة  مسبق  شرط  أنه  على 

األمد الطويل.

»ستاندرد أند بورز« تؤكد تصنيف فرنسا السيادي 
عند AAA وتحتفظ بنظرة مستقرة تجاهه

 ارتفاع العاطلين في فرنسا
إلى 2,7 مليون عاطل

اليورو مستقر في تعامالت هزيلة

§ باريس - أرقام

تصنيف  ــورز«  ب أنــد  »ستاندرد  االئتماني  التصنيف  وكالة  ــدت  أك  [
الفرنسي  االقتصاد  قــوة  إلــى  ــارت  أش كما   ،AAA عند  السيادي  فرنسا 

والبيئة السياسة المستقرة في البالد.
عمق  تجاه  نظرها  وجهة  يعكس  التصنيف  تأكيد  إن  الوكالة  وقالت 
محللو  يراها  التي  السياسة  بيئتها  عن  فضاًل  الفرنسي  االقتصاد  وقوة 
اقتصادية  سياسة  نحو  التوجهات  إلى  باإلضافة  تمامًا  مستقرة  الوكالة 

متعقلة.
العالية  المهارة  ودرجــة  االقتصاد  انفتاح  مدى  الوكالة  الحظت  وقد 
متانة  إلى  باإلضافة  العاملة  القوى  بها  تتمتع  التي  المرتفعة  والقدرة 
تحمل  على  البالد  قدرة  من  مزيداً  يعني  مما  للنمو،  الداعمة  المالي  النظام 

عبء الدين العام.
المئة  في   7.7 الموازنة  عجز  يبلغ  أن  بورز«  أند  »ستاندرد  وتتوقع  هذا 
من الناتج اإلجمالي المحلي العام 2010، ثم 6.2 في المئة العام 2011، 
 6 عند  القادم  للعام  الحكومة  مستهدف  مع  كبير  حد  إلى  يتماشى  ما  وهو 
في المئة من الناتج اإلجمالي المحلي. أما الدين العام من المنتظر بلوغه 
86 في المئة من الناتج اإلجمالي المحلي العام 2011 ارتفاعًا من النسبة 

المقدرة 83 في المئة من العام الجاري.

§ باريس - رويترز

إجمالي  أن  )الجمعة(  أمس  الفرنسية  العمل  وزارة  بيانات  أظهرت   [
عدد العاطلين في فرنسا ارتفع 0.8 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
عنه في أكتوبر/ تشرين األول في إشارة إلى أن سوق العمل مازالت هشة 

في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
في  و300  ألفًا   21 بمقدار  المسجلين  العمل  عن  الباحثين  عدد  وارتفع 
نوفمبر إلى 2.698 مليون من 2.677 مليون في أكتوبر. وسجلت الزيادة 

في نوفمبر اثنين في المئة على أساس سنوي.
بنفس  انخفاضًا  نوفمبر  في  العاطلين  أعداد  في  الزيادة  هذه  ومحت 
أمس  الــصــادرة  البيانات  إعــداد  يجري  وال  أكتوبر.  في  تقريبًا  النسبة 
ال  أنها  كما  الدولية  العمل  لمنظمة  الشائعة  للمعايير  وفقًا  )الجمعة( 
مؤشر  ألنها  السياسية  الناحية  من  مهمة  لكنها  البطالة  معدل  تتضمن 

الوظائف المحلي األكثر انتشاراً.

§ لندن - رويترز

أمام  له  مستوى  أقل  من  تعافيه  بعد  )الجمعة(  أمس  اليورو  استقر   [
لكن  أسابيع  ثالثة  في  الدوالر  أمام  له  انخفاض  وأكبر  السويسري  الفرنك 
منطقة  ديــون  مشكالت  من  المستثمرين  قلق  استمرار  المكاسب  من  حد 
الفرنك  أمــام  خاصة  تأخر  اليورو  انتعاش  إن  متعاملون  وقــال  اليورو. 
تحوط  صناديق  جانب  مــن  للفرنك  كبيرة  ــراء  ش موجة  دفعت  أن  بعد 
العملة الموحدة إلى تسجيل سلسلة من االنخفاضات القياسية األسبوع 
قلياًل  اليورو  ارتفع  جرينتش  بتوقيت   08:12 الساعة  وبحلول  الماضي. 
أمس  سجله  الذي  أسابيع  ثالثة  في  له  سعر  أقل  من  دوالر   1.3130 إلى 
فرن   1.2607 اليورو  بلغ  السويسري  الفرنك  وأمام  دوالر.   1.3055 عند 
الفرنسية  العملة  أمام  اإلطالق  على  له  مستوى  أدنى  من  تعافى  أن  بعد 

عند 1.2440 فرنك تقريبًا الذي سجله هذا األسبوع.
نحو  في  له  مستوى  أقل  سجل  أن  بعد  ين   82.97 عند  الدوالر  واستقر 
األسترالي  الدوالر  سجل  العكس  وعلى  ين.   82.83 نحو  عند  أيام  عشرة 
أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.0067 دوالر أميركي أمس وبلغ في 

أحدث تداوالت 1.0032 دوالر.

ارتفع استهالك األميركيين في نوفمبر للشهر الخامس على التوالي بنسبة 0.4 ٪
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المواطن بين مطرقة الحكومة وسندان النواب
قـــــرارات  ــذ  ــخ ــت ت ــــت  ــــازال م الــحــكــومــة   [
الدعم  وقــف  من  واألمــزجــة،  األهــواء  تشوبها 
دعم  وقــف  إلــى  الضرورية،  الغذائية  للمواد 
التقاعد،  سن  في  النظر  إعادة  إلى  المحروقات 
الى  السن  زيادة  إلى  المبكر  التقاعد  إيقاف  من 
ما فوق الستين عامًا، تحت حجج واهية ألجل 
التوفير أو ما يسمى بتغطية العجز الحكومي 
والذي يشوبه الغموض والريبة، في المقابل 
هناك زيادة مفرطة في عدد المسئولين وهناك 
المجلس  وعــاوات  ومكافآت  لرواتب  تعديل 
مجلسي  في  عضواً   80 من  المكون  الوطني 
اإلداري  كــادر  تعديل  إلــى  والــشــورى،  النواب 
لمخصصاتهم  ــــادة  وزي المجلسين  ــة  ــان ألم
نطرح  وهنا  الحكومي،  الكادر  عن  المستقلة 

في  البوصلة  الحكومة  فقدت  هل  سؤال  مجرد 
جاء  كما  عليه  والمحافظة  العام،  المال  إدارة 

به الميثاق والدستور ؟
على  شد  فهنا  بمكيالين  تكيل  اليوم  فهي   
الذي  البسيط  المواطن  لظهر  وقصم  خصر 
فقد  ــد  ق ــوم  ــي ال فهو  ــاف،  ــج ع ــوات  ــن س يعيش 
العظم،  علي  اليوم  ويعيش  واللحم  الشحم 
»رسمي«  حكومي  إسراف  وهناك  تقشف  هنا 
النواب  مجلسي  ــم  ذم شــراء  ــل  ألج حــدود  بــا 
علي  الحفاظ  على  اقسموا  الذين  والــشــورى، 
بإقرار  سيقومون  بالتأكيد  وهم  العام،  المال 
ــادة  وزي المنحوس  المواطن  عن  الدعم  رفــع 

السن التقاعدي له !
خالد قمبر

أنا وهو
األزرق  ومعطفي  الطويل  األسود  ثوبي  ارتديت  األمسيات  إحدى  في   [
القاني، حقيبتي الصغيرة، نعلي األسود، ألقيت نظرة أخيرة خاطفة على 
األمسيات،  بهذه  مهتم  فهو  حضوره  أتوقع  كنت  انطاقتي،  قبل  المرآة 
اتخذت إحدى المقاعد القريبة من بوابة الدخول، مضى الوقت بطيئًا وال 

أثر لوجوده، هكذا أنا وهو دائمًا ال يجمعنا مكان سويًة.
  زينب سيد جميل

ما معنى الحب؟
قلبي،  طيات  من  المنبعث  الضوء  ذلك  تشاهدي  أن  تستطيعين  أال   [
وحنانًا،  حبًا  يخفق  قلبي  بنبض  اشعري  ذلــك،  استطعتي  إن  اِلمسيه 
النابض  إحساسي  اِلمسي  عشقي،  مدى  تعرفي  كي  عيوني  في  تأملي 
فعل  تستطيعي  لم  إذا  بدونك،  كانت  إذا  بالموت  أشبه  حياة  بالحياة، 
ما  يومًا  تخبرك  فلعلها  قلبك،  في  مكاٌن  للذكرى  أبقى  كي  فأرجو،  ذلــك... 
عشقًا  كيانك  ويمأل  وضياًء،  حبًا  حولك  من  الجو  فتمأل  وعشقي،  بحبي 
ثانيًة،  يفكر  كي  لعقلك  العنان  فاتركي  ذلك،  كان  فإذا  يولد،  أن  قبل  مات 

ويسأل قلبك: ما معنى الحب؟!
أحمد مصطفى الغـر

رحيلك أخي أفجعني
كيانه  على  بصماتها  تترك  تــجــارب  منا  لكل   [
إيجابا  أو  سلبا  تأثيرها  ويبقى  والجسدي،  الفكري 
تلك  أن  القارئ  يتصور  قد  اإليمانية.  لمعطياته  تبعا 
فلسفي.  أو  فكري  لموضوع  تمهيد  إال  هي  ما  المقدمة 
مفجوعة  روح  لمشاعر  مــوجــع  ــرد  س ــي  ه حين  ــي  ف
وهو  أمــه  وثكلته  نحبه  قضى  عزيز  لفقيد  ومتألمة 
سيارة  عجات  تحت  والشباب  البراءة  عنفوان  في 

متهور.
سنوات  ــاث  ث بعد  الصغير  ــي  أخ يــا  عنك  اكــتــب 
قتل  على  مــرت  مشتاقة  نفس  وعــذابــات  الــفــراق  من 
واغتيال البراءة. لم أشعر أبداً بمرورها فوقع فقدانك 
وآثاره في ذهني كل يوم، لم تطفئ تلك السنين وطأة 
ما  بتمزيق  ــادر  أب ثم  عنك  كتبت  ولطالما  تفاصيله. 
تركيبها.  أعيد  لئا  صغيرة  قصاصات  ــى  إل كتبت 
ببساطة ألنني لم أجد في كل مفردات اللغة وتراكيبها 
نقائض  نحوك.  مشاعري  احــتــواء  على  ــادر  ق هو  ما 

مصاديق من الحب والشوق واأللم والمظلومية.
جسدك  ليرتطم  فيه  دهست  الذي  اليوم  ذلك  أذكر 
على األرض وتصعد روحك لبارئها معلقة معها أرواح 
عمرك،  سنوات  عدد  هي  ربيعًا  عشر  ثاثة  محبيك. 
فالوقت  الــحــيــاة.  دورة  فيه  اخــتــصــرَت  صغير  ــم  رق

يحضرون  ــــاؤك  زم كـــان  فــيــه  تحتضر  كــنــت  الـــذي 
المهيب  التشييع  بذاك  جثمانك  وشيع  لامتحانات، 
من  حرمنا  شهاداتهم.  فيه  تسلموا  الــذي  الوقت  في 
إال  تستوعبها  ال  مفارقات  وأبا.  وزوجا  خريجا  رؤيتك 

األلباب المؤمنة.
كل  ـــرك  ـــذك أت أال  ــّي  ــل ع يــصــعــب  )عـــلـــي(  عـــزيـــزي 
بصورك  ذكــراك  تغذية  نفسه  ــذر  ن عقلي  ــأن  وك ــوم  ي
أذاب  ألما  تــرك  المفجع  رحيلك  وصــوتــك.  ومواقفك 
ليرتطم  جبل  سفح  قمة  من  ألقي  كمن  محبيك،  قلوب 
بكومة من المسامير الصدئة، ألم تسلل ببطء في كل 

خايا الجسد.
حتى  ـــدّي  ل ــس  ــي ول ــك  ــدون ب مستقبًا  ــور  ــص أت ــم  ل
فيها  لست  حياة  من  سنوات  ثاث  له.  تصور  اللحظة 
تأبى  الجميلة  الذكريات  وكل  غضة  رطبة  وجروحنا 
تجمع  وهي  والدتك  رأيت  صغيرنا  يا  ليتك  شفاءها. 
ألم،  بعد  ألــٌم  بدقة،  تلملمها  قطعة  قطعة  متعلقاتك 
ورســومــاتــك...  وألعابك  ومابسك  وكتبك  دفــاتــرك 
قطعة  ــل  ك ــي  ف بــالــمــوت  عليها  حــكــم  ــاد  ــج ال ـــأن  وك
تحملها. انكسار وشوق ينخران ثنايا قلبها. وال أعلم 
أخي  يا  إنها  ذلــك.  لتفعل  القوة  بتلك  جــاءت  أيــن  من 
والشوق  الحب  عبير  لينثرا  مرقدك  يــزوران  ووالــدك 

كان  منا  من  فكرة  ذهنهما  تــراوح  تكاد  وال  والحسرة، 
المنطق يحتم وجوده تحت التربة ويترحم عليه من 

هم فوقها. ولكنه القدر.
أأعــزي  كثر.  فمحبوك  بفقدك؟  من  ــزي  أع أدري  ال 
إال  بعيونهم  عيني  تلتقي  إن  ــا  م ــن  ــذي ال ــاءك  ــدق أص
ورأيتهم يبحثون فيها عنك، عن بارقة خيط يوصلهم 
فيهم  تغذي  ألنها  الرغبة  تلك  الحتضان  فأبادر  إليك، 
حبهم لك. موتك ثمن رباني، فبقدر ما سلب منا الكثير 
فينا  ــاء  أض عــديــدة،  نــواٍح  في  القوة  منحنا  لحكمة، 
صرت  حتى  ومهمشة.  مظلمة  كانت  لطالما  زوايـــا 
مقياسًا لكل ما نواجهه فما عاد هناك ما يخيفنا وليس 

هناك أصعب من رحيلك.
الغائب،  بضمير  مخاطبتك  علي  يصعب  عزيزي، 
نحن  طالما  معنا  بأنك  ليقيننا  ترحل،  لم  حٌي  فأنت 
وكيف  يموت.  ال  الذي  الحب  تغذي  والذكرى  بك  نفكر 
والسجايا  الحميدة  األخاق  من  إرثًا  يترك  من  ُيثنى 
أنت  عــرفــك.  مــن  كــل  فــي  تركتها  بصمات  الجميلة، 
ال  ــال.  ــرج ال مهام  إيــاهــا  وتكليفك  نفسك  بسمو  حــي 
ذلك  على  الشواهد  ولكن  بك  لصلتي  بوصفك  أبالغ 
كل  فــي  حــاضــرة  ــك  ــورت وص اسمك  أن  يكفي  كثيرة، 
دورة  يقيمون  صاروا  أهلها  إن  بل  المنطقة،  مناسبات 

التي  وجــنــازتــك  ــك.  ــروح ل تكريما  باسمك  رياضية 
غصت بها القرية حتى ظن أحد األغراب بأنها جنازة 
ممن  شهادة  وهــذه  بعد  الحلم  يبلغ  لم  شاب  ال  عالم 
رواد  من  فأنت  ذلك  في  غرابة  ال  عزائك.  مراسم  تولى 
المساجد والمآتم، يا جليس القاسم واألكبر، أفراحنا 
بعقولنا  ــراك  ن مضاعفة،  وأحــزانــنــا  عقيمة  بــدونــك 
ودعواتنا  لــك  منا  فسام  ــا،  ــن أرواح يــداعــب  وطيفك 

الصادقة وترحمات ال تتوقف من أفواه أحبتك.
حقيقة  تحتوي  ال  فهي  مــفــرداتــي  ضعف  ـــذر  واع
سائق  لكل  رسالة  مقاصدها  من  والتي  مشاعري، 
دهسها  مــن  المتنقلة  ـــألرواح  ل واالنــتــبــاه  بــالــتــروي 
مستقبلك  يغير  قتلها  حتى  أو  أجسادها  وتشويه 
ــه.  ل دواء  ال  جـــرحـــًا  ويـــتـــرك  الـــمـــغـــدور  ومــســتــقــبــل 
ومظلومية ذلك معلقة في رقبتك وقد تنقذك القوانين 

الوضعية ولكن العدل اإللهي مازمك.
يا ساكن القلب قد فارقت دنياك

واألرض قد أقفرت من بعد فرقاك
العين جادت وأنَّ القلب من كمد

ما عاد يرتاح لمـــا عزَّ لقياك
 

فاطمة العلي

نساء الطف
)ع(  الحسين  اإلمـــام  ــذ  أخ لــمــاذا  نــعــم...   [
مــادام  النبوة  وعــيــاالت  وأطفاله  نساءه  معه 
األمور  إليه  ستؤول  ما  ويعلم  النتائج  يعرف 
من  رافقه  ومــا  )ص(  النبي  من  لهن  بالنسبة 
ربانية،  حكمة  كــذلــك  ــذا  ــه ول ــة،  ــوي أم فظائع 
لغايات  وضعت  إلهية  استراتيجية  وخطة 
من  يعرفها  كبيرة،  إعامية  وأهـــداف  نبيلة 
دقق التأريخ وخاّصة في األحداث التي أعقبت 
القارئ  عزيزي  يا  تصور  مباشرة...  المعركة 
هؤالء  إال  )ع(  الحسين  ــام  اإلم مع  يكن  لم  أنــه 
المعركة  ووقعت  وأصحابه.  أبنائه  من  الكرام 
وانتصر  شهداء.  ربهم  إلى  وذهبوا  هؤالء  وقتل 
مخذولين...  لعناء  زياد  ابن  إلى  وراحوا  أولئك 
معالم  تتوّضح  وكيف  القضية؟  تكون  كيف 
الثورة الحسينية لألجيال القادمة التي ضحى 
التضحيات  هــذه  بكل  )ع(  الحسين  اإلمـــام 

ألجلها؟
جسد  وترفع  العقيلة  زينب  هناك  يكن  لم  إذا 
أخيها المقّطع وال تلتوي على أبناء، وال أقرباء، 

)ع(  الحسين  وإمامها  أخيها  على  إال  إخوة  وال 
)ص(  محمد  آل  من  تقبل  اللهم  قائلة:  وترفعه 
توبيخ  عــلــى  عملت  ــك  ــذل وك الــقــربــان...  هـــذا 
الفاجعة  عظمة  ــرت  ــه وأظ الكوفي  المجتمع 

بقتل أبناء النبي )ص(
اإلمــام  ابنتا  وفاطمة  سكينة،  تكن  لم  ولــو 
الحسين )ع( من الذي سيوصل صوت الثورة 

إلى مجلس يزيد وَمَلِئه شخصيًا؟
تكون  أن  لها  كيف  )ع(  رقية  تكن  لــم  ــو  ول  
وجــبــروتــهــم.  ظلمهم  عــلــى  شــاهــدة  شــهــيــدة 
التي  الخربة  تلك  في  ودفنها  شهادتها  ــوال  ول
للمؤمنين،  ــاذاً  م فأصبحت  لهم  سجنًا  كانت 
اليوم  التائهين  تهدي  ومــنــارة  والمحتاجين 

بذاك المقام؟
األحرار،  وبقية  والرباب،  زينب،  تكن  لم  ولو 
الــذي  فمن  الــشــريــف.  النبوي  البيت  ونــســاء 
عظيم  عــن  ويــحــّدث  المأساة  حـــوادث  سينقل 
يزيد  سيده  أو  ــاد  زي ابــن  ــام  أم ويقف  الفاجعة 

ويقول له بكل عّزة وشموخ:

جهدك.  وناصب  سعيك  ــع  واس كيدك  كيد 
ذكرنا  تمحو  ولــن  وحينا  تميت  لن  واهلل  فإنك 

أبدا. وال تدرك أمدنا؟
نبيهم  بنت  ابــن  المقتول  أن  الناس  ويّذكر 
أمكنه  يزيد  على  خرج  خارجيًا  وليس  )ص( 
وحرائر  الوحي،  عقائل  هم  والسبايا  منه.  اهلل 
الرسالة وليسوا من الترك. ولوال السيدة زينب 
ومن  حافظًا؟  )ع(  العابدين  لزين  كان  من  )ع( 
ُيبكي  أن  يستطيع  )ع(  العابدين  زين  غير  كان 
ويعلن  الكبير  مسجدهم  في  والشامتين  يزيد 
على المأل أن المقتول بشط الفرات عطشانًا ابن 
يقوم  أن  يستطيع  أحد  ال  )ص(؟  محمد  النبي 
إال  المميزة،  الشخصيات  تلك  إال  األعمال  بهذه 

أن )شاء اهلل أن يراهن سبايا(.
وفي  هلل  كلها  )ع(  الحسين  ـــام  اإلم فــثــورة   
ونيل  الدائمين  زواره  من  جعلنا  اهلل...  سبيل 

الشفاعة من جده )ص( يوم المعاد.

منى الحايكي

عندما نحب و نكره
ــن  م هـــــو  ـــــــد  واح ـــب  ـــل ق  [
سوية،  المشاعر  هــذه  يجمع 
ـــــذي يــحــب  ــب ال ــل ــق ــال كــيــف ب
ــر  ــاع ــش ـــق يــــــــداري م ـــش ـــع وي
يــجــمــع  أن  ــــرح،  ــــف وي الــغــيــر 
معًا،  آن  فــي  ــره  ــك وال العشق 
أم  مــتــنــاقــضــيــن؟  خــلــقــنــا  هــل 
ــى  ـــول إل ـــوص ــا نـــحـــاول ال ــن أن
من  الــروحــي  الـــتـــوازن  ضــفــة 
كل  مقابل  شخص  كــره  خــال 
ــك  ــن ذل ــك ــص نــعــشــقــه؟ ل ــخ ش
مماثلة  أحبائنا  قائمة  يجعل 
جارنا  أن  يعقل  هل  ألعدائنا. 

السمحة  السحنة  ذا  العجوز 
قلبه  في  الضغينة  يحمل  أن 
الجميع  اعتبره  لطالما  مثلنا؟ 
بالنسبة  ـــان  ك كــمــا  مــخــتــلــفــًا 
ـــــًا، يــقــابــلــنــي صــبــاح  لــي دوم
للجامعة  طريقي  في  يوم  كل 
من  ــادر  ص ودعـــاء  بابتسامة 
من  مــضــى  عــجــوز  شــيــخ  قــلــب 
هو  ــن  م ــون  ــك أي ــره،  ــث أك عــمــره 
ــره  ــك ــة ال ــي ــاه مــثــلــه يــعــرف م

البتة. ذلك  أظن  ال  حقًا؟! 
نــحــب؟  ـــم  ول ــره  ــك ن لـــم  إذاً 
أن  أم  ـــة؟!  ـــي ـــل داخ ــــع  ــــدواف أل

منا  تقتضي  الــحــيــاة  ـــي  دواع
نريد  من  أنحب  أفعااًل؟  هكذا 
ــا  ــن ــات ــرف ــص ــت ب ــم  ــه ــه ــب ــش ن أن 
أننا  يقينًا  نعلم  ــن  م ــره  ــك ون
مهما  ــم  ــواه ــت ــس ــم ل ــل  ــص ن لـــن 
أو  ــان  ــزم ال ــال  ط ــو  ول صنعنا 
ــا لـــن نــرقــى أبـــداً  ــن ــإن ــر ف ــص ق
فنذبح  ــي،  ــاج ــع ال لــقــصــرهــم 
أمـــنـــيـــة حـــصـــولـــنـــا عـــلـــى مــا 
تولد  أن  قــبــل  حــتــى  يملكون 

الحياة؟ رحم  في  الفكرة  هذه 
بشرى العريبي
إعالمية

تساؤالت رياضية
] الرياضة هي شيء مهم في حياتنا ولكن هل هي أهم ما في حياتنا؟ 
عليه  تحوز  الذي  الكبير  االهتمام  رأيت  كلما  بالي  في  يدور  التساؤل  هذا 
أصبحت  بينها  فيما  الدول  أن  وكيف  العالم،  أنحاء  جميع  في  الرياضة 
يركض  رجل  أو  األيــدي  تتقاذفها  أو  األرجــل  تركلها  كرة  أجل  من  تتنافس 

ليكون األول.
أجل  من  تبذر  التي  المايين  تلك  عن  أسمع  او  ــرأ  اق عندما  أستغرب 
يموت  بينما  رياضية،  منشأة  بناء  حتى  أو  العب  شراء  أو  مدرب  استقدام 
قد  التي  المايين  بتلك  األولــى  فمن  العالم،  حول  وجوعًا  فقراً  المايين 

تكفي لسد حاجة دولة كاملة.
ــواع  أن بقية  ويغفل  ــرة  ك فقط  الرياضة  يجعل  ممن  كذلك  أستغرب 

الرياضات المختلفة والمتعددة.
األخــرى  المجموعة  ــادت  ع قد  المجموعة  تلك  أن  أرى  عندما  ــزن  وأح
الضرب  إلى  المعاداة  هذه  تصل  وقد  بل  المباراة  خسر  قد  فريقها  ألن  ذلك 
وتلك  الحاسم  الموقف  بهذا  أولــى  القضايا  ــأي  ف ــى.  ــم األع والتعصب 
وال  للرياضة  اإلعــام  صنعه  ــذي  ال الحجم  ويستفزني  الــجــادة  الوقفة 
أقصد التقليل من شأن الرياضة ولكني أظن أن األمة لديها هموم أكبر من 
الرياضة وليست الرياضة وحدها من سيعرف العالم بنا أو سيصنع لنا 

مكانة بينهم.
 ثاجبة المؤذن

العاشر من محرم
] ان مأساة العاشر من محرم توضح كيف ان الرسول 
قبل  وعادوه  آذوه  الذين  من  الثأر  عدم  عادة  مارس  )ص( 
فانتم  اذهبوا  لهؤالء  قــال  مكة  فتح  بعد  حيث  مكة،  فتح 
الطلقاء ووصل الى حد قوله بان من دخل بيت ابوسفيان 
فهو آمن وكان ابوسفيان من زعماء محاربي الرسول ومع 
وقبول  الحكمة  بل  الثأر  الى  )ص(  الرسول  يلجأ  لم  ذلك 
االسام  وسيصبح  نادمين  انهم  قالوا  عندما  اعدائه  كام 
كلها  االصنام  وهدم  تكسير  ويتم  الجديد  الرسمي  الدين 
ما  العجيب  ولكن  وخــارجــهــا  الكعبة  داخــل  الــمــوجــودة 
به  قام  ما  بعكس  معاوية  بن  يزيد  جيش  قام  عندما  حدث 
محرم  العاشرمن  في  المعادي  فالجيش  الكريم  الرسول 
الشهداء  وبــاقــي  الحسين  يدفن  ان  الــمــفــروض  مــن  ــان  ك
الى  ارسالهم  ويتم  بالنسوة  يعتنى  ثــم  عليه  ويصلى 
الى  فالحسين  يسكنَّ  ـــنَّ  ُك حيث  المدينة  ــي  ف بيوتهن 

جانب كونه شخصيًة فذة فهو حفيد الرسول )ص( الذي 
قتله  وحاولوا  وحاربوه  قاتلوه  الذين  عن  وسامح  عفا 
الحسين  رأس  وضع  فانه  يزيد  جيش  واما  وتكرارا  مرارا 
وسار  وشباب  نساء  من  البقية  واخذ  رمح  على  المقطوع 
وصوله  للناس  يزيد  ليبين  دمشق  الى  وصلوا  حتى  بهم 
ــي حــروبــهــم الــســابــقــة ضد  ــه ومــوتــهــم ف ــائ ــرب الـــى ثـــأر اق
قتل  ان  بعد  وقعت  عجيبة  غير  وحادثة  )ص(.  الرسول 
حتى  الناس  ليراه  صحابي  ابــن  وهــو  الزبير  بن  عبداهلل 
وكذلك  يترجل«  ان  الفارس  لهذا  آن  »اما  اسماء  امه  قالت 
الحرة(  )واقعة  المدينة  على  الهجوم  معركة  في  حدث  ما 
واستباحة  يزيد  جيش  قبل  من  )ص(  قبرالرسول  موقع 
المدينه ثاثة ايام حيث قتل اغلب الصحابة وسرق المال 

واستبيح النساء. 
عبدالعزيزعلي حسين

ُقـم تجّلى... حسينًا
] هذا طريقك... بين القلب والبصِر 

فاسلْك بنورَك ، تجِر الروح في الصور! 
هذا مقاُمــَك؟ كال!لسُت مبتدعًا 

كيمـــــــــا أحــّدَك بيَن الشمس والقمر...
تدري بأنك مهما عدَت من قدٍم 

قلنا... حنانَك... يـعيــَــا كــلُّ ُمــــــّدكر
تدري بأنك مهما تنأى عن أحـٍد 

يجدك في النور أو يلقاك في المـطــر!
تدري بأنك لوال سرت مبتكرا 

الختّل في الكون نظــــُم العهِد والسير 
تدري بأن نواميسًا بك اكُتشفت 

و قد أضفت عهـــود البشـــــر والُنُذر
وصار للموت معنى الحق معتقدا

وصار للجرح معنى العقــــل والِفَكـر 
تدري بأن لواًء كنت رافعه

أمسى دثـــــارًا ألهـل الحق والِغـيـــَِر
تدري بأنك إذ صّليت مفتجعا 

صلّى وراءك زحف المــــاء والشجر
تدري بأن )يغوثا( قام مفتخرا  

وكاد يعبد في بدٍو وفي حضــــــــــر
لوال بأنك قد أجريت فيَض دٍم

قد راح يجرُف شوك الغّي و األشـــر 
لما نهضت الى األصنام تحطمها 
لهم تراءى )خليل اهلل( في األثـــــــِر 

والسحر لما غدوَت اليوم تبطله
فرعون ثار وثارت عصبة البطــــر

فاحمل بفلكك من باهلل معتقدا
فأنت وارث نوٍح ُمنــقذ البـشــــــــِر

قم ... قم تجلى ُحسيًنا شامًخا بطاًل
يظّل وجهك حلَم األرض بالســـوِر

وامدد غصونك لألعشاش تسكنها 
وابسط جناحك لألحرار في ســـفر

وارفع أذانك في األرجاء إّن بـــِه 
ُيهدى السراُة ومن قد تاه في السحر

أتيَت من صرخة األحرار ملحمة
ومن دموع اليتامي جئت كالنــــهر

يا سّيد العنفوان الطهر يا جبــال 
رسى فأرسى نظام الموت في ظفر

شيء يشّد لك األرواح زاحـفـة 
كيما تالقيك في األفراح والكــــــــدر

ما غبَت عن مدمع او مبسٍم فٍن 
أنَت الحياُة، وملء السمع والبصـــــر

فمذ وعينا و في األنحاء مئذنـٌة 
تنعاك في رقة االحساِس كالوتــــــــر
ا »ليتنا معكم« والصوُت يأتي شجّيً

كي نسرج الخيل او نفديك من حجر!
هوت إليك قلوب الناس أجمعها 

لما نزلت بواٍد... كـــان ذا خطـــــــر!
تلكم خطاك، كأن اهلل صّيرهـا 

نبض القلوب وطرف العين في النظر
فأنَت منتجُع األمثاِل في الصغر 

وانت مجتمُع اآلمــــــاِل في الكـــــبر
وأنت كنٌز يظل القلب يحمــله 

حتى يسّلمه األمالك في الُحفــــــــــر
أحّبني اهلُل إذ أحببُت طــــلعته

هذا بيـــان تـــــــالُه سيـــّـُد البشـــــِر
   

جابر علي

قيمنا  علينا  تمليه  أخــالقــي  واجـــب  ــه  ان عــن  فــضــاًلًًًً   [
في  يساهم  إنساني  واجب  فهو  األصيلة  والعربية  الدينية 
الناحية  من  الواجب  هذا  نتناول  وســوف  الحقيقة  كشف 

. نية نو لقا ا
نصوص  الشهادة  بأداء  الشاهد  إللزام  القانوني  السند 
المادة  حتى   114 المادة  من  البحريني  اإلجراءات  قانون 
على  جنائي  بجزاء  الواجب  هــذا  المشرع  دعــم  وقــد   127
عدم  حالة  فــي  حبس  أشهر  ثالثة  ــى  إل تصل  قــد  مخالفته 
أداء  فــي  والمحاكمة  التحقيق  سلطات  ألوامـــر  االمــتــثــال 

الشهادة.
العامة  المصلحة  ترجيح  ذلك  المشرع  إباحة  وسبب   
شرف  تمس  كانت  وإن  للمتهم  الشخصية  المصلحة  على 
تلك  في  أهم  االجتماعية  فالمصالح  إليه  تسند  من  واعتبار 

الحالة.

شروط الشهادة 
القانونية  الــصــفــة  تــلــزم  ــادة  ــه ــش ال أحــــوال  جميع  ــي  ف

للشهادة.  قانونية  موانع  توجد  أال  بمعنى 

األول  الشرط 

حلف  ـــدون  ب ــة  ــي ــن األم اإلدارات  ـــدى  إح ـــام  أم تــتــم  أن 
رجل  ومثالها  ــرورة-  ــض ال استثنائات  فــي  -إال  اليمين 
الشاهد  وفــاة  يحتمل  بليغ  حــادث  يعاين  حينما  المرور 
في  ــا  ام الــحــالــة  ــذه  ه ــي  ف اليمين  تحليفه  فيستطيع  فــيــه 
سبيل  على  فتكون  األمـــن  رجـــال  أمـــام  الــشــهــادة  مجمل 

. الحقيقة  وإظهار  االستدالل 
المحاكمة  و  التحقيق  جــهــات  إحــدى  أمــام  تتم  أن  أو 
أوجــبــت  حــيــث  الــجــريــمــة  ـــوع  وق ــن  م تيقن  أو  عــلــم  ـــواء  س
علم  مــن  كــل  على  العقوبات-  قــانــون  مــن   256 ــادة  ــم -ال
وعــن  عــنــهــا  اإلبــــالغ  ضــــرورة  جــنــحــة  أو  جــنــايــة  ــوع  ــوق ب

. مرتكبيها 

الثاني  الشرط   
تطرق  فـــإن  ووقــائــعــهــا  الــدعــوى  ــاق  ــط ن ــي  ف ــون  ــك ت أن 
لم  إن   - كاملة  ذلك  مسئولية  تحمل  أخرى  ألمور  مؤديها 
وأرشد  قتل  جريمة  في  الشهادة  منة  طلب  كمن   - تصدق 
بها،  مقترنة  مسروقات  إخفاء  جريمة  عن  التحقيق  جهة 
القتل  أن  إثبات  في  والعدالة  التحقيق  أفاد  قد  بذلك  فيكون 
عن  البحث  دائرة  تضييق  شأنه  من  وذلك  السرقة  بهدف  تم 

شهادته. صحت  إن  الجاني 

الثالث  الشرط   
صور  من  صــورة  الشهادة  ــأداء  ف النية،  حسن  توافر   
قانوني  واجب  تنفيذ  صور  من  أوصــورة  الحق  استعمال 
الشهادة،  ــروط  ش ــد  أح النية  حسن  الحالتين  مــن  أي  فــي 
االجتماعية  الــعــدالــة  هــو  الــمــشــرع  إلــيــه  ــى  رم مــا  إن  حيث 

بصحة  االعتقاد  الشرط  هــذا  ويفترض  الحقيقة  بكشف 
ــي تــحــري دقــتــهــا أو  ــة، وبـــذل الــمــجــهــود الــمــعــتــاد ف ــع ــواق ال
بتسجيل  يقوم  كمن  النسيان  من  أدلتها  على  المحافظة 
للخطر  الموطنين  حياة  بتعريض  قائدها  قام  مركبة  رقم 
تحري  الشاهد  على  فيجب  جنائية،  جريمة  ــاب  ــك ارت أو 
ال  حتى  حفظ  مــذكــرة  فــي  الصحيح  الــرقــم  بتدوين  الــدقــة 
أخرى  سيارة  مالك  بتعريض  آخر  مكان  رقم  إبدال  يتسبب 
غرض  كان  إذا  النية  حسن  وينتفي  القانونية.  للمساءلة 
الشهادة  عــبــارات  نــص  يــقــرره  مــا  وهــو  التشهير  الشاهد 

الدعوى.     وقائع  مع  ومواءمتها 
صلة  ــود  وج حالة  في  الشهادة  عن  االمتناع  ويجوز   
لالعتبارات  حماية  ــك  وذل الرابعة  الــدرجــة  حتى  القربى 

. األسرية 
الداخلية وزارة 

في رثاء أخينا ضحية السكلر الـ 23
والقاسم  الحسين  استشهاد  ذكــرى  في  عاشوراء  في   [
المكان  نفس  في  كنا  الــعــزاء،  مراسم  تتجدد  االكبر،  وعلي 
نودعك،  لم  فيك،  العزاء  نتلقى  اشهر،  اربعة  منذ  والزمان 
اعتدنا  رمــضــان  شهر  ــال  ه مــع  منا  غفلة  على  موتك  ــاء  ج
تجدد  اليوم  بحسرة.  نستقبله  مرة  ألول  بالفرح،  استقباله 
ان  استطيع  زينب  يا  سيدتي  يا  اآلن  ـــرى...  أخ مــرة  فراقك 
اواسيك... فلقد فقدت انا أيضا اخا... ألول مرة جرت دموعي 
بلوعة  شعرت  مصابك،  بعظم  احسست  فقد  ســاخــنــة... 
صميم  ومــن  ــدق  ــص وب نعزيك  حسين  ــا  ي ســيــدي  الــفــراق، 
طالما  بعد...  يزف  لم  شابًا  فقدنا  ابنًا...  فقدنا  فلقد  القلب... 
زففناك  لكننا  العرس،  ببدلة  تزفك  عريسا...  أمك  تخيلتك 
بعد...  لك  يكن  لم  بكفن  ابيض...  بثوب  قبرك  الى  جميعا 
موتك...  جرحنا  لقد  تنوح...  سمعناها  كلما  االلم  يعتصرنا 
مع  بعد...  تجف  لم  عيناها  هي؟  بالها  فما  قلوبنا...  اعتصر 

تتجدد  مساء  كل  قــدوم  ومع  تتذكرك...  صباح  كل  إشراقة 
أن  لك...  وغرفة  بيت...  لك  يكون  أن  تتمنى  كنت  دموعها... 
اصبح  فقط  أمنياتك...  تتحقق  لم  ثابت...  عنوان  لك  يكون 
نبضاتك  انطفأت  حين  تــراب...  من  سرير  دائــم...  سرير  لك 
أصبح  العيد  حتى  بيتنا...  من  البسمة  انطفأت  المنجلية... 
تفرض  ذكراك...لكنها  من  الهرب  نحاول  علينا...  شؤمًا 
أتجرأ  اعد  لم  موجعا...  ثقيا...  اصبح  اسمك  وجــودهــا... 
زهور  منك  سرقوا  ظلموك...  أم  قتلوك...  هل  نطقه..  على 
جميل...  هو  ما  كل  منك  أخذوا  أحامك...  حرموك  عمرك... 
وأعطوك رقمًا... »23« الضحية رقم 23 أكان رمز وفاتك؟ أم 
محمود...  تاك،  ومن  سبقك  من  ينعاك،  الكل  ذكراك؟  خلود 
وفي  نذكرك...  مأتم  كل  في  األيام...  وجرح  القلب...  ياوجع 

كل عرس أيضا... أخي العزيز... نشتاق لك كثيرا.
زينب سلمان

واجب أداء الشهادة
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] تزداد ألعاب الكمبيوتر اقترابًا من الواقع يومًا تلو اآلخر، لكن أحيانًا 
ألعاب  إلى  التقليدية  البسيطة  الجرافيك  بألعاب  المغرمون  الالعبون  يتجه 

الماضي. 
لالستمتاع  المناسب  الجهاز  المستخدم  ل��دى  يتوافر  ل��م  إذا  حتى 
األلعاب  إحياء  في  يساهم  أن  يمكن  خاصًا  برنامجًا  فإن  القديمة،  باأللعاب 
خطوة  يلزم  ما  كل  الحديثة.  الكمبيوتر  أجهزة  على  أخ��رى  مرة  القديمة 
أو«أسترويدس«  »دفيندر«  مثل  الكالسيكية  باأللعاب  لالستمتاع  سريعة 
أو  عامًا   20 فهناك  الحد.  هذا  عند  يتوقف  ال  األمر  لكن  آيالند«.  »مونكي  أو 

أكثر من تاريخ ألعاب الكمبيوتر يمكن استعراضها. 
النظير  منقطعة  وشعبيتها  المديد  عمرها  بفضل  األلعاب  هذه  وتحولت 
مهتمًا  الالعب  كان  إذا  األولى،  الخطوة  وتتمثل  شهيرة.    كالسيكيات  إلى 
جهاز  على  العثور  بشأن  القلق  عن  التوقف  في  الكالسيكية،  باأللعاب 
كمبيوتر جديد يالئم األلعاب القديمة، ويركز انتباهه على إيجاد »محاكي« 
للعمل مع الكمبيوتر الموجود حاليًا. ويشار إلى أن برامج »المحاكاة« هي 
 « أو   )64 )سي  »كوموردور64«  مثل  القديمة  األنظمة  عمل  تحاكي  برامج 

أميجا500« على أجهزة الكمبيوتر الحديثة. 

األلعاب القديمة تعود مجددًا على أجهزة الكمبيوتر الحديثة
] أظهر استطالع جديد للرأي أن االنترنت فائقة السرعة كان لها أكبر 
أثر تكنولوجي على المجتمع خالل العقد الماضي وأنها تمثل التكنولوجيا 

التي يقول معظم الناس انه ال يمكنهم العيش دونها.
الذي  االستطالع  في  شاركوا  أميركيًا   1950 من  المئة  في   24 وقال 
ان  العنكبوتية  الشبكة  خ��الل  من  انترناشونال  زغبي  مؤسسة  أجرته 
موقع  يعقبه  حياتهم  على  االث��ر  أكبر  لها  كانت  السرعة  فائقة  االنترنت 
في  عشرة  بنسبة  غوغل  ثم  االص��وات  من  المئة  في   22 بنسبة  فيسبوك 
دونها  العيش  يمكنهم  ال  أن��ه  الناس  ي��رى  التي  التكنولوجيا  وع��ن  المئة.  

المئةمن  ف��ي   28 بنسبة  ال��ص��دارة  ف��ي  السرعة  فائقة  االن��ت��رن��ت  ج��اءت 
االصوات ثم البريد االلكتروني بنسبة 18 في المئة.

خالل  تكنولوجي  تقدم  أكبر  سيمثل  أنه  يعتقدون  عما  سئلوا  وحين 
حين  في  المنازل  داخل  الترفيه  سيكون  انه  المئة  في   24 قال  القادم  العام 

قال 16 في المئة انه سيكون العمل على الكمبيوتر بوجه عام.
وفيما يتعلق بالعقد القادم توقع 43 في المئة من المشاركين أن يكون 
لتخليق  االستنساخ  وتكنولوجيا  الجذعية  للخاليا  واسع  استخدام  هناك 

أعضاء بشرية يمكن زرعها في أجساد البشر.

اإلنترنت السريع... خبز األميركيين الرقمي

من  الجديد  إصدارها  رسميًا  »غوغل«  شركة  طرحت   [
»غوغل«  موظفو  وأطــلــق  األســــواق،  فــي   Nexus S هاتف 
سبعة بالونات على شكل شعار نظام التشغيل الخاص بها 
هاتف  على  منها  واحد  كل  ويحتوي  السماء،  في  »أندرويد« 

بداخله، وذلك احتفااًل بهذه المناسبة.
خــال،  ــن  وم للجهاز  المنتجة  الشركة  مــدونــة  ـــرت  وذك
في  االستشعار  أجهزة  أحد  الختبار  تسعى  أنها  ــغ،  وان زي 
المشرفين  إلقناع  وجدت،  إن  العيوب،  اكتشاف  قبل  الهاتف 

على المشروع بنجاح التجربة.
أجراها  التي  بالمقابلة  المشروع  هذا  يرتبط  أن  ويمكن 
فيها  ذكر  والتي  الماضي،  األسبوع  سياينتيست«   »نيو  مع 
في  الصناعية  األقمار  تصنيع  شركة  مع  محادثات  وجــود 
صناعية  أقــمــار  تصنيع  فــي  للمساهمة  المتحدة  المملكة 

خاصة بالهواتف الجديدة.
قوي  الهاتف  سياينتيست«:»إن  »نيو  لمجلة  وانغ  وقال 

بما فيه الكفاية«.
التي  السبعة  األجهزة  استعادت  إنها  »غــوغــل«    وقالت 
الهاتف  أن  وتبين  الجو،  في  بإطاقها  لاختبار  أخضعت 
ضعف  أي  قدم  ألف   60 علو  إلى  يصل  حين  العمل  عن  يقف 
الهواتف  أحد  أن  إلى  ــارت  أش بينما  الطائرات،  تحليق  علو 
على  كيلومتر،   32 من  أكثر  أي  قدم،  ألف   100 علو  إلى  وصل 
عادت  االرتفاع،  ذلك  على  العمل  عن  توقفت  التي  األجهزة  أن 

للعمل بصورة طبيعية إثر استعادتها.
الشهر  من  األول  األسبوع  في  كشفت  قد  »غوغل«  وكانت 
الــذي  أس«  »نيكسس  الجديد  الــذكــي  هاتفها  عــن  الــجــاري 
ــذي  وال لإللكترونيات،  سامسونغ  مــع  بالتعاون  طــورتــه 

يمكن استخدامه كهاتف محمول وبطاقة االئتمان.

»غوغل أندرويد« في الفضاء 
Nexus S مع طرح

] توصف أقراص البلو راي بأنها ستكون الوسيط الرئيسي لتخزين 
خمسة  تزيد  التي  التخزينية  سعتها  بفضل  المستقبل  فــي  البيانات 
لألسف  أنها  إال  ــي.دي(،  )دي.ف الرقمية  الفيديو  أسطوانات  عن  أضعاف 
ما  وهو  الوقت  من  طويلة  لفترات  البيانات  لتخزين  بعد  جاهزة  ليست 

يعرف باسم األرشفة اإللكترونية. 
وذكرت منظمة شتيفتونج فارنتست الختبارات المستهلك األلماني أن 
االعتماد  يمكن  ال  جيجابايت   25 إلى  سعتها  تصل  التي  راي  بلو  أقراص 

عليها لتخزين البيانات لفترات طويلة. 
و11  خام  رقمية  فيديو  أسطوانة   15 اختبار  بعد  المنظمة  وأضافت 
قرصًا بلو راي أن هناك بعض أنواع المشغات التي ال يمكنها استعراض 
راي  بلو  ــراص  أق وحصلت  راي.  البلو  ــراص  أق على  المخزنة  البيانات 
تقديرات  على  كيه  دي  وتي  وسوني  باناسونيك  مثل  شركات  إنتاج  من 
مقبولة من حيث القدرة على تخزين البيانات، ولكن لم تحصل أي شركة 

على تقدير أعلى من »مرضي«. 
جــودة  يرفع  ــل  أق بسرعات  البيانات  نسخ  أن  المنظمة  ــت  ــح وأوض
نسخ  بوحدة  المرفق  للبرنامج  الدائم  بالتحديث  ونصحت  التخزين، 
»جيد«  تقدير  على  راي  بلو  أقراص  من  أي  تحصل  لم  ولكن  األسطوانات. 
األرشفة  مجال  في  به  المسموح  األدنــى  الحد  بأنه  الخبراء  يصفه  الــذي 
)دي. الرقمية  الفيديو  أسطوانات  حققت  أخرى،  جهة  ومن  اإللكترونية. 

في.دي( نتائج أفضل في االختبارات التي أجرتها المنظمة حيث حصلت 
األسطوانات  وحصلت  جيد،  تقدير  على  أسطوانة   15 بين  من  ثمانية 
ولاحتفاظ  تقدير.  أعلى  على  وفيليبس  باناسونيك  شركتي  إنتاج  من 
ممكنة،  فترة  ألطول  الرقمية  الفيديو  أسطوانات  على  المخزنة  بالبيانات 
بلو  أقراص  أن  ورغم  الضوء.  عن  بعيداً  األسطوانة  بحفظ  دائمًا  ينصح 
الحرارة  درجــات  تحمل  تستطيع  ال  أنها  إال  للضوء،  حساسة  ليست  راي 

المرتفعة.

أسطوانات الفيديو الرقمية )دي.في.دي( 
تتفوق على أقراص بلو راي في التخزين

... وتشتري مقرًا لها 
في نيويورك مقابل ملياري دوالر

العمالقة  األميركية  اإلنترنت  خدمات  شركة  استعرضت   [
أفخم  من  واح��د  ش��راء  أعلنت  عندما  المالية  عضالتها  »غوغل« 
يتم  ل��م  بنيويورك.  مانهاتن  ح��ي  ف��ي  اإلداري���ة  المباني  وأق��ي��م 
بشارع   111 رقم  المبنى  تشمل  التي  الصفقة  سعر  عن  اإلعالن 
األميركية  تايمز«  أنجليس  »لوس  صحيفة  ولكن  بالمدينة   8 رقم 

قدرت السعر بملياري دوالر.
سيعملون  موظفيها  من   2000 من  أكثر  أن  الشركة  وذكرت 
مساحته  تصل  الذي  و  طابقا   18 من  المكون  الجديد  المبنى  في 
بعض  أن  »غوغل«  وأضافت  مربع.  متر  ألف   280 إلى  اإلجمالية 
أرم��ان��ي  »ك��ارن��ت  مثل  بالمقر  ال��م��وج��ودة  الصغيرة  المتاجر 
في  ستظل  و«سبرنت«  و«نايك«  نوبل«  أند  و«بارنز  إكستشنج« 

المبنى.
بارتنرز«  إنفستمنت  »تاكونيك  شركة  ذك��رت  ناحيتها،  من 
أن  يمكن  الصفقة  هذه  إن  لغوغل  المبنى  في  نصيبها  باعت  التي 
خالل  المتحدة  الواليات  في  واحد  أصل  بيع  صفقة  أكبر  تكون 

.2010

] معظم محركات البحث تسمح للمستخدم باستخدام 
مفهوما  أو  مصطلحا  يستثني  كي  )ناقص(  الطرح  عامة 
عــبــارة  ــال  ــث ــم ال سبيل  عــلــى  ــث،  ــح ــب ال نــتــائــج  ــن  م بعينه 
نتائج  عن  ستسفر  آلي«   خلفيات-حاسب  »صور  البحث 
المرتبطة  الخلفيات  صور  تشمل  ال  خلفيات  بصور  ترتبط 

بالحاسب اآللي. 
وعلى العكس، إذا استخدمت عامة الجمع )زائد( فإنها 
تتضمن  أن  تريد  ــك  أن البحث  محركات  معظم  فــي  تعني 

النتائج الكلمة أو العبارة الواردة بعد العامة.

عالمات الجمع والطرح 
ودالالتها في محركات البحث  

»أبل« تنضم إلى مقاطعي »ويكيليكس« و»غوغل« تدعمه
] انضمت شركة »أبل« الى عدد متزايد من الشركات االميركية التي قطعت صلتها بموقع ويكيليكس وألغت 

برنامجًا من على موقعها االلكتروني كان يتيح للمستخدمين الوصول إلى محتوى الموقع المثير للجدل.
من  أكثر  أتاحت  المحمولة  االجهزة  لتطبيقات  العالم  في  موقع  أكبر  ثاني  تدير  التي  »غوغل«  شركة  لكن 
نشرها  التي  السرية  االميركية  الوثائق  الى  الوصول  تسهل  ماركتبليس  أندرويد  موقع  على  تطبيقات  ستة 
احداها  ينبه  بل  ويكيليكس  برقيات  إلى  مباشر  وصول  امكانية  أندرويد  برامج  بعض  وتقدم  ويكيليكس.   موقع 

المستخدمين عندما تتاح وثيقة جديدة مسربة من موقع ويكيليكس للجمهور.
وسحبت مجموعة من الشركات االميركية من بينها أمازون دوت كوم وبنك أوف أميركا في االسابيع الماضية 
الخارجية  لوزارة  السرية  البرقيات  آالف  بنشر  االميركية  السلطات  غضب  أثار  الذي  ويكيليكس  لموقع  خدمات 
مثل  شركات  االنترنت  نشطاء  استهدف  ويكيليكس  بموقع  صاتها  قطعت  التي  المنظمات  على  ورداً  االميركية.  

فيزا اعتبرت من خصوم الموقع.
وقال كبير مسئولي التكنولوجيا لدى شركة سايبر كونسيكوانسيز االميركية والخبير في مثل هذه الهجمات 

جون بومجارنر »هل من المرجح أن تصبح شركة ابل هدفًا... نعم بالطبع«.
واضاف »كل من ينأى بنفسه عن ويكيليكس من المحتمل أن يصبح هدفًا لهجوم الكتروني«.

مقابل  ابل  تطبيقات  موقع  على  فقط  متاحًا  بارينوف  ايجور  المبرمج  طوره  الذي  ويكيليكس  برنامج  وكان 
1.99 دوالر اليام قليلة قبل حذفه.  وقالت شركة »أبل« في بيان »حذفنا التطبيق الخاص بويكيليكس من على 

موقع »أبل« النه ينتهك القواعد االرشادية لواضعي البرامج«.
المستهدفة  الجماعة  أو  الفرد  تعرض  وأال  المحلية  القوانين  بجميع  التطبيقات  تلتزم  أن  »يجب  وتابعت 
لاذى«.  ولم يتضح بعد ما اذا كان مؤيدو ويكيليكس سيستهدفون شركة »أبل« رغم أنه من الواضح أن الخطوة 

التي أقدمت عليها أغضبت بعضهم.
وأرسل أحد مؤيدي جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس رسالة عن طريق موقع تويتر تقول »ابل تفرض مزيداً 
من الرقابة«.  وأرسل آخر رسالة تقول »لهذا السبب لن اشتري أبدا جهاز اي أو اس« في اشارة الى نظام تشغيل 

اآلي فون ولوحات آي باد.

»مؤسسة قطر« تطلق المنبر اإللكتروني 
الدوريات لنشر   QScience.com

جديدة  حلة  في  النجوم  أخبار  تقدم  مكتوب   !Yahoo
!OMG من خالل إطالق المنصة العربية لموقع

للبحوث  السنوي  قطر  مؤسسة  منتدى  شهد   [
النشر  منبر   ،QScience.com موقع  إطاق   2010
قطر  اللتزام  بلورة  يمثل  ــذي  وال للدوريات،  الرقمي 
على  عمليًا  وتأكيداً  العلمي  البحث  في  باالستثمار 
QScience. موقع  ويقوم  به.  النهوض  على  عزمها 

بلومزبري  دار  دوريات  قبل  من  تطويره  تم  الذي   ،com
مشترك  مــشــروع  ــي  وه  ،)BQFJ( قطر  مؤسسة   -
بلومزبري  ودار  قطر  مؤسسة  بين  العلمي  للنشر 
األوراق  بنشر  المحدودة  العامة  المساهمة  للنشر 
مستخدمًا  ــران  األق لمراجعة  تخضع  التي  البحثية 
المواد  يجعل  الذي  المفتوح  الوصول  نظام  ذلك  في 

متاحة مجانًا للجميع. 
بنشر  مبدئيًا   QScience.com موقع  ويــقــوم 
القلب،  ــب  ط ــاالت  ــج م تغطي  علمية  ــــات  دوري ستة 
والهندسة،  والمكتبية،  المعلوماتية  ــات  ــدراس وال
والتعليم، والرعاية الصحية، والدراسات اإلسامية، 
وسلسلة العلوم والممارسات الخاصة بمركز أسوان 
وسياسات  نظم  المكتبات،  علم  منظورات  للقلب، 
واألوسط  األدنى  الشرق  مجلة  المستدامة،  التقنيات 
مجلة  سينا،  ابن  مجلة  التعليم،  مجال  في  للبحوث 

الدراسات اإلسامية المعاصرة.
إن   .2011 الــعــام  فــي  ــرى  أخ مجات  وسُتضاف 
QScience. موقع  يوظفها  التي  المتقدمة  التقنيات 

للبحث  وقابلة  متاحة  البحثية  النتائج  تجعل   com

المتعددة  الوسائط  وظائف  خال  من  فــوري  بشكل 
والصوت  والبيانات  النصوص  تنسيقات  تدعم  التي 
يتيح  علمية  أبحاث  برنامج  أول  ُيعد  كما  والفيديو. 
ملخصات الدوريات باللغتين اإلنجليزية والعربية.

وفي خطاب ملهم أمام 600 من الوفود الحاضرين 
رائد  أكد  للبحوث،  السنوي  قطر  مؤسسة  منتدى  في 
المعرفة  نشر  أهمية  على  ألدرين  باز  الشهير  الفضاء 
إستراتيجيات  ــال  خ مــن  العالم  أنــحــاء  جميع  فــي 

وطرق النشر المبتكرة.
مهمًا  مرتكزاً  ُيعد   QScience.com ــاق  إط إن 
 - بلومزبري  دار  ــات   ودوري قطر  مؤسسة  رسالة  في 
البحثي  المناخ  عن  للتعبير  العلمية  قطر  مؤسسة 
خال  مــن  بــأســره  العالم  ــام  أم قطر  لــدولــة  الناهض 
مشروع نشر يقوم على أحدث التقنيات. وقال رئيس 
مؤسسة قطر الدكتور فتحي سعود اليوم: »إن موقع 
عالية  جودة  ذا  نشر  مناخ  يتيح   QScience.com
إنه  العالم.  أنحاء  جميع  في  والدارسين  للباحثين 
ذات  األبحاث  برعاية  قطر  مؤسسة  التزام  من  جزء 
أجل  من  الباحثين  أفضل  واجتذاب  العالية  الجودة 
كوستر،  أريند  وقال  المعرفة.  على  قائم  مجتمع  بناء 
مؤسسة   - بلومزبري  دار  لــدوريــات   اإلداري  المدير 
يضيف   QScience.com موقع  »إن  العلمية:  قطر 
زخمًا ال ُيقدر بثمن لجهودنا الرامية إلى إنشاء برنامج 

رائد لنشر األبحاث.

تفاصيل  أحدث  عن  مكتوب   !Yahoo تكشف   [
الشرق  في  الفن  عالم  ونخبة  األحداث  ومستجدات 
 !OMG مــوقــع  إطـــاق  خــال  ــن  م وذلـــك  األوســــط، 
للعالم  والمخصصة  المشاهير  ألخــبــار  العربية 
خلف  من  تحليات  العربي  الموقع  ويقدم  العربي. 
أخبار  وآخر  المشاهير  حول  ومعلومات  الكواليس 
ضمن  ذلــك  وكــل  وخارجها،  المنطقة  في  الفنانين 

 !OMG لموقع  العالمية  الواجهة 
الروابط  آالف  دمج  على  تلقائيًا  الموقع  ويعمل 
ــت  ــرن ــت ــر الــمــجــتــمــع اإلن ــب والــمــواقــع اإلخــبــاريــة ع
فريدة  فرصة  للزوار  ليقدم  المنطقة،  في  الحيوي 
اليومية  اإلخبارية  العناوين  وتطوير  للمساهمة 
االتــجــاهــات  أحـــدث  مناقشة  ستتم  كــمــا  لــلــمــوقــع. 
منتديات  عــبــر  األوســـط  ــرق  ــش ال ــي  ف والــصــيــحــات 
إليها  الدخول  ويمكن   !OMG موقع  على  حصرية 

المستخدمة.  األجهزة  مختلف  ومن  مكان  أي  من 
والمدير  الرئيس  نائب  قــال  المناسبة،  وبهذه   
ــد  ــم أح األوســـــط  ـــرق  ـــش ال  !Yahoo لــــدى  ـــام  ـــع ال
يتميز  األوســط  الــشــرق  فــي  الفن  عالم  أن  نــاصــف، 
مشاهير  يتصدر  حيث  التنوع،  من  مذهلة  بتشكيلة 
غالبية  صــفــحــات  والــمــوســيــقــى  السينما  عــالــمــي 
ويهدف  المتخصصة.  ــام  اإلع وسائل  في  األخبار 
من  المايين  ــد  ــزوي ت ــى  إل الــجــديــد   !OMG مــوقــع 

بمحتوى  العربي  العالم  في  اإلنترنت  مستخدمي 
 !Yahoo ــون  ــك ــت ل ــة  ــي ــص ــخ ــش ال ــم  ــه ــات ــب رغ ــي  ــب ــل ي
اإلنترنت  عبر  االجتماعية  لحياتهم  مركزاً  مكتوب 
تحظى  التي  واألشياء  األشخاص  مع  وليتواصلوا 

. » تهم ما هتما با
األصل  في   !OMG موقع  »بدأ  ناصف:  وأضاف   
هائًا  ارتفاعًا  يشهد  واآلن  األخبار،  لتجميع  كمركز 
التقنيات  بفضل  المستخدمين  مشاركة  مستوى  في 
والتعبير  التواصل  من  الناس  تمكن  التي  الجديدة 
هذا  ــي  وف قبل.  مــن  نعهده  لــم  بشكل  حماسهم  عــن 
ــوم والــمــشــاهــيــر  ــج ــن ــم يــتــمــتــع ال ــال ــع الــجــزء مــن ال
الناس  وبمحبة  المنطقة  حــدود  تتجاوز  بشعبية 
الجمهور  يحظى  ولكن  والثقافات.  األعمار  كافة  من 
ــد،  واح إقليمي  منتدى  فــي  للتجمع  قليلة  بفرص 
توفير  إلى  العربي   !OMGموقع خال  من  ونهدف 
من  الــجــمــهــور  ــارك  ــش ي متخصصة  محلية  منصة 

وآرائهم«.  أفكارهم  عن  للتعبير  خالها 
أعقاب  في  العربية   !OMG موقع  افتتاح  ويأتي 
صفحتها  بإطاق  مــؤخــراً  مكتوب   Yahoo! قيام 
لمنطقة  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  الرئيسية 
الشبكة  محتويات  أفضل  لتقدم  ــط،  األوس الشرق 
وجهة  في  مكتوب   !Yahoo موقع  يقدمه  ما  وأفضل 

فريدة. واحدة 
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أسماك البحرين أقل تركيزًا للزئبق من مثيالتها الخليجية
تركيز  أن  البحرين  جامعة  من  باحثة  وجــدت   [
الزئبق في عدد من أسماك البحرين يقع تحت المعدل 
العالمي، وأقل من بعض األسماك األخرى المتواجدة 

في مناطق أخرى من الخليج العربي.
محمود  وأفنان  نظام،  ميسون  من  كل  شاركت  فقد 
في  العلوم  بكلية  الحياة  عــلــوم  قسم  مــن  فريجة، 
في  ــل  ــام ك علمي  فــصــل  بــكــتــابــة  الــبــحــريــن  جــامــعــة 
على  وتأثيرها  الزئبق  ميثيل  مادة  عن  عالمي  كتاب 
الصحة، ويضم مجموعة من الباحثين على مستوى 
جامعات العالم، نشر خالل العام الجاري، وعنوانه: 
 Methylmercury: Formation, Sources(

.)and Health Effects
تأليف  في  المشاركة  فرصة  »إن  عــوض:  وقالت 
)نوفا  العالمية  النشر  دار  اطــالع  إثر  جــاءت  الكتاب 
الماجستير  لرسالة  بحثي  على  للنشر(  العلمية 
للزئبق  غذائي  كمصدر  األسماك  ومنافع  أضرار  حول 
في   2008 العام  البحث  نشر  تم  إذ  الزئبق،  وميثيل 
د.  عليه  وأشرفت  والبيئة«،  »الماء  العالمية  المجلة 

فريجة«.
»تتمثل  البحث  أهمية  أن  إلــى  الباحثة  ــارت  وأش
الزئبق،  لمادة  غذائي  كمصدر  لألسماك  دراسته  في 
جسم  على  تؤثر  سامة  ــادة  م تشكل  أن  يمكن  التي 
اإلنسان«. وأوضحت ذلك بقولها »إن الزئبق يصنف 
خمسة  من  واحــداً  ويعد  الثقيلة،  المعادن  خانة  في 
كما  العنصرية،  حالتها  في  سائلة  توجد  عناصر 

الكيميائية  الصناعات  من  الكثير  في  الزئبق  يدخل 
مثل  الطبية  والتركيبات  واإللكترونية  والكهربائية 
الجوي  الضغط  قياس  وأجــهــزة  ــرارة  ــح ال مــوازيــن 
يتحلل  ال  فإنه  الزئبق  وبطبيعة  األسنان.  وحشوة 
البحرية  الكائنات  أنسجة  فــي  يتراكم  وبالتالي 
الزئبق،  بميثيل  يعرف  عضوي  مركب  شكل  على 
يصل  أن  إلى  الغذائية  بالسلسلة  مروراً  ويتضاعف 
أساسي  كمصدر  ــذاء  ــغ ال طــريــق  ــن  ع ــان  ــس اإلن إلــى 
بأعراض  ــة  ــاب واإلص التسمم  ــى  إل بالتالي  فــيــؤدي 

خطرة«. مرضية 
الكشف  هو  البحث  هذا  »هدف  أن  عوض  وذكرت 
ميثيل  تركيز  جزئي  وبشكل  الكلي  الزئبق  تركيز  عن 

ــن أســمــاك  ــــواع م ــي خــمــســة أن ــوي ف ــض ــع ــق ال ــب ــزئ ال
االقتصادية  ألهميتها  اختيرت  التي  البحرين  مملكة 
والهامور،  الكنعد،  هــي:  األنـــواع  ــذه  وه والغذائية 
هذه  شملت  كما  ــوم،  ــع وال والــصــافــي،  والــشــعــري، 
الغذائية  السلسلة  ــن  م ــه  ب ــأس  ب ال  ـــزءاً  ج األنــــواع 
ــور والــشــعــري  ــام ــه الــبــحــريــة فــاخــتــيــر الــكــنــعــد وال
لألعشاب  كآكل  والصافي  لألسماك،  آكلة  كأنواع 
)يتغذى  التغذية  مختلط  كنوع  والعوم  البحرية 
وبقايا  والحيوانية  النباتية  البالنكتونات  على 

الطحالب(.
 25 على  البحث  عينة  »اشتملت  عوض  وأضافت 
المركزي  السوق  من  عشوائي  بشكل  جمعت  سمكة 

الزئبق  استخالص  تــم  ــد  وق المنامة.  بالعاصمة 
الكلية  األكسدة  بواسطة  البحث  عينات  من  الكلي 
ثم  ومــن  الحرق  فــرن  باستخدام  األسماك  ألنسجة 
عنصر  كمية  يحدد  ــاص  خ لجهاز  الناتج  إخــضــاع 

كّمي. بشكل  الزئبق 
عملية  »أن  الباحثة  ذكــرت  أخــرى  ناحية  ــن  وم
عن  تمت  الــعــضــوي  الــزئــبــق  ميثيل  نسبة  تحديد 
الكروماتوجرافيا،  الفصل  طريقة  استخدام  طريق 
تركيزات  أن  ــى  إل البحث  ــذا  ه نتائج  خلصت  ــد  وق
العضوي  الزئبق  ميثيل  وبالتالي  الكلي  الزئبق 

قليلة«.
أن  تعني  النتائج  ــذه  ه »أن  ــوض  ع ــت  ــح وأوض
حددت  التي  الخطر  معدالت  تحت  البحرين  أسماك 
النسب  هذه  أن  كما  العالمية،  المنظمات  طريق  عن 
مثيالتها  من  ملحوظ  بشكل  أقل  البحرين  أسماك  في 
فإن  ــرى  أخ ناحية  ومــن  العربي.  الخليج  دول  في 
تمت  األسماك  أنسجة  في  الكلي  الزئبق  تركيز  عالقة 
العضوي،  الزئبق  ميثيل  تركيز  من  بكل  مقارنتها 
طــرديــة  عــالقــة  ووجـــدت  ووزنـــهـــا،  السمكة  ـــول  وط
المتغيرات  ــن  م ــل  وك الكلي  الــزئــبــق  بين  مــتــزايــدة 

ذكرها. السالف  الثالث 
تحديد  ــى  إل ــة  ــدراس ال »عــمــدت  ــوض  ع قالت  كما 
بالمملكة  الواحد  للفرد  األسبوعي  االستهالك  معدل 
المصرح  النسب  من  بكثير  أقل  المعدل  أن  تبين  حيث 

بها دوليًا«.

في كتاب نشرته دار علمية عالمية... باحثة في جامعة البحرين:

أفنان محمود فريجةميسون نظام عوض

العلماء يكتشفون فيروسًا 
عمالقًا في البحر

إضاءة قريتين كاملتين
 بالطاقة الشمسية في مصر

أبوظبي تحول الربع الخالي
 إلى خزان مياه عمالق

خزان  ألكبر  ــد  رائ مشروع  عمل  في  أبوظبي   ــدأت  ب  [
من  مكعب  متر  مليون   26 لتخزين  العالم  فــي  جــوفــي 
الهدف  ان  مسئولون  وقال  معالجتها.  تمت  التي  المياه 
التحسب لتسرب نفطي أو عطل في محطات المياه ولكن 

آخرين يشيرون لمخاوف امنية.
الطبيعية  الجوفية  المياه  كميات  تــضــاؤل  ويمثل 
وبقية  أبوظبي  تمتلك  ــوم  ــي وال الخليج.  لــدول  تهديدا 
أربعة  استهالك  تكفي  مياه  كميات  الدولة  في  ــارات  االم

ايام في حالة حدوث اي عطل في محطات تحلية المياه.
تحت  الضخم  ابوظبي  مــيــاه  خـــزان  مــشــروع  ويــقــام 
ـــارات  االم مــن  تمتد  الــتــي  الــخــالــي  الــربــع  صــحــراء  رمـــال 
استكماله  بعد  الخزان  يسع  ان  ويمكن  السعودية  إلــى 

حصص مياه تكفي المواطنين لمدة تسعين يومًا.
والكويت  قطر  ان  المشروع  ومطورو  محللون  ــال  وق
خزانات  ببناء  اآلن  اهتماما  يبدون  وعمان  والسعودية 

تحت االرض ايضا.

يعتقد  البحر  في  ضخمًا  فيروسًا  العلماء  اكتشف   [
بالبحار.  الــغــذاء  سلسلة  فــي  جوهريًا  دوراً  يلعب  ــه  أن
أكبر  الــعــلــمــاء  اكــتــشــفــه  الـــذي  ــروس  ــي ــف ال ـــذا  ه ويــعــتــبــر 
على  العالم  في  فيروس  أكبر  وثاني  البحار  في  فيروس 
اإلطالق. وعثر على الفيروس الذي أعطي اسم »كافيتريا 
بـ  اختصار  يعرف  ــذي  وال فايروس«  ريونبرجينسيس 
تكساس  ــة  والي قبالة  البحرية  المناطق  فــي  ـــروف«  »ك
في  الهائمة  العضوية  األجسام  أحد  ويصيب  األميركية 

مياه البحر.
ويشتمل الفيروس بما له من 73 ألف زوج من القواعد 
جينيًا  مجموعًا  يمتلك  أنه  يعني  ما  النووي  الحمض  في 
هذا  ونشط  الخلوية.  العضوية  الكائنات  بعض  من  أكبر 
االكتشاف »العمالق« النقاش بشأن الحدود التي تفصل 

بين الحياة و«عدم الحياة«.
حيث  حية  كائنات  األصل  في  الفيروسات  تعتبر  وال 
من  تصيبها  التي  الخاليا  في  إال  التكاثر  تستطيع  ال  إنها 
الفيروس  أن  غير  ــان.  ــس اإلن أو  والحيوانات  النباتات 
التي  البروتينات  لبناء  خاصة  خططًا  يمتلك  ــروف«  »ك
العائل  خاليا  في  للتكاثر  ــادة  ع الفيروسات  تحتاجها 
ساتل  ايه  كرتيس  إشراف  تحت  الباحثون  أشار  حسبما 
األميركية  لألكاديمية  التابعة  »بروسيدنجز«  مجلة  في 
الحياة  ــدم  وع الحياة  بين  الحدود  أن  يعني  ما  للعلوم 

تصبح ضبابية.
في  والبحار  األرض  أبــحــاث  قسم  فــي  ساتل  ويعمل 
الكندية.  فانكوفر  مدينة  في  كولومبيا  بريتيش  جامعة 
مطلع  ــي  ف البحر  ــن  م ــــروف«  »ك الــفــيــروس  الــتــقــاط  وتــم 
التسعينيات من القرن الماضي ولكن العلماء لم يكتشفوا 
ويعيش  اآلن.  إال  أهمية  من  له  تكون  أن  يمكن  وما  حجمه 
تتخذ  والتي  الخلية  وحيدة  حية  كائنات  على  الفيروس 
من البكتريا التي تعيش في الهوام البحرية الدقيقة غذاء 

لها.
دوراً  يلعب  الفيروس  هذا  أن  ــالؤه  وزم ساتل  ويعتقد 
النظام  في  وبذلك  البحرية  الغذاء  سلسلة  في  جوهريًا 
معلومات  على  تشتمل  جيناته  وأن  للبحار  البيئي 
صفاتها  إصــالح  في  حية  خاليا  قبل  من  عــادة  تستخدم 

الوراثية وتكوين البروتينات والسكريات.
فيصيب  اآلن  حتى  العلماء  عرفه  فــيــروس  أكبر  ــا  أم
من  زوج  مليون   ١.٢ على  ويشتمل  العذبة  المياه  أميبيا 
»اكانثاموبا  اسم  ويحمل  النووي  الحمض  في  القواعد 

بوليفاجا ميميفايرس«.
وللمقارنة فإن المجموع الوراثي لبكتريا مايكوبالسما 
جينتاليوم 580 ألف زوج قاعدي ويعتبر ضمن الكائنات 

الحية ذات المجموع الوراثي األصغر بين الكائنات.

] أضيئت قريتان مصريتان ألول مرة بالطاقة الشمسية 
في  المتجددة  الطاقة  هيئة  صنعته  تكنولوجي  ت��ق��دم  ف��ي 

مصر.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس، 
مركز  في  الواقعتين  القريتين  إن��ارة  يتضمن  المشروع  أن 
إضافة  ومنازلهما،  الزهرة«  وعين  الصغير  »أم  وهما  سيوة، 
ضمن  والمساجد  والمدارس  الصحية  الوحدات  من  عدد  إلى 
الشبكة  ع��ن  والبعيدة  النائية  ال��ق��رى  م��ن  ع��دد  إلن���ارة  خطة 

الكهربائية.
العام  أن  بّين  »واس«،  السعودية  األنباء  وكالة  وبحسب 
بالطاقة  الكهرباء  لتوليد  محطة  أول  تشغيل  سيشهد  المقبل 
المركبة  ب��ال��دورة  تتكامل  بالكريمات  الحرارية  الشمسية 
أنه  إلى  مشيرًا  المقبل،  شباط  فبراير/  شهر  في  ستعمل  التي 
كوم  في  جديدة  شمسية  محطة  إلقامة  حاليًا  اإلعداد  يجري 
في  الفوتوفولتية  بالخاليا  وأخ��رى  مصر،  صعيد  في  أمبو 
الغردقة بقدرة 100 ميجاواط لألولى و20 ميجاواط للثانية 

وهما ضمن خطة 2012 - 2017.

أكثر من 100 تحرك في يوم واحد لحل أزمة النفايات
صفر  اجل  ومن  المحارق  ضد  للتحرك  الوطني  »اليوم  ]بمناسبة 
نفايات« قام عدد من افراد ومؤسسات من جميع أنحاء األراضي اللبنانية 
بأن  ليقولوا  المحافظات  ــل  ك مغطين  تــحــرك   100 ــن  م أكــثــر  بتنظيم 
اللبنانيين يرفضون حل المحارق وبأنهم مستعدون لحل مستدام مبني 
على مبدأ »صفر نفايات« لحل ازمة النفايات في لبنان. هذا التحرك الذي 
جزء  هو  نفايات  صفر  نحو  اللبناني  والتحالف  إندي-أكت  منظمة  نظمه 
الصلبة  النفايات  ادارة  حول  فعال  قانون  مشروع  لدفع  وطنية  حملة  من 

في لبنان ولوقف مشروع المحارق المطروح كحل لهذه المشكلة.
اتاح اليوم الوطني الفرصة للبنانيين للتعبير عن موقفهم بالطريقة 
اما  موسيقية،  ــاز  ج حفلة  بتنظيم  البعض  ــام  ق حيث  يحبونها،  التي 

البعض اآلخر فقام بتنظيف حديقة عامة من النفايات. 
صفر  مبدأ  حول  معلومات  بتوزيع  االشخاص  بعض  قام  الشمال،  في 
وحمل  العمالق.  المكب  امام  االفــراد  من  عدد  تظاهر  صيدا  وفي  نفايات، 
اآلن«.  نفايات  صفر  للمحارق...  »ال  عليها  كتب  الفتة  المشاركين  معظم 
من  المؤيدين  من  المئات  األرض  على  تحرك   100 من  أكثر  الى  وانضم 

خالل شبكة االنترنت.
في  ولكنه  السياسية،  مشاكله  في  الغرق  خطر  حاليا  لبنان  يواجه 
نفس الوقت يواجه خطر الغرق في نفاياته التي تنتشر في جميع الجبال 
معالجة  يتطلب  الذي  األمر  والشواطئ،  واالنهر  والمسطحات  واالودية 
لألسوأ.  ويتجه  عام  بعد  عامًا  يتفاقم  الخطر  إن  حيث  للموضوع  فورية 
اإلنهيار  خطر  في  النفايات  لمعالجة  حاليا  الموجودة  المؤقتة  الحلول 
لبنان.  وجبل  بيروت  في  وخصوصا  وطنية  ــة  أزم الــى  ــؤدي  ي قد  ــذا  وه
نفس  سماع  من  سئموا  واللبنانيات  اللبنانيين  بــأن  التحالف  ــرى  وي
النفايات،  من  للتخلص  السريعة  التكنولوجية  الحلول  عن  النظريات 
تقلصها.  ان  بدل  المشكلة  حجم  من  تزيد  التي  النفايات،  محارق  مثل 
لذلك تؤمن إندي-آكت مع اعضاء التحالف بأنه حان الوقت لوضع أول 
تشريع للبنان الدارة النفايات الصلبة للوصول الى حل مستدام وطويل 

األمد لمشكلة النفايات.
والمنتوجات  المواد  مع  تعاملنا  طريقة  هي  النفايات  مشكلة  »جوهر 
تشريع  الى  بحاجة  نحن  المشكلة  هذه  ولحل  البشري،  االقتصاد  في 
قال  نفايات«،  تصبح  أن  قبل  المواد  مع  تعاملنا  طريقة  لتغير  مناسب 
من  هو  لبنان  انــدي-اكــت.  منظمة  في  التنفيذي  المدير  حميدان،  وائــل 
النفايات،  مشكلة  الدارة  قانون  يملك  ال  الذي  العالم  في  القليلة  البلدان 
ولكن قامت وزارة البيئة اللبنانية بنص مشروع قانون حول الموضوع 
لدرسه  الــــوزراء  مجلس  على  السنة  ــذه  ه وطرحته   2003 الــعــام  فــي 
مجلس  في  عالقا  هذا  القانون  مشروع  يزال  ال  لألسف  عليه.  والمصادقة 

الوزراء، بل وعلى العكس، تم تبني مشروع اقامة محارق لحل المشكلة.
من  وغيرها  الديوكسين  لمادة  اساسي  مصدر  هي  النفايات  محارق 
الديوكسين  فمادة  السرطان.  بمرض  والمسببة  جدا  الخطيرة  الملوثات 
احدى  وهي  االنسان،  ينتجها  التي  الكيميائية  المواد  اخطر  من  تعتبر 

المواد التي تدعوا اتفاقية ستوكهولم اللغاء انتاجها.
من  قليل  عــدد  وتولد  الموجودة  الحلول  اغلى  هي  المحارق  ان  كما   
التحالف  يقترحه  الذي  الحل  أما  االخرى.  بالحلول  مقارنة  العمل  فرص 
وإستردادها  المواد  إدارة  سياسة  على  يعتمد  نفايات  صفر  نحو  اللبناني 

ومن ثم إزالة المواد غير القابلة لالسترداد تدريجيا. فهناك إتفاق عالمي 
النفايات  من  للتخلص  حل  أنسب  هو  التصنيع  وإعادة  التدوير  أن  على 
من الناحية البيئية واالقتصادية واالجتماعية، ومعظم الدول المتقدمة 
أن  عــدا  التدوير،  نسبة  زيــادة  الــى  تهدف  وقوانين  سياسات  وضعت 
نمو  ويحققان  المحلية  الصناعة  زان  ُيحفِّ التدوير  وإعــادة  الفرز  اعتماد 
اللبناني  الشعب  بــأن  يبرهن  اليوم  الوطني  »التحرك  العمل.  فــرص 

اليومية  حياته  على  تؤثر  بدأت  التي  النفايات  مشكلة  من  يائسا  أصبح 
اضاف  لها«،  حد  لوضع  الوقت  حان  وقد  السياسية،  المشاكل  من  أكثر 

حميدان. 
اقــرار  في  بــاالســراع  التحالف  اعضاء  سائر  مع  ــت  ــدي-اك ان تطالب 
لمشلة  الوحيد  الحل  يعتبر  الذي  الصلبة  النفايات  ادارة  قانون  مشروع 

النفايات.

لبنان يتحرك ضد المحارق ومع مبدأ »صفر نفايات«
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ابتكار جهاز جديد للكشف 
عن السرطان في 5 دقائق

اإلجهاض المتكرر يعرض
 المرأة لمخاطر القلب

عن  للكشف  جــهــاز  اكــتــشــاف  ــن  م عــلــمــاء  تمكن   [
توفير  وسيتم  دقائق  خمس  يستغرق  األمعاء  سرطان 
أجل  من  بريطانيا  أنحاء  جميع  في  لألطباء  الجهاز 
 3,000 حياة  يحصد  الــذي  األمعاء  سرطان  مكافحة 
قاله  ما  وأوردت  المتحدة.  المملكة  في  سنويًا  شخص 
يأمل  أنه  من  كاميرون  ديفيد  البريطاني  الوزراء  رئيس 
أن يساعد البرنامج الذي كلف الدولة 60 مليون جنيه 
الذي  األمعاء  بسرطان  اإلصابة  معدالت  خفض  على 

يعتبر األكثر شيوعًا في بريطانيا بعد سرطان الثدي.
األورام  عن  الكشف  في  الحديث  الجهاز  وسيساعد 
إزالة  من  األطباء  سيمكن  كما  األمعاء  في  السرطانية 
وتتحول  أضرار  أي  في  تسبب  أن  قبل  الخبيثة  األورام 

إلى سرطانية بفترة طويلة.
منع  عــلــى  الــبــرنــامــج  يعمل  أن  ــراء  ــب ــخ ال ــع  ــوق وت
السنة.  في  األمعاء  بسرطان  إصابة  حالة   10,000
السنوي  المؤتمر  في  البرنامج  هــذا  عن  ــان  اإلع وتــم 
كما  برمنجهام  مدينة  في  عقد  الذي  المحافظين  لحزب 
مايين   10 مبلغ  تستثمر  سوف  إنها  الحكومة  قالت 
جنيه استرليني في حملة توعية لجعل المرضى على 
لرؤية  وتشجيعهم  السرطان  مرض  أعراض  من  بينة 
البريطانية  الحكومة  في  الصحة  وزير  وقال  الطبيب. 
ــداد  أع ــي  ف االســتــثــمــار  أيــضــا  سيتم  ــه  ان ليزلي  ـــدرو  أن
األطباء المتخصصين في هذا المجال ورصد مبلغ 43 
الجديدة  االستخدامات  في  استرليني  جنيه  مليون 

للعاج باألشعة.

عانين  اللواتي  النساء  أن  ج��دي��دة  دراس���ة  أظ��ه��رت   [
مخاطر  ل��دي��ه��ن  م��ت��ك��رر  إج��ه��اض  أو  م��ي��ت  جنين  والدة 

متزايدة لإلصابة بنوبات قلبية في وقت الحق.
لم  اللواتي  النساء  م��ع  مقارنة  أن��ه  ال��دراس��ة  ووج���دت 
يسبق لهن اإلجهاض، فإن مثيالتهن اللواتي فقدن الحمل 
نوبة  من  للمعاناة  عرضة  أكثر  كن  م��رات،  ثالث  من  أكثر 
قلبية، كما أن والدة جنين ميت مرة واحدة تزيد احتماالت 

اإلصابة بنوبات قلبية ثالثة أضعاف.
ووفقًا للدراسة فإن كل تجربة إجهاض تمر بها المرأة، 

قد تزيد احتمال إصابتها بنوبة قلبية بنحو 40 في المئة.
ويقول باحثون إن عوامل الخطر الكامنة في اإلجهاض 
في  خلل  أو  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  ميت،  جنين  والدة  أو 
بنوبات  اإلص��اب��ة  في  أيضًا  تسهم  قد  الدموية،  األوع��ي��ة 

القلب الحقًا.
الخرزمي،  إلهام  للدراسة  الرئيسية  المؤلفة  وتقول 
مركز  في  السرطانية  األوب��ئ��ة  علم  قسم  في  عالمة  وه��ي 
من  »العديد  إن  بهايدلبرغ،  األلماني  السرطان  أب��ح��اث 
وفاة  أو  المتكرر  لإلجهاض  تهيئ  التي  الطبية  الحاالت 

الجنين يمكن أن تهيئ أيضًا لمرض القلب«. 
لتكرار  يتعرضن  اللواتي  »النساء  أن  الطبيبة  وتضيف 
المرشحة  الفئات  ضمن  اعتبارهن  ينبغي  الحمل  فقدان 
في  التحكم  يتم  أن  يجب  القلب...  بأمراض  لإلصابة  بقوة 
عوامل الخطر المعروفة ألمراض القلب والشرايين عنهن 

حتى لو كن صغيرات في السن وال يظهرن أي أعراض«.

أطباء باكستانيون يحذرون من اإلفراط 
في تعاطي المضادات الحيوية

تعاطي  في  اإلفراط  من  باكستانيون  أطباء  حذر   [
تخلفها  التي  السلبية  لآلثار  نظراً  الحيوية  المضادات 

على نظام المناعة.
آثار  على  التحقيق  أجرى  الذي  اهلل  سليم  وأوضــح 
في  ــاء  ــب األط ــن  م مجموعة  ــع  م الحيوية  ــادات  ــض ــم ال
دون  الحيوية  المضادات  تعاطي  أن  بكراتشي  مختبر 
البدن،  مناعة  من  يقلل  تعاطيها  في  اإلفراط  أو  حاجة 
تعاطي  زيـــادة  أن  اكتشف  الحديث  التحقيق  ولكن 
جسم  تــجــاوب  مــن  كذلك  يقلل  الحيوية  الــمــضــادات 
اإلنسان لألدوية األخرى ألن المضادات الحيوية تقلل 
مناعتها  من  وتزيد  ــراض  األم ضد  الجسم  مناعة  من 

ضد األدوية.
من  عينة  على  ــري  أج ــذي  ال التحقيق  أن  وأضــاف 
ــي تــعــاطــي الــمــضــادات  ــوا ف ــرط ــن أف ــذي ــاص ال ــخ األش
األدويــة  مع  تتجاوب  لم  أجساهم  أن  كشف  الحيوية 
ــــواع  ــى لــمــخــتــلــف أن ــط ــع الـــعـــاديـــة األخـــــرى الـــتـــي ت

األمراض.
وطالب سليم بضرورة الحد من تعاطي المضادات 
أن  ــــى  إل مـــشـــيـــراً  ــب،  ــي ــب ــط ال ــة  ــف ــوص ب إال  ــة  ــوي ــي ــح ال
تعاطي  نسبة  تزايد  عن  كشفت  الطبية  اإلحصائيات 
بطريقة  األخيرة  السنوات  خال  الحيوية  المضادات 
الدول  في  وبخاصة  الطبيب  إلى  الرجوع  دون  مفرطة 

النامية.

تزايد حاالت اضطرابات األكل بين األطفال والشباب
الشهية  فقدان  اضطرابات  حاالت  في  تزايد  إلى  مشيراً  والمراهقين،  األطفال  بين  االرتفاع  في  آخذة  األكل  اضطرابات  أن  إلى  بحث  لفت   [

والشره بين الذكور األطفال واألقليات إلى جانب ظهورها في بلدان وألول مرة.
والحظ ديفيد روزن، الذي قاد البحث العلمي الذي نشر في دورية »طب األطفال« أن اضطرابات األكل تبدأ في سن صغيرة من سن 12 

عامًا.
 ،anorexia nervosa وقدر التقرير أن نحو 0.5 في المئة من المراهقات في الواليات المتحدة يعانين من فقدان الشهية العصبي

وبلغت شريحة من يعانون من النهم أو الشره العصبي bulimia nervosa ما بين واحد إلى 2 في المئة.
ويذكر أن الذكور يشكلون نحو 10 في المئة من جميع حاالت اضطرابات األكل، طبقًا للتقرير.

ويحدث فقدان الشهية العصبي عندما يكون المريض فاقدا للشهية تماما، أي يكون في حالة صوم شبه دائمة طوال اليوم وقد 
يكون ذلك بسبب رد فعل نفسي وهو الخوف من السمنة بسبب األكل.

من  يتخلص  ثم  ومن  العالية  الحرارية  بالسعرات  الغني  الطعام  يلتهم  العصبي  بالنهم  فالمريض  النقيض،  وعلى 
ذلك كله بواسطة التقيؤ المتعمد، ويعتبر هذا النوع أكثر شيوعا من سابقه وتصاب به السيدات على األكثر.

وتترافق الزيادة في حاالت اضطرابات األكل مع نمط آخر مثير للقلق، وهو السمنة، التي يعاني منها نحو 17 
في المئة من األطفال والمراهقين بين سن عامين إلى 19 عامًا.

انتشار  الماضي،  العقد  »خال  األطفال:  لطب  األميركية  »األكاديمية  لجنة  إلى  تعقيب  في  روزن  وقال 
غذائية  حميات  على  التركيز  من  المزيد  ذلك  ورافق  كبير،  بشكل  ازداد  والمراهقين  األطفال  بين  السمنة 

صحية النقاص وزن األطفال والمراهقين«.
صورة  األطفال  منح  وسندان  السمنة  مخاطر  من  التحذير  مطرقة  بين  األطفال  أطباء  يضع  وهذا 

الجسم السليم.
وكتبت روزن: »عند استشارتهم من قبل العائات بشأن مكافحة السمنة، على أطباء األطفال التركيز 

ــوزن.  ال بشأن  المخاوف  معالجة  أثناء  بالنفس  الثقة  وبناء  الصحي  ــل  األك على 
ويتوجب عليهم رصد حاالت اضطرابات األكل بشكل مبكر.

المتحدة  للواليات  السنوي  اإلنــفــاق  إجمالي  بلغ   2009 العام  في  أنــه  ويذكر   
المباشر وغير المباشر على معالجة السمنة 147 مليار دوالر.

عامًا   15( البالغين  من  مليار   1.6 نحو  هناك  العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 
الذين  البالغين  من  مليون   400 عن  يقّل  ال  وما  ــوزن،  ال فرط  من  يعانون  فــوق(  فما 

يعانون من السمنة.

ممثلو األمم المتحدة في مؤتمر األطفال العرب 
يؤكدون علىمحاربة العنف ضد األطفال

الماضي،  الثلثاء  عّمان  في  عقد   الذي  الطفل  لحقوق  العربي  المؤتمر  في  المشاركون  تبنى   [
إعانًا يدعون فيه لبذل المزيد من الجهود لحماية األطفال وتعزيز حقوقهم.

الطفل،  حقوق  حول  المستوى  الرفيع  الرابع  العربي  المؤتمر  نهاية  في  مراكش  إعان  جاء 
وهو حدث استمر لثاثة أيام نظمته جامعة الدول العربية بمشاركة من الممثلة الخاصة لألمين 
العام لألمم المتحدة المعنية بالعنف ضد األطفال واليونيسف ووزارات الحكومات األعضاء في 

جامعة الدول العربية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية.
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  لليونيسف  اإلقليمية  المديرة  صرحت   المناسبة  هذه  وفي 
بتحقيق  يتعلق  فيما  هامة  إنجازات  المنطقة  دول  جميع  »حققت  أظفر:   شهيدة  باإلنابة   إفريقيا 
ــادة  وزي والرضع  األطفال  بين  الوفيات  معدالت  من  الحد  فيها  بما  لأللفية  اإلنمائية  األهــداف 

معدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية والمساواة بين الجنسين». 
األطفال،  من  والفقراء  األغنياء  بين  عمقا  تتزايد  فجوات  المكاسب  هذه  تخفي  »ولكن  وأضافت 
األمر الذي يتطلب تحديد األولويات وتنفيذ التدخات لمساعدة األطفال األكثر حرمانا، واألطفال 

الذين يعانون من التمييز والذين يبتعدون أكثر وأكثر عن شبكات األمن الموجودة«.
في  المتجذرة  الضعف  ومواطن  الفروقات  لهذه  للتصدي  الملحة  الحاجة  على  أظفر  وأكدت 
األطفال  جميع  يتمتع  أن  لضمان  والعرق  واإلعاقة  االجتماعي  والنوع  الجغرافي  والموقع  الفقر 

دون تمييز بحقوقهم كاملة.
يتعرض  حيث  األطفال:  ضد  بالعنف  موبوءة  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  تزال  وال 
أعمارهن  تتراوح  اللواتي  النساء  عدد  يصل  بينما  والنفسي،  الجسدي  للعقاب  األطفال  من    %  89
امرأة،  مليون   3.5 إلى  عشر  الثامن  عامهن  بلوغهن  قبل  تزوجن  واللواتي   24  –  20 بين  حاليا 
في  النساء  من  و%89  جيبوتي  في  النساء  من  و%93  مصر  في  النساء  من   %96 حوالي  وتتأثر 

السودان بعادة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى.
مارتا  األطفال  ضد  بالعنف  المعنية  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  قالت  المؤتمر  وخــال 
يتمتع  أن  بفترض  التي  السياقات  فيها  بما  السياقات،  جميع  في  العنف  »يقع  بايس:   سانتوس 
داخل  وأيضا  والمدرسة  الرعاية  مؤسسات  في   – خاصة  وحماية  آمنة  ببيئة  األطــفــال  فيها 
يقض  أمر  مجرد  من  العنف  أشكال  جميع  من  األطفال  حماية  تتطور  أن  »يجب  وأضافت  المنزل«. 

مضجع البعض إلى أولوية تهم الجميع«.
أفضل  بيانات  لتوفير  المؤتمر  نهاية  في  باإلجمال  تبنيه  تم  ــذي  ال مراكش  ــان  إع ويدعو 
تبني  إلى  يدعو  كما  واإلســاءة،  واالستغال  العنف  من  األطفال  بحماية  المتعلقة  القضايا  حول 
األطفال  تعرض  إلنهاء  إجــراءات  واتخاذ  العنف،  أشكال  جميع  من  األطفال  تحمي  تشريعات 

للعنف في وسائل اإلعام ، والقضاء على عمالة األطفال والزواج المبكر والعقاب الجسدي.

الليث: البحرينيون يعتقدون أن األطعمة المعدلة وراثيًا مضرة بالصحة
ــة  ــئ ــي ه عــــضــــو  ـــد  ـــع ـــت ـــس ي  [
الحياة  علوم  قسم  في  التدريس 
ــة  ــع ــام ــــي ج ــة الـــعـــلـــوم ف ــي ــل ــك ب
حاليًا  الليث،  عبداألمير  البحرين 
بها  قام  وأن  سبق  ــة  دراس ــادة  إلع
قبل حوالي أربع سنوات عن تقبل 
المعدلة  لــألغــذيــة  البحرينيين 
ــاس عــامــل  ــي ــق ــــك »ل وراثــــيــــًا، وذل
التغيرات  على  الزمني  التأثير 
األغذية  من  النوع  هذا  ظاهرة  في 

وإقبال الناس عليها« كما قال.
أجــرى  قــد  ــه  أن الليث  وأوضـــح 
العامين  بــيــن  ــــى  األول الـــدراســـة 
2006 - 2007، وخلصت إلى أن 
لألغذية  البحرينيين  »استجابة 
اعتقاد  إلى  تشير  وراثيًا  لة  المعدَّ
ــرة مــنــهــم بــتــأثــيــرهــا  ــي ــب نــســبــة ك
ــة اإلنــســان  ــح ــى ص ــل ــي ع ــب ــل ــس ال
كبيرة  بنسبة  يؤثر  مما  والبيئة، 
ــراء  ـــدى إقــبــالــهــم عــلــى ش عــلــى م

واستهاك هذه األغذية«.
وقال الليث: »يقف عامل الدين 
تتحكم  التي  العوامل  مقدمة  في 
البحرينيين  استجابة  مــدى  في 
حيث  وراثيًا«،  المعدلة  لألغذية 
ـــة الــتــي  ـــدراس ــج ال ــائ ــت أشـــــارت ن
كبيرة  »نــســبــة  أن  ـــى  إل أجـــراهـــا 
الــديــن  ــام  ــك ألح ــون  ــع ــرج ي منهم 
قبل اتخاذ قرار شراء سلع تحوي 

مواد معدلة وراثيًا«.
نتائج  »أن  الــبــاحــث  ــر  ذك كما 
كبيرة  نسبة  أن  كشفت  الدراسة 
مــعــرفــة  ذوو  الــبــحــريــنــيــيــن  مـــن 
محدودة بماهية األغذية المعدلة 
إقبالهم  على  يــؤثــر  مما  وراثــيــًا، 
ــة  ــذي األغ أن  ــًا  ــح ــوض م ــا«.  ــه ــي ــل ع
عن  عبارة  »هــي  وراثــيــًا  المعدلة 
إضافة  تمت  حيوانات  أو  نباتات 
ــاء  ــن ــات وراثــــيــــة عــلــيــهــا أث ــن ــي ج
بهدف  إما  وذلك  إكثارها،  عمليات 
زيادة  أو  المنتج،  جودة  تحسين 

كمية اإلنتاج«.
غالبية  »أن  ــى  إل الليث  ولفت 

ـــة  ـــدراس ــم ال ــه ــي ــل ـــت ع ـــري ـــن أج م
استخدام  تــامــًا  رفــضــًا  يرفضون 
ــاج  ــت ـــة إلن ـــي ـــوراث ــات ال ــدي ــع ــت ال
الدراسة  أن  كما  بشرية،  أعضاء 
لدى  أكثر  قابلية  ــود  وج أظهرت 
األغذية  واستهاك  لشراء  اإلناث 

المعدلة وراثيًا«.
ـــدف هــذه  ـــه ـــــال الــلــيــث »ت وق
ـــدى  ـــة م ـــرف ـــع ـــــى م ـــــة إل ـــــدراس ال
لألغذية  البحرينيين  استجابة 
المعدلة وراثيًا والعوامل المؤثرة 
عليها؛ بغرض نشر الوعي بينهم 
وتحذيرهم  ــة،  ــذي األغ ــذه  ه ــول  ح
تسببها  أن  يمكن  التي  باألضرار 
إلى  لفت  كما  والبيئة«،  لإلنسان 
تعزيز  في  »ستسهم  الدراسة  أن 
التوجه نحو إصدار قوانين تنظم 
وراثيًا  المعدلة  األغذية  استهاك 
صحة  يناسب  بما  البحرين  في 
ــم  ـــى دع ــة إل ــاف ــاإلض ـــان، ب ـــس اإلن
مجاالت  فــي  الغذائية  الــبــحــوث 

أخرى«.
وأشار الباحث إلى أن الدراسة 
مستجيبًا،   788 عــلــى  »طــبــقــت 
الجامعة،  طلبة  مــن  منهم   396
أنها  مضيفا  العموم«.  من  و392 
اهتمامات  سلسلة  ضمن  »تأتي 
سامة  حـــول  بــهــا  ــوم  ــق ي بحثية 

األغذية وعاقة اإلنسان بها«.

يستعد حاليًا لتحديث الدراسة لمعرفة تطور الوعي
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] من هو صالح الحسن؟
وترعرعُت   1952 ال��ع��ام  ف��ي  ُول���دُت  الحسن،  حسن  محمد  صالح   -
واختصارًا  ع��راد،  منطقة  في  أسكن  وحاليًا  بالمحرق،  شدة  بن  فريق  في 
»الهاوي  هو  أقول  أن  أستطيع  الحسن  صالح  هو  من  بخصوص  لإلجابة 

. الشامل«، كما أحبُّ أن ُيطلق عليَّ
] وما هو سبب هذه التسمية؟

التراثية  المقتنيات  تشمل  وجميعها  ه��واي��ة،  أرب��ع��ي��ن  ل���ديَّ  ألن   -
واإلسالمية والوثائقية، وغيرها من أجهزة قديمة الكثير الكثير.

] لو سألناك كيف كانت البداية مع ممارسة هذه الهواية؟
- منذ الصغر وأنا أعشق هذه الهواية، وهي االحتفاظ بكل شيء وبشكل 
من  عامًا   30 نحو  قبل  إال  فعلّيًا  أمارسها  لم  أنني  َبْيَد  وتسلسلي،  مرتب 

اآلن.
الهوايات  ه��ذه  بممارسة  واجهتك  التي  الصعوبات  ه��ي  وم��ا   [

المتعددة؟
وهذا  وقديم،  فريد  هو  ما  عن  البحث  هي  الصعوبات  أهم  من   -

ليس باألمر السهل؛ إذ إن هذا األمر يجعلك وكأنك تبحث عن 
إبرة في كومة من القش، وهذا يتطلب منك مجهودًا مضنيًا، 
أن  كما  ج��دًا،  وال��ن��ادرة  الفريدة  األش��ي��اء  في  وخصوصًا 
وإلى  صدورها  بداية  منذ  العينة  تاريخ  حفظ  يتطلب  األمر 

التاريخي  الجانب  يثري  ما  وهو  عليها،  حصولك  وقت 
من  والمقتنيات  الوثائق  بعض  تحتويه  لما  ل��دي��ك، 

تاريخ وحوادث.
واجهتني  التي  الصعوبات  م��ن  أن  أنسى  ال  كما 
التي  األقسام  أن  وخصوصًا  المكان،  توافر  عدم  هي 

لدّي كثيرة جدًا، وتحتاج إلى مكان كبير، حتى تعرض 
بالشكل المطلوب.

] الوثائق التي بحوزتك، إلى أيِّ حقبة تعود؟

السابق  المستشار  مراسالت  إلى  تعود  أصلية  وهي  الوثائق  بعض   -
بالبحرين بلغريف، كما توجد لدّي مراسالت بعض الشركات الكبرى مثل 
»بتلكو« وقد وضعتها في أرشيف متسلسل ومتكامل، من جميع الجوانب، 

كما أن لديَّ بعض الوثائق المتعددة للمرسالت والبرقيات القديمة جدًا.
] ماذا عن األجهزة االلكترونية مثاًل؟

عامًا   50 من  أكثر  إلى  تعود  والساعات  الموسيقية  واآلالت  األجهزة   -
في  إليها  العودة  تسهل  حتى  متسلسل،  بشكل  كذلك  أرشفتها  وقد  سابقة، 

أيِّ وقت أريد.
] هل شاركَت في بعض المعارض؟

- شاركُت بعدة معارض دولية ومحلية، وهذا األمر ليس مقتصرًا على 
لديهم  بات  والذين  الهواة،  من  الكثير  اآلن  يوجد  بل  فقط،  الحسن  صالح 
موثق  كتاريخ  تعتبر  ما  القديمة؛  األصلية  والوثائق  المقتنيات  من  الكثير 

للبحرين بمختلف األشياء واألجهزة والمقتنيات.
] هل لديك مساهمات أخرى، غير المشاركة في المعارض؟

- نعم، لي مساهمات عدة عبر المشاركة في إصدار 
بعض الكتب، مثل التعاون مع وزارة التربية 
وتزويد  البحرين،  مملكة  تاريخ  كتابة  في 
الوثائق  ببعض  الحادي  بشار  الباحث 
تاريخ  عن  المجلدين  إصدار  بمناسبة 
تزويد  إلى  باإلضافة  البحرين،  أعيان 
ببعض  واإلع�������الم  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
هنا  البحرين،  ص��وت  مثل  المجالت 
القديمة،  ال��ص��ور  بعض  ال��ب��ح��ري��ن، 
المرحوم  تأبين  في  كذلك  وشاركُت 
إب���راه���ي���م  ح��س��ن ك���م���ال، وق���د ق��م��ُت 
والصور  الوثائق  ببعض  بتزويدهم 

بمناسبة إصدار كتاب عن حياته.

] هل لديك الرغبة في االستمرار بهذه الهوايات، أم أنك اكتفيت؟
- ال لم أكَتِف، وبالعكس ازداد ولعي باقتناء أي شيء فريد من نوعه، 
وذلك  الجوانب،  بمختلف  البحرين  تاريخ  توثيق  في  الرغبة  لديَّ  أن  كما 

عبر اقتناء األشياء الفريدة والمتنوعة لهذه األنواع.
] كلمة للقراء و »الوسط »، فما هي؟

أنتهز  أن  أح��ب  كما  ج���دًا،  الجميل  الشعبي  اللقاء  ه��ذا  لكم  أشكر   -
الفرصة ألقول للقراء األعزاء بأننا نحتاج للتوثيق واالحتفاظ باألشياء 

حتى يوثق تاريخنا بشكل صحيح. وشكرًا لكم.
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تقنية المعلومات سّهلت الوصول للناخبين إال أنها لم تضمن الفوز
التنمية  مرتكزات  من  أساسيًا  مرتكزاً  المعلومات  تقنية  أصبحت   [
منها  العلمية  س��واء  المجاالت  مختلف  في  مؤثرة  ق��وة  غ��دت  أنها  كما 
من  وكثيراً  المتقدمة  ال��دول  معظم  فإن  لذا  االقتصادية.  أو  التجارية  أو 
مجاالتها  جميع  في  الحديثة  األنظمة  تطبيق  إلى  اتجهت  العربية  الدول 

ومؤسساتها. 
وفي ظل التطور االقتصادي والتقني الذي تشهده البحرين كان لزامًا 
االنتخابات  ومنها  مجاالتها  جميع  في  للتقنية  تأثير  هناك  يكون  أن 

النيابية والبلدية التي شهدتها البالد منذ العام 2002. 
االنتخابية  العملية  في  كبيراً  تأثيراً  للتقنية  فإن  معروف  هو  وكما 
استخدام  إلى  باإلضافة  وغيرها.  والفرز  التصويت  عملية  بذلك  شاملة 
العملية  تنظيم  حيث  من  االنتخابية  العملية  فاعلية  زيادة  في  التقنية 
العملية  تكاليف  تخفيض  في  وتسهم  االقتراع  مراكز  داخل  االنتخابية 
وتكاليف  المستخدم،  الورق  وثمن  العاملة،  األيدي  كتقليل  االنتخابية 

إدارة العملية ككل. 
التواصل  أجل  من  فعالة  ك��أداة  المعلومات  تقنية  استخدام  ويمكن 
من  واسعة  مجموعة  استخدام  للمرشحين  تتيح  فإنها  الناخبين  مع 
فبعد  والناخبين.  المرشحين  بين  للتواصل  المختلفة  التكنولوجيا 
كالخيام  التقليدية  األساليب  على  كليًا  اعتماداً  يعتمد  المرشح  كان  أن 
الحديثة  التقنيات  يستخدم  أصبح  والمنشورات  اإلعالنية  واللوحات 
ميزة  تحمل  الحديثة  فالتقنية  الناخبين.  على  فعال  تأثير  من  لها  لما 

المرونة والسهولة في اختيار المرشح. 
المعلومات  نظم  قسم  في  الطالبات  قامت  الموضوع  ه��ذا  وألهمية 
خميس،  ف���ردوس  ع��م��اد،  منى  وه��م:  البحرين  بجامعة  التقنية  بكلية 
 « بعنوان  التخرج  مشروع  ب��إع��داد  الفيحاني،  وم��روة  محمد  انتصار 
وهو  البحرين«  مملكة  في  االنتخابات  تعزيز  في  المعلومات  تقنية  أثر 
ويهدف  العماري،  جفلة  البحرين  بجامعة  المساعد  األستاذ  بإشراف 

البحث إلى:
حيث  م��ن  البحرين  مملكة  ف��ي  ال��ح��ال��ي  االن��ت��خ��اب��ات  واق���ع  دراس���ة 
التقنيات التقليدية والحديثة المستخدمة في العملية االنتخابية مبرزاً 

السلبيات واإليجابيات المترتبة على استخدام تلك التقنيات. 

إعداد دراسة مقارنة بين الحمالت االنتخابية التي استخدمت التقنية 
التقليدية وتلك التي اعتمدت على التقنيات الحديثة. 

و100  ناخب   300 على  االستبانة  بتوزيع  الطالبات  قامت  وق��د 
االستجابة  وكانت  االنتخابية.  والدوائر  المحافظات  جميع  من  مرشح 
العملية  ألن  ومشجعة  طيبة  نتيجة  تعد  وهذه  مرشحًا  و70  ناخبًا   230
قبل  من  ب��ذل  ال��ذي  المجهود  وك��ان  وجيزة  فترة  في  ب��دأت  االنتخابية 

الطالبات مضنيًا وشاقًا ويستحق التقدير والثناء.
نحو  الرجال  من  كانوا  المرشحين  أكثر  أن  البحث  نتائج  بينت  ولقد 
شاركوا  الذين  عدد  تقارب  فلقد  للناخبين  بالنسبة  أما  المئة(  في   88(
المئة(.  في  و48.8  المئة  في   50( تقريبًا  والنساء  الرجال  من  البحث  في 

والمرشحين  الناخبين  آراء  تقارب  إلى  تشير  البحث  نتائج  كانت  كما 
النتيجة  كانت  حيث  لديهم،  المفضل  االنتخابات  ألسلوب  بالنسبة 
يفضل  المئة(  في  و)45  اإللكتروني،  التصويت  يفضل  المئة(  في   45(

التصويت عبر مراكز االقتراع. 
التصويت  إيجابيات  ف��ي  رأي��ه��م  ع��ن  ال��م��ش��ارك��ون  سئل  عندما  أم��ا 
المئة(،  في   64( والوقت  الجهد  توفر  أنها  على  األغلبية  اتفق  اإللكتروني 
من  وتقلل  المئة(،  في   62( االق��ت��راع  مراكز  أم��ام  االزدح���ام  من  وتخفف 
التصويت  إلى  باإلضافة  هذا  المئة(  في   20( االنتخابات  في  التزوير 

اإللكتروني ينفرد بالدقة واإلتقان )18 في المئة(.
كما بينت نتائج البحث أن أكثر التقنيات التي استخدمها المرشحون 

في الدورة األولى والثانية كانت الخيام والالفتات التقليدية )88.7 في 
المئة و92.3 في المئة( تبعتها المنشورات التقليدية )64.4 في المئة(. 
أما التقنيات الحديثة التي استخدمت بكثرة في الدورات السابقة فكانت 
االنتخابي  للموسم  بالنسبة  أما  المئة(.  في   69.2( النصية  الرسائل 
كالخيام  التقليدية  التقنيات  بعض  سيطرة  فبجانب   2010 الحالي 
كالرسائل  الحديثة  التقنيات  حضور  أن  إال  والمنشورات  والملصقات 
النصية )77.5 في المئة(، البريد اإللكتروني )60 في المئة(، والمواقع 
اإللكترونية )48 في المئة(، والشبكات االجتماعيةFacebook 62 في 

المئة كان بارزاً.

 التقنيات التقليدية بين اإليجابيات والسلبيات
التقنيات  استخدام  إيجابيات  ألهم  بالنسبة  أما  اإليجابية:  الجوانب 
التقليدية كانت معرفة المرشح عن قرب )75 في المئة( وإمكانية إخبار 

المرشح بطلبات الناخبين بصورة مباشرة )50 في المئة(.
المرشحين  معلومات  تجديد  صعوبة  كانت  السلبية:  الجوانب 

باستمرار )46 في المئة( وبطء التواصل مع المرشح )35 في المئة(.

التقنيات الحديثة بين اإليجابيات والسلبيات
الحديثة  التقنيات  استخدام  إيجابيات  أه��م  اإليجابية:  الجوانب 
المئة(  في   58( قرب  عن  المرشح  معرفة  في  والجهد  الوقت  توفير  كانت 
والحصول على معلومات أكثر وأدق ومتجددة دائمًا عن المرشحين )57 

في المئة( وإبداء آراء وأفكار الناخبين بدون قيود )52 في المئة(. 
كانت  التقنيات  ه��ذه  اس��ت��خ��دام  سلبيات  أه��م  السلبية:  ال��ج��وان��ب 
احتواء بعض المواقع على ألفاظ بذيئة تسيء إلى المرشحين ومحاولة 
تشويه سمعتهم )50 في المئة( ومضايقة الناخبين للمرشح بالرسائل 

النصية في أوقات غير مناسبة )44 في المئة(. 
في  المعلومات  تقنية  استخدام  أهمية  المقارنة  دراس��ة  أثبتت  كما 
إال  الناخبين.  م��ع  العالقة  وتعزيز  المرشحين  إل��ى  ال��وص��ول  تسهيل 
في  الفوز  تحقق  أن  يمكن  المعلومات  تقنية  استخدام  أن  تثبت  لم  إنها 

االنتخابات.

الطالبات الالتي أجرين البحث وهن: منى عماد، فردوس خميس، انتصار محمد ومروة الفيحاني

في بحث لطالبات بجامعة البحرين عن االنتخابات األخيرة:

»الهاوي الشامل« صالح الحسن لـ »}«:

شاركُت بوثائق وصور قديمة لعدة إصدارات خاصة بالبحرين وتاريخها
§ عراد - محمد الجدحفصي

الوثائق  من  بالعديد  شارك  أنه  إلى  الفتًا  الشامل«،  »الهاوي  اسم  عليه  يطلق  ولذا  هواية،   40 نحو  يمارس  إنه  الحسن  صالح  المواطن  قال   [
والصور القديمة لعدد من الكتب واإلصدارات الخاصة بالبحرين. »الوسط« أجرت لقاًء قصيراً معه وكان كاآلتي: 

 

وثيقة قديمة لحكومة البحرينهاتف قديم

صالح الحسن مع كاميرا قديمة

بعض الهواتف واآلالت القديمة زجاجات قديمة
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ُعمان تودع 2010 بتفاؤل وعزيمة أكبر رغم ما خلفته خسائر اإلعصار

أكسبا  ــن  ــاري ــص اإلع أن  إلــى  ــــارة  اإلش ــن  م ــد  ب ال  ولــكــن 
وفي  ـــات،  األزم إدارة  فــي  الخبرة  مــن  الكثير  العمانيين 
تواجهها  التي  التحديات  من  الكثير  كشفا  نفسه  الوقت 
منطقة  إلـــى  ــان  ــم ُع تــحــول  حـــال  ــي  ف ــة  ــي ــاس األس البنية 
يشهدها  الــتــي  المناخية  للتحوالت  نتيجة  أعــاصــيــر 
آليات  في  حدثت  التي  التغيرات  واضحًا  وبات  العالم، 
محافظة  في  الحماية  ــدود  س وإنــشــاء  المشاريع،  بناء 

مسقط والمناطق الساحلية األخرى.
إنفاق  موازنة  أكبر  عن  تعلن  ُعمان  جعل  الــذي  األمــر 
عماني  ريال  مليارات  ثمانية  من  أكثر  بلغت  تاريخها  في 
ظل  في  للزيادة  قابلة  أميركي(  دوالر  مليار   21 )نحو 
ينسى  لن  أيضًا  كثيرة  وألسباب  النفط.  أسعار  ارتفاع 
بمناسبة  بالدهم  أحيتها  التي  االحتفاالت  العمانيون 
قابوس  السلطان  تولي  على  عامًا  أربعين  مــرور  ذكــرى 
مجموعة  بينها  من  ليس  ربما  ُعمان،  في  الحكم  مقاليد 
حتمًا  لكن  األربعين،  هدايا  اعتبرت  التي  المكرمات  من 
عندما  ــًا  ــام ع أربــعــيــن  قــبــل  ــا  م ــات  ــري ذك بينها  ســيــكــون 
شمال  من  الممتدة  اإلمبراطورية  صاحبة  ُعمان  تحولت 
إلى  إمكاناتها  تعود  دولة  إلى  البصرة  تخوم  إلى  إفريقيا 
القرن  في  الحياة  أسباب  ألبسط  تفتقد  الوسطى،  القرون 

العشرين.
مهرجانات  عشرة  مــن  أكثر  أحيت  قــد  ُعــمــان  وكــانــت 
األربعين  الوطني  بالعيد  احتفاالتها  بمناسبة  ضخمة 
شارك فيها عدد من ملوك وحكام العالم، كان أبرزهم ملكة 
بريطانيا إليزابيث التي قامت بزيارة تاريخية للسلطنة 
للسلطان  التهاني  خاللها  قدمت  ــام  أي أربعة  استمرت 
تعود  صادقة  عالقة  به  تربطها  التي  سعيد  بن  قابوس 

إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي.
ــي مــســقــط اســتــقــبــااًل  واســتــقــبــلــت مــلــكــة بــريــطــانــيــا ف
أسطوريًا. وفي نفس السياق فإن السلطان قابوس الذي 
في  ليس  سلطنته  توجه  أن  أكد  عمره  من  السبعين  بلغ 
البشر،  بناء  على  لإلنفاق  ولكن  التسلح،  على  اإلنفاق 
المركز  على  السلطنة  حصول  مع  متسقًا  جاء  الذي  األمر 
األمــم  أعلنته  الـــذي  البشرية  التنمية  تقرير  فــي  األول 
على  لكن  الماضي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  المتحدة 
إثر  كبيرة  أمل  بخيبة  أصيبوا  العمانيين  فإن  ذلك  رغم 
خروج منتخبهم من الدور األول في بطولة كأس الخليج 
20 التي استضافتها جارتها اليمن، ولم يتمكن المنتخب 
في  لعبها  التي  الثالث  المباريات  في  الفوز  من  الُعماني 
السابقة  البطولة  لقب  حامل  أنــه  رغــم  على  األول  ــدور  ال
خرج  قد  قبلها  وكان  متتابعتين،  لبطولتين  ووصيفها 
الذي  األمر  آسيا  أمم  وتصفيات  العالم  كأس  تصفيات  من 
مجهواًل  لوروا  كلود  الفرنسي  المدرب  مصير  معه  أصبح 

على رغم تصريحات البعض أنه مازال باقيًا.
إليه  عـــادت  الــريــاضــي  المشهد  ــإن  ف ــك  ذل ــم  رغ وعــلــى 
السلطنة  حققته  ــذي  ال الكبير  النجاح  بعد  االبتسامة 
الشاطئية  اآلسيوية  األلعاب  ــدورة  ل استضافته  خــالل 
لكن  وتايلند،  الصين  بعد  الثالث  المركز  حصدت  حين 
نجاح  ولكن  المفرح  وحــده  يكن  لم  الميداليات  مجموع 
يجعل  ــذي  ال ــر  األم الفرحة  وراء  كانت  ودقــتــه  التنظيم 
خاصة  أكبر،  بطوالت  تنظيم  في  يحلمون  العمانيين 
الفوز  في  أخيراً  نجحت  البعيدة  غير  جاراتها  إحدى  وأن 

بتنظيم كأس العالم في العام 2022.
أكثر   2010 ــام  ــع ال كــان  ــادي  ــص ــت االق الــجــانــب  وفــي 

استقراراً من العامين السابقين فقد شعر العمانيون بأن 
عند  توقفت  أنها  إال  غالبها  تراجع  عدم  رغم  على  األسعار 
حد معين في ظل بدء تعافي العالم من أزمته االقتصادية، 
ما  حسب  الناشئ  العماني  االقتصاد  على  تؤثر  لم  التي 
حجم  يؤكده  ما  وهــو  رسميون،  مسئولون  ــراراً  م صــرح 
الماضية  األربعة  األعــوام  خالل  أنجزت  التي  المشاريع 
ميناء  أبرزها  والتي  فيها  العمل  وبــدأ  وقعت  التي  وتلك 
المنطقة  في  التجارة  خارطة  يغير  أن  يتوقع  الذي  الدقم 

وخاصة في إمارة دبي التي ال تبعد كثيراً عن السلطنة.
كبيرة  ضجة  شهد  قد  الُعماني  الفني  المشهد  كان  وإذا 
رمضان  شهر  ــي  ف محلية  ــة  ــي درام ــال  ــم أع عــرض  خــالل 
والمنتديات  الصحف  ــي  ف مسبوق  غير  بنقد  قوبلت 
الحوارية فإن هناك توجها من قبل مجموعة من الشباب 
نصوصها،  وحدهم  يكتبون  درامية  أعمال  إنتاج  لتبني 
ــاء الــذيــن  ــدم ــق ــن الــكــتــاب ال وســيــنــاريــوهــاتــهــا بــعــيــداً ع
تم  التي  السابقة  الخطابات  نفس  يكررون  بأنهم  اتهموا 

تجاوزها، لكن بعض النقاد يرى أن هذا التوجه سيواجه 
بعقبات ليس آخرها الدعم المادي.

صوت  على   2010 الــعــام  ــودع  ت ُعــمــان  ــإن  ف وثقافيًا 
قلب  فــي  تقيمه  األول  كــبــيــريــن  ثقافيين  مــهــرجــانــيــن 
مسقط  فــي  تقيمه  واآلخـــر  طوكيو  اليابانية  العاصمة 
على  كرم  وعاميًا،  فصيحًا  عمانيًا  شاعراً   75 فيه  يشارك 
البهالني،  أبومسلم  الــراحــل  العماني  الشاعر  هامشه 

وشاعر قصيدة النثر المعروف سيف الرحبي.

لقطة التقطتها األقمار الصناعية لإلعصار وهو يضرب عمان 

§ مسقط - د ب أ

العام  من  حزيران  يونيو/  في  بالدهم  على  مر  الذي  »فيت«  اإلعصار  العمانيون  ينسى  لن   [
إال   ،2007 العام  في  »جونو«  إعصار  محنة  شهدوا  أن  بعد  األول  اإلعصار  ليس  أنه  رغم  الجاري، 
أن  خشية  الجميع  قلوب  في  الرعب  أدخل  أنه  إال  خسائره  محدودية  رغم  على  األخير  اإلعصار  أن 
يتكرر ما تكرر في 2007، فقد عاش جميع السكان وهم يعانون من رعبين اثنين، رعب اإلعصار 

الحالي ورعب ذكريات اإلعصار السابق.

االقتصاد وليس السياسة هو مصدر قلق اإليرانيين

»القاعدة« تحّول أعياد الميالد في العراق لمناسبة حزينة وأليمة

وبعد أن أكدت أن »احتفال ليلة عيد 
الميالد مناسبة كبيرة ومهمة بالنسبة 
لنا، كنا نحتفل بها كل عام نفرح بها مع 
القداس  ونحضر  واألصــدقــاء  ــارب  األق
العام  »هــذا  الطبيبة  هذه  قالت  فيه«، 
»ال  وأضافت  كثيراً«.  سيختلف  العيد 
ألننا  ــام  ع كــل  مثل  نفرح  أن  نستطيع 
أن  نستطيع  وال  أوالدنــــا  على  نــخــاف 
ــا فــي ظل  ــن ــت ــي ونــخــرج عــلــى راح ــأت ن

التهديدات الموجودة فعليًا«.
تــنــظــيــم  أطـــلـــقـــه  مــــا  أن  ـــت  ـــع ـــاب وت
إنما  فقط  تهديدات  »ليس  »القاعدة«: 
يستطيعون  يهددوه  ومن  تنفيذها  يتم 
سهولة«.  بكل  وقتله  إلــيــه  ــول  ــوص ال
العراق  فــي  الكنائس  مجلس  وألــغــى 
الــبــالد  ــاء  ــح أن جميع  ــي  ف ــاالت  ــف ــت االح
ــالة  ـــي وص ــداس روح ــق واخــتــصــرهــا ب

حزنا على مجزرة كنسية النجاة.
الكلدانية  الكنيسة  بطريرك  ــال  وق
ــران  ــط ــم ـــداد، ال ـــغ الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي ب
كنائس  »مجلس  إن  وردونــي  شليمون 
ودعــا  أسبوعين  قبل  اجتمع  ــراق  ــع ال

االحتفاالت  جميع  إلغاء  إلى  المؤمنين 
وجعلها تقتصر على احتفال روحي في 

الكنائس ألسباب احتياطية محزنة«.
كنسية  في  الكاهن  قــال  جهته،  من 
في  مذبحة  شهدت  التي  النجاة  سيدة 
الماضي،  األول  تشرين  أكتوبر/   31
»مناسبة  إن  قرياقوش  مخلص  األب 
الحزن  مع  اليوم  مختلفة  الميالد  عيد 
أبنائنا«.  بفقدان  كنيستنا  أصاب  الذي 
على  ستقتصر  »الــمــنــاســبــة  أن  ـــد  وأك
دون  مــن  الدينية  والشعائر  ــداس  ــق ال
وأضـــاف  ــال«.  ــف ــت االح مــظــاهــر  ــن  م أي 
تزين  كانت  »الكنيسة  إن  قرياقوش 
العام  هذا  لكن  عام.  كل  الميالد  بشجرة 
من  المظاهر  هذه  من  شيء  أي  نقيم  لن 
أجل حياتنا ووجودنا«، مشدداً على أن 
على  »سيقتصر  بالمناسبة  االحتفال 

القداس والصالة والصيام«.
محمد  يـــوســـف  ــــد  أك جـــانـــبـــه،  ـــن  م
بين  نجهز  »كــنــا  زهـــور  محل  صــاحــب 
كل  الميالد  لعيد  شجرة  و300  مئتي 
في  شجرة   15 سوى  أبع  لم  لكنني  عام 

هذا العام«. وفي مدينة الموصل )370 
كلم شمال بغداد( التي تضم عدداً كبيراً 
األكبر  الجزء  وشهدت  المسيحين  من 
قالت  المسيحيين،  ضد  االعتداءات  من 
»أيــن  بــحــزن  ــًا(  ــام ع  57( دانــيــل  مــريــم 
بالقتل  ابنها  فــقــدت  الــتــي  ــالم  ل العيد 
ــــداء هــذا  ــه أع ــارس ــم ــي الـــذي ي ــش ــوح ال

البلد؟«.
ابنها  التي  السيدة  ــذه  ه وأضــافــت 
عمره  من  والعشرين  الثانية  في  وهو 
والذي كان أبا لولدين أمام منزله بينما 
قبل  الجامعة  ــى  إل للتوجه  يهم  ــان  ك
أحفادي  أرى  وأنا  عيد  »أي  أشهر  ثالثة 
يبكون على أبيهم ويتحسرون على من 
ومالبس  الميالد  بشجرة  يأتيهم  كان 

العيد؟«.
زوجــة  وأرى  العيد  »أيــن  وتابعت 
تشكي  وكلمات  دموع  عينها  في  ولدي 
ــي خــلــفــتــهــا إيـــاد  ــت ـــدة ال ـــوح مـــن هـــم ال
على  وتتحسر  ــاء  ــري األب ــدم  ب ملطخة 
أول  في  لها  يقول  زوج  من  حنان  لمسة 
بخير؟«.  وأنــت  عام  كل  العيد  من  يوم 

العراق،  مدن  أكبر  ثاني  البصرة  وفي 
قال عضو مجلس محافظة البصرة عن 
األقليات مسيحي، سعد متي »أصدرنا 
إللغاء  البصرة  كنائس  مجلس  بيان 
أعياد  بمناسبة  االحتفاالت  مراسم  كل 
فقط  واالكــتــفــاء  السنة  ورأس  الميالد 

بإقامة القداس«.
»اعتذاراً  تضمن  البيان  أن  وأوضح 
بالمناسبة  المهنئين  استقبال  ــن  ع
سقطوا  الذين  األبــرار  لشهدائنا  أكرامًا 
في  النجاة  سيدة  كنيسة  مذبحة  في 
شهر  وحــرمــة  لقدسية  وكــذلــك  بــغــداد 

محرم إلخواننا المسلمين«. 
 31 ــي  ف اقتحموا  مسلحون  ـــان  وك
النجاة  سيدة  كنيسة  الماضي  اكتوبر 
وقتلوا  بــغــداد  ــط  وس ــرادة  ــك ال حــي  فــي 
وقضى  وكاهنين.  المصلين  مــن   44
شبكة  أعلنت  الــذي  االعتداء  في  أيضًا 
من  سبعة  عنه  مسئوليتها  »القاعدة« 
نصف  حــالــيــًا  ــاك  ــن وه ـــن.  األم عناصر 
مليون مسيحي في العراق مقابل 800 

ألف إلى 1,2 مليون في 2003.
وفي مدينة كركوك )255 كلم شمال 
ــس اســاقــفــة كــركــوك  ــي بــغــداد( قـــال رئ

إن  ــو  ــاك س ــس  ــوي ل ــدان،  ــل ــك ال للمسيح 
يحتفلوا  لن  العام  هــذا  »المسيحيين 
أمنية  ــاب  ــب ألس الــســنــة  رأس  ــاد  ــي ــأع ب
كبير«.  ــزن  وح بألم  يشعرون  وألنهم 
وما  النجاة  سيدة  »فاجعة  أن  وأضاف 
الشعب  وضــحــايــا  الــمــوصــل  شــهــدتــه 
يجعلنا  ــراق  ــع ال عــمــوم  ــي  ف الــعــراقــي 
من  الــعــيــد  ـــوم  ي ــي  ف ــالة  ــص ــال ب نكتفي 
نحتفل  أو  المهنئين  نستقبل  أن  دون 
واألسى  بالحزن  نشعر  ألننا  باألعياد 
ويعيشه  نعيشه  ـــذي  ال ــع  ــوض ال ــي  ف

الشعب العراقي«.

ــــوم الــثــلــثــاء  وكـــــان ســـاكـــا أعـــلـــن ي
بعيد  ـــاالت  ـــف ـــت االح ـــاء  ـــغ إل الــمــاضــي 
واالكتفاء  المدينة  في  العام  هذا  الميالد 
من  تهديدات  تلقيه  إثــر  على  بالصالة 
األعمال  رجل  وقال  »القاعدة«.  تنظيم 
عاما(   73( هندي  صباح  المسيحي 
ستكتفي  كــركــوك  كنائس  »جميع  إن 
أو  ــال  ــف ــت اح أي  نشهد  ـــن  ول ــالة  ــص ــال ب
ــــد أن  ــر فـــرح هـــذا الـــعـــام«. وأك ــاه ــظ م
بيوتهم  ــي  ف سيبقون  »المسيحيين 
ألن  وأصدقاءهم  معارفهم  يستقبلون 

حزنهم كبير«.

§ طهران - رويترز

مــحــمــود  ــــي  ــــران اإلي الـــرئـــيـــس  ـــه  ـــواج ي  [
الجبهة  على  متزايدة  ضغوطًا  نجاد  أحمدي 
مع  السياسية  الجبهة  على  كما  االقتصادية 
العقوبات  من  باالختناق  اإليرانيين  شعور 
ــاوف  ــخ ــم وال الـــوعـــود  تنفيذ  وعـــدم  ــة  ــي ــدول ال

المالية.
الوقود  على  الدعم  نجاد  أحمدي  وخفض 
لموازنة  دوالر  مليار   100 ليوفر  واألغــذيــة 
أي  مواجهة  على  البالد  قدرة  من  ويزيد  الدولة 
منتقدون  وقال  الوقود.  واردات  على  عقوبات 
التضخم  بانفالت  يخاطر  اإليراني  الرئيس  إن 
المستهلكين.  جانب  من  اضطرابات  وإثـــارة 
االقتصاد  فإن  اإليرانيين  من  لكثير  وبالنسبة 
الـــذي  ـــداع  ـــص وال الــرئــيــســيــة  مشكلتهم  هـــو 
كــانــت  إذا  ــا  ــم ب معنيين  ــر  ــي غ ــم  ــه ف ــم.  ــه ــؤرق ي
ـــراً ســالحــًا  ــور س ــط ــة ت ــي ــالم الــجــمــهــوريــة اإلس
المتحدة  الـــواليـــات  تــخــشــاه  ــا  م وهـــو  ــًا  ــووي ن
العقوبات  وأذكــت  طهران.  وتنفيه  وحلفاؤها 
مخاوف  للدعم  الحكومة  وخــفــض  الــدولــيــة 
صعوبة.  أكثر  ستصبح  الحياة  أن  من  عامة 
الثلثاء  ـــوم  ي الــمــتــحــدة  ـــات  ـــوالي ال وفــرضــت 
لزيادة  ــران  إي على  جديدة  عقوبات  الماضي 
الذي  النووي  برنامجها  بسبب  عليها  الضغط 
مخصص  ــه  إن اإلســالمــيــة  الجمهورية  تــقــول 
العلوم  مــدرس  وقــال  سلمية.  ألغـــراض  فقط 
قلقون  ــاس  ــن »ال ــري  ــي أم ـــاروق  ف السياسية، 
تهتم  أن  يمكنك  ال  ــادي.  ــص ــت االق ــع  ــوض ال ــن  م

على  القدرة  عدم  من  قلق  كنت  إذا  بالسياسة 
رغم  على  إنــه  محللون  ويقول  اإليــجــار«.  دفــع 
ضيق الناس بالوضع االقتصادي فإن من غير 
لم  حيث  الحكومة  ضد  قالقل  انطالق  المرجح 
حشد  على  الــقــدرة  المعارضة  ــادة  ق لــدى  يعد 

ــادة  إع أعــقــب  الـــذي  ــزاع  ــن ال وأدى  الجماهير. 
إلى   2009 العام  في  نجاد  أحمدي  انتخاب 
في  للنفط  مصدر  بلد  أكبر  خامس  إيران  وقوع 
قيام  منذ  داخلية  أزمــة  أكبر  براثن  في  العالم 
وتعميق   1979 العام  في  اإلسالمية  الثورة 

مدرس  وقال  الحاكمة.  النخبة  بين  الخالفات 
»تعبئة  حجتي:  ساماد  السياسية،  العلوم 
الناس إلثارة اضطرابات يكاد يكون مستحياًل 

في ظل غياب قيادة معارضة قوية«.
المعارضة  تقول  التي  االنتخابات  ومنذ 

ورجال  والتجار  الطلبة  تحييد  تم  زورت  إنها 
تعبئة  فــي  رئيسيًا  دوراً  لعبوا  الــذيــن  الــديــن 
المواطنين لإلطاحة بحكم الشاه المدعوم من 

الواليات المتحدة في العام 1979.
طهران  فــي  رفيع  غربي  دبلوماسي  ــال  وق
معارضيها  حــيــدت  الحاكمة  المؤسسة  إن 
بــاالنــشــقــاق.  ــارض  ــع م تعبير  أي  ــت  ــم ووص
سيفكرون  الشوارع  إلى  ينزلون  »من  وأضاف 
مكلفة  معارضة  أي  الحكومة  جعلت  مرتين. 
على  المحتجين  من  اآلالف  وأعتقل  للغاية«. 
التصويت.  بعد  السابقة  االنتخابات  مسار 
على  حكم  معظمهم  ــراح  س ــالق  إط رغــم  وعلى 
إلى  تصل  لمدد  بالسجن  شخصًا   80 من  أكثر 
حوكموا  الذين  من  اثنين  إعدام  وتم  عامًا.   16

بعد االنتخابات.
مدفوعات  إلى  مشيراً  حجتي  المحلل  وقال 
الحكومة  تدفعها  للفرد  دوالراً   40 تبلغ  شهرية 
ــداً  ج خطير  بشكل  يقامر  »إنـــه  للمحتاجين 
القاعدة  بين  وشعبيته  شرعيته  الستعادة 
مثل  يتصرف  فهو  السبب  ولهذا  األساسية... 
نجاد  أحمدي  »يحتاج  ــاف  وأض ــود«.  ه روبــن 
ــول  ــدخ ال ذوي  ــن  م ــن  ــي ــي ــران اإلي ــــوات  أص إلـــى 
المنخفضة لضمان تحقيق فوز في االنتخابات 

البرلمانية المقررة في العام 2012«.
الــبــالد.  ــي  ف تعتمل  ــاط  ــب اإلح مــشــاعــر  لــكــن 
وارتفعت أسعار معظم المنتجات االستهالكية 
ــاب الــدخــول  ــح ــن أص ــون م ــي ــران ــه اإلي ــواج وي
تدبير  في  صعوبات  والمنخفضة  المتوسطة 

احتياجاتهم.

مدرس  وهو  عامًا(   46( مالكي  حميد  وقال 
وله ثالثة أبناء »ال تكفي اإلعانة الشهرية التي 
بعد  الكهرباء  فاتورة  لسداد  دوالراً   40 تبلغ 
حياتي  تدبير  أستطيع  كيف  الــدعــم.  خفض 
األســعــار«.  ترتفع  عندما  دوالر   500 بمرتب 
إن  اإلنترنت  على  للمعارضة  مواقع  ــرت  وذك
بدأوا  اإليرانيين  الشاحنات  سائقي  من  آالف 

إضرابات بعد زيادة أسعار وقود الديزل.
ــل  ــداخ ــي ال ومـــن أجـــل تــهــدئــة الــمــواجــهــة ف
لعبة  في  أيضًا  نجاد  أحمدي  دخــل  والــخــارج 
منوشهر  خارجيته  ــر  وزي ــال  أق حينما  خطرة 
البرلمان  لرئيس  وثيقًا  حليفًا  كان  الذي  متقي 

علي الريجاني المنتقد لسياسات الرئيس.
أكبر  علي  تعيين  إن  سابق  مسئول  ــال  وق
الذرية  الطاقة  منظمة  ــرأس  ي ــذي  ال صالحي 
على  الخارجية  وزير  بأعمال  كقائم  اإليرانية 
يحمل  الدبلوماسية  للخبرة  افــتــقــاره  رغــم 
وقال  مباشرة.  غير  كانت  وإن  واضحة  رسالة 
المسئول طالبا عدم الكشف عن هويته »يكره 
مثله  يفكرون  الذين  االنتقادات.  نجاد  أحمدي 
ألنفسهم  يجدوا  أن  يستطيعون  الذين  فقط  هم 

مكانًا في مجلس وزرائه«.
نجاد  أحمدي  من  مقربون  مساعدون  وكان 
قد أثاروا غضب الكثيرين من المحافظين ومن 
بينهم أعضاء في البرلمان بسبب تصريحاتهم 
كثير  »يكن  المسئول  وقال  المحافظة«.  »غير 
لديه  وهــو  لصالحي  احترامًا  المشرعين  من 
البرلمان  موافقة  على  للحصول  جيدة  فرصة 

المطلوبة لتوليه المنصب«.

الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد 

مسيحيو العراق يلغون احتفاالت أعياد الميالد ويكتفون بالصلوات على أرواح ضحاياهم        )أ. ف. ب(

§ بغداد - أ ف ب

العراق  في  المسيحيين  من  كغيرها  العام  هذا  الميالد  عيد  بليلة  االحتفال  عدم  أسعد  فرقد  قررت   [
مذبحة  إثر  على  حزينة  التزال  وألنها  بالقتل  هددهم  الذي  »القاعدة«  تنظيم  من  لهجمات  تعرضهم  خشية 

كنيسة سيدة النجاة التي تنتمي إليها.
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2010 عام الصين بامتياز
نسخته  في  األميركي  الكونغرس  أقر   2010 العام  يدبر  أن  قبل   [
 )2 )س��ت��ارت  االستراتيجية  األسلحة  تقليص  معاهدة  الديمقراطية 
بشأن  ال��ت��ف��اؤل  نسبة  م��ن  رف��ع  ال��ذي  األم��ر  وم��وس��ك��و،  واشنطن  بين 
العام  في  السعيدة  النهاية  فهل  المقبل.  العام  في  الدولي  االستقرار 
انعكاسه  واحتمال  الدولي  االنفراج  نمو  إلى  تؤشر  أن  يمكن  الجاري 
الدول  بين  منافسات  من  تنتجه  وما  اإلقليمية  األزمات  على  اإليجابي 
إلى  أزماته  استنساخ  سيواصل  العالم  أن  أم  المقبلة  السنة  في  الكبرى 

نهاية؟ ال  ما 
تضاعيف  في  تفصيالتها  قراءة  يمكن  وإيجابية  سلبية  كثيرة  أجوبة 
في  ذلك  غير  تكون  قد  مكان  في  السعيدة  فالنهايات  الدولية.  السياسة 
الشرق  من  تبدأ  دراماتيكية  تحوالت  يشهد  العالم  ألن  أخ��رى،  أمكنة 
صينية   - أميركية  قمة  سيشهد  مثاًل  المقبل  فالعام  الغرب.  في  وتنتهي 
المسائل  لتبحث  ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر/   19 ف��ي  تعقد  واش��ن��ط��ن  ف��ي 
قوتين  أكبر  بين  التجاري  والتبادل  االقتصادي  والتعاون  الثنائية 
احتمال  تبحث  أن  يرجح  انعقادها  ينتظر  التي  القمة  وهذه  العالم.  في 
تدخل  بسبب  المتحدة  والواليات  الصين  بين  التجاري  الخالف  تطور 
التي  اإلعانات  وسياسة  العملة  بشأن  بيجين  على  وضغطها  واشنطن 

والتنافس. التقدم  على  الصناعة  قطاع  لتشجيع  تقدمها 
المسكوت  للخالف  الوحيد  المجال  ليس  التجاري   - النقدي  الجانب 
السياسة  تظهر  االقتصاد  جانب  إلى  فهناك  والصين.  أميركا  بين  عنه 
أن  بعد  الصين  اإلقليمي.  المجال  في  المتعارضة  وتجلياتها  الدولية 
دوليًا  الثانية  المرتبة  من  اليابان  إزاح��ة  في   2010 العام  في  نجحت 
قيادة  على  والتنافس  النفوذ  معركة  في  المتحدة  الواليات  مع  دخلت 
الجنوب  إل��ى  وت��اي��وان  الشمالية(  )كوريا  الشرق  أقصى  من  األقاليم 

وباكستان(. )الهند  الغربي  الجنوب  إلى  )فيتنام(  الشرقي 
الطرفين.  بين  للبحث  وقابلة  مختلفة  عناوين  هناك  ستكون  لذلك 
احتمال  تضاريسها  في  تتضمن  ألنها  للغاية  خطيرة  الكورية  فاألزمة 
متفجرة  أزم��ة  وه��ك��ذا  الشطرين.  بين  تقليدية  غير  مواجهة  ن��ش��وب 

الطرف  لكون  اق��ت��ص��ادي  منظار  م��ن  معها  التعامل  يمكن  ال  وممتدة 
وال��ع��دم«  »ال��وج��ود  زاوي��ة  م��ن  إال  معاركه  يقرأ  ال  ك��وري��ا  م��ن  الشمالي 

الكلية. الهزيمة  أو  الشامل  االنتصار  بمعنى 
ألن  وبيجين  واشنطن  بين  دول��ي��ة  ت��وت��ر  نقطة  ستكون  إذًا  ك��وري��ا 
المتوارث  بنفوذه  االحتفاظ  خالل  من  قوته  على  يراهن  األول  الطرف 
موقعه  على  يراهن  الثاني  الطرف  بينما  ال��ب��اردة«  »ال��ح��رب  حقبة  من 
األمنية  حدوده  ضمان  في  الطبيعي  وحقه  الحيوي  مجاله  في  الخاص 
تدخل  ب��دأت  مثاًل  الصين  المقبل.  العقد  في  حلقاتها  توسع  واحتمال 
أول  تدشين  قررت  إذ  المعاصر  تاريخها  في  األولى  للمرة  البحار  عالم 
العالقات  تحسن  ب��دء  مع  بالتوازي  المقبل  العام  في  طائرات  حاملة 

)تايوان(. الصغير  الصيني  جارها  مع  واالستثمارية  التجارية 
االقتصادي  طوره  في  اآلن  حتى  يزال  ال  وتايبيه  بيجين  بين  التقارب 
لتايوان  األكبر  التجاري  الشريك  تعتبر  الصين  أن  التقارير  كشفت  إذ 
االقتصادي  المتغير  وهذا   .2007 العام  منذ  لها  تصدير  سوق  وأكبر 
بين  التقليدي  التوتر  حدة  تخفيف  في  السياسي  م��ردوده  له  سيكون 
لعبة  ف��ي  أث���ره  س��ي��ت��رك  م��ا  المقبل  ال��ع��ق��د  خ��الل  الصينيين  األخ��وي��ن 

الشرق. أقصى  في  التحالفات 
الفيتنامي  جارها  مع  عالقاتها  تحديث  إلى  الصين  تتوجه  تايوان  إلى 
تفتح  اقتصادية  خطوات  يتخذ  بدأ  األولى  القراءات  من  يبدو  كما  الذي 
للدولة.  ال��واح��د  ال��ح��زب  وإدارة  إش��راف  ظ��ل  ف��ي  العالم  على  ال��س��وق 
والتعايش  ال��دول��ي  التعامل  في  الصيني  النموذج  فيتنام  واستلهام 
بيجين  دور  يعزز  أن  يمكن  السوق  ورأسمالية  الدولة  اشتراكية  بين 
)التساكن  السياسة  طور  من  التقليدي  االيديولوجي  نفوذها  ويدفع 

االستثماري.  - التجاري  والتفاعل  االقتصاد  طور  إلى  الجواري( 
بين  الثنائي  التعاون  في  الخاص  موقعها  باكستان  تحتل  فيتنام  إلى 
بدأت  وهي  جديدة  ليست  الطرفين  بين  فالعالقات  آباد.  وإسالم  بيجين 
حدودي  خالف  حال  في  كانت  حين  لباكستان  الصين  حاجة  إطار  في 
السوفياتي   - الصيني  التنافس  خ��الل  الحاجة  وت��ط��ورت  الهند.  مع 

غريمها  على  للضغط  نيودلهي  ورق��ة  استخدام  إل��ى  موسكو  ولجوء 
االجتياح  بعد  أفغانستان  أزم��ة  ظ��ه��رت  وح��ي��ن  بيجين.  ف��ي  المتمرد 
والتقنيات  بالمال  ودعمتها  باكستان  مع  الصين  تعاونت  السوفياتي 
على  المعطوف  الغزو  مواجهة  في  الصمود  على  ق��ادرة  تكون  حتى 

والتيبت. كشمير  أزمتي  في  المتمثلة  الهندية  المخاطر 
الذي  التحالف  وق��ان��ون  األط��راف  وتعادلت  األح��وال  تغيرت  اآلن 
بحدود  يتبدل  أخ��ذ  ال��م��اض��ي  ال��ق��رن  ستينيات  ف��ي  ق��واع��ده  تأسست 
ال��ص��اع��دة  ال��ه��ن��د  ع��ل��ى  االن��ف��ت��اح  ق���ررت  ال��م��ت��ح��دة  ف��ال��والي��ات  نسبية. 
التجارية  العالقات  تدهورت  حال  في  االحتياطي  البديل  ذلك  لتكون 
االحتكار  من  الهند  ورقة  تسحب  أن  واشنطن  تريد  كذلك  الصين.  مع 
فراغات  تاركة  أفغانستان  من  لالنسحاب  تستعد  مرحلة  في  الروسي 

اآلسيوي. المحيط  في  وانتشارها  تمددها  يستبعد  ال  أمنية 
على  ح��س��اب  دون  م���ن  ي��م��ر  ل���م  ال��ه��ن��د  إل���ى  أوب���ام���ا  ب�����اراك  ت��وج��ه 
خسارة  من  تخوفت  باكستان  واإلقليمية.  الدولية  األصعدة  مختلف 
في  أوب��ام��ا  زي��ارة  ق��رأت  وموسكو  واش��ن��ط��ن.  م��ع  التقليدي  تحالفها 
العهد  من  الموروث  الروسي  للنفوذ  أميركية  تطويق  محاولة  سياق 
أميركية  خطة  وج��ود  احتمال  م��ن  قلقها  أب��دت  وبيجين  السوفياتي. 
هيبة  لكسر  اقتصاديًا  والنامية  البشرية  الهند  ق��وة  استخدام  تريد 

القارة. في  الصين 
وين  الصيني  الوزراء  رئيس  أقدم  المتخالفة  اإلشارات  هذه  بسبب 
قيمتها  وصلت  معها  اتفاقات  وتوقيع  آباد  إسالم  زيارة  على  جياباو 
خاللها  وقع  لنيودلهي  مشابهة  بزيارة  قام  كذلك  دوالر،  مليار   25 إلى 

دوالر. مليار   16 بقيمة  تجارية  صفقات 
مع  التعامل  إط��ار  في  وأميركا  الصين  بين  اللعبة  قواعد  اختالف 
الشرق  أقصى  في  وتايوان  كوريا  على  المباشر  وانعكاسه  األقاليم 
دفعت  الغرب  جنوب  في  وباكستان  والهند  الشرق  جنوب  في  وفيتنام 
بين  تقليدية  عالقة  تعويم  إلعادة  نيودلهي  باتجاه  التحرك  إلى  موسكو 
لمواجهة  مستعدة  روسيا  تكون  حتى  األعلى  إلى  وتطويرها  الطرفين 

أفغانستان  م��ن  األم��ي��رك��ي  ال��ع��س��ك��ري  االن��س��ح��اب  ب��ع��د  م��ا  ت��داع��ي��ات 
الوسطى  آسيا  دول  في  العنف  ب��ؤر  انتشار  احتمال  من  والمخاوف 
الممتد  األزمات  وقوس  التوتر  مناطق  وبين  بينها  والفاصلة  المحاذية 

القديمة(. )التجارة  الحرير  طريق  على 
الدولة  فهذه  بامتياز.  الصين  وعام  آسيا  سنة  فعاًل  كان   2010 العام 
وبدأت  السياسة،  إلى  )التجارة(  السوق  من  رويدًا  تنتقل  أخذت  الكبرى 
منطقة  في  أوروب��ا  استقرار  لتعزيز  دولية  نقدية  حاجة  إل��ى  تتحول 

اآلسيوية. الدائرة  في  المتحدة  للواليات  منافسة  وقوة  اليورو، 
ف��ال��ص��ي��ن ال��ت��ي ب���دأت م��ن ال��ث��ورة )االي��دي��ول��وج��ي��ا( وان��ت��ق��ل��ت إل��ى 
النقدية  ال��ق��وة  توظيف  إع��ادة  ف��ي  نجحت  ال��س��وق(  )آل��ي��ات  االق��ت��ص��اد 
الجغرافي  المحيط  م��ع  نامية  سياسية  ع��الق��ات  لترتيب  التجارية   -
أو  ق��دي��م��ة  م��ص��ال��ح  ت��ن��ظ��ي��م  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  س���واء  ال��ح��ي��وي  وال��م��ج��ال 

أمس. خصوم  مع  ومعابر  قنوات  فتح  مستوى 
االقتصاد  ف��ي  المتحدة  ال��والي��ات  تنافس  ك��ب��رى  ق��وة  اآلن  الصين 
المعادلة  في  األق��وى  الطرف  دور  تلعب  اآلن  في  ولكنها  السياسة  ال 
تحت  وباكستان  بالهند  وانتهاء  وت��اي��وان  ك��وري��ا  م��ن  ب��دءًا  اآلسيوية 
روسيا.  مع  المصالحة  مظلة  إطار  وفي  أميركا  مع  القلق  التفاهم  سقف 
سعيدة  بمشاهد  انتهى   2010 العام  إن  القول  يمكن  االعتبارات  ولهذه 
النووية(  الرؤوس  )تقليص  موسكو  مع   2 ستارت  الكونغرس  أقر  حين 

واشنطن. في  الصيني  الرئيس  الستقبال  يستعد  وبدأ 
 2011 العام  يكون  أن  ويرجح  بامتياز  للصين  كان  الماضي  العام 
للتقاليد  رم���زًا  التنين  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ص��ف��راء  ال��ق��وة  لمصلحة  أي��ض��ًا 
ناعمة  قوة  الصينية  األسطورة  بحسب  والتنين  عصور.  منذ  المتوارثة 
به.  تحدق  التي  المخاطر  من  لإلنسان  حامية  قوة  وهو  مخيفة  وليست 
وفق  ولكنه  األرض،  على  له  وجود  وال  نوعه  من  غريب  وحش  فالتنين 
الذي  الجميل«  »الوحش  دور  التاريخية  المخيلة  في  يمثل  األسطورة 
في  االسطورة  مثال  على  الصين  تكون  فهل  البشر.  راحة  على  يسهر 

يدري. من  الخرافات؟  يتخطى  أخذ  عصٍر 

الجامعات األكاديمية المستدامة
رسائل  دوري��ة  وبصورة  وأخ��رى  فترة  بين  تصلني   [
فيها،  درس���ت  ال��ت��ي  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة  م��ن  إل��ك��ت��رون��ي��ة 
ت��ش��ت��م��ل ع��ل��ى األن��ش��ط��ة ال��م��ه��م��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة خ���الل ال��ف��ت��رة 
واألكاديمية  الطالبية  المجاالت  في  وإنجازاتها  الماضية، 
ال��م��ت��ن��وع��ة، وأخ���ب���ار ال��ط��ل��ب��ة ال��م��ت��خ��رج��ي��ن ف���ي ال��س��ن��وات 
حلقة  ه��ي  اإللكترونية  ال��رس��ال��ة  ه��ذه  الماضية.  وال��ع��ق��ود 
لشعار  وتنفيذًا  المتخرجين  والطالب  الجامعة  بين  الوصل 

ج��م��ع��ي��ة ال��خ��ري��ج��ي��ن »ج��ام��ع��ت��ك ح��ي��ات��ك« وه���ي ع��ن��وان 
الذي  العالي  التعليمي  والنظام  الطالب  بين  األبدية  الرابطة 

التنسى. سنوات  فيه  قضى 
في  ك��ت��ي��ب��ات  م��ن  ت��ط��ورت  ال��وص��ل  حلقة  ال��ع��م��وم،  ع��ل��ى   
في  م��ن��زل��ي  ع���ن���وان  ال���ى  ت��رس��ل  ك��ان��ت  ب��ري��دي��ة  م��ظ��اري��ف 
الخطوة  وهذه  إلكترونية  رسائل  إلى  بريطانيا  من  البحرين 
الوضع  لتحسين  مستدامة  خطة  من  ج��زءًا  كانت  المبدئية 
خبر  هو  المقال  هذا  كتابة  مناسبة  العتيدة.  للجامعة  البيئي 
البيئي  اللقب  على  الجامعة  لهذه  الجامعي  الحرم  حصول 
البيئية  المراجعة  متطلبات  استيفاء  في  نجاحها  بعد  الفضي 
الحصول  ن��ح��و  ال���دؤوب  وسعيها  ع��ل��ي��ا،  م��راق��ب��ة  ج��ه��ة  م��ن 
حسب  ال��ق��ري��ب  المستقبل  ف��ي  ال��ذه��ب��ي  البيئي  اللقب  على 
فإنها  وبالتالي  للجامعات  البيئية  البريطانية  التصنيفات 
باالندماج  البيئي  بالواقع  المهتم  القارئ  لتعريف  فرصة 
االستدامة  ومشاريع  العالي  التعليم  قطاع  بين  الحاصل 

. لحقيقية ا
تعترف  أن  العالي  التعليم  مؤسسات  على  يجب  بداية، 
البيئة،  على  بصمة  لها  حرمها  ف��ي  القائمة  األن��ش��ط��ة  ب��أن 
التنمية  تشجيع  في  وتخفيفي  محوري  دور  فعليها  ثم  ومن 
خلق  أن  فيه  الش��ك  مما  األوس��ع.  المجتمع  في  المستدامة 
في  الحياة  ديناميكية  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  النظامية  األسس 
ب�«الحرم  يعرف  ما  إضافة  تم  فقد  وبالتالي  الغربية  الدول 
نظم  ف��ي   »Eco-campus« أو  اإلي��ك��ول��وج��ي«  الجامعي 
البيئي  البرنامج  ه��ذا  تنفيذ  م��ن  األه���داف  البيئية.  اإلدارة 
الجامعات  إلدارات  ال��ح��ض��اري��ة  ال��م��م��ارس��ة  تشجيع  ه��ي: 
األزم��ة  األدوات  توفير  طريق  عن  البيئية  االستدامة  نحو 
تدريجيًا  مكافأتها  ثم  ومن  المضمار،  هذا  في  لمساعدتها 
اإلن��ج��از  م��ج��ال  ف��ي  مختلفة  م��س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ب��ال��ح��ص��ول 
السبب  مراقبة.  جهاز  قبل  من  مهنية  مراجعة  بعد  الفعلي 
المسعى  بهذا  العالمية  الجامعات  معظم  الهتمام  الحقيقي 
المفاتيح  ك��إح��دى  ال��م��س��ت��دام��ة  التنمية  إدراج  ه��و  البيئي 
مجال  في  االستراتيجية  خططها  في  للتحديث  األساسية 

العالي.  التعليم 
رئيسية  محاور  بثالث  يعنى  المستدامة  التنمية  مفهوم 
وحماية  االجتماعية،  والتنمية  االقتصادية،  التنمية  هي: 
التنمية  فضلعا  العالي  التعليم  لمؤسسات  بالنسبة  البيئة. 
المسئولية  تنفيذ  بهما  يعنى  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ؤس��س��ات واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ع��ام��ة 
مستقل  محور  لها  يكون  أن  يجب  البيئة  حماية  فإن  وبالتالي 
تطوير  عند  تستخدم  و  اليومية  الجامعية  الحياة  في  وتدمج 

التحتية. بنيتها 
أن  ال��ق��رار  م��ت��خ��ذي  ع��ل��ى  ال��ت��ي  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  األه���داف 
التعليم  م��ؤس��س��ات  واس��ت��دام��ة  البيئة  لحماية  بها  يهتموا 
من  للحد  البيئية  اإلدارة  ن��ظ��م  تطبيق  أواًل،  ه��ي:  ال��ع��ال��ي 
وال��ك��رب��ون  ال��ط��اق��ة  م��واض��ي��ع  مثل  بالبيئة  ال��ض��ارة  اآلث���ار 
لتغيير  وال��ط��الب  ال��م��وظ��ف��ي��ن  ت��ح��ف��ي��ز  ث��ان��ي��ًا،  وال��ن��ف��اي��ات، 
بيئة  ل��ح��م��اي��ة  ال��م��س��ئ��ول��ي��ة  وت��ح��م��ل  ال��ش��خ��ص��ي  ال��س��ل��وك 
القيادة  شعلة  تحمل  ث��ال��ث��ًا،  ال��دراس��ي��ة،  وال��ف��ص��ول  العمل 
مجال  ف��ي  ال��ري��ادة  راب��ع��ًا،  للتغيير،  ال��م��دن��ي  المجتمع  ف��ي 
مجال  في  الشركات  دعم  على  للحصول  البيئية  االستدامة 
على  وال��ح��ص��ول  أق��س��ام��ه��ا  إل��ى  ال��ط��الب  وج���ذب  األب��ح��اث 

والخاص. العام  القطاع  شركات  من  الرعاية 
حتى  بقوم  ما  اليغير  اهلل  »إن  وتعالى  تبارك  قال  ختامًا، 
االستدامة  ي��ك��ون  أن  نتمنى  وب��ذل��ك  بأنفسهم«  م��ا  يغيروا 

الحديثة. االستراتيجية  الخطط  من  فعلي  جزء 
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 بعد تشكيل الحكومة العتيدة... 
السياسيون العراقيون َيْهُجوَن أنفسهم

جلساتها.  أولى  )الجديدة(  العراقية  الحكومة  َعَقَدت  أيام  قبل   [
يظل  ي  الُمتبقِّ لكن  انتهى،  العراقي  الحكومي  التشكيل  من  كبير  جــزٌء 
النيابة  المناصب  احتساب  دون  وزارة   42 هو  ـــوزارات  ال عــدد  ثقياًل. 
ِزْيَدت  وقد  الــوزراء.  رئيس  وُنواب  الجمهورية  رئيس  ُنواب  التنفيذية. 
للكتل  السياسية  الترضيات  بغرض  وزارات  بأربع  المذكور  التشكيلة 

المتخاصمة بعد أن كانت 38 وزارة فقط.
وزارة  عَشر  ــَد  وأَح البرلمانية.  الثقة  ناَلت  وزارة  وعشرون  تسعة 
بِقَيت شاِغرة. وثالث وزارات أمنية )الداخلية والدفاع واألمن الوطني( 
لنفسه  وتسييرها  إدارتها  المالكي  فأحال  الفائرة  الُكتل  عليها  تتوافق  لم 
يتعّطل  أن  منه  خشية  لها  الستيزارهم  »المستقلين«  تسمية  ينتظر  ولم 
الُمدة  مــن  يتبقَّ  لــم  ــذي  ال الــوقــت  فــي  أكــثــر،  )التشكيلة(  عنها  اإلعـــالن 
شهر  من  والعشرين  الرابع  في  )تنتهي  أيام  سوى  القانونية  الزمنية 

الجاري(. ديسمبر 
التشكيلة  تلك  حول  مالحظتان  عدد  ى  تتبدَّ المشهد  ذلك  وأمــام  هنا 

الوزارية ُيمكن اإلشارة إليها كالتالي:
الوزارية  التشكيلة  أن  الُمْسَتْوَزَرة  األسماء  نت  بيَّ األولى:  المالحظة 
الزمنية  فالُمّدة  الَفْتق«.  من  ــُم  أرَح ْتُق  »الرَّ نظرية  وفق  كانت  العتيدة 
أو  جيدة  تشكيلة  إنجاب  على  ــادرة  ق تُكن  لم  الحكومة  ــالن  إلع قانونًا 
التــزال  العراقية  السياسة  ذاكــرة  أن  وخصوصًا  الطموح.  بمستوى 
يتوافق  لكي  بكافية  أيامها  حينها  تكن  لم  خلت  أشهر  بتسعة  مزكومة 
القبول  أصبح  وبالتالي  لــلــوزراء،  رئيس  اســم  على  بنقائضه  الَجْمع 
التي  العرجاء  الخيارات  على  ُيراَكم  خياراً  حتى(  )وبأدناه  بالموجود 
كإقرار  سياسية  أفــعــال  مــن  تالها  ــا  وم السياسية  العملية  بها  ــدأت  ب

الدستور أو المحكمة العليا أو إجراء االنتخابات المحلية والتشريعية، 
وهو ما ضاَعَف من اإلشكال.

 17 هي:  األخير  للتشكيل  والنهائية  ــة  لــيّ األوَّ الِقْسمة  كانت  فقد  لذا 
الئتالف  وزارات  وسبع  للعراقية.  وزارة  و11  الوطني.  للتحالف  وزارة 
لكن  منهما.  لكّل  وزارة  واألقليات  الوسط  وائتالف  الكردستانية.  الكتل 
لة« بين منتسبيها.  تلك الِقسمة كانت »ُمْجَمَلة« للكتلة الواحدة و«ُمفصَّ
للكتلة  الرئيسية  لة  والُمشكِّ النافذة  التيارات  فــإن  الحالة  هــذه  وفــي 
)وهو  خياراتها  تسمية  على  الحاالت(  هذه  مثل  )في  األقدر  هي  الواحدة 
التثليث  بخيار  الُمؤّطرة  المالكي  خيارات  احتساب  مع  فعاًل(  حصل  ما 
فيتو  ووجود  ُمرشحين  ثالثة  أحد  من  واحد  تسمية  في  للكتل  الــوزاري 

الباِقَيْين. على  ِقَبِله  من 
للنقل  وزيـــراً  العامري  ــادي  ه ن  ُيعيَّ فحين  جــيــداً.  األســمــاء  الحظوا 
ن  ُيعيَّ وعــنــدمــا  ــال.  ــي ــخ ال ــن  م ــًا  ــرب ض لــيــس  نــقــولــه  ــا  م أن  مــعــنــاه  ــذا  ــه ف
مشابه  ــر  األم ــإن  ف عظام  جـــّراح  ــو  وه للمالية  ـــراً  وزي العيساوي  ــع  راف
)وزيــر  الدليمي  سعدون  على  ــر  األم وينسحب  أيــضــًا.  األول  للتعيين 
العالي  للتعليم  كوزير  األديــب  وعلي  للثقافة،  كوزير  األسبق(  الدفاع 
ونصار  لالتصاالت،  كوزير  ــالوي  ع توفيق  ومحمد  العلمي،  والبحث 
وحسين  سميسم  ولواء  االجتماعية  والشئون  للعمل  كوزير  الربيعي 
الكتل  من  الُمختارون  الوزراء  من  المنتقاة  الجوقة  وبقّية  الشهرستاني 

الدينية. والمراجع 
بالتأكيد فإن هذا األمر ُيؤّثر بشكل مباشر على الكفاءة اإلدارية وقدرة 
منصب  هو  ــوزارة  ال منصب  أن  صحيح  أداء.  أفضل  تقديم  على  الوزير 
سياسي  هو  المنصب  ذلك  أن  يعني  ال  ذلك  لكن  شيء،  كل  قبل  سياسي 
ُتحاكي  حقيقية  خبرات  إلى  يحتاج  تنفيذي  إطــار  يتخلله  بل  صــرف، 
صلة  ذات  الوزارة  تلك  كانت  إذا  خصوصًا  المعنية،  الوزارة  عمل  طبيعة 

وميدانية. َخَدمّية 
كان  الــطــاقــة  لشئون  ــــوزراء  ال رئــيــس  نــائــب  منصب  تتخّيل  أن  ــك  ل
حسين  توزير  على  معترضين  كانوا  األكراد  لكن  للصدريين.  مخصصًا 
َض  ــوِّ وُع األول،  المنصب  األخير  فأعطي  النفط  ــوزارة  ل الشهرستاني 
وتـــوازي  ســيــاديــة  وزارة  باعتبارها  التخطيط،  بـــوزارة  الــصــدريــون 
وَعْين  يحصل  ذلك  أن  يعني  هذا  البداية.  في  منه  ُحِرموا  الذي  المنصب 

الكفاءات. وليس  الترضيات  على  السياسيين 
»ال  أنــهــا  لة  الُمشكَّ وزارتـــه  عــن  ــال  ق المالكي  نـــوري  الــــوزراء  رئــيــس 
جرى  ما  بكل  مقتنعًا  لسُت  »أنــا  مضيفًا  الطموح«.  مستوى  إلى  ترقى 
الشراكة  حكومة  التعددية،  ضريبة  لكنها  الحالية،  التشكيلة  وأنتج 
بسبب  العالم،  في  التشكيل  حيث  من  الحكومات  أصعب  من  الوطنية 
يطالب  الكل  أن  السيما  والمذهبية،  والدينية  القومية  االنتماءات  تعدد 
ُيَعاد  أو  أشهر  ستة  بعد  الحكومة  هذه  تنهار  وقد  الحكومة«.  في  بتمثيله 
ائتالف  عضو  البطيخ  جمال  بذلك  صّرح  كما  تقدير  أقل  على  تشكيلها 

العراقية التي يتزعمها إياد عالوي.
الِوزر  هذا  تتحّمل  َمْن  هي  فيها  التيارات  ونفوذ  الكتل  أن  هو  األمر  ختام 

وليس المالكي إذا ما استبعدنا نظرية »الذنب الموروث«. 
ن  َبيَّ الكتل  ألفــراد  ُمــِنــَح  ــذي  ال التوزير  أن  وهــي  الثانية:  المالحظة 
وليس  وأفــرادهــا  ناتها  ُمكوِّ بين  القائمة  والعالقة  الكتل  تلك  هشاشة 
نات.  الُمكوِّ تلك  أولويات  في  جليًا  ذلك  ظهر  وقد  فقط.  الحكومة  هشاشة 
ففي كتلة العراقية بزعامة عالوي ظهر حجم الخالف القائم بين أفرادها 
حسن  مواقف  في  ذلك  مراجعة  وُيمكن  النوايا.  في  ك  والشَّ التخوين  لحّد 
استقّلت  التي  ــواب  ن العشرة  كتلة  ــي  وف بــل  البطيخ  وجــمــال  العلوي 
على  التوافق  أعقبت  التي  التسويات  بواكير  منذ  الكتلة  ُعموم  عن  برأيها 

التشكيلة. أسماء  اختيار  وبداية  المالكي 
ما  الكتل  تلك  داخل  ونقيضها  التوافقات  أن  ُيظِهر  حقيقته  في  أمر  وهو 
وُمؤقت،  آني  بشكل  المجموع  هّم  إلى  َتسُكن  مؤقتة  اختزاالت  إلى  هي 
األولويات  تتبدل  التسويات  وتبدأ  السياسية  الحالة  تنضح  إن  ما  لكن 
العراقية  كانت  لقد  وطائفية.  وقومية  سياسية  حــاالت  بين  ما  لتقفز 
رئيسًا  المالكي  تسمي  ِقــبــال  فــي  الشكيمة  قــوّيــة  الــحــال(  مثال  ــو  )وه
إقليميًا،  ًا  همَّ وتجعلها  الموضوع  ل  ُتَدوِّ أن  استطاعت  إنها  بل  للوزراء، 
الحكومة  في  مشاركتها  ضمن  القوة  تلك  جعل  في  اآلن  فشلت  أنها  إاّل 

الُمقبلة، رغم أن مداوالت الحاضر سياسية وإعالمية.
إلى  الترضيات  من  السياسيين  عين  تتحّول  هو  ذلك  كّل  من  يهم  ما 
تنقطع  ال  وكهرباء  آمنة  حياة  إلــى  يتوقون  الذين  أنفسهم  العراقيين 
ومعهم  األيام  من  الخمسة  الماليين  جراح  وتضميد  تقاعدية  ومعاشات 

أرملة. المليوَنْين  أعدادهم  تجاوزت  الذين  أمهاتهم 

محمد عبداهلل محمد

mohd.abdulla@alwasatnews.com

رحيل الشيخ العكري... صاحب تجربة اإلصالح االجتماعي الميداني
 لم يجد الشيخ العكري حرجًا في دخول أي مكان، وااللتقاء مع أٍي كان 
التداعيات،  عن  النظر  بصرف  اإلصالح  من  الممكن  القدر  تحقيق  أجل  من 
الدعاة  من  الكثير  ــاط  أوس في  قبل  ذي  من  معهوداً  يكن  لم  أسلوٌب  وهو 

الدينيين وحتى السياسيين.
مواقف جمة يمكن من خاللها قراءة النهج االجتماعي للشيخ العكري، 
الصباح  بواكير  منذ  العكري  يخرج  حيث  الــيــوم،  برنامجه  خــالل  من 
وكثير  األســواق،  في  التجوال  كثير  فكان  اليومي،  االجتماعي  عمله  الى 
العكري  الشيخ  يقحم  ولم  االجتماعية.  الفئات  مختلف  مع  المخالطة 
والتيارات  الخطوط  ــل  داخ االجتماعية  االنقسامات  خضم  فــي  نفسه 
والثمانينيات،  السبعينيات  عقدي  في  أوجها  بلغت  التي  اإلسالمية 
على  كالتسابق  الديني  النفوذ  مواقع  على  الــصــراع  في  تمثلت  ــواء  س
واستقطاب  الدينية  والمراكز  والحسينيات  المساجد  على  االستحواذ 

الجماهير. 
وتبنى  والمؤلفات،  الكتب  نشر  عاتقه  على  العكري  الشيخ  ــذ  وأخ
بعض  ــع  م ــاون  ــع ــت ــال ب كــبــيــرة  بــكــمــيــات  ــًا  ــان ــج م ــا  ــه ــع ــوزي وت طباعتها 
المؤلفات  أبرز  ومن  ذاتها،  ــداف  األه يشاطرونه  ممن  ماليًا  الميسورين 
التي لقيت رواجًا كبيراً كتاب »تعليم الصالة« الذي كتب مقدمته العالمة 
الهشيم  في  النار  كانتشار  انتشر  والذي  المدني،  سليمان  الشيخ  الراحل 
القرن  من  التسعينيات  مطلع  في  الشيعية  االجتماعية  األوســـاط  في 

الماضي. 
يمكن قراءة نهج الشيخ العكري عبر التأمل في نشاطاته االجتماعية 
لدى  شهرة  األكثر  العكري  الشيخ  فيه  كــان  الــذي  الحد  إلــى  الميدانية، 
الفتيات من صغار السن الالتي كان ال يفتأ من حثهن - بأسلوب أبوي - 
على ارتداء الحجاب، وشوهد أنه يوزع أنواعًا متعددة من الزي اإلسالمي 

للفتيات وخصوصًا في المواسم الدينية حيث يتجمع اآلالف.
لم يكن الشيخ العكري يرى في المآتم والحسينيات التي ارتقى الكثير 
من منابرها على مدى عقود من الزمن أماكن للحزن فحسب، بل كان يؤمن 

بأنها مؤسسات بالغة األهمية وأندية اجتماعية وبؤر تجمعات شعبية 
لإلصالح  مشروعه  منها  ينطلق  التي  الــنــواة  تكون  أن  يمكنها  كبيرة 

االجتماعي. 
على  حرصه  العكري،  الشيخ  تجربة  في  المشهودة  الحوادث  ومن 
لسموه  ليرفع  ـــوزراء  ال رئيس  لسمو  األسبوعي  المجلس  في  التواجد 
الزواج  تسهيل  أثر  عن  جهوري  بصوٍت  يتحدث  وكان  الشباب  مطالب 
وتوفير فرص عمل للشباب في االستقرار االجتماعي. وتبنى فتح العديد 
من المشروعات الذاتية إلشاعة ثقافة الزواج من دون كلف مالية باهظة 
األحــاديــث  استحضار  على  ــاز  ــك االرت أساسين:  محورين  على  معتمداً 
الحاثة على تسهيل الزواج، وكان يردد في مسامع كل الشباب حديث أن 

»المصطفى )ص( زّوج النور من النور )عليًا وفاطمة( بما تيسر«.
وكان الشيخ العكري يقتنص أية فرصة للمجاهرة بالدعوة لإلصالح 
التشييع  مراسم  في  المسئولين  كبار  تواجد  يستثمر  وكان  السياسي، 
لعدد من الوجهاء ليمسك )المايكرفون( مناديًا باإلصالح. ودفع الشيخ 
العكري ثمن مواقفه السياسية الجريئة، فقد قضى خمسين شهراً قابعًا 
خلف زنزانات السجن وظل رافضًا وساطات إطالق سراحه مقابل تهدئة 
جوابه  ــان  وك العالي  خطابه  وسقف  واالجتماعي  السياسي  حراكه 
ما  لبث  فرصة  وجدها  إليه«،  يدعونني  مما  إلى  أحّب  »السجن  المعروف 

يؤمن من أفكار داخل المعتقل وبين صفوف الشباب.
زوايــا  من  قراءتها  يمكن  العكري  الشيخ  تجربة  في  الذاتية  النزعة 
االجتماعي  نهجه  تداعيات  اآلخرين  تحميل  عدم  في  رغبته  أولها  عدة، 
والصراعات  التباينات  صومعة  في  الدخول  عدم  وكذلك  الشخصي، 
عند  موقفًا  غالبًا  منها  وقف  التي  المتعددة  والمرجعيات  التيارات  بين 

منتصف الطريق رغم تالقيه أو اختالفه معها.
عمامة الشيخ العكري وعكازه سيظالن شاهدين على رجل دين سجل 
بصمته الخاصة في ميدان اإلصالح االجتماعي والسياسي، وبقي حاماًل 

لما يؤمن من قيم وحريصًا على نشرها على مدى عقود من الزمن.

حيدر محمد

haidar.mohammed@alwasatnews.com

فقدته  الذي  العكري  علي  محمد  الشيخ  المرحوم  تبنى   [
اإلص��الح  نمط  ف��ي  ف��ري��دًا  نهجًا  )الجمعة(  أم��س  البحرين 
لحواجز  االلتفات  دون  من  والمباشر  الميداني  االجتماعي 
يشار  الذين  الرواد  من  ويعد  والمكان،  والزمان  الشخوص 
اليهم بالبنان في التيار اإلسالمي الشيعي في البحرين منذ 

منتصف خمسينيات القرن الماضي.
مغايرًا  ذاتيًا  خطًا  شبابه  ريعان  منذ  العكري  الشيخ  انتهج 
وتمثلت  كثيرة،  أحيان  في  العام  الحراك  من  ديناميكية  أكثر 
خ��ط��وط��ه ال��ع��ري��ض��ة ف��ي م��ح��اول��ة اإلص����الح االج��ت��م��اع��ي 
الميدان  في  النزول  مشروعه  وركيزة  المباشر،  الميداني 
مختلف  ف��ي  بها  ي��ؤم��ن  ك��ان  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م  ال��م��ب��ادئ  ون��ش��ر 

األوساط االجتماعية.
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المواطنون ورفع القروض اإلسكانية إلى 60 ألف دينار
إلى  للمواطنين  الحكومة  تقدمها  التي  اإلسكانية  القروض  رْفُع  هل   [
60 ألف دينار، في مصلحة المواطنين من الطبقة الفقيرة أم في مصلحة 

فئة معينة؟
جاء  عندما  منزل،  ش��راء  ق��رض  بطلب  متقدمًا  ك��ان  المواطنين  أح��د 
دوره، أخبروه بأنه يستطيع الحصول على 18 ألف دينار فقط، وعندما 
راتبك.  حسب  على  يكون  القرض  حجم  إن  له  قالوا  المبلغ،  على  احتج 

فأحد شروط التمويل، هو راتب الشخص. 
أن  يجب  دينار،  ألف   60 بقيمة  قرض  على  المواطن  يحصل  وحتى 
أقصى  إل��ى  التساهل  تم  إذا  )ه��ذا  شهريًا  دينار   1600 عن  راتبه  يقل  ال 

الدرجات(.
فهل المواطن الذي يصل راتبه الى 1600 دينار شهريًا هو من الطبقة 
رفع  من  للفقراء  مصلحة  ال  أن  يعني  فهذا  ال،  الجواب:  كان  إذا  الفقيرة؟  
خفض  عمليًا،  يعني  ألنه  دينار،  ألف   60 إلى  اإلسكانية  القروض  حجم 
ورفع  الفقيرة،  للطبقة  السكنية  ال��وح��دات  لبناء  المخصصة  الموازنة 

موازنة القروض الموجهة إلى الطبقة الغنية. 
تبلغ  اإلسكان  وزارة  موازنة  أن  جداًل  افترضنا  لو  توضيحي،  مثال 
شخصًا   1666 إل��ى  منحه  يمكن  المبلغ  ه��ذا  ف��إن  دي��ن��ار.  مليون   100
فإنه  سكنية  وح��دات  بناء  به  تم  لو  بينما  دينار.  أل��ف   60 تبلغ  بقروض 

سيكفي لبناء 2500 منزل بسعر 40 ألف دينار.
من  مواطنًا   1666 على  اإلسكان  موازنة  تصرف  أن  أفضل  فأيهما 

 2500 على  أو  العالية،  ال��دخ��ول  أص��ح��اب 
مواطن من ذوي الدخول المنخفضة.

ألف   60 على  شخص  يحصل  أن  وب���دل 
دينار  ألف   20 وتوفير  ألفًا،   40 يعطى  دينار، 

إلى موازنة بناء منازل للفقراء.
كافية،  غير  دي��ن��ار  أل��ف   40 إن  يقول  وم��ن 

المبلغ  وسيكون  اإلسكان،  وزارة  تبنيه  ال��ذي  مثل  منزاًل  يبني  أن  عليه 
كافيًا بالتمام والكمال.

تصميمًا  وي��ري��د  اإلس��ك��ان،  وزارة  هندسة  يريد  ال  شخص  ك��ان  إذا 
وزارة  تتحملها  وال  بنفسه،  الرفاهية  تكاليف  يتحمل  أن  عليه  ف��اخ��رًا، 

اإلسكان، ألنها مسئولة عن توفير السكن، وليس عن فخامة السكن.
وزارة اإلسكان تبني المنزل الواحد بسعر يتراوح بين 40 و42 ألف 
دينار، والمواطن الذي يريد بناء بيته بنفسه من المفترض أن يأخذ المبلغ 

نفسه، ليكون متساويًا مع اآلخرين.
ألن  آج��ًا،  أم  عاجًا  رفعها  سيتم  اإلسكانية  ال��ق��روض  أن  وأعتقد، 
الغنية،  الطبقة  إل��ى  تميل  التي  المتوسطة  الطبقة  من  هم  المستفيدين 
المجتمع،  ف��ي  وت��ؤث��ر  ب��ج��د،  تعمل  وه��ي  للنمو،  كبير  ط��م��وح  ول��دي��ه��ا 
كانت  س��واء  السياسية  والجمعيات  الحكومة  من  حساب  لها  ويحسب 

موالية أو معارضة.
تحريك  كيفية  في  فهم  ولديها  المجتمع،  في  مؤثرة  الطبقة  هذه  وألن 
بواطن األمور، يتم إرضاؤها من قبل الحكومة والجمعيات، بينما الطبقة 

الفقيرة وهي السواد األعظم، يتم إرضاؤها بالشعارات.

abbas.almughanni@alwasatnews.com عباس المغني

حذاِر من لعنة األجيال القادمة )1 - 3(
»الشرق  صحيفة  عــن  نقاًل  العربي،  »يــاهــو«  موقع  نقل   [
في  سعوديون  أعمال  ــال  »رج مبادرة  خبرا  اللندنية  ــط«  األوس
بحث الفرص االستثمارية في دولة قطر على خلفية استضافتها 
وإنجاز  تبني  القطري  الملف  تضمن  حيث   ،2022 العالم  لكأس 
ومراكز  ومستشفيات  وقطارات  تحتية  بنى  في  عمالقة  مشاريع 
وغيرها،   الفنادق  مثل  المساندة،  المشاريع  إلى  إضافة  تجارية، 
 2030 قطر  رؤيــة  ملف  يتضمنها  التي  المشاريع  مع  بالتكامل 
الجانب  رئــيــس  الــســعــودي،  االســتــثــمــاري  الــتــوجــه  ــذا  ه ــد  أك  .«
الرحمن  عبد  القطري  السعودي  األعمال  مجلس  في  السعودي 
األعمال  مجلس  »أن  ــى  إل ــار  أش عندما  العطيشان،  صالح  بــن 
التعاون  مجلس  دول  قادة  أقره  ما  تفعيل  أولوياته  ضمن  وضع 
الخليجية  للشركات  السماح  بشأن  أبوظبي  قمة  في  الخليجي 
التامة  ــاواة  ــس ــم ال وتطبيق  المجلس،  بـــدول  لها  فـــروع  بفتح 
الشركات  ــروع  ف كمعاملة  الشركات  ــذه  ه ــروع  ف معامالت  فــي 
الشهرين  خـــالل  يخطط  الــمــجــلــس  إن  إلـــى  مــشــيــرا  الــوطــنــيــة، 
 ،2011 خطة  على  للمصادقة  تنسيقي  اجتماع  لعقد  المقبلين 
تتم  التي  واالتفاقيات  المتاحة  الفرص  تفاصيل  عن  ــالن  واإلع
وحجم االستثمارات، مؤكداً أن رجال أعمال سعوديين يعتزمون 
سيستمر  قطر  في  المشاريع  تنفيذ  أن  خاصة  قطر،  في  االستثمار 

عامًا«.  12 نحو  على 
القطاع  اهتمام  عن  كشف  الذي  الوحيد  هو  العطيشان  وليس 
رئيس  ــك  ذل ــى  إل سبقه  فقد  ــدث،  ــح ال بذلك  الــســعــودي  الــخــاص 
عبداهلل  السعودية  الغرف  مجلس  في  للمقاولين  الوطنية  اللجنة 
السعودية  المقاوالت  شركات  »تدخل  عن  كشف  الذي  رضوان 
مشروعات  في  األسد  بحصة  للفوز  وعالمية  محلية  تحالفات  في 
دولة  عنها  أعلنت  التي  األساسية  والتجهيزات  التحتية  البنى 
العام  تستضيفها  التي  العالم  كأس  لنهائيات  استعدادا  قطر 

دوالر«. مليار   100 من  بأكثر  كلفتها  والمقدرة   2022
التي  الوحيدة  الخليجية  الدولة  ليست  السعودية  أن  كما 
اهتمامًا   2022 مــونــديــال  باستضافة  قطر  ــوز  ف تعطي  بــدأت 
ــًا  ــق ــدة، ووف ــح ــت ــم ــة ال ــي ــرب ــع ــــة اإلمــــــارات ال ــي دول ــف ــًا، ف ــوس ــم ــل م
بيزنس«،  »إرابين  لمحلة  امارتيين  أعمال  رجــال  لتصريحات 
باري،  توماس  لالنشاء«  »أرابتك  لشركة  التنفيذي  الرئيس  مثل 
على  أكد  الذي  بدبي،  اإلنشاء  شركات  كبرى  إحدى  تعد  والتي 
العقارية  المشاريع  من  كبيرة  بحصة  الفوز  تتوقع  الشركة  »أن 
دورة  الحتضان  تحضيراتها  إطار  في  قطر  دولة  ستطرحها  التي 
لها  يكون  بأن  متفائلة  أرابتك  وأن   ،2022 للعام  العالم  كأس 
اإلنشاءات  مجال  في  خبرة  من  به  تتمتع  لما  نظراً  وفير،  حظ 
بحسب  وغيرها،  والرياضية  والفندقية  والتجارية  السكنية 
لشئون  التنفيذي  المدير  أعلنت  ــواٍز  م نحو  وعلى  أوردت«.  ما 
الشركة  أن  من  واثقة  »أّنها  طبري،  زينة  سكل«  آند  »دريك  شركة 
خاصة  قطر،  في  مشاريع  ضمن  التبريد  عقود  من  بمزيد  ستفوز 

الرياضية«. المالعب  لمشاريع 
»الحبتور  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  أعلن  ذاته  الوقت  وفي 
العالم  ــأس  ك بتنظيم  قطر  ــوز  ف »أن  ســعــدي،  طــونــي  ــون«  ــت الي
في  والسيما  سيزداد  القطرية  الحكومة  انفاق  ان  يؤكد   2022

بذلك«. الشركة  اهتمام  الى  اشارة  في  االنشاءات،  مجال 
أو  ــراغ،  ــف ال مــن  الخليجي  االستثماري  التدافع  ــذا  ه ــأِت  ي لــم 
اللتهام  الشركات  تلك  شهية  انفتاح  تعكس  عفوية  فعل  كــردة 
واعــدة،  لسوق  واعية  استجابة  هو  ما  بقدر  وهمية«،  »كعكعة 
الشامل  التقرير  ذلك  مثل  التقارير  من  العديد  عنه  كشف  ما  وهذا 

المتخصصة  البريطانية   )MEED( »ميد«  مجلة  أعدته  الذي 
وتناقلته  األوســـط،  الشرق  منطقة  في  االقتصادية  بالشئون 
»إطــالق  في  قطر  نية  عن  كشف  ــذي  ال المنطقة،  صحف  بعض 
إلى  تصل  إجمالية  بكلفة  استثنائية  إنشائية  لفورة  العنان 
بالفوز  للفيفا  المقدم  عرضها  نجاح  إثر  أميركي،  دوالر  مليار   60
من   ،2022 فيفا  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  استضافة  في 
أميركي  دوالر  مليارات   4 اإلجمالية  كلفتها  تبلغ  خطة  ضمنها 
للبيئة،  وصديقة  متطورة  جديدة  قــدم  كــرة  مالعب   9 لتشييد 
ألف   80 من  أكثر  وبناء  قبل،  من  مــوجــودة  مالعب   3 وتوسيع 
ستكون  غرفة  ألــف   15  - آالف   10 منها  جديدة،  فندقية  غرفة 
عمليًا  رداً  اإلنجازات  هذه  وتأتي   .2010 العام  بنهاية  جاهزة 
المضيف  البلد  يتمتع  بأن  القاضية  الفيفا  شروط  على  قطر  من 
الدوحة،  أعربت  وقد  فندقية«.  غرفة  ألف   60 تبلغ  فندقية  بقدرة 
غرفة  ألف   90  -  80 تشييد  »عزمها  عن  »ميد«  تقرير  في  ورد  كما 
مليار   20 ــى  إل تصل  إجمالية  بكلفة  وبرنامج   ،2022 بــقــدوم 
كما  البالد،  في  الطرق  شبكة  وتوسيع  لتحسين  أميركي  دوالر 
مترو  مــشــروع  لتغطية  أميركي  دوالر  مليار   25 تخصيص  تــم 
إلنشاء  أميركي  دوالر  مليار   4 مبلغ  رصــد  جانب  إلــى  الــدوحــة، 
بين  ــم  ك  45 ــول  ــط ب ــت  ــاب ــث ال ــن  ــري ــح ــب وال قــطــر  ــة  ــداق ص ــر  ــس )ج

البلدين«.
 Standard( على نحو مواِز أصدرت وكالة ستاندرد أند بورز
قطر  عن  خاصًا  تقريراً  االئتمانية،  للتصنيفات   )and Poors
 ،2022 مونديال  بتنظيم  فوزها  عن  ــالن  اإلع بعد  ومستقبلها 
كأس  تنظيم  ــرف  ش قطر  منح  الفيفا  ــرار  ق »أن  على  فيه  ــدت  أك
2022 سيكون له أثر كبير على مستقبل البلد االقتصادي  العالم 
البنية  على  الحكومي  ــاق  ــف اإلن قيمة  ستصل  حيث  والــمــالــي، 
قطري،  ريال  مليار   233 بحوالي  بالمونديال  الخاصة  التحتية 

 .»2010 لسنة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئة  في   47 يعني 
االقتصادي  للمحلل  دراسة  التقارير،  تلك  توقعات  أكدت  وفد 
بفرص  تحظى  »قطر  أن  إلى  فيها  أشار  الشمالن،  صالح  القطري 
السيولة  من  كبير  فائض  لديها  لما  مساعيها،  في  للنجاح  جيدة 
والغاز،  النفط  بإيرادات  المدعوم  اقتصادها  قوة  بفضل  المالية 
الموازنة  على  ضغوط  أو  مشكلة  أي  لديها  تكون  لن  وبالتالي 

المونديال«. استضافة  على  اإلنفاق  في  للبالد  العامة 
الستضافة  قطر  ملف  »لجنة  أعدتها  مبدئية  لدراسة  ووفقًا 
البطولة  »تنظيم  من  المتوقعة  األرباح  فإن   ،«  2022 مونديال 
تنشيط  جانب  إلى  دوالر،  مليار   2.19 نحو  إلى  تصل  العالمية 
الــفــوز  حـــال  ــي  ف دوالر  مــلــيــار   6.86 بنحو  المحلي  لــالقــتــصــاد 
ــول قــطــر عــلــى فــوائــد  ــص ــب ح ــان بــاســتــضــافــة الــبــطــولــة، إلـــى ج
فضاًل  و2035،   2022 ــوام  أع بين  البطولة  بعد  ــل  األج طويلة 
طبيعية  كنتيجة  دوالر  مليار   2.74 بنحو  لمكاسب  تقديرات  عن 

العالم«. في  السياحية  قطر  صورة  وتأثير  انتشار  لزيادة 
المواطن  يتطلع  ــدة،  ــواع ال المستقبلية  الــصــورة  ــذه  ه ــام  أم
متسائال  ثانيا  الــخــاص  وقطاعه  أوال  دولــتــه  نحو  البحريني، 
القطاع  أو  الدولة،  خطط  على  ذلك  إنعكاس  عدم  في  السبب  عن 
كليهما  ومحذرا  القادمة،  سنة  عشر  لإلثني  برامجهما  أو  الخاص 
منفرد،  نحو  على  أو  سوية  يبادرا  لم  إن  القادمة  األجيال  لعنة  من 
لنيل  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي  غيرهما  بـــادر  كما 
الــدوالرات،  من  المليارات  مئات  من  المشروعة  البحرين  حصة 
الرياضية  العالم  خارطة  على  قطر  وضع  أجل  من  ستنفق  التي 

.2022 العام  بحلول 

عبيدلي العبيدلي

ubaydli.alubaydli@alwasatnews.com

ِ أصدرت وكالة ستاندرد
 Standard( أند ورز

للتصنيفات   )and Poors
االئتمانية، تقريرًا خاصًا عن 

قطر ومستقبلها بعد اإلعالن عن 
فوزها بتنظيم مونديال 2022، 

أكدت فيه على أن قرار الفيفا 
منح قطر شرف تنظيم كأس 

العالم 2022 سيكون له أثر كبير 
على مستقبل البلد االقتصادي 

والمالي، حيث ستصل قيمة 
اإلنفاق الحكومي على البنية 
التحتية الخاصة بالمونديال 

بحوالي 233 مليار ريال قطري، 
يعني 47 في المئة من الناتج 

المحلي اإلجمالي لسنة 2010

ياسر حارب

 كاتب إماراتي

لماذا يكره اإلنسان نفسه؟

بتأثيره  شعرت  وقد  كثيراً،  المصطلح  هذا  أسمُع  نفسي«  »َكِرهُت   [
األسبوع.  في  واحداً  يومًا  بنفسي  أختلي  أن  عن  عجزُت  عندما  مدة  قبل 
يحمل  البيت.  في  وهو  حتى  العمل  ُمربكات  في  وقته  يقضي  فمعظمنا 
يكره  اليوم.  طوال  لسانه  بِذكرها  وَيلهُج  قلبه،  وفي  يده،  في  وظيفته 
اإلنسان نفسه ألنه ال يعرفها، وال يهّمه أن يعرفها، فبينه وبينها قطيعة 

لها. َيعَمُل  وال  نفسه  ُيعِمُل  أّنه  سببها  فّجة،  روحية 
متوترون  منهم  الغالبية  بأن  أجد  حولي،  من  الناس  إلى  أنظر  عندما 
السيارة،  قيادة  في  ــيء...  ش كل  في  مستعجلين  ــم  وأراه اليوم،  طوال 
يستطيعون  ال  منهم  البعض  إن  بل  الصحيفة...  قراءة  وفي  األكل،  وفي 
الوهمي  عجزهم  عن  ناهيك  نهايته،  إلى  مقال  أو  خبر  قراءة  ُيكملوا  أن 

أنفسهم.  يكرهون  ولذلك  كتاب،  قراءة  عن 
هوادة  بال  ونسعى  دائمًا،  مقّصرون  بأننا  نشعر  التوتر،  جانب  وإلى 
ما  يومًا:  المستعجلين  هــؤالء  أحد  سألُت  نجهلها.  أشياء  تحقيق  في 
حياتي.  في  أنجح   لكي  فــأجــاب:  الــيــوم؟  ــوال  ط تعمل  ولــمــاذا  هدفك؟ 
هو  وما  فأردفُت:  طموحي.  أحقق  أن  فقال:  النجاح؟  هو  ما  سألته:  ثم 
هذا  صديقي  أنجح...  أن  المحتار:  بنبرة  قال  ثم  قلياًل  تردد  طموحك؟ 

يشعر.  أن  دون  نفسه  يكره 
يحملون  ال  المندفعين،  المستعجلين،  الُمرَهقين،  ــؤالء  ه معظم 
يشعروا  لكي  هدى،  غير  على  ويسعون،  حياتهم،  في  واضحة  رسالة 
ماذا  يعرفون  وال  وجهة،  غير  إلى  يمضون  ناجحون.  أشخاص  بأنهم 
ُيريدون من حياتهم، ولذلك يكرهون أنفسهم. ولكي تعرف إن كنَت أحد 
واحدة  بكلمة  الحياة  في  رسالتك  تصف  أن  فحاول  ال،  أم  الناس  هؤالء 

فقط.
حياتنا  متى.  وحتى  لماذا،  يدري  أن  دون  عجل،  على  بعضنا  يمضي 
والقيادة،  والــطــمــوح،  كاالجتهاد،  جــوفــاء،  شــعــارات  تحت  منسحقة 
يوظفها  كيف  وال  ماهّيتها،  منا  كثير  يدرك  ال  التي  العناوين  من  وغيرها 

الصحيحة. بالطريقة 
شتاتنا  مــن  الــتــكــنــولــوجــيــا  ــد  ــزي ت ــت،  ــت ــش ــُم ال الــســعــي  ـــذا  ه وفــــوق 
أجل  إلى  ظهرانينا  بين  ُيقيم  ثم  ببطء،  ُيداِهُمنا  الذي  البليد  االجتماعي 
مشقات  تختصر  أن  بها  مفترضًا  كان  التي  فالتكنولوجيا  مسمى.  غير 
األفراد  بين  ليس  االجتماعية،  للعزلة  آلة  إلى  أحيانًا  تتحول  الحياة، 
سمعَت  مرة  كم  نفسه.  وبين  المرء  بين  َتحول  أصبحت  ولكنها  فقط، 
لذة  في  اإلنسان  ينشغل  حيث  الكمبيوتر؟  أمام  نفسي  نسيُت  يقول:  من 
يتحول  عالٍم  في  اإلنترنت،  على  الناس  أشباح  مع  المنقطع  التواصل 
حتى  يــوم...  كل  بابتذاٍل  ُيــمــاَرُس  اجتماعية،  ــادة  ع إلــى  فيه  الرحيل 
رحيل  إن  استئذان...  دون  هناك  ترحل  البريئة  والضحكات  الزهور 

الرحيل. أنواع  أقسى  هو  نفسه،  عن  اإلنسان 
تعيش  تــكــره.  ــا  وم تحب  مــا  نعرف  ولسنا  أنفسنا،  نعرف  نعد  لــم 
في  ُمضيفه  أسكنه  ضيف  وكأنها  عنه،  غريبة  أحدنا  داخل  في  النفس 
ُنلغي  فإننا  أنفسنا،  عن  ننشغل  عندما  الفرج.  ينتظر  ومازال  مظلم،  قبو 

جسدية  أمــراض  إلى  يؤدي  داخلي  صراع  فينشأ  حياتنا،  في  أهميتها 
كالطفل  أيضًا  والنفس  الجسد،  يمرض  مثلما  تمرض  فالنفس  ونفسية، 

حب. إلى  ويحتاج  اهتمام،  إلى  يحتاج  الذي 
الحياة  نفهم  أن  لنا  كيف  المخيف،  التسارع  هذا  خضّم  في  أتساءُل، 
المضي  من  نتمكن  لكي  معانيها  نستوعب  أن  لنا  وكيف  حولنا؟  من 
سريع،  قطار  في  كالراكبين  عليها  نمّر  ونحن  الحياة  نفهم  كيف  فيها؟ 
يأبهون!  وال  واحــداً  لونًا  فيرونها  الملّونة،  الزهور  حقول  على  يمّرون 

نفسه. اإلنسان  يكره  أن  البد  عندها 
وتنميها،  وتكتشفها،  عنها،  تبحث  أن  عليك  نفسك،  تكره  ال  لكي 
وتطورها، لتسمو بها. عليك أن تعرفها وتتصالح معها، حتى ال ينطبق 
نفسه،  ُيــعــادي  من  إن  يجهل...  ما  عــدو  اإلنــســان  القائل:  المثل  عليك 

شك. بال  نفسه  يكره  حوله  من  ُيعادي  ومن  حوله،  من  ُيعادي 
ُنغادره.  عندما  إال  ُيغادرنا  وال  معنا  نحمله  الذي  الوطن  هي  النفس 
هي.  نــكــون  قــد  ولكننا  نــحــن،  ليست  هــي  يسكننا،  ــر  آخ كــائــن  النفس 
أخشى  وال  وحيداً،  أجلس  عندما  وخصوصًا  كثيراً،  نفسي  مع  أتحدث 
من أن يظنني الناس مجنونًا، فالمجنون هو الذي يعتقد بأنه يستطيع 

وحيداً. يجلس  أن 
عليها  لــلــســيــطــرة  حــبــنــا  هـــو  أنــفــســنــا  مـــع  قطيعتنا  أســـبـــاب  ـــد  أح
في  التحكم  اإلنسان  يحب  مصادقتها.  في  يومًا  نفّكر  ولم  واستعبادها، 
ذلك  وُيسمي  حوله،  من  ومصائر  مصيره،  ُيحدد  أن  وُيريد  شــيء،  كل 
الناس  ُتعطي  أن  هي  الحقيقية  القيادة  »طموحًا«.  وأحيانًا  »قيادًة« 
تمنحهم  أن  ــو  ه الحقيقي  والــطــمــوح  مــصــائــرهــم،  ــددوا  ــُيــح ل الــفــرصــة 
االختيار،  ُحرّية  اإلنسان  ُيسلب  وعندما  ُيريدون،  ما  ليكونوا  مساحة 

نفسه. يكره  أن  فالبد 

ال  هم،  كما  تحّب  من  تتقبل  وأن  هي؟  كما  الحياة  تقبل  أن  جّربت  هل 
على  تساعدنا  التي  الوجودية  النسمات  إحدى  هو  الحب  تهوى؟  كما 
النفس  وحب  خارجية،  سيطرة  كل  من  وتحررنا  إنسانيتنا،  استرجاع 
وتجعل  عفويتها،  الحياة  ُتفقد  السيطرة  الحب.  ــواع  أن أطهر  أحد  هو 
مصطنعة  تكون  آالمهم  حتى  وآمالهم...  حياتهم  يصطنعون  الناس 

نفسه. اإلنسان  يكره  وحينها  السيطرة،  تحت 
منه،  أفضل  هو  ما  في  تفكر  أن  دون  لك  يحدث  ما  مع  تنسجم  أن  جّرب 
الخطط  عنك  دع  المشروط.  غير  االنسجام  في  كامنة  السعادة  وستجد 
استنشق  تذوقه،  الحاضر،  تفاصيل  وِعــش  المستقبل،  وانــَس  قلياًل، 
البساطة  ففي  بسيطة،  كانت  وإن  حتى  بمناظره،  واستمتع  عبيره، 
يومك،  في  دقيقة  كل  تنّظم  أن  بالضرورة  ليس  السعادة.  سّر  أحيانًا 
ألعمالك،  قاسيًا  جـــدواًل  تضع  أن  األيـــام  بعض  فــي  المهم  مــن  ولــيــس 
بكل  استمتع  ثم  بنفسه،  أحداثه  لتحديد  الخيار  ليومك  تترك  أن  وجرب 

اليوم.  ذلك  لحظات 
وبجهده،  وبماله،  وبأسرته،  بصحته،  شيء،  بكل  البعض  ُيضّحي 
الهمم  أصــحــاب  ــأن  ب وينسى  عظيمة.  هّمة  صاحب  ــه  إن عنه:  لُيقال 
العظيمة هم أصحاب النفوس العظيمة. ال ُتحّقر نفسك، وال ُتهنها باسم 
أحب  من  يقول:  الــذي  بالمثل  أؤمــن  ال  تدينك.  تدينها  فكما  التواضع، 
حوله،  من  أحب  نفسه  أحب  من  بأنه  أعتقد  بل  ــداً.  أح يحب  لم  نفسه، 

يعطيه. ال  الشيء  ففاقد 
دعها  تفهمها،  ولكي  وتفهمها،  لها  َتفَرغ  أن  عليك  نفسك  تكره  ال  لكي 
إذا  بمكافأتها.  لتنعم  تصيب،  دعها  ثم  بمسامحتها،  وتلذذ  ُتخطئ، 
فكأنما  نفسه،  أصلح  ومن  إصالحها،  من  تتمكن  فسوف  لنفسك  فرغت 

جميعًا. الناس  أصلح 

رحيل شيخ مجاهد

] لم تكن قرية »الَدْيه« تعلم الجمعة قبل الماضية وهي تستقبل عشرات 
التالية  الجمعة  أخرى  حشودًا  ستستقبل  أنها  المعزين،  مواكب  من  اآلالف 

لوداع ابنها الشيخ محمد علي العكري. 
عن  وأُعِلن  الصباح،  مطلع  مع  بالشياع  الخبر  وبدأ  فجرًا،  الشيخ  رحل 
يطوفوا  أن  المشيعون  واختار  ظهرًا.  والنصف  الواحدة  عند  التشييع  بدء 
عند  الجنوب  في  المقبرة  في  الجنازة  استقرت  حتى  الشمال  من  بالقرية 
ساعتين.  في  واحد  كيلومتر  مسافة  فيها  قطعت  والنصف،  الثالثة  الساعة 
فقد كانت الحشود كبيرة، والموكب يسير بطيئًا، يتقّدمه زماؤه من علماء 
المحبين  من  وآالف  الديني...  العلم  وط��اب  حسيني  منبر  وخطباء  دين 
فالرجل  األخيرة.  ال��وداع  لحظات  ليشهدوا  المناطق  مختلف  من  ج��اءوا 
لجيل  وخصوصًا  الذاكرة،  في  طويًا  ستبقى  وجوالٌت  صوالٌت  له  كانت 

السبعينيات.
قصير  الرجل  ذلك  العامة،  الذاكرة  في  العكري  الشيخ  ص��ورة  ستظل 
القامة، ضئيل الجسم، كبير العمامة، وسيظل الناس يذكرونه دائمًا باألمر 
ال  التي  الثقيلة،  الدينية  الفرائض  من  وهي  المنكر.  عن  والنهي  بالمعروف 
ُيقال  بما  كثيرًا  يكترثون  ال  ممن  جيل،  كل  في  الغيارى  من  قلٌة  إال  يمارسها 
بصدوٍر  ويواجهون  اآلخرين،  ونظرات  لتقييمات  وزنًا  يقيمون  أو  عنهم، 

عاريٍة أنواع اللمز والطعنات. 
كانت  قليلة،  الديني  االلتزام  مظاهر  كانت  حيث  السبعينيات،  بداية  في 
األخاقية  نصائحه  وتوجيه  ب��األس��واق  للطواف  تدفعه  الدينية  غيرته 
جيلي،  أبناء  من  كثيرون  يذكره  كما  وأذكره  والشابات.  للشباب  المباشرة 
واألخاق  الدين  بتعاليم  للتمسك  المنامة  سوق  في  المارة  يدعو  قائٌم  وهو 

وااللتزام بالحشمة، في مشهٍد غير مألوف من قبل ومن بعد. 
مظاهر  أصبحت  الكبير،  اإلسامي  المد  ومع  السبعينيات،  نهاية  في 
والمعاناة.  الهم  من  ج��زًءا  عليه  فوّفرت  وشائعًة،  مألوفًة  الديني  االلتزام 
ببعض  واصطدم  الشعبية،  المطالب  لبعض  يتصّدى  أخذ  الفترة،  تلك  في 
به  فانتهى  اهلل،  رحمهما  فخرو  عبداهلل  الراحل  زميله  طريقة  على  الجهات 
بضع  بالسجن  آخرها  في  ولبث  م��رات،  ع��دة  االعتقال  إل��ى  مثله  المطاف 

سنين، قضى أغلبها في جزيرة جدا الشهيرة. 
خشعت  حيث  ال��دول��ة،  أم��ن  قانون  ازده���ار  مرحلة  الثمانينيات  كانت 
األصوات وأحِصَيت األنفاس، فوّجه بعض جهوده لجانب التعليم الديني، 
انتشار  زيادة  ومع  والفقه.  والقرآن  الصاة  والشباب  الناشئة  تعليم  من 
تزويج  مشروع  على  العمل  إلى  بادر  الحالكة،  المرحلة  تلك  في  المخدرات 
حاضرًا  األخاقي  الهم  كان  لقد  الضياع.  من  لتحصينهم  الفقراء؛  الشباب 
لمشاريع  األولى  البذرة  هو  ذلك  كان  ورّبما  دين،  كرجل  الدوام  على  عنده 

الزواج الجماعي التي ستنتشر في العقدين التاليين.    
بالشيخ  تصفه  كانت  أم��س،  المشيعون  حملها  التي  ال��اف��ت��ات  أغلب 
عن  غ��اب  وق��د  المنكر.  عن  والنهي  بالمعروف  باألمر  وتنعته  المجاهد، 
الروح  أسلم  حتى  المرض  أقعده  فقد  األخيرة،  الثاثة  األعوام  في  الساحة 

إلى بارئه فجر أمس الجمعة. 
طويًا.  العامة  الذاكرة  في  المتواضع  الناصح  العكري  الشيخ  سيبقى 
وأثناء موكب التشييع المهيب، همس لي أحد الشباب أنه قرأ بعض ما ترك 
من كتٍب في سجن جو. تلك بذرٌة صغيرٌة من صنائع المعروف التي ُعرف 

بها:
ومن يفعل الخيَر ال ُيعدم جوازيه.... ال يذهب العرُف بين اهلِل والناِس

قاسم حسين

kassim.hussain@alwasatnews.com
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قاعدة اللعبة: 
ل��ع��ب��ة  ال����س����ودوك����و   [
دون  م���ن  س��ه��ل��ة،  ي��اب��ان��ي��ة 
تتألف  ح��س��اب��ي��ة.  ع��م��ل��ي��ات 
خ��ان��ة   81 م����ن  ش��ب��ك��ت��ه��ا 
مربعات   9 من  أو  صغيرة،  
منها  ك���ل  ي��ح��ت��وي  ك��ب��ي��رة 
ص��غ��ي��رة.  خ���ان���ات   9 ع��ل��ى 
الشبكة  إكمال  الالعب  على 
 ،9 إلى   1 من  أرقام  بواسطة 
شرط استعمال كل رقم مرة 
واح����دة ف��ق��ط، ف��ي ك��ل خط 
عمودي  خط  كل  وفي  أفقي 
وفي كل مربع من المربعات 
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السرطان

الحوتالعذراء

الدلــــو

الجدي

القوس

العقرب

الميزان الحمـل

االســـد

الثـــور

أفقي وعمودي:

1 - رئيس تحرير صحيفة بحرينية.

2 - وكالة أنباء – من األرقام.

3 - رئيس تحرير صحيفة بحرينية – حرف جزم.

4 - من األسماء – متشابهان.

ض. 5 - للنداء – حرَّ

6 - التراب )م( – متشابهان.

7 - لكل موظف – من العمالت )م(.

8 - للزراعة – من مصادر المياه – خاصتي.

9 - الحب )م( – من الحشرات )م(.

10 - يشي – ممثلة مصرية.
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العمل.  في  أمامك  تقف  التي  العقبات  من  العديد  تتخطى   [
كن واقعيًا وال تعط الحبيب وعودًا ال تستطيع تنفيذها.  

تحقيق  ع��ن  ويبعدك  يحبطك  العمل  ف��ي  موقفًا  ت��دع  ال   [
أحالمك. ال تكن عنيدًا وفكر في وجهة نظر الحبيب.  

]  يتم ترشيحك في العمل إلى منصب جديد لطالما تمنيته. 
تعبت كثيرًا من انتظار الحبيب دون جدوى. 

له  يسبب  مما  بأخطائه  العمل  زم��الء  أح��د  اليوم  تواجه   [
التوتر. ال تفرض رأيك على الحبيب واستمع إليه.  

]  صفقة رابحة تحصل من خاللها على العديد من األرباح 
للشركة. الحبيب يتجاوب معك فكن لينًا معه. 

أن  فحاول  المقبلة  الفترة  خالل  العمل  من  الكثير  أمامك   [
تستريح. اعط الحبيب المشاعر التي يستحقها.  

المستقبل.  إلى  وانظر  الماضية  العمل  أخطاء  في  تفكر  ال   [
الحبيب خدعك بإخفائه الكثير من األمور المهمة.  

] كن حريصًا على كل كلمة تقولها قد تؤخذ ضدك. ال تهمل 
مشاكلك مع الحبيب وأوجد لها حلواًل سريعة.  

] ال تتباهى أمام اآلخرين في أمور ال تعرف بها. حدد حقيقة 
مشاعرك تجاه من تحب وماذا تريد منه.

] تعلم كيف تسيطر على أجواء العمل. كبرياؤك يمنعك من 
االعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك.  

ضدك.  تكون  قد  أوراق  أية  توقع  أن  قبل  اليوم  ح��ذرًا  كن   [
الحبيب يعاني من إهمالك له كن أكثر رفقًا به.  

مشروعك  في  دعمك  على  ق��ادري��ن  أشخاص  عن  تبحث    [
الجديد. ال تكن كثير التذمر واقبل الحبيب كما هو.

25 ديسمبر/ كانون األول 
الوحدة  دع��اة  أحد  البيان«،  »أمير  أرس��الن  شكيب  مولد   -  1869  @
راود  أب��رز  من  وه��و  عربية،  جامعة  إنشاء  إل��ى  دع��ا  من  وأول  العربية، 
أكبر  وص��اح��ب  االستعمار،  ض��د  الوطني  التحرر  وزع��م��اء  اإلص���الح 
السندسية«  »الحلل  ومؤلف  واألحاديث،  والرسائل  المقاالت  من  عدد 

و«تاريخ غزوات العرب«.
@ 1926 - تولي اإلمبراطور الياباني هيروهيتو عرش اليابان خلفًا 

ألبيه يوشيهيتو. 
المغرب  ف��ي  االس��ت��ق��الل  ح��زب  ي��ؤس��س  بلفريج  أح��م��د   -  1943  @
ويدعو إلى استقالل البالد عن فرنسا، لكنه ينفى إلى جزيرة كورسيكا. 

بقيادة  فلسطين  ف��ي  ال��م��ق��دس  ال��ج��ه��اد  ق���وات  تشكيل   -  1947@
عبدالقادر الحسيني.

عرش  اعتالئها  منذ  لها  خطاب  أول  إليزابيث  الملكة  ألقت   -  1952  @
بريطانيا. 

@ 1974 - ضرب إعصار »تريسي« المدمر مدينة داروين بأستراليا 
مما أدى إلى تشريد تسعة آالف شخص ووفاة 65 شخصًا. 

وهو  شابلن،  سبنسر  تشارلز  اإلنجليزي  الفنان  وف��اة   -  1977  @
الرفيع  بفنه  العالم  شغل  ومخرج،  ومؤلف  ومسرحي،  سينمائي  ممثل 
الجنسية  رفض  أنه  غير  أميركا  في  زمنًا  عاش  المبدع،  التمثيلي  وأدائ��ه 
و«أض���واء  »ال��س��ي��رك«،  أف��الم��ه:  أش��ه��ر  م��ن  1954م،  سنة  األم��ي��رك��ي��ة 

المدنية«، و«الدكتاتور العظيم«. 
في  السادات  انور  المصري  الرئيس  يزور  بيغن  مناحيم   -  1977  @

القاهرة. 
@ 1979 - بدء الغزو السوفياتي ألفغانستان.

@ 1986 - اختطاف الطائرة العراقية رقم 163 المقلعة من عمان إلى 
بغداد وسقوطها بالقرب من مدينة عرعر شمالي السعودية. 

سفارة  إل��ى  يلجأ  نورييجا  الجنرال  السابق  بنما  زعيم   -  1989  @
الفاتيكان بعد اجتياح القوات األميركية لبالده.

ال��روم��ان��ي  ال��رئ��ي��س  أع����دم   -  1989  @
وزوجته  تشاوشيسكو  نيكوالي  المخلوع 
إيلينا رميًا بالرصاص بعد أن أدانتهما إحدى 
جرائم  بارتكاب  السرية  العسكرية  المحاكم 
القتل  بتهم  وأدي��ن��ا  اتهما  فقد  ال��دول��ة،  ض��د 
االقتصاد  ان��ه��ي��ار  ف��ي  والتسبب  الجماعي 
ال���ق���وم���ي وارت����ك����اب ال���ع���دي���د م���ن ال��ج��رائ��م 

األخرى.
كرئيس  منصبه  من  يستقيل  غورباتشوف  ميخائيل   -  1991  @

لالتحاد السوفياتي ويحّل االتحاد السوفياتي في اليوم التالي. 
روسيا  علم  ورف��ع  الكرملين  عن  السوفياتي  العلم  إن��زال   -  1991

مكانه.
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خالل  المصلين  من  آالف  أمام  الكربالئي  وقال   
الحسين  اإلمام  صحن  في  الجمعة  صالة  خطبة 
الحكومية  التشكيلة  إعالن  »بعد  كربالء:  وسط 
تكن  لــم  التشكيلة  ــذه  ه ــإن  ف الــــوزارات  لغالبية 
العراقي،  المواطن  إليه  يطمح  الذي  بالمستوى 
ـــاف:  ــع«. وأض ــوق ــت ــم ــم تــكــن بــالــمــســتــوى ال ــل ل ب
السياسية  الكتل  بالذات  و  الجميع  أن  »تعلمون 
معينة  معايير  اعتماد  ضــرورة  على  تؤكد  كانت 
مثل  الــوزاريــة  للمناصب  ــاص  ــخ األش لترشيح 
الــمــهــام  أداء  ــى  ــل ع ـــدرة  ـــق وال ــرة  ــب ــخ وال ــاءة  ــف ــك ال
المنشود،  الهدف  إلــى  الــوصــول  بهدف  الموكلة 
من  اعــتــمــد  ـــذي  ال الــمــعــيــار  أن  حــصــل  ـــذي  ال لــكــن 
المسئولية  هــذه  تتحمل  التي  السياسية  الكتل 
على  الــحــرص  هــو  ســتــحــصــل  ــي  ــت ال ــات  ــع ــب ــت وال
أن  ــل  ــي ــدل ب الــســيــاســيــة  ــل  ــت ــك ال ــي  ــادي ــي ق إرضــــاء 
شغلها  المهمة  الـــوزارات  في  الـــوزراء  من  الكثير 

الوزارات  تضع  بأن  وطالب  الكتل«.  في  قياديون 
المهام،  ألداء  زمنيًا  وسقفًا  واضحًا  وزاريًا  منهاجًا 
تحقيق  في  نجاحهم  مدى  على  الوزراء  ويحاسب 

المهام.  هذه 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  ــرح  ص آخـــر،  جــانــب  ــن  م  
مجلس  أن  أمس  شعالن  سعدون  األنبار،  محافظة 
اللواء  األنبار،  شرطة  قائد  إقالة  قرر  المحافظة 
بالوكالة  عنه  بداًل  وتعيين  الكرخي  بهاء  الركن 
لوكالة  شعالن  وقال   . أرزيج  هادي  الركن  العميد 
األنبار  محافظة  مجلس  إن   - األلمانية  األنــبــاء 
لمناقشة  كــرســت  جلسة  الماضية  الليلة  عقد 
المنصب  بهذا  عين  الذي  الكرخي  إقالة  موضوع 
ــوري  ن الــحــكــومــة،  رئــيــس  ــن  م بتكليف  ــام  ع قــبــل 
ــة الــتــي  ــي ــن ــاًل عــن الــخــروقــات األم ــض ــي ف ــك ــال ــم ال
الركن،  العميد  تكليف  وتم  مؤخراً  المدينة  شهدتها 
هادي أرزيج بمهمة قيادة شرطة المدينة بالوكالة 

هذا  شغل  في  للراغبين  الترشيح  بــاب  فتح  فيما 
المنصب«. 

في  ـــل  األق عــلــى  ــاص  ــخ أش سبعة  قــتــل  ــًا،  ــي ــن أم   
منها  واحـــد  أودى  ــراق،  ــع ال ــي  ف متفرقة  هجمات 
تفجير  في  أطفال  ثالثة  بينهم  منهم  خمسة  بحياة 
جنوب  ــة  ــع ــواق ال الــعــصــريــة  الــقــريــة  ــي  ف منزلين 
لوكالة  الحلة  شــرطــة  فــي  مسئول  وقـــال  ــداد.  ــغ ب
أطفال  وثالثة  ورجــاًل  »امـــرأة  إن  ــرس«  ب »فــرانــس 
أحدهم ال يتجاوز عمره عامًا واحداً قتلوا في تفجير 

منزلين في القرية العصرية«.
وطفلين  وشـــابـــًا  أخـــرى  »امـــــرأة  أن  ــــاف  وأض
إلى  مــشــيــراً  التفجيرين«،  ــر  إث بــجــروح  أصــيــبــوا 
الــواحــدة  الــســاعــة  عند  ــع  وق األول  »التفجير  أن 
عند  والثاني  ــغ(،  ت  20,00( اليل  منتصف  بعد 

الجمعة«. فجر  تغ(   2,00( الخامسة 
ناسفة  ــوات  ــب ع ـــوا  زرع »المسلحين  أن  وأكـــد 
الكامل  شبه  انهيارها  إلــى  أدى  ما  المنازل  حــول 

ساكنيها«. على 
مقتل  العراقية  الشرطة  أعلنت  سامراء،  وفي   
مسلحون  نصبه  كمين  في  عناصرها  من  اثنين 
محافظة  في  سامراء  مدينة  في  الجمعة  صباح 

بغداد(. )شمال  الدين  صالح 

حرق  على  ــوا  ــدم أق »المسلحين  أن  ـــاف  وأض  
أحد  جثة  واحــتــرقــت  يستقلونها  الــتــي  العجلة 

بداخلها«. العنصرين 
بــغــداد(،  ــرق  ش )شــمــال  ديــإلــى  محافظة  ــي  وف  
تقل  ــارة  ــي س مـــرور  عــنــد  نــاســفــة  ــوة  ــب ع ــرت  ــج ــف ان
ــة  ــدادي ــق ــم ــوة فـــي ال ــح ــص ــر ال ــاص ــن خــمــســة مـــن ع
منهم  أربعة  إصابة  عن  أسفر  ما  بعقوبة(،  )شرق 
حسبما  الجبوري،  خالد  القيادي  بينهم  بجروح 

بعقوبة. عمليات  قيادة  في  مصدر  أعلن 
مصدر  أكد  بغداد(،  شرق  )جنوب  الكوت  وفي 
بليغة  بجروح  أصيب  »مسلحًا  أن  الشرطة  في 
في  مــنــزلــه  ـــل  داخ نــاســفــة  عــبــوة  صناعته  ــاء  ــن أث

الفالحيات«. منطقة 
ونقل  كفيه  بتر  إلى  أدى  »االنفجار  أن  وأوضح 

للمستشفى«. إثرها  على 
بإسناد  عراقية  قــوة  تمكنت  أخـــرى،  جهة  مــن 
في  وذلك  بهم،  مشتبه  ثمانية  اعتقال  من  أميركي 
مدينة  شمال  »القاعدة«  عناصر  استهدفت  عملية 
أبًا  أن  أمس  العراقية  الشرطة  أعلنت  كما  الحلة.  
تنظيم  قبل  من  تجنيدها  لثبوت  ابنته  قتل  عراقيًا 
مدينة  ــي  ف تفجير  بعمليات  للقيام  ــدة«  ــاع ــق »ال

بعقوبة.
معتمد المرجعية الشيعية العليا في كربالءالشيخ عبد المهدي الكربالئي 

7 قتلى بينهم 3 أطفال في هجمات متفرقة 

المرجعية في العراق: الحكومة الجديدة » ضعيفة ودون المستوى«
§ كربالء) العراق( - د ب أ، أ ف ب 

أمس  الكربالئي  المهدي  عبد  كربالء،  في  العليا  الشيعية  المرجعية  معتمد  وجه   [
جديدة  عراقية  حكومة  بتشكيل  لقيامها  السياسية  الكتل  إلى  الذعة  انتقادات  )الجمعة( 

»ضعيفة ودون المستوى المطلوب«. 

أحمدي نجاد يشدد على »األهمية 
الكبرى« للمفاوضات في اسطنبول

§ اسطنبول- أ ف ب، د ب أ

أحمدي  محمود  اإليراني،  الرئيس  أعلن   [
اسطنبول  في  )الخميس(  األول  أمــس  نجاد 
كانون  يناير/  في  المقبلة  المفاوضات  أن 
 »1+5« مجموعة  مع  اسطنبول  في  الثاني 
الممكن  من  كان  إذا  ما  ستظهر  الست(  )الدول 
النووي  البرنامج  بشأن  للخالف  حل  إيجاد 

الدبلوماسية. عبر  اإليراني 
صحافي  مؤتمر  خالل  نجاد  أحمدي  وقال 
الــتــعــاون  منظمة  قــمــة  فــي  مــشــاركــتــه  بــعــد 
المفاوضات  هــذه  أن  »نعتقد  ــادي  ــص ــت االق
الرئيس  وأضاف  األهمية«.  غاية  في  ستكون 
بأنه  العظمى  القوى  تشتبه  الــذي  اإليــرانــي 
إيران  أن  النووي  السالح  اقتناء  إلى  يسعى 
المواجهة  سياسة  استبدال  يتم  »أن  اقترحت 
»لمصلحة  وذلــك  اسطنبول  في  بالتعاون« 

المعنيين. األطراف«  جميع 
استأنفت  الــتــوقــف،  مــن  شــهــراً   14 وبــعــد 
ــات  ــوالي )ال  »1+5« مجموعة  ودول  ـــران  إي
ــا وروســيــا  ــي ــان ــط ــري ــا وب ــس ــرن ــدة وف ــح ــت ــم ال
الملف  بــشــأن  ــوار  ــح ال وألــمــانــيــا(  والــصــيــن 
اسطنبول  ــي  ف ــاع  ــم ــت االج وقــــررت  الــنــووي 
ــــال الــرئــيــس  ــة الـــمـــفـــاوضـــات. وق ــل ــواص ــم ل
ــاون ســتــكــون في  ــع ــت ــة ال ــاس ــي ـــي »س ـــران اإلي
ــل أو  ــش ــاك ف ــن ــون ه ــك ــح الــجــمــيــع لـــن ي ــال ص

خسارة ألي من األطراف«.
التي  االقتصادي  التعاون  منظمة  وترمي 
العام  في  وباكستان  وإيــران  تركيا  أنشأتها 
1985 إلى تعزيز التعاون االقتصادي وتضم 
اليوم عشر دول من بينها أفغانستان وغيرها 
من دول آسيا الوسطى الغنية بالنفط والغاز، 

على غرار أذربيجان وتركمانستان.
إسرائيلية  مصادر  أعربت  آخر،  سياق  في 
احتمال  إزاء  قلقها  عن  المحتلة  القدس  في 
على  الثاني  عبداهلل  الملك  األردن،  ملك  موافقة 
محمود  اإليراني،  الرئيس  إليه  وجهها  دعوة 
إذاعــة  ونقلت  طــهــران.  لــزيــارة  نجاد  أحمدي 
اإلليكتروني  موقعها  ــي  ف إســرائــيــل  ــوت  ص
بقلق  تتابع  إسرائيل  إن  قولها  المصادر  عن 

توثيق العالقات بين األردن وإيران.
وزارة  في  مصادر  قالت  آخر  صعيد  وعلى 
الخارجية اإلسرائيلية إن عّمان لم تعين بعد 
للسفير  خلفًا  إسرائيل  لدى  لها  جديداً  سفيراً 
اإلعالم،  وزير  منصب  تولى  الذي  العايد  علي 
ــل«.  ــي ــرائ إٍس »صـــوت  ــــة  إذاع ــت  ــال ق حسبما 
من  خطية  رسالة  تسلم  قد  األردن  ملك  وكان 
في  نجاد  أحمدي  محمود  اإليــرانــي،  الرئيس 
13 ديسمبر/ كانون األول تتعلق بالعالقات 
والدولية  اإلقليمية  ــاع  واألوض البلدين  بين 

فضاًل عن دعوة لزيارة إيران.

»إيكواس« تهدد باستخدام القوة لإلطاحة بغباغبو
أمس  )إيكواس(  إفريقيا  غرب  مجموعة  دول  هددت   [
غباغبو  لــــوران  ــة  ــاح إلط ــوة  ــق ال بــاســتــخــدام  )الــجــمــعــة( 
البيان  في  جاء  كما  العاج،  ساحل  في  بالحكم  المتشبث 

أبوجا. في  المجتمعين  األعضاء  الدول  قادة  لقمة  النهائي 
الكبير  للعدد  يــأســف  »الــمــؤتــمــر  أن  الــبــيــان  ــي  ف وجـــاء 
ديسمبر/  من  السابع  منذ  المسجلة  البشرية  للخسائر 
بأنهم  األعمال  هذه  عن  المسئولين  ويحذر  األول،  كانون 
انتهاكات  ــاب  ــك الرت الــدولــيــة  المحاكم  أمــام  سيالحقون 

لحقوق اإلنسان في أسرع وقت ممكن«.
ـــدان غــــرب إفــريــقــيــا  ـــل ـــن قــــادة ب ــت نــيــجــيــريــا م ــب ــل  وط
ساحل  ــة  أزم لبحث  االستثنائية  القمة  فــي  المجتمعين 
والمطالبة  غباغبو  لوران  مع  تسوية  أي  استبعاد  العاج، 

الرئاسة. عن  بتنحيه 
أجوموغوبيا  أودين  النيجيري،  الخارجية  وزير  وقال 
لبلدان  االقتصادية  المجموعة  دول  قادة  قمة  افتتاح  قبل 
على  مطروحًا  ليس  التسوية  موضوع  »إن  إفريقيا  غرب 

السلطة. عن  يتنحى  أن  غباغبو  وعلى  األعمال«  جدول 
غباغبو  نظام  ضد  عقوبات  بحث  على  القمة  ركزت  كما 
لعديد  واشنطن،  مع  بشأنه  التباحث  تم  محتمل،  وتعزيز 

قوة األمم المتحدة في ساحل العاج. 
أن  ــس  أم الهولندية  ــاع  ــدف ال وزارة  أعلنت  ــاء  ــن األث فــي 
العاج  ساحل  قبالة  ستكون  للبحرية  تابعة  إمداد  بارجة 
بالمؤن  فرنسية  سفن  ـــداد  إلم ــاري  ــج ال الــعــام  نهاية  مــع 

والمحروقات.

مقتل 11 جنديًا و24 متمردًا في شمال غرب باكستان
شنوا  »طالبان«  حركة  متمردي  إن  مسئولون  قــال   [
هجمات منسقة على 5 مواقع للقوات الخاصة الباكستانية 
في جنوب غرب باكستان أمس )الجمعة( أسفرت عن مقتل 

أحد عشر جنديًا و24 متمرداً.
في  خــان،  علي  أمجد  مهمند،  إقليم  إدارة  رئيس  وقــال 
الواقع  اإلقليم  هذا  مدن  كبرى  غاالناي،  في  صحافي  مؤتمر 
 11« إن  السلطة،  سيطرة  عن  الخارجة  القبلية  المنطقة  في 
وكان  آخرون«.   12 وجرح  استشهدوا  رجالنا  من  األقل  على 
في  ــل  األق على  جنود  ثالثة  مقتل  عــن  أواًل  تحدث  مسئول 
الهجوم. وقال خان إن 24 ناشطًا قتلوا عندما »صد الجنود 

مع  ــدود  ــح ال قــرب  للمراقبة  ــز  ــراك م خمسة  ــي  ف الــهــجــوم« 
قاذفة  مروحيات  أرسل  »الجيش  أن  وأوضح  أفغانستان. 
مسئول  وكان  لطالبان«.  مخابئ  أنها  يعتقد  مواقع  وقصف 
هاجموا  طالبان  من  مسلحًا   150 »نحو  إن  قال  كبير  أمني 
بيدنامي«  قرية  في  الحدود  لحرس  للمراقبة  مراكز  خمسة 
تطوق  الشرطة  أن  وأضــاف  أفغانستان.  مع  الحدود  قرب 
تعزيزات  أرسلت  بينما  فروا  ناشطين  عن  وتبحث  المنطقة 
مسئولون  وأكد  للهجوم.  تعرضت  التي  المراقبة  نقاط  إلى 
وحصيلة  الهجوم  الخاصة  والــقــوات  المحلية  اإلدارة  في 

القتلى. محققون يعاينون مخلفات هجوم للمتمردين    )رويترز(

قتيل و10 جرحى في صدامات بين 
متظاهرين والشرطة في تونس

محمد  التونسية،  الثانوي  التعليم  نقابة  في  النقابي  المسئول  أفاد   [
متظاهرين  بين  )الجمعة(  أمس  حصلت  عنيفة  مواجهات  بأن  فاضل 
والشرطة في مدينة منزل بوزيان في والية سيدي بوزيد في وسط غرب 

تونس وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين بجروح.
وقال فاضل، إن القتيل والجرحى أصيبوا بالرصاص في منزل بوزيان 
اضطرابات  تشهد  التي  بوزيد  سيدي  مدينة  عن  كلم  نحو60  تبعد  التي 
اجتماعية منذ عدة أيام. وأضاف أن المتظاهر القتيل، محمد عماري يبلغ 

من العمر 18 عامًا وأنه توفي إثر إصابته برصاصة في صدره.
وصفها  التي  التظاهرة  في  بوزيان  منزل  سكان  من  ألفين  نحو  وشارك 

المسئول نفسه بأنها كانت »عنيفة«.
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»حماس« تؤكد التزامها بالتهدئة مع إسرائيل

األراضي المقدسة تحتفل بعيد الميالد رغم المعاناة

غمرتها  الــتــي  الفلسطينية  لــحــم  بــيــت  مــديــنــة  وفـــي 
الفاتيكان،  وأعــام  المياد  زينة  فيها  وارتفعت  الشمس 
الفرق  استعدت  وســاق،  قدم  على  االستعدادات  تجرى 
في  الاتين  بطريرك  الستقبال  والكشفية  الموسيقية 

القدس المونسنيور فؤاد طوال.
فيها  ولد  التي  المدينة  طوال  المونسنيور  وسيدخل 
الليل  منتصف  ــداس  ق وســيــرأس  الظهر.  بعد  المسيح 
جانب  إلى  الكائنة  كاترين  القديسة  كنيسة  في  التقليدي 
الفلسطينية،  السلطة  رئيس  حضور  في  المهد  كنيسة 

محمود عباس.
األمر  اإلسرائيلي  الجيش  تلقى  األمني،  الصعيد  وعلى 
ومنهم  الحواجز،  على  المسيحيين  الزوار  مرور  بتسهيل 
اإلسرائيليين،  والــعــرب  المحتلة  األراضـــي  فلسطينيو 

خال أعياد المياد.
مــرور  ـــات  أذون منح  اإلسرائيلية  السلطات  ـــررت  وق
المسيحيين  المحتلة  ــي  األراض فلسطينيي  إلى  خاصة 
من  لتمكينهم  شخص(   500( ــزة  وغ شخص(  آالف   7(
في  المقيمة  عائاتهم  وزيــــارة  لحم  بيت  ــى  إل الــتــوجــه 
داخــل  فــي  ــك  ذل فــي  بما  محظورة  تكون  مــا  ــادة  ع مناطق 

إسرائيل.
من  مسيحي  لـ200  إسرائيل  سمحت  األولــى،  وللمرة 
بلدان عربية ال تقيم معها عاقات دبلوماسية )باستثناء 
مصر واألردن( بدخول األراضي اإلسرائيلية عبر الحدود 

األردنية.
محمود  »حــمــاس«  حركة  في  القيادي  أكــد  سياسيًا، 
األخرى  الفلسطينية  والفصائل  حركته  »التزام«  الزهار 
في  مسيرة  خــال  الــزهــار  ــال  وق إسرائيل.  مع  بالتهدئة 
وبحجم  ــوة  ــق ال ـــع  واق ومـــن  ــا  ــن »إن ــس  ــون ي خـــان  مــديــنــة 
التضحيات التي قدمناها نعلن في هذه المرحلة التزامنا 

بالتهدئة بيننا وبين االحتال«.
في  التوتر  تصاعد  ظل  في  الزهار  تصريحات  وتأتي 
جنوب  فلسطينية  صــواريــخ  سقوط  مع  األخــيــرة  ــام  األي

إسرائيل وشن غارات إسرائيلية في قطاع غزة.
ما  بالتهدئة  »ملتزمون  اإلسرائيليين  مخاطبًا  وتابع 
االغتياالت  أوقفتم  ،إذا  االجتياح  أوقفتم  إذا  بها،  التزمتم 
برفح  التزمتم  مــا  بها  ملتزمون  فلسطين،  مــن  ــرد  ف ألي 
مع  اتفاقنا  هو  هــذا  النفس،  بضبط  ملتزمون  الحصار، 

فصائل المقاومة«.

دليل  ليست  التهدئة  أن  ــوح  ــوض ب ــول  ــق »ن ـــاف  وأض
ضعف وإنما دليل قوة، نحن ملتزمون بها ما التزم العدو 

اإلسرائيلي«.
بصفقة  طرف  ألي  نية  هناك  كان  »اذا  الزهار  وأوضح 
من  إنما  العدو  أجــل  من  ليس  نبادل  إننا  فليعلم  تبادل 
ليس  التبادل  صفقة  في  يقرر  من  إن  وبناتنا،  أبنائنا  اجل 

الحكومة اإلسرائيلية إنما ما نريده نحن ونتفق عليه«.
قطاع  بين  توتر  بعد  هذه  الزهار  تصريحات  وتأتي 
غزة وإسرائيل نتيجة تكثف إطاق القذائف والصواريخ 
وسلسلة  الماضية  ــام  األي في  إسرائيل  على  القطاع  من 

الغارات التي نفذتها إسرائيل .
الجنرال  اإلسرائيلي،  ـــان  األرك هيئة  رئيس  وأعـــرب 

غابي اشكينازي الثلثاء الماضي أمام لجنة برلمانية عن 
قلقه حيال التوتر على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، 
بقوله »إن الوضع متوتر وحساس وقد يتدهور بسهولة، 

و خصوصًا إذا سقط صاروخ في منطقة مأهولة«.
ـــــرى أن  ــة أخ ــه ـــن ج ـــرال اشـــكـــيـــنـــازي م ـــن ـــج ـــــد ال وأك
األولى  للمرة  استخدمت  غزة  في  المسلحة  المجموعات 
طراز  من  الصنع  روسي  للدبابات  مضاداً  صاروخًا  أخيراً 

»كورنيت«، حسب وسائل اإلعام.
في  المستوى  رفيعة  سياسية  مصادر  أكدت  ذلك،  إلى   
لزيارة  تمهيداً  حاليا  تجرى  التحضيرات  أن  أمس  القدس 
لمصر  نتنياهو  بنيامين  اإلســرائــيــلــي،  الــــوزراء  رئيس 
أمس  اإلسرائيلية  ــة  اإلذاع وذكــرت  المقبل.  الشهر  مطلع 
المصري،  الرئيس  الــزيــارة  خــال  سيلتقي  نتنياهو  أن 
عمر  الــلــواء  العامة،  المخابرات  ومدير  مبارك  حسني 

سليمان ووزير الخارجية، أحمد أبو الغيط.
التطورات  مختلف  سيبحثان  الجانبين  أن  وأضافت   
ــة  ــي ــرام ــود ال ــه ــج ـــك ال ــا فـــي ذل ــم ــة ب ــي ــن الــســيــاســيــة واألم
والتصعيد  الفلسطينيين  مع  المفاوضات  الستئناف 
الجندي  سراح  إلطاق  والمساعي  غزة  قطاع  في  األمني 
اإليــرانــي.  الــنــووي  والملف  شليط  جلعاد  المخطوف، 
السلطات  قيام  من  أيام  عدة  بعد  نتنياهو  زيــارة  وتأتي 
لصالح  تجسس  قضية  عــن  النقاب  بكشف  المصرية 
إسرائيليان  بينهم  أشخاص  ثاثة  فيها  متهم  إسرائيل 

هاربان ومصري.

متظاهر فلسطيني يرتدي زي بابا نويل يحمل ملصقات تصور السجناء الفلسطينيين خالل مظاهرة في بلعين)رويترز(

§ القدس المحتلة - أ ف  ب، د ب أ

السنة  هذه  أحزنتها  منطقة  وسط  الميالد  بعيد  المسيحية،  مهد  المقدسة،  األراضي  احتفلت   [
اإلسرائيلي- الصراع  مأزق  أخرى  مرة  وتواجه  منه،  ونزوحهم  العراق  في  المسيحيين  مجزرة 

الفلسطيني.

اعترافات المصري المتهم 
بالتجسس كشفت 3 شبكات في سورية ولبنان

§ القاهرة - أف  ب

] قالت الصحف المصرية أمس )الجمعة( 
ـــرزاق  ال عبد  ـــارق  ط الــمــصــري،  ــات  ــراف ــت اع إن 
إلى  أدت  إسرائيل  لصالح  بالتجسس  المتهم 
لصالح  تجسس  شبكات  ــاث  ث ــن  ع الكشف 
)الموساد(  اإلسرائيلي  االستخبارات  جهاز 
ســوريــًا  أن  ــى  إل مشيرة  ولــبــنــان،  ســوريــة  فــي 
متهمًا في إحدى هذه القضايا تم إعدامه الشهر 

الماضي.
ونقلت صحيفة »المصري اليوم« المستقلة 
قضية  ــن  م الــصــلــة  ــب  ــري ق ــي  ــن أم ــدر  ــص »م ــن  ع
»ساعد  للمتهم  مصر«  »كشف  إن  التجسس«، 
شبكات  بثاث  اإليــقــاع  على  ولبنان  ســوريــة 

تجسس تعمل لصالح الموساد في البلدين«.
ــرزاق  ال عبد  ــارق  ط أن  الصحيفة  وأضافت 
شبكات  وجــــود  ـــن  »ع ــه  ــات ــراف ــت اع فــي  كــشــف 
ولبنان  سورية  في  الموساد  لصالح  تجسس 
إبــاغ  ــى  إل مصر  فــي  المسئولين  ــا  دع مــا  ــو  وه

البلدين بتلك المعلومات«.
الــمــصــري  الــمــتــهــم  أن  الــصــحــيــفــة  وأكــــدت 
أن  معه  أجريت  التي  التحقيقات  في  اعترف 
به  اتصال  على  كانا  اللذين  الموساد  ضابطي 
»طلبا منه دخول سورية عدة مرات تحت اسم 

يحمل  مـــزور  مــصــري  سفر  ــواز  ــج وب مستعار 
منتجات  ــراد  ــي ــت اس ــم  ــزع ب حــســن  ــر  ــاه ط اســـم 
تسليم  كان  األساسي  الغرض  أن  غير  سورية 
يعمل  ــي  ــن أم لــمــســئــول  كــبــيــرة  مــالــيــة  مــبــالــغ 
صحيفة  قالت  جهتها،  من  حساس«.  بجهاز 
»الشروق« المستقلة إن المتهم قدم للمحققين 
تسلمها  التي  التقارير  من  »نسخة  المصريين 
من خبير كيميائي سوري يعمل في جهاز أمني 
الــســوري  ــووي  ــن ال البرنامج  بــشــأن  حــســاس 

وكيفية دفن النفايات«.
ـــوال  ـــه طــبــقــًا ألق وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن
»الخبير  فإن  التحقيقات  في  المصري  المتهم 
الجاسوسية  يمارس  ظل  السوري  الكيميائي 

لمدة 13 عامًا وتم إعدامه الشهر الماضي«.
المجيد  عبد  المصري،  العام  النائب  وكان 
المتهم  إحــالــة  الماضي  االثنين  ــرر  ق محمود 
محكمة  إلــى  اثنين  وإسرائيليين  الــمــصــري 
»التخابر  بتهمة  العليا-طوارئ  الدولة  أمن 

لصالح إسرائيل«.
وأعلنت نيابة أمن الدولة العليا التي تولت 
التحقيق مع طارق عبد الرزاق )37 عامًا(، أنه 
الماضي  مايو/أيار  في  عليه  القبض  إلقاء  تم 
وإنها أمرت بالقبض على اإلسرائيليين وستتم 

محاكمتهما غيابيًا.

العليا،  الــدولــة  أمــن  نيابة  رئيس  ــح  وأوض
»اشتركوا  الثاثة  المتهمين  أن  بــدوي  هشام 
مايو  حتى   2007 مــايــو/أيــار  مــن  الفترة  فــي 
التخابر  منه  الغرض  جنائي  اتفاق  في   2010

لصالح إسرائيل«.
مــع  ـــق  ـــف ات الــــــــرزاق  ـــد  ـــب »ع إن  ـــــــاف  وأض
عن  بمعلومات  »إمدادهما  على  اإلسرائيليين 
مجال  فــي  يعملون  الــذيــن  المصريين  بعض 
للتعامل  منهم  يصلح  من  النتقاء  االتــصــاالت 
ــاد«. كــمــا قـــام بـــزيـــارات عـــدة إلــى  ــوس ــم ــع ال م
مع  للعمل  سوريين  مواطنين  لتجنيد  سورية 

جهاز المخابرات اإلسرائيلي.
المصرية  الصحف  قالت  ــرى،  أخ جهة  من 
إن المتهم المصري حاول تجنيد رئيس تحرير 
اهلل  وحزب  سورية  من  قريبة  لبنانية  صحيفة 

لكنه لم يفلح في محاولته.
في  اللبنانية  »الـــديـــار«  صحيفة  ـــدت  وأك
المتهم  أن  )الجمعة(  أمس  نشرتها  افتتاحية 
برئيس  االتــصــال  بالفعل  ـــاول  ح ــري  ــص ــم ال
معه  عــاقــة  ــة  ــام وإق أيـــوب  شـــارل  تحريرها، 
القضايا  عــن  ــي  ــق ــائ وث فــيــلــم  إعــــداد  بــدعــوى 
العربية. لكن أيوب »رفض الفكرة من أساسها 
ــرزاق  ال عبد  إلــحــاح  فــي  الشك  بعد  خصوصًا 

عليه وانتهت القضية عند هذا الحد«.

روسيا »ليست موافقة إطالقًا« على تفسير مجلس الشيوخ لـ »ستارت«
ــة  ــي ــارج ــخ ال ـــــر  وزي ــــرح  ص  [
أمس  الفــروف  سيرغي  الروسي، 
»ليست  ــا  ــي روس أن  )الــجــمــعــة( 
تفسير  ــى  ــل ع إطـــاقـــًا«  ــة  ــق ــواف م
في  ــي  ــرك ــي األم الــشــيــوخ  مجلس 
الحد  ــدة  ــاه ــع م عــلــى  مــصــادقــتــه 
ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت ـــن األســـلـــحـــة االس م
عدم  على  تنص  التي  )ســتــارت( 
الــدفــاع  مــع  ملزمة  عــاقــة  وجـــود 

المضاد للصواريخ.
مجلس  أمــــام  الفــــروف  وقــــال 
المعاهدة  أمس  أقر  الذي  النواب 
ــــرار  ــــــــراءة أولـــــــى »فـــــي ق ــــي ق ف
تأكيد  األمــيــركــيــة(  )الــمــصــادقــة 
ال  المقدمة  ــي  ف ورد  ــا  م أن  ــاده  ــف م
المتحدة  والواليات  روسيا  يلزم 
»هنا  الفروف  وأوضح  قانونيًا«. 
ــة( تــرد  ــدم ــق ــم ـــي ال بــالــتــحــديــد )ف
ــاع  ــدف ــارت وال ــت الــعــاقــة بــيــن س
إلى  إضــافــة  للصواريخ  المضاد 
ــى الــتــســلــح  ــل ـــارت ع ـــت ــر س ــي ــأث ت
ــرار  ــق ــت ــى االس ــل غــيــر الـــنـــووي وع
»لسنا  وأضــاف  االستراتيجي«. 
تفسير  إنـــه  إطـــاقـــًا.  ــن  ــي ــق ــواف م
القانون  وقواعد  لمبادئ  تعسفي 

الدولي«.
»إن  أيــــضــــًا  الفـــــــروف  وقــــــال 

أخرى  معاهدة  أية  مثل  المعاهدة 
اتفاقات  مجموعة  وهي  كل،  هي 
طويل  عمل  بعد  إليها  التوصل  تم 
من  مجملها  في  تطبيقها  وينبغي 
النواب  دعــا  لكنه  قيد«.  أي  دون 
نص  على  المصادقة  إلى  الروس 
المصادقة  »إن  وقــال  المعاهدة. 
مرحلة  )ســتــارت(  معاهدة  على 

أساسية للباد«.
العمل  يتعين  »لكن  وأضـــاف 
شخص  أي  فيها  يشكك  ال  بطريقة 
عن  دائمًا  ستدافع  روسيا  أن  في 
وأعلن  المشروعة«.  مصالحها 
الخارجية  الشئون  لجنة  رئيس 
ـــواب الـــروســـي،  ـــن فـــي مــجــلــس ال

أمس  كوساتشيف  كونستانتين 
قــــراءة  فـــي  ســيــقــر  ــس  ــل ــج ــم ال أن 
للمعاهدة  الرئيسي  النص  أولى 
نيسان  أبــريــل/  ــي  ف ــه  ــع وق كــمــا 
مدفيديف  ديــمــتــري  الــرئــيــســان، 
وباراك أوباما. وسيتبنى مجلس 
ـــي يــنــايــر/  ـــي ف ـــروس ـــواب ال ـــن ال
إضافية  نصوصًا  الثاني  كانون 
أضافها  التي  ــراءات  اإلج على  رداً 
في  ــي  ــرك ــي األم الــشــيــوخ  مجلس 

قراره.
ـــال الـــقـــراءة  ـــه خ وأضـــــاف أن
حزب  »ســيــوافــق  للنص  ـــى  األول
ـــي  ـــوال ـــم ـــدة )ال ـــوح ـــم روســـيـــا ال
مطلقة  غالبية  ويشكل  للسلطة 

كما  المعاهدة  على  ــا(  ــدوم ال فــي 
ــي  ــرك ــي ــا الــرئــيــســان، األم ــه ــع وق
ديمتري  الروسي،  و  أوباما  باراك 
ــى  ــل مــــدفــــيــــديــــف. ســــنــــوافــــق ع
الرئيس«  وقعها  التي  المعاهدة 
ــراءة  ــق »ال أن  وأوضـــح  ــي.  ــروس ال
على  يناير  في  ستجرى  الثانية 
ــر،  أقــــرب حــــد«. عــلــى صــعــيــد آخ
ديمتري  الروسي،  الرئيس  جدد 
روسيا  إن  القول  أمس  مدفيديف 
الكوريل  أرخبيل  عن  تتخلى  لن 
بالسيادة  اليابان  تطالب  ــذي  ال
إقامة  طوكيو  على  وعرض  عليه، 
هذه  في  حــرة  اقتصادية  منطقة 

األراضي.
مقابلة  فــي  مدفيديف  وأعــلــن 
مع التلفزيونات الروسية »أن كل 
األراضــي  على  تقع  الكوريل  جزر 

الروسية ... إنها أرضنا«.
إال أن روسيا واليابان يمكنهما 
ــا  ــدرس ت أن  ــف،  ــدي ــي ــدف م ــب  ــس ح
مشتركة  ــة  ــادي ــص ــت اق ــع  ــاري ــش م
ــل.   ــي ــب ــى هــــذا األرخ ــل مــحــتــمــلــة ع
وأضاف مدفيديف »يمكن أن نفكر 
حرة،  اقتصادية  منطقة  إقامة  في 
مناخ  ــع  م الــحــر  للتبادل  منطقة 
اقتصادي مؤات له خصوصية«.

نواب روس يقرأون بعض الوثائق خالل مراجعة للمعاهدة »ستارت«   )رويترز(

الحكومة األردنية تحظى 
بثقة البرلمان الجديد

األول  أمــس  الرفاعي،  سمير  برئاسة  األردنــيــة،  الحكومة  فــازت   [
حديثًا،  المنتخب  النواب  مجلس  في  الثقة  على  باقتراع  )الخميس( 

النواب.  من  كبيرة  أغلبية  بتأييد  وذلك 
صوتًا   111 على  الحكومة  فيه  حظيت  الــذي  الثقة،  اقتراع  وجــاء 
أجراها  المناقشات  من  أيــام  خمسة  ختام  في  صوتًا،   119 أصل  من 
تشرين  نوفمبر/  من  التاسع  في  انتخب  الذي  األردني،  النواب  مجلس 

للحكومة. الرئيسي  السياسي  البيان  بشأن  الماضي،  الثاني 
أغلبية  ذي  ــواب  ن مجلس  عن  البرلمانية  االنتخابات  وتمخضت 
في  الرئيسية  المعارضة  كتلة  قاطعتها  أن  بعد  للحكومة،  موالية 
»جبهة  السياسي  وذراعها  المسلمين«  »اإلخوان  جماعة  وهي  الباد، 
على  الــمــســلــمــيــن«  »اإلخـــــوان  جــمــاعــة  وشــــددت  ـــي«.  ـــام اإلس الــعــمــل 
يضمن  انتخابي  قانون  أســاس  على  االقــتــراع  عملية  ــراء  إج ــرورة  ض

النسبي. التمثيل 

»مجموعة األزمات« توصي بإجراء تحكيم دولي بين الكوريتين
§ سيئول - أ ف ب، رويترز

في  الــدولــيــة  ـــات  األزم مجموعة  أوصــت   [
)الخميس(  األول  أمــس  مساء  نشرت  ــة  دراس
الحدود  تحديد  ــادة  إلع ــي  دول تحكيم  بــإجــراء 
الكوريتين  بين  األصــفــر  البحر  فــي  البحرية 
المعهد  وقـــال  حـــرب.  ــــدالع  ان خــطــر  ــض  ــف وخ
لسرعة  إجــــراءات  اتــخــاذ  »يجب  ــه  إن الفكري 

للحد من إمكانية اندالع حرب حقيقية«.
البحرية  الحدود  بشأن  »النزاع  أن  وأضاف 
وسلوك  الشمالية  الــحــدود  خــط  تسمى  التي 
به  التكهن  يمكن  ال  الـــذي  يــانــغ  بيونغ  نــظــام 
في  الوضع  هشاشة«  كبير  بشكل  عززا  مسبقًا 
كوريا  تعترف  ــم  ول الــكــوريــة.  الجزيرة  شبه 
األمم  وضعتها  التي  بالحدود  يومًا  الشمالية 
المتحدة بعد الحرب بين الكوريتين )1950-

معارك  المنطقة  ــذه  ه شــهــدت  ــد  وق  .)1953
ونوفمبر/  و2002   1999 في  عديدة  بحرية 

تشرين الثاني 2009.
بحثي  لمعهد  تقرير  ــاد  أف األثــنــاء،  هــذه  في 
الجنوبية  كوريا  في  الخارجية  ــوزارة  ل تابع 
ــا الــشــمــالــيــة قد  ــوري ـــأن ك ــة( ب ــع ــم ــج ـــس )ال أم
المقبل  ــام  ــع ال ثــالــثــة  ــة  ــووي ن تــجــربــة  تــجــري 

األصغر  ــن  االب أون  جونغ  كيم  وضــع  لتعزيز 
خلفًا  قادم  كزعيم  إيل  جونغ  كيم  الباد  لزعيم 
بصفة  يــصــدر  ـــذي  ال التقرير  ونــشــر  لــوالــده. 
توعدها  يانغ  بيونغ  إعان  من  يوم  بعد  دورية 
تصريح  عقب  نــوويــة  مقدسة«  ــرب  »ح بشن 
تعرض  إذا  هوادة«  »دون  سيرد  بأنه  الجنوب 
لهجوم وعقب إجرائه مناورات عسكرية كبيرة 

بالقرب من الحدود بين الكوريتين.
وأجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين 
يانغ  بيونغ  تظهر  ــم  ول و2009.   2006 فــي 
نوويًا  ساحًا  لديها  أن  إلى  يشير  ما  اآلن  حتى 
ستصعد  ثالثة  تجربة  لكن  لاستخدام  قابًا 
المقسمة  الكورية  الجزيرة  شبه  فــي  التوتر 

وستحدث اضطرابًا في األسواق العالمية.

جنود كوريون جنوبيون يقومون بدورية على حدود المنطقة العازلة بين الكوريتين      )رويترز(

حركة »حزب اإلسالم« تنضم رسميًا 
إلى تنظيم »الشباب المجاهدين« في الصومال

تنظيم  إلى  رسميًا  الصومالية  ــام«  اإلس »حــزب  حركة  انضمت   [
ولتأسيس  الــجــهــاد«  ـــدة  »وح بــاســم  ـــك  وذل الــمــجــاهــديــن«  »الــشــبــاب 

المجموعتان. نشرته  بيان  بحسب  الصومال،  في  إسامية  »خافة« 
في  رسمي  احتفال  خال  تاوته  تمت  الــذي  المشترك  البيان  وقــال 
حزب  في  إخوانكم  »يعلن  الخميس  ظهر  بعد  مقديشو  مساجد  احــد 
سنة  هي  السنة  هــذه  الشباب.  المجاهدين  إلــى  انضمامهم  اإلســام 

الوحدة«.
خافة  »إقــامــة  في  تتمثل  الــوحــدة  هــذه  ــداف  أه إن  البيان  ــاف  وأض
ضد  الــجــهــاد  ــة  ــل ــواص وم  )..( الــكــريــم  نبينا  بسنة  ــداء  ــت اق إســامــيــة 

األرض«. في  المستضعفين  المسلمين  ودعم  النصارى  الصليبيين 
حسن  الشيخ  يــد  على   2007 فــي  اإلســام  ــزب  ح حركة  وتأسست 

لم  ـــذي  ال الخميس  احــتــفــال  ــر  ــي االخ هــذا  يحضر  ولــم  ــس.  ــوي ع ظــاهــر 
علي  الشيخ  باسمهم  المتحدث  سوى  الشباب  جانب  من  كذلك  يحضره 
االندماج  على  عزمهما  الماضي  األحد  الحركتان  وأعلنت  راجي.  محمد 
التي  المحمومة  والمنافسة  المسلحة  المواجهات  من  عام  من  أكثر  بعد 

المجاهدين«. »الشباب  غلبة  إلى  آلت 
ــاق عــلــى آخـــر مــعــاقــل حـــزب اإلســــام في  ــن ــخ ــاب ال ــب ــش كــمــا شـــدد ال
عدد  والتحق  افغوي.  ممر  عند  لمقديشو  الغربية  الشمالية  الضاحية 

الشباب. بصفوف  الماضي  األسبوع  اإلسام  حزب  عناصر  من  كبير 
ويسيطر الشباب على وسط جنوب مقديشو وال تخرج عن سيطرتهم 
الصومالية  االنتقالية  الحكومة  عليها  تسيطر  التي  اإلحياء  بعض  إال 

اإلفريقي. االتحاد  قوة  من  جندي  آالف   8 من  المدعومة  الهشة 

روما تستنفر غداة هجومين 
»فوضويين« على سفارتين

طردين  انفجار  بعد  المياد  عيد  عشية  استنفار  حــال  رومــا  تشهد   [
مفخخين في سفارتي سويسرا وتشيلي تبنته مجموعة فوضوية.

تحت  البريد  وخدمات  والــوزارات  والبرلمان  الحكومة  مقار  ووضعت 
سجلت  بينما  شخصين  جرح  إلى  أديا  اللذين  االنفجارين  بعد  المراقبة 

إنذارات كاذبة في ثاث سفارات ومبان رسمية أخرى.
حول  المراقبة  »عمليات  إن  )الكاربينيري(  الدرك  باسم  ناطق  وقال 
نقاط المراقبة تم تعزيزها. موظفو السفارات والقنصليات في حال تأهب 
وخضع  مشبوهة«.  ــروداً  ط وجــدوا  إذا  بنا  باالتصال  توجيهات  ولديهم 
وهو  أحدهما  يد  بتر  يتم  وقــد  المساء.  في  جراحية  لعملية  الجريحان 
أصبعين  التشيلي  الموظف  فقد  بينما  والخمسين  الثالثة  في  سويسري 

وأصيب بجروح في الصدر والعين.
مسحوقًا  تحويان  كانتا  القنبلتين  إن  ريبوبليكا«  »ال  صحيفة  وقالت 
غير  الفوضوي  االتــحــاد  التفجيرين  وتبنى  معدنية.  وقطعًا  متفجراً 
تشيلي.  ســفــارة  فــي  ــداء  ــت االع مكان  فــي  عليها  عثر  رســالــة  فــي  الرسمي 
اإلرهاب  مكافحة  شرطة  مع  أصبحت  التي  المقتضبة  الرسالة  في  وكتب 
يحيا  هذا.  الهيمنة  نظام  لندمر  واألفعال.  باألقوال  صوتنا  إسماع  »قررنا 
غير  الفوضوي  االتحاد  الفوضى.  وتحيا  الرسمي  غير  الفوضوي  االتحاد 
فوضوي  يوناني  وفونتاس  فونتاس«.  المبروس  الثائر  خلية  الرسمي 
قتل في مارس/ آذار في أثينا في مواجهة مع الشرطة. وعبرت المجموعة 
فوضوية  ومجموعات  السجن«  في  »رفاق  مع  تضامنها  عن  الرسالة  في 

أخرى في األرجنتين وتشيلي واليونان والمكسيك وأسبانيا.
مونتوفانو  الفريدو  االيطالية  الداخلية  وزارة  في  المسئول  ــال  وق

لصحيفة »ال جورنالي« إن »الهدفين لم يتم اختيارهما عشوائيًا«.
ايطاليين  فــوضــويــيــن  ـــدة  ع الن  اســتــهــدفــت  ــرا  ــس ــوي س أن  ــــاف  وأض
العام  قنبلة  انفجار  في  تشيلي  في  فوضوي  قتل  بينما  فيها  مسجونون 

الماضي.

الشرطة اإليطالية تستنفر أمام مباني السفارات   )رويترز(

أميركا تطلب من اليمن 
تحركًا أشد ضد »القاعدة«

§  هونولولو - رويترز

ة  لمتحد ا ت  يا ال لو ا لبت  طا  [
 ) ــة ــع ــم ــج ل ا ( مــــس  أ كــيــة  مــيــر أل ا
تنظيم  ضد  شــد  أ ك  بتحر ليمن  ا
ل  د ــا ــب ت يــع  تــســر و  » ة ـــد ع ـــا ـــق ل ا «
لمشتبه  ا ن  ــأ ــش ب ت  ــا م ــو ــل ــع ــم ل ا
ت  لسلطا ا هم  تحتجز ين  لذ ا بهم 

. ليمنية ا
كبير  ن  إ بيض  أل ا لبيت  ا ل  قا و   
ك  ا ر بـــا  ، ئـــيـــس لـــر ا ي  ر ــا ــش ــت ــس م
 ، ب هــــــا ر إل ا ــة  ــح ف ــا ــك ــم ل مــــا  بــــا و أ
عد  مسا هـــو  و  - ن  ــا ــن ي ــر ب ن  جـــو
قلب  ــي  ف ــي  ت ــأ ي ئــيــس  لــلــر كــبــيــر 
كــيــة  مــيــر أل ا ت  ا ــر ب ــا ــخ ــم ل ا د  ــو ــه ج
ــة  ــي ب ــا ه ر إل ا ت  ــا ــم ــج ــه ل ا ط  حــبــا إل
ــس  ــي ئ ــر ل ــا ب اًل  تـــصـــا ا ى  جـــــر أ   -
لــح  صــا هلل  ا عــبــد  عــلــي   ، لــيــمــنــي ا
كــيــد  لــلــتــأ « ــي  ض ــا ــم ل ا لــخــمــيــس  ا

ي  قو ك  بتحر م  لقيا ا همية  أ على 
ة  ير جز في  ة  عد لقا ا تنظيم  ضد 
خططه  ط  حـــبـــا إ بــغــيــة  ب  لـــعـــر ا
فــي  ـــة  ـــي ب ـــا ه ر إ ت  هـــجـــمـــا لـــشـــن 
في  بما  ل  و لد ا من  ه  غير و ليمن  ا

. » ة لمتحد ا ت  يا ال لو ا خل  ا د لك  ذ
كـــد  أ « ن  ــا ــن ي ــر ب ن  أ ف  ــــا ض أ و  
ن  و لتعا ا يز  تعز ة  ر و ضـــر على 
ة  جــهــز أل ا بــيــن  لفعل  با ثــيــق  لــو ا
لي  مجا في  ليمنية  ا و كية  مير أل ا
بما   . . . من أل ا و ب  ها ر إل ا فحة  مكا
حينه  فـــي  ل  ــو ــص ــح ل ا ـــك  ل ذ فـــي 
لصلة  ا ت  ا ذ ت  ما لمعلو ا كل  على 
ت  ا قو تعتقلهم  ين  لذ ا د  ا فر أل ا من 

. » ليمنية ا من  أل ا
ة  لمتحد ا ت  يــا ال لــو ا ت  ز ــز ع و  
م  لهجو تحسبًا  هب  لتأ ا لــة  حــا
عــيــد  عـــطـــلـــة  ســـــم  مـــــو ل  ـــــــا خ

. د لميا ا
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معرض  التشكيلية  للفنون  ال��ب��ارح  ينظم  يناير:   2  - ديسمبر   12  @
سامر  )ال��ع��راق(،  البحراني  أحمد  الفنانين:  لمجموعة  »ط��ي��ور«  النحت 
نوري  علي  )سورية(،  علي  مصطفى  )فرنسا(،  جيفكو  )األردن(،  طباع 
نبيل  )البحرين(،  عبدالرحيم  جمال  )اليابان(،  تناكا  هتوشي  )ال��ع��راق(، 
بصبوص )لبنان(، نيفين فرغلي )مصر(، خليل الهاشمي )البحرين(. يقام 
التشكيلية.  للفنون  البارح  في  مساء   7:00 الساعة  تمام  في  االفتتاح  حفل 
 10:00 الساعة  من  الخميس  إلى  السبت  من  مفتوحًا  المعرض  ويستمر 

صباحًا - 8:00 مساء.
الدعاة  دورة  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزارة  تنظم  ديسمبر:   25  @
منظور  م��ن  الصحية  الوقاية  »ثقافة  ع��ن��وان:  تحت   2010 للعام  الثالثة 
عيسى  م��رك��ز  بقاعة  صباحَا   8:00 الساعة  ت��م��ام  ف��ي  وذل���ك  إس��الم��ي«، 

الثقافي.
@ 25 ديسمبر: تنظم لجنة المرأة والطفل في كل من الجمعية البحرينية 
وجمعية  للمكفوفين  الصداقة  وجمعية  وأصدقائهم  المعاقين  أمور  ألولياء 
المتميزات  من  نخبة  تكريم  حفل  الدولي،  الحراك  ومركز  البحرينية  الصم 
في العطاء تيمنًا بيوم المرأة البحرينية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء 

بمقر الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم بالعدلية.
@ 26 ديسمبر: ينظم مجلس حسين محمد شويطر بالمحرق، محاضرة 
بعد  والحكم  الجلسة  »ُرفعت  بعنوان:  فيلم  تدشين  مع  بوزبون،  د.بنة  ل� 

المداولة«، وذلك في الساعة 8:30 مساًء.
@ 27 ديسمبر: تحت رعاية وزير شئون الكهرباء والماء فهمي الجودر، 
تعقد  الكهرباء،  وموزعي  وناقلي  لمنتجي  العربي  االتحاد  مع  وبالتعاون 
في  وذلك  البشرية،  الموارد  لتنمية  الخامس  المؤتمر  والماء  الكهرباء  هيئة 

تمام الساعة 9:00 صباحًا في قاعة المؤتمرات بفندق كروان بالزا.
@ 27 ديسمبر: تنظم دائرة العالقات العامة واإلعالم بجامعة البحرين 
احتفااًل بيوم المرأة البحرينية، وذلك في تمام الساعة 9:00 صباحًا بمركز 

تسهيالت البحرين لإلعالم بمقر الجامعة في الصخير.
تشاوريًا  اجتماعًا  البحرين  فتاة  نهضة  جمعية  تعقد  ديسمبر:   28  @
لتدوير  مشروع  لمناقشة  واألهلية،  الرسمية  الجهات  من  عدد  بمشاركة 
المخلفات المنزلية على أن تعود أرباح هذا المشروع على األسر المحتاجة 
مركز  بمقر  مساًء   5:30 الساعة  تمام  في  وذلك  البحرين،  مناطق  بمختلفة 

مدينة عيسى االجتماعي.
ينظم  2010م،  عشر  السادس  الثقافي  موسمه  ضمن  ديسمبر:   28  @
األصالة  بين  الشباب  »ثقافة  بعنوان:  محاضرة  الثقافي  عبدالرحمن  مركز 
المرزوق،  أمل  وإدارة  تقديم  )سورية(،  حمد  إسعاف  تلقيها  والمعاصرة« 

وذلك في تمام الساعة 8:30 مساًء.
عمل  ورشة  بخصوص  صحافيًا  مؤتمرًا  »بنفت«  تعقد  ديسمبر:   28  @
PCI- المصرفية  البطاقات  معلومات  ألمن  القياسية  »المواصفات  حول 

التعاون  »استشارات  مؤسسة  مع  بالتعاون  »بنفت«  تنظمها  التي   »DSS
شركة  مبنى  في  ظهرًا   2:00 الساعة  تمام  في  وذل��ك  المعلومات«،  لنظم 

)بنفت( ببرج بنك البحرين الوطني.
خاصة  محاضرة  السنية  األوق��اف  إدارة  تنظم  ديسمبر:   29  -  28  @
أخطاء  مع  التعامل  »مهارات  بعنوان:  البحرين  بمساجد  واألئمة  بالخطباء 
بمعهد  مساء   5:00 الساعة  تمام  في  وذلك  الزهراني،  لصالح  اآلخرين« 

اإلمام الزهري بمنطقة الزنج.
لرعاية  الرحمة  لجمعية  التابع  الشباب  مركز  ينظم  ديسمبر:   29  @
بمشاركة  المركز  طلبة  من  لمجموعة  الرسم  في  فنية  مسابقة  المعاقين 
لوزارة  التابعة  االبتدائية  والمدارس  الخاصة  االحتياجات  مراكز  من  طلبة 

التربية والتعليم، وذلك بمقر مركز الرحمة الكائن في الرفاع الشرقي.
@ 31 ديسمبر: تحت رعاية وزير الصحة فيصل الحمر، ينظم صندوق 
مدينة عيسى الخيري حملة اإلمام زين العابدين )ع( التاسعة للتبرع بالدم، 
عيسى  مدينة  مركز  في  مساء   10:00  - عصرًا   4:00 الساعة  من  وذل��ك 

الصحي.
موظفي  لتكريم  السنوي  الحفل  المدنية  الخدمة  ديوان  ينظم  يناير:   6  @
بفندق  المحرق  قاعة  في  صباحًا   9:30 الساعة  تمام  في  وذل��ك  ال��دي��وان، 

الدبلومات.
وآثار  تاريخ  لجمعية   57 الثقافي  الموسم  فعاليات  ضمن  يناير:   9  @
البحرين، تعرض الجمعية: »لعبدالعزيز شأن عظيم... العالقات التاريخية 
آل  خليفة  بن  عيسى  الشيخ  وبحث  وتقديم  إعداد  من  السعودية«  البحرينية 
مساء   8:00 الساعة  تمام  في  وذلك  يوسف،  عبداهلل  الفنان  وإخراج  خليفة 

في قاعة دلمون بمقر الجمعية بالجفير.
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معتدل مع كميات متفاوتة من السحب، ورطب في البداية.

من قدم إلى ثالثة أقدام قرب السوحل، 
ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

عقدة،   15 ــى  إل  10 مــن  غربية  شمالية 
وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانًا.
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جديد  هــو  مــا  كــل  تقديم  نيشان  اإلعــالمــي  يــحــاول  ــًا،  ــم دائ كعادته   [
ومن  حل،  أينما  عالية  مشاهدة  بنسب  تحظى  التي  األفكار  من  ومتميز 
استعرض   mbc شاشة  عبر  يبث  الذي  »أبشر«  الناجح  برنامجه  خالل 
يجب  التي  األمنيات  هي  أبرزها  ولعل  جديدة،  فقرات  إيجاد  في  مهاراته 
كان  مميزة  حلقة  وفي  الجمهور...  أمــام  يحققها  أن  الحلقة  ضيف  على 
شجون  المبتسمة  الفنانة  خالل  من  حاضراً  والخليجي  الكويتي  الفن 
وفكاهية  متحدثة  فكانت  مقااًل«  مقام  »لكل  أن  أثبتت  التي  الهاجري، 
عكس  على  كبيرة  بصورة  معها  يتفاعل  الجمهور  جعل  ما  درجة،  ألقصى 
النجومية  عن  البداية  في  تحدثت  حيث  سنها،  من  الفنانين  مع  عادته 
التصنع،  عن  وابتعادها  األداء  في  عفويتها  إلى  إليها  وصولها  مرجعة 
وهم  الفنية،  أعمالهم  في  الكبار  النجوم  مشاركتها  من  الستفادتها  وكذلك 
الكبير  الفنان  نصائح  مستذكرة  بالتوجيه،  عليها  يبخلون  ال  بدورهم 
التي  السعيد  فجر  الكاتبة  إلى  شكرها  وموجهة  الصالح،  غانم  الراحل 

ساعدتها في بدايتها. 
وعندما سألها نيشان عن سبب اختيارها ألدوار الفتاة »المسترجلة« 
أكدت أنها تعشق الفن لدرجة الجنون، لذلك ال تضع لنفسها حداً معينًا، 
وقد  حدود،  له  ليس  الفن  وقالت:  تستفزها،  التي  األدوار  كل  تدخل  وإنما 
جسدت هذا الدور في مسلسل »عديل الروح« و«دنيا القوي« وقد حظيت 

بنجاح كبير عنهما. 
إعالمية  بأنها  ووصفتها  بولند،  حليمة  بالسندريال  شجون  وأشادت 
من طراز فريد وقدمت شكاًل وأسلوبًا مختلفين عن اآلخرين، مشددة على 

تصل  أن  متمنية  للفنان،  الشخصية  الحياة  يتناول  نقد  أي  ترفض  أنها 
إلى العالمية من خالل أفالم سينمائية ضخمة في هوليوود أو بوليوود. 

نجوميتها  إلى  وصلت  شجون  أن  الفنانين  من  عدد  أوضح  وقد  هذا، 
ومن  اآلخرين،  مع  التعامل  في  الراقي  وبأسلوبها  عملها  في  بإخالصها 

هؤالء الفنانين منى شداد، مرام، بثينة الرئيسي، حمد 
أشكناني، حمد العماني، وفاطمة الصفي. 

ــة، حــقــقــت شــجــون  ــق ــل ــح ــة ال ــاي ــه وفــــي ن
التي  الفوازير  من  مشهداً  ومثلت  أمنيتها 

مؤكدة  حسين،  ــدى  ه الفنانة  قدمتها 
عاطفيًا،  مرتبطة  غــيــر  ــا  ــه أن لنيشان 
يعرض  مصور  بتقرير  فوجئت  ولكنها 
المهدي  حسين  للفنان  الــهــواء  عــلــى 
وتوافق  أمنيته  تحقق  أن  منها  يطلب 
طلب  أنه  وخصوصًا  منه،  الــزواج  على 

فلم  ترفض،  وهي  مرات  ثالث  نحو  يدها 
تتمالك نفسها من الضحك قائلة: »تعال يا 

حسين، مر بيتنا ونتفاهم«. 
الحلقة  ــاء  ــن أث غــنــت  ــون  شــج أن  يــذكــر 

عــبــداهلل،  وعبدالمجيد  ــرم  ك لنجوى 
صوتيهما  تعشق  أنها  إلــى  ملمحة 

وتتابعهما باستمرار.

شمس سفيرة جمعية 
BINATIONAL PLUS
 BINATIONAL لجمعية  سفيرة  شمس  الكويتية  الفنانة  ُعّينت   [
والمهاجرين  جنسيتين،  يحملون  الذين  باألشخاص  ُتعنى  التي   PLUS
من  تتّخذ  التي  الجمعية  هذه  واألجنبية.  منها  العربية  ال��دول  مختلف  في 
وعلى  الفرنسية  الحكومة  من  مباشرة  مدعومة  لها،  مقرًا  باريس  العاصمة 
وتضّم  اإلنسانية،  المنظمات  ومختلف  اإلنسان  حقوق  بجمعية  اتصال 
ليس  لكن  عدة،  أوروبية  دول  من  ووزراء  شخصيات 
عملها  بل  سياسية،  توّجهات  أو  نشاطات  لها 
واإلنساني.  االجتماعي  خانة  في  يندرج 
عدم  الجمعية،  هذه  شعارات  أبرز  ومن 
وال  عنصريًا  ال  الناس  بين  التمييز 

طائفيًا وال دينيًا. 
شمس ،وهي عضو مؤسس في 
سفيرة  ستكون  الجمعية،  ه��ذه 
على  العربي،  العالم  في  الجمعية 
مختلف  قريب  وقت  في  ُتعلن  أن 
األساسية  والمشاريع  األه���داف 
ل��ه��ذه ال��ج��م��ع��ي��ة.  م���ن ج��ه��ة أخ���رى، 
الغنائي  ألبومها  إلص��دار  شمس  تستعد 
»صباحك  بعنوان:   2011 العام  مطلع  الجديد 
وت��وزي��ع  أل��ح��ان  ال��ع��رب��ي،  جمعة  )كلمات  خ��ي��ر« 
بعد  التلفزة  محطات  تبدأ  أن  على  فاضل(،  ميشال 
أيام قليلة بعرض كليب أغنية »يا ملك« التي صّورتها 

شمس في بيروت مع المخرج فادي حداد.

»المجهول« البحرينية تستقطب االنتباه...
 تستفز الجمهور... والعصفور يرفض اتهامات »العبثية«

§ الدوحة - المحرر الثقافي 

قطر  مــســرح  قــاعــة  ــأت  م الــتــي  الجماهير  ــن  م كبيرة  ـــداد  أع أمـــام   [
تمثل  التي  »المجهول«  مسرحية  الريف  مسرح  فرقة  قدمت  الوطني، 
للفرق  عشر  الحادي  الخليجي  المسرح  مهرجان  في  البحرين  مملكة 
االحتفال  وهــو  الخليجي،  التعاون  مجلس  بــدول  األهلية  المسرحية 
 .2010 العربية  للثقافة  عاصمة  الدوحة  الحتفالية  تتويجًا  يأتي  الذي 
مسرحية  عـــروض   6 بين  ــن  م الــثــانــي  البحريني  ــرض  ــع ال ــي  ــأت وي
الخليجي  المسرح  لمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  تتنافس  خليجية 
الدوحة  فعاليات  أحد  ليصبح  موعده  تغيير  تم  الــذي  األهلية  للفرق 

 .2010 العربية  للثقافة  عاصمة 
حمد  القطري  والتراث  والفنون  الثقافة  وزير  من  كل  العرض  حضر 
الوفد  ورئيس  الهاجري  فالح  المهرجان  ومدير  الكواري  عبدالعزيز 
الخليجية  الوفود  رؤســاء  إلى  باإلضافة  عقيل،  عبدالقادر  البحريني 

المهرجان.  حضور  من  كبير  وعدد 
يمتلئ  تجريبيًا  تجريديًا  عماًل  يمثل  الذي  البحريني  العرض  وأثار 
بين  متفاوتة  فعل  ردود  العبثية،  من  به  بأس  ال  وبقدر  الرمزية  من  بكثير 
في  فلسفيًا  طابعًا  اتخذ  الذي  العمل  سواء.  حد  على  والجمهور  النقاد 
به،  يأتي  قد  ما  وانتظار  منه،  والخوف  المجهول،  لفكرة  مناقشته 
التطبيقية  الندوة  حضور  قبل  من  كثيرة  إشادات  على  طاقمه  حصل 
طالب  العماني  المسرحي  الفنان  فيها  وتحدث  العرض،  تلت  التي 
ومساعده  العصفور  حسين  العمل  مخرج  بحضور  وتمت  البلوشي 
محمد  الــقــطــري  ــي  ــرح ــس ــم ال أدارهــــــا  وقـــد  ــور  ــص ــن م ــد  ــم ــح م جــاســم 
كبير  وجهد  جيدة  تجربة  يمثل  العمل  أن  أكدوا  الحضور  أبوجسوم. 

الخليج.  منطقة  في  واعد  لشباب 
إن  وقـــال  العمل  على  أثــنــى  البلوشي  طــالــب  المسرحي  الــفــنــان 
تكوم  المسرح  فضاء  وأن  التأويالت  من  الكثير  تحمل  المسرحية 
تعني  أنها  كما  حياتنا  في  الصور  من  الكثير  تقول  طاولة  في  كله 

حياتنا.  مصير  وتقرر  التفكير 
المسرحي  للعرض  المصاحبة  بالموسيقى  البلوشي  وأشـــاد 
مؤكداً  المسرحي،  للعمل  خصيصًا  المحاري  حسن  وضعها  والتي 
تنشيط  هو  الموسيقية  والهوامش  الفواصل  استعمال  من  الهدف  أن 
ــذي  وال اخــتــيــاره  تــم  ــذي  ال الــديــكــور  ظــل  فــي  وخــاصــة  التفكير  ذرات 

النفس.  على  تحيل  والتي  الطاولة  خالله  من  تحتله 
نحو  نــزوعــه  فــي  ـــان  ك لــلــنــص  ــي  ــوش ــل ــب ال ــه  ــه وج الـــذي  ــاد  ــق ــت االن
الى  ينتمي  المخرج  أن  وخاصة  لها  مبرر  ال  أن  وجد  التي  السوداوية 

 . ب الشبا جيل 
بية  لعر ا للغة  ا ر  ختيا ا ا  و نتقد ا ة  و لند ا ر  حضو بعض 

ضعها  و م  لعد حي  لمسر ا ض  لعر ا م  لتقد  » لفصحي ا «
كما   ، ض ـــر ـــع ل ا م  ــد ــخ ي ي  لــــذ ا ـــي  م ر ا ـــد ل ا ق  ــا ــي ــس ل ا فـــي 

ق  ا ــر غ إل ا و يب  لتجر ا نحو  ع  و لــنــز ا لة  مسأ ا  و نتقد ا
لــعــمــل  ا فـــي  ــث  ــب ــع ل ا ـــى  ل ا ء  ــو ــج ــل ل ا لـــك  كـــذ و  ، فــيــه

حية  لمسر ا تحمل  ن  أل ى  د أ ما  هــو  و حي  لمسر ا
 . ية و ا د سو صبغة 

ي  أ لـــر ا ــع  م يــتــفــق  ــم  ل لــعــمــل  ا ج  ــر ــخ م لــكــن 
ض  لــعــر ا ن  أ ــى  ل إ ا  مــشــيــر عمله  ــة  ي ا و د ــو ــس ب
عمله  ــن  ع فــعــا  ا مــد  ، ـــل م أل ا ــن  م ا  كثير يحمل 

يــة  مــز لــر بــا يــفــيــض  يــًا  يــد تــجــر يــصــفــه  ي  ـــذ ل ا
ــــل الــنــص  ــات عــبــثــيــة داخ ــظ ــح بـــوجـــود ل ــا  ف ــر ــت ــع م

بالعبث!  عمله  يوسم  أن  رافضًا  المسرحي 
وبطولة  العصفور  حسين  وإخـــراج  سينوغرافيا  مــن  المسرحية 
كمال  وهديل  القاضي  وابتسام  العصفور  وحسن  مرهون  عبدالحسين 
إدارة  أما  المحاري،  حسن  موسيقاها  وضع  البيراوي،  وإبرهيم  الدين 

العالي.  جاسم  توالها  فقد  اإلنتاج 

في ثاني أيام المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح الخليجي بالدوحة

ضمن احتفاالت الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010 

انطالق فعاليات مهرجان المسرح الخليجي للفرق األهلية بحضور بحريني واضح 
 22 األرب����ع����اء  م���س���اء  ان��ط��ل��ق��ت    [
ال���ج���اري  األول  ك����ان����ون  دي���س���م���ب���ر/ 
ضمن  ت��أت��ي  ال��ت��ي  الرسمية  المسابقة 
مهرجان الفرق المسرحية األهلية بدول 
وتستمر  الخليجي،  ال��ت��ع��اون  مجلس 

حتى 28 من الشهر نفسه.
وكان وزير الثقافة والفنون والتراث 
ال��ك��واري  عبدالعزيز  ب��ن  حمد  القطري 
 19 االح���د  م��س��اء  ال��م��ه��رج��ان  افتتح  ق��د 
ديسمبر الجاري، وذلك ضمن احتفالية 
الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010. 
أمين  بحضور  المهرجان  افتتاح  وتم 
وال��ت��راث  وال��ف��ن��ون  الثقافة  وزارة  ع��ام 
إدارة  ومدير  خليفة  آل  ناصر  بن  مبارك 
فالح  المهرجان  ومدير  والفنون  الثقافة 
العجالن الهاجري وممثل األمانة العامة 
األمين  نائب  الخليجي،  التعاون  لمجلس 
والبيئة  اإلنسان  قطاع  لشئون  المساعد 

خالد الغساني.

تدشينًا  للمهرجان  األول  اليوم  شهد 
ل���ورش���ة م��س��رح��ي��ة ب��م��ق��ر ف��رق��ة ق��ط��ر، 
قدم  ق��ط��ري  مسرحي  ع��رض  واف��ت��ت��اح 
ت��ح��ت ع���ن���وان »ه��ال��ش��ك��ل ي���ا زع���ف���ران« 

المناعي  عبدالرحمن  تأليف  م��ن  وه��و 
علي  بطولة  ومن  فايز  فالح  إخراج  ومن 

سلطان وفاطمة الشروقي. 
توثيقي  م��ع��رض  اف��ت��ت��اح  ت��م  ك��ذل��ك 

المهرجان  يصاحب  القطري  للمسرح 
وي���ق���ام ب��ق��اع��ة م��س��رح ق��ط��ر ال��وط��ن��ي. 
وي���س���رد ال���م���ع���رض ت���اري���خ ال��ح��رك��ة 
مجموعة  خالل  من  القطرية  المسرحية 

توثق  ال��ت��ي  وال��ب��وس��ت��رات  ال��ص��ور  م��ن 
بداية  منذ  القطرية  المسرحية  األعمال 
ال��ي��وم.  حتى  فيها  المسرحية  الحركة 
الفنان  المعرض  تنظيم  على  ويشرف 

القطري عبداهلل أحمد. 
ال��م��س��اب��ق��ة  الن���ط���الق  األول  ال���ي���وم 
ال��رس��م��ي��ة ل��ل��م��ه��رج��ان ش��ه��د ع��رض 
التي  »م��ج��اري��ح«  القطرية  المسرحية 
في  تمثلت  ب��ح��ري��ن��ي��ة  ب��م��ش��ارك��ة  ت��م��ت 
ال��ف��ن��ان ع���ب���داهلل س��وي��د وال��ف��ن��ان��ة ف��وز 
ال����ش����رق����اوي، وت���ت���واص���ل ال���ع���روض 
المهرجان  ف��ي  المتنافسة  الخليجية 
المملكة  ت��ق��دم  إذ  دي��س��م��ب��ر   27 ح��ت��ى 
العربية السعودية مسرحية »البندقية«، 
مسرحية  ع��م��ان  سلطنة  س��ت��ق��دم  ك��م��ا 
»م�����واء ال��ق��ط��ة« ث���م م��س��رح��ي��ة »ن��ت��ان��ي��ا« 
لدولة  »سلوقي«  وأخيرًا  الكويت  لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

تقدم لها 3 مرات وقالت له: »مر بيتنا ونتفاهم«  

حسين المهدي يطلب الزواج من »شوجي« على الهواء
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رفع علم »جائزة بابكو للمدرسة الخضراء« بـ »المحرق الثانوية للبنات«
للمدرسة  »بابكو  بجائزة  للبنات  الثانوية  المحرق  مدرسة  فازت   [
حديثًا  المدرسة  واحتفلت   .2010  -  2009 الدراسي  للعام  الخضراء« 
»بابكو«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بحضور  الجائزة  علم  رفع  بمراسم 
على  والقائمين  اإلداريـــة  الهيئة  أعــضــاء  مــن  ــدد  وع الــمــحــروس،  فيصل 
المحرق  مدرسة  ومسئولي  »بابكو«  شركة  في  الهندسة  بفرع  المشروع 
الثانوية للبنات. يشار إلى أن برنامج »جائزة بابكو للمدرسة الخضراء« 
عبارة عن مسابقة بيئية تنظمها وترعاها »بابكو« بصورة سنوية لتكريم 
المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية، التي تنجح في تبني الخطوات 
التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي ودعم اإلدارة الفعالة للموارد البيئية 
الفائزة  للمدرسة  ويحق  المحلية.  المجتمعات  مع  بالتعاون  المختلفة، 

بالمركز األول رفع علم المدرسة الخضراء لمدة عام واحد.
مشيداً  الــمــدرســة،  ــى  إل بالتهنئة  المحروس  تقدم  الــصــدد،  ــذا  ه ــي  وف
السنوات  ــدى  م على  بالمسابقة  متقدمة  مــراكــز  ـــراز  إح فــي  بجهودها 
النجاح  تحقيق  بهدف  والتعليم  التربية  وزارة  بدعم  وأشــاد  الماضية، 
للعام  البرنامج  بمواصلة  »بابكو«  اعتزاز  إلى  مشيراً  للبرنامج،  المرجو 
في  تحقيقه  تم  الذي  النجاح  أعقاب  في  والسيما  التوالي،  على  السادس 
بيئية  مشاريع  عدة  تنفيذ  البرنامج  عن  تمخض  حيث  الماضية،  األعوام 
المهدرة  المياه  من  واالستفادة  والماء  الهواء  جودة  تحسين  إلى  تهدف 
البيئية،  بالثقافة  الوعي  لتعزيز  فعالة  أساليب  وابتكار  النفايات  وإدارة 
والدولية  الوطنية  المعايير  وفق  البيئي  الوضع  تحسين  على  يعمل  بما 
»بابكو«  سياسات  إطــار  ــي  وف الــمــتــزايــدة،  البيئية  التحديات  ظــل  فــي 
ذكرت  جانبها،  ومن  البيئة.   على  للحفاظ  الجادة  وبرامجها  المستدامة 
الثانوية  المحرق  مدرسة  أن  الــجــودر  إبراهيم  بدرية  المدرسة  مديرة 
ومشجعًا  كبيراً  حافزاً  تمثل  التي  الجائزة  بهذه  بالفوز  تفخر  للبنات 
فقط،  البيئية  الجائزة  هذه  في  ليس  واجتهاد،  جد  بكل  للعمل  للطالبات 
فازت  الذي  المشروع  أن  يذكر  كافة.   المدرسة  مشاريع  جوانب  في  ولكن 
إعداد  من  الغبار«  »عازل  عنوان:  تحت  كان  بالجائزة  المدرسة  خالله  من 
الطالبتين سارة الكوهجي وآيات حيدر وإشراف المدرسة وفاء الرويعي، 

وبإشراف عام من مديرة المدرسة.

»لؤلؤة الخليج العربي« تستضيف المطوع
واألفراد  الغالية،  مملكتنا  في  الخبرات  ذوي  إنجازات  إبراز  على  العربي  الخليج  لؤلؤة  مدرسة  من  حرصًا   [
التقدم  نحو  البحرين  مسيرة  في  ملموسًا  أثــراً  إلنجازاتهم  كانت  الذين  ومهنيًا،  وأكاديميًا  تربويًا  المتميزين 
المطوع،  عبداهلل  والمناهج  التعليم  لشئون  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  المدرسة  استضافت  ـــار...  واالزده
وذلك للتحدث مع طلبة الصفوف العليا عن مسيرته التعليمية والتربوية، ومسيرة حياته المعطاءة، ونجاحه 

المهني من خالل طرح خبراته وإنجازاته على طلبة وطالبات المدرسة.

»القادسية« تتمّيز في االمتحانات الوطنية
االبتدائية  القادسية  مدرسة  مديرة  كرمت  2010م،  األول  كانون  ديسمبر/   6 الموافق  االثنين  يوم  في   [
للبنات أمينة هاشم، وبمعية المديرة المساعدة أمينة الجزيري، التلميذات المتفوقات في االمتحانات الوطنية، 
تكريم  تم  كما  التوفيق،  دوام  لهن  متمنيتين  الوسطى،  المحافظة  مدارس  مستوى  على  وبجدارة  تميزن  والالتي 
نرجس  تصوير:  االمتحانات.  فترة  طوال  الدراسي  التحصيل  رفع  في  والمساهمات  المتابعات  المواد  معلمات 

عبداهلل.

»اليوم المفتوح«
 بمدرسة شهركان

بالعملية  نرتقي  والمدرسة  البيت  بين  »بالتواصل  عنوان:  تحت   [
التحصيل  مستوى  على  ــور  األم أولياء  ولوقوف  التعلمية«  التعليمية 
للبنين  االبتدائية  شهركان  مدرسة  نظمت  ألبنائهم،  والسلوكي  العلمي 
يومها المفتوح الذي شهد إقبااًل وتفاعاًل كبيراً من قبل أولياء أمور الطلبة، 
والتعليمية  اإلدارية  الهيئتين  قبل  من  المبذولة  الجهود  على  أثنوا  الذين 

بالمدرسة. صرح بذلك رئيس لجنة العالقات العامة إسحق علي رضي.

»اليوم المفتوح«
 في »ثانوية المنامة«

مدرسة  نظمت  والمدرسة،  البيت  بين  التواصل  بأهمية  منها  إيمانًا   [
 6 األثنين  ــوم  ي وذلــك  متميزاً  مفتوحًا  يــومــًا  للبنات  الثانوية  المنامة 
علي  مريم  المدرسة  مديرة  بإشراف  2010م،  األول  كانون  ديسمبر/ 
جميع  قبل  من  بالتعاون  الهادف  التربوي  اللقاء  هذا  اتسم  وقد  رمضان، 
توافد  حيث  جميلة،  بدايته  كانت  فقد  بالمدرسة،  والطالبات  المعلمات 
بالترحيب  والنظام  االستقبال  لجان  وقامت  والطالبات،  األمــور  أولياء 

بهم.

»عربي النور العالمية« يقيم اليوم المفتوح
األول  ــي  ــدراس ال الفصل  منتصف  امتحانات  انتهاء  بعد   [
وتسّلم أولياء األمور نتيجة ابنائهم، نظم القسم العربي بمدرسة 
النور العالمية »يومًا مفتوحًا« لطلبة الصفوف من الخامس حتى 
الثاني عشر، التقى فيه أولياء األمور معلمي أوالدهم، واستعرض 
المعلمون مع أولياء األمور تحصيل وسلوكيات ومواظبة الطلبة 

في الفترة الماضية من بداية هذا العام 2010 / 2011م. 
منهم  الغالبية  وأبدت  للنظر،  الفتًا  األمور  أولياء  حضور  وكان 
الواحدة  الساعة  بين  فيه  أقيم  الذي  الوقت  الختيار  استحسانها 
ظهراً والثالثة والنصف عصراً، حيث أتاح لغالبيتهم التمكن من 
أولياء  لتعاون  الجزيل  شكره  يقدم  العربي  والقسم  الحضور. 
دفع  مــن  ــك  ذل فــي  لما  والتعليمية  ـــة  االداري الهيئتين  مــع  األمـــور 

للعملية التعليمية التعلمية إلى األمام.

لقاء تربوي في »المعري االبتدائية«
تربويًا  لقاء  للبنين  االبتدائية  المعري  العالء  أبو  مدرسة  نظمت   [
ألبنائهم.  والسلوكي  األكاديمي  المستوى  على  األمور  أولياء  فيه  أطلعت 
ــاء  ــق االرت شأنها  ــن  م الــتــي  السبل  مناقشة  الــتــربــوي  الــلــقــاء  ــالل  خ ــم  وت
نقاط  وتعزيز  تواجههم،  قد  التي  الصعوبات  وتذليل  الطلبة  بمستوى 

القوة التي تكفل تحقيق الطلبة ألعلى الدرجات.
المفتوح،  اليوم  به  خرج  الــذي  التنظيم  بحسن  ــور  األم أولياء  ــاد  وأش
الذي تجلى بوضوح من خالل انطباعاتهم واستجاباتهم التي سجلوها 
وأشــاد  الهدف.  لهذا  المدرسة  صممتها  التي  االستبيان  استمارات  في 
الالفت  وحضورهم  األمور  أولياء  باهتمام  العيسى  عدنان  المدرسة  مدير 
التربوية  ـــداف  األه لتحقيق  الــمــدرســة  إدارة  مــع  المستمر  وتواصلهم 
المنشودة. صرح بذلك رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة بالمدرسة 

ميثم العرادي.

»دار المحرق« تزور شعبة الخيالة
] ضمن برامجها الهادفة إلى تحقيق 
المحرق  دار  نظمت  والترفيه،  المعرفة 
الدار  لمنتسبي  ــارة  زي الوالدين  لرعاية 
ـــوزارة  ب الــخــيــالــة  لشعبة  الــرجــال  ــن  م
المشاركون  استمتع  حيث  الداخلية، 
على  خاللها  تعرفوا  التي  الزيارة  بهذه 
وأهــم  الخيالة  فــريــق  وأنشطة  مهمات 
ــودة وأنــواعــهــا  ــوج ــم ـــالالت الــخــيــل ال س
مشاركاتها  وطبيعة  تدريبها  ووسائل 
شيقًا  عرضًا  شاهدوا  ثم  المناسبات،  في 
مهاراتهم  الفرسان  فيه  أظهر  للخيول 
بذلك  صرح  الخيول.  قيادة  في  العالية 
الوالدين  لرعاية  المحرق  دار  مشرف 

محمد ثاني.

دعاء كميل تنير عائلة أبوزهيرة

] رزق كميل محمد أبوزهيرة بمولودته البكر وأسماها »دعاء«، 
في  تتربى  واألصدقاء.  األهل  من  والتبريكات  التهاني  كميل  وتلقى 

عز والديها وعقبال ما نراها عروسة.

مبروك قدوم »زينب«
لتكون  طاهر،  زهير  عائلة  »زينب«  الحلوة  الطفلة  نّورت   [
وأمــــاًل...  ســعــادة  العائلة  وتــزيــد  لــوالــديــهــا،  البكر  الــمــولــودة 
األهل  جميع  من  والتبريكات  التهاني  زينب  أبــو  تلقى  وبذلك 
وتتربى  والخير  السعد  مواليد  من  زينب  اهلل  جعلها  واألصدقاء. 

في عز والديها.

الريس يرزق بحسن

وبذلك  »ح��س��ن«،  أس��م��اه  ل��ه  م��ول��ود  ب��أول  ال��ري��س  هيثم  رزق   [
متمنين  واألصدقاء،  األهل  من  والتبريكات  التهاني  حسن  أبو  تلقى 
في  ويتربى  مبروك  ألف  وال��دي��ه...  كنف  في  مديدة  حياة  للمولود 

عزكم.

»نجيبة« تنير عائلة علي المرخي

»نجيبة«،  أســمــاهــا  جميلة  بطفلة  الــمــرخــي  علي  رزق   [
التهاني  تلقوا  الذين  وإخوتها  والديها  على  السعادة  لتضفي 
من  نجيبة  اهلل  جعل  واألصدقاء...  األهل  جميع  من  والتبريكات 

مواليد السعد والخير وتتربى في عز والديها وإخوتها.
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العاصمة المنامة  كما تبدو من  شاطئ جزيرة المحرق   )تصوير: عقيل الفردان(

أوقفت  إذا  بها،  التزمت  ما  إسرائيل  مع  بالتهدئة  ملتزمون  نحن   [
االجتياح ،إذا أوقفت االغتياالت ألي فرد من فلسطين، ملتزمون بها 
اتفاقنا  هو  هذا  النفس،  بضبط  ملتزمون  الحصار،  برفع  التزمت  ما 

مع فصائل المقاومة.
القيادي في حركة حماس محمود الزهار

ف  س��ع��ا إل ا ة  ر س��ي��ا ر  و م���ر ق  ا ل���س���ّو ا ب��ع��ض  ي��س��ت��غ��ل  ا  ذ ل��م��ا  [
 ، ي��ًا ر ا ض��ط��ر ا ء  ا ل��ح��م��ر ا ت  ا ر ش����ا إل ا ه��ا  ز و ت��ج��ا و ئ  ر ط���ا ب��ش��ك��ل 
ة  ع��ا ا م��ر م  ع���د و  ، ي��ة ر و ل��م��ر ا ن��ظ��م��ة  أل ا ز  و ت��ج��ا و خلفها  ب  ه��ا ل��ل��ذ
ت  كا تبا ر ا و ية  ر و لمر ا ث  د ا ل��ح��و ا ع  ق��و و ل��ى  إ ي  د ي��ؤ قد  ما   ، ل��ك ذ

؟ لسير ا كة  حر في 

عاصفة تحول كاليفورنيا 
األميركية إلى منطقة »طينية«

الطمي  وكميات  الغزير  المطر  نوبات  ضد  تكافح  األميركية  كاليفورنيا  والية  الت��زال   [
على  ال��وط��أة  شديدة  آث���ارًا  الماضية  األي��ام  خ��ال  عليها  هبت  عاصفة  خلفت  أن  بعد  الهائلة 

السكان.
بشمسها  المعروفة  ال��والي��ة  على  أي��ام  ع��دة  الهبوب  في  استمرت  التي  العاصفة  وكانت 
أغرقت  الغزيرة  المطر  نوبات  وكانت  الوالية.  أح��وال  في  هائل  اضطراب  إلى  أدت  الساطعة 
منطقة الساحل الغربي للواليات المتحدة مسببة العديد من االنهيارات الطينية. وأعلن حاكم 
المناطق  أكثر  وكانت  بالوالية.  المناطق  من  عدد  في  الطوارئ  حالة  شوازنغر  أرنولد  الوالية 

المتضررة بلدة أورانج كانتري جنوب لوس أنجليس التي يفضلها السياح.
على  حتفها  لقيت  المارات  إحدى  أن  إال  العاصفة  جراء  وفيات  وقوع  عن  الوالية  تعلن  ولم 
السيدة  دهمت  التي  السيارة  قائد  أن  ويبدو  الساحلية.  بيتش  الجونا  بلدة  في  السريع  الطريق 
لم يتمكن من رؤيتها بوضوح بسبب سوء األحوال الجوية. ولم تصدر أخبار موثقة عن عدد 

الجرحى، وهو اليوم األول بعد بلوغ العاصفة ذروتها أمس األول )الخميس(. 
ولن تتمكن السلطات من تقدير الخسائر واألضرار بصورة دقيقة إال بعد مرور عدة أيام، 

إال أن التقديرات المبدئية تتوقع وصول الخسائر إلى عشرات المايين من الدوالرات.

سيارة غارقة في وحل طيني      )أ .ف. ب(

ماليزيا تعلن القضاء على الفقر المدقع في عاصمتها
مدينة  العاصمة،  أن  )الجمعة(  أمس  الماليزية  السلطات  أعلنت   [

كوااللمبور، أصبحت خالية من الفقر المدقع.
زين  راجا  الماليزي،  المدنية  والرعاية  االتحادية  األقاليم  وزير  وقال 
العاصمة  في  الفقر  من  يعانون  كانوا  الذين  األشخاص  عدد  إن  العابدين 
أنه  وأضــاف  سنة.  مدة  خالل  األقل  على  المئة  في   50 بنسبة  تقلص  قد 
عبر  االجتماعية  إعاناتها  من  الحكومة  ستزيد  المقبل  العام  من  انطالقًا 

التعليمية  والمساعدات  البيوت  من  المنتجات  مبيعات  مثل  برامج 
إنه  قوله  الوزير  عن  الماليزية  »برناما«  أنباء  وكالة  ونقلت  وغيرها. 
»بموجب برنامج الرعاية المدنية نظمنا تدريبات لتطوير مهارات إقامة 
على  كليًا  القضاء  جهود  أن  إلى  الوزير  ولفت  للفقراء«.  صغرى  مشاريع 
ضوء  في  وذلك  الوقت  بعض  ستأخذ  الحضرية  بالمناطق  المدقع  الفقر 

التزايد السكاني السريع.

القبض على 3 بحوزتهم »شبو« و»حشيش« قيمتها 171 ألف دينار
§  المنامة - وزارة الداخلية

للمباحث  العامة  اإلدارة  عام  مدير  صرح   [
مكافحة  شرطة  »جهود  بأن  الجنائية  واألدلة 
ثالثة  عــلــى  الــقــبــض  ــن  ع ــرت  ــف أس ــدرات  ــخ ــم ال
بقصد  ــدرات  ــخ ــم ال ــازة  ــي ح بتهمة  ــاص  ــخ أش
نصف  وضبط  تهريبها  بعد  وذلــك  ترويجها، 
كيلو  ونصف  المخدرة  »الشبو«  مادة  من  كيلو 
ألف   171 على  قيمتها  تزيد  الحشيش  مادة  من 

دينار بحريني«.
وردت  معلومات  على  ــاًء  ــن ب ــه  أن ـــح  وأوض
ثالثة  بــوجــود  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  ــى  إل
المخدرة  الــمــواد  بتهريب  يقومون  أشخاص 
بقصد ترويجها داخل مملكة البحرين باشرت 
وبعد   ــات،  ــري ــح ــت ال الــبــحــث  عمليات  اإلدارة 
ضبطت  العامة  النيابة  من  إذن  على  الحصول 
المتهمين  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  شــرطــة 
مـــادة  مـــن  ــــرام  غ  500 ــم  ــه ــوزت ــح وب ــة  ــالث ــث ال
ألف   170 بـ  قيمتها  تقدر  المخدرة  »الشبو« 

الحشيش  ــادة  م مــن  ــرام  غ  500 وكــذلــك  ديــنــار 
تقدر قيمتها بـ 1400 دينار.

ــة  ــام ــع ـــام لــــــإدارة ال ـــع وأشــــــار الــمــديــر ال

إحالة  جاٍر  أنه  إلى  الجنائية  واألدلة  للمباحث 
اإلجراءات  التخاذ  العامة  النيابة  إلى  القضية 

القانونية.

الكميات المقبوظة من الحشيش والشبو

لوكاشنكو الكسندر 
البياروسي  الرئيس  انتخاب  أعيد   [
 %80 ب��ح��وال��ى  ل��وك��اش��ن��ك��و  ال��ك��س��ن��در 
من  األول����ى  ال�����دورة  ف��ي  األص�����وات  م��ن 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة األح���د ال��ف��ائ��ت، 
الناخبين  من   %90 من  أكثر  شارك  حيث 
في  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  أع��ل��ن��ت  م���ا  ع��ل��ى 
أم��س  ال��س��اب��ق��ة  السوفياتية  ال��ج��م��ه��وري��ة 
يتولى  الذي  لوكاشنكو،  وحاز  )الجمعة(. 
من   %79,65 ع���ام���ًا،   16 م��ن��ذ  ال��س��ل��ط��ة 

النهائية.   النتائج  بحسب  األصوات 
العام  من  آب  أغسطس/   30 في  ولد   -

البياروسية. القرى  إحدى  في   1954
م��وغ��ي��ل��ي��وف  ج���ام���ع���ة  م����ن  ت���خ���رج   -
وأك��ادي��م��ي��ة   1975 ال���ع���ام  ال��ح��ك��وم��ي��ة 

.1985 العام  البياروسية  الزراعة 
السوفياتية  الحقبة  في  يمارس  كان   -
في  مناصب  ويشغل  االجتماعي  النشاط 

الشيوعي. الحزب  جهاز 
ال��ت��ع��اون��ي��ة  ل��م��دي��ر  ن��ائ��ب��ًا  ع��م��ل  ك��م��ا   -
السوفياتية  للمزرعة  مديرًا  ثم  الزراعية، 
حكم  أث��ن��اء  أي  »بيريسترويكا«  فترة  ف��ي 
م��ي��خ��ائ��ي��ل غ���ورب���ات���ش���وف. وازده������رت 

يترأسها. كان  حين  المزرعة 
ك��ان  ال��س��ي��اس��ة،  ف��ي  ان��خ��راط��ه  ق��ب��ل   -

عسكريًا. ضابطًا 
في  نائبًا  انتخابه  تم   1990 العام  في   -

بياروسيا. لجمهورية  األعلى  المجلس 
ال��ع��ام  م���ن  آذار  م�����ارس/   15 ف���ي   -  
األع����ل����ى  ال����م����ج����ل����س  اع����ت����م����د   1994

ل��ب��ي��اروس��ي��ا دس��ت��ور ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ذي 
جمهورية  بمقتضاه  بياروسيا  أعلنت 

. سية ئا ر
 10 و ح���زي���ران  ي��ون��ي��و/   23 وف���ي   -
لانتخابات  جولتان  جرت  تموز  يوليو/ 
ال����رئ����اس����ي����ة، ح���ي���ث ان���ت���خ���ب ال��ك��س��ن��در 

للجمهورية.  رئيسًا  أخيرًا  لوكاشينكو 
لوكاشنكو  ط��رح   1996 العام  وف��ي   -
م��ب��ادرة إج���راء االس��ت��ف��ت��اء ف��ي م��وض��وع 
ال��ب��رل��م��ان، األم����ر ال����ذي أث����ار اح��ت��ج��اج��ًا 
نتائج  ع��ل��ى  وب��ن��اًء  ال��ب��رل��م��ان.  ن���واب  ل��دى 
نوفمبر/   24 ف��ي  ج��رى  ال��ذي  االستفتاء 
حلت   1996 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��ان��ي  ت��ش��ري��ن 
محل  المجلسين  ذات  الوطنية  الجمعية 

األعلى. المجلس 

من  األول  ت��ش��ري��ن  أك��ت��وب��ر/  وف���ي   -
انتخابات  ال��ب��اد  ف��ي  ج��رت   2000 ال��ع��ام 
المعارضة.  األح��زاب  قاطعتها  برلمانية 
 2001 ال��ع��ام  م��ن  أي��ل��ول  سبتمبر/  وف��ي 
أسفرت  التي  الرئاسية  االنتخابات  جرت 
للوالية  رئيسًا  لوكاشينكو  انتخاب  ع��ن 

. نية لثا ا
أج��ري   2004 ال��ع��ام  م��ن  أكتوبر  ف��ي   -
دستورية  م��ادة  إلغاء  بغية  آخ��ر  استفتاء 
ت���ق���ض���ي ب������أن رئ����ي����س ال�����دول�����ة ي��ش��غ��ل 
م��ن��ص��ب��ه خ���ال ال��والي��ت��ي��ن ال��رئ��اس��ي��ت��ي��ن 
من  لوكاشينكو  م��ك��ن  ال���ذي  األم���ر  ف��ق��ط، 
ت��رش��ي��ح ن��ف��س��ه ل��ل��رئ��اس��ة ال��ب��ي��اروس��ي��ة 
االنتخابات  ف��ي  ف��از  حيث  الثالثة،  للمرة 
مجموع  م��ن   %82.5 بنسبة  ال��رئ��اس��ي��ة 
ودول  المتحدة  ال��والي��ات  لكن  الناخبين. 
تلك  بنتائج  تعترف  لم  األوروب��ي  االتحاد 

مزورة. أنها  وأعلنت  االنتخابات 
ف��ت��رت��ي  وأث���ن���اء  إن���ه  م���ؤي���دوه  ي��ق��ول   -
االقتصاد  تنظيم  إعادة  من  تمكن  رئاسته، 
االقتصادي  التكامل  بإدخال  البياروسي 
وطيدة  عاقات  وبنى  الروسي  االتحاد  مع 

المستقلة. الدول  كومنولث  بلدان  مع 
المتحدة  الواليات  فإن  المقابل  وفي   -
في  دك��ت��ات��ور  »آخ����ر  ت��ع��ت��ب��ره  األم��ي��رك��ي��ة 
األوروبي  االتحاد  من  كًا  أن  كما  أوروبا«، 
ب�  ب��ي��ان  ف��ي  ه��ددا  ق��د  المتحدة  وال��والي��ات 
»م���راج���ع���ة« ع��اق��ات��ه��م��ا م���ع ب��ي��اروس��ي��ا 
ال��ب��اد  ف��ي  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  تشهد  ل��م  إن 
ت��ح��س��ن��ًا ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة وم��ا 

للمعارضة. قمع  من  تاها 
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§  الوسط – محمد عباس

] أوضح أمين السر العام في االتحاد البحريني لكرة السلة عبداالله 
عبدالغفار أن االتحاد يدرس في الوقت الحالي استضافة منتخب الفلبين 
البحرين  في  وديتين  مباراتين  لعب  في  يرغب  ال��ذي  السلة  لكرة  األول 
الثالثة  المقدمة  فرق  ضد  وذلك  المقبل  الثاني  كانون  يناير/  شهر  خالل 

في الدوري.
في  الفلبيني  المنتخب  استضافة  بطلب  الوكالء  أحد  لنا  »تقدم  وقال: 
إلى  طريقه  في  وهو  وديتين  مباراتين  ولعب  معسكر  إلقامة  يناير  شهر 

دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة للعب دورة دولية ودية«.
التوقيت  في  المشكلة  ولكن  مانع  لدينا  ليس  كاتحاد  »نحن  وأض��اف 
غير المناسب لألندية المحلية إذ راسلنا أندية األهلي والمنامة والمحرق 
المنتخب  ضد  للعب  األهلي  النادي  موافقة  على  سوى  نحصل  لم  ولكننا 
لكون  وذل��ك  اللعب،  والمحرق  المنامة  من  كل  رفض  حين  في  الفلبيني 
الكأس  لمسابقة  السداسية  ال��دورة  مع  ويتعارض  مناسب  غير  الوقت 

والتي ستكون في منتصفها حينها«.
وفي  مطروحا  األم��ر  »م��ازال  عبدالغفار  وتابع 
وديتين  مباراتين  على  الحصول  من  التمكن  حال 
استضافة  ب��اإلم��ك��ان  ف��إن  المحلية  األن��دي��ة  ض��د 

المنتخب الفلبيني«. يذكر أن المنتخب 
الفلبينية  ال��ف��رق  وك��ذل��ك  الفلبيني 
الجالية  بين  كبيرة  بشعبية  تحظى 

البحرين،  ف��ي  الكبيرة  الفلبينية 
وت��ت��م��ي��ز م��ب��اري��ات��ه��ا ب��ح��ض��ور 

جماهيري غفير.

عبدالغفار: ندرس استضافة 
منتخب الفلبين في يناير

دوري كبار اليد يبدأ في 23 فبراير بنظام جديد
§  أم الحصم – محمد أمان

إدارة  مجلس  اجتمع   [
األول  أمس  أول  اليد  اتحاد 

وقرر  الحصم  أم  في  بمقره 
األولى  الدرجة  دوري  بدء 

شباط  فبراير/   23 ــوم  ي
األهلي  فراغ  بعد  المقبل 

والشباب من المشاركة 
ـــة  ـــدي فـــي بــطــولــة األن

وسيقام  الخليجية، 
ــــــــــــدوري بـــنـــظـــام  ال

واحد  دور  من  الدوري 
بنظام  لألندية  سداسية  دورة  ثم 

الكؤوس صاحبت المراكز الستة األولى.
المركز  صاحب  يلعب  السداسية  الـــدور  ــال  وخ
المركز  وصاحب  السادس  المركز  صاحب  مع  األول 
المركز  وصاحب  الخامس  المركز  صاحب  مع  الثاني 
فوز  حالة  وفــي  الــرابــع،  المركز  صاحب  مع  الثالث 
بشكل  يتأهلون  األولـــى  ــاث  ــث ال الــمــراكــز  ــاب  ــح أص
ــدور الــنــهــائــي، وفـــي حــالــة فـــوز أصــحــاب  ــل مــبــاشــر ل
والسادس(  الخامس  )الرابع،  المتأخرة  المراكز 
األفضلية  تعطى  بحيث  فاصلة،  مباراة  تقام 
في  األولــى  الــدور  الثاث  المراكز  احتلوا  لمن 

الدور التمهيدي.
السداسية  الدورة  من  االنتهاء  وبعد 
أندية،   3 يتأهل  الكؤوس،  نظام  ذات 
بعضها  مــع  ــة  ــدي األن ــذه  ه فتلعب 

من  ــــــدوري  ال ــام  ــظ ــن ب ــا  ــض ــع ب
بعد  ــن،  دوري
يتحدد  ذلـــك 
الدوري  بطل 
ووصــــيــــفــــه 
ـــــــب  ـــــــاح وص

المركز الثالث.
أن  ـــــــــــــــا  وم
ــــدورة  تــنــتــهــي ال
الـــــســـــداســـــيـــــة، 
تـــبـــدأ  أن  ــــل  ــــب وق
الثاثية،  ــــدورة  ال
ــدأ مــنــافــســات  ــب ــت س
بعد  الــكــأس  بطولة 
غالبية  اتضحت  أن 
يونيو/   1 فــي  الــــدوري  بطولة  وستنهي  الــمــراكــز، 
في  الكأس  بطولة  ستنتهي  فيما  أقصى  كحد  حزيران 

9 يونيو كحد أقصى أيضا.
ناد  كــل  سيلعب  إذ  مضغوطا  ـــدوري  ال وسيلعب 
الدوري  وسيتوقف  الواحد،  األسبوع  خال  مباراتين 
إفساح  ــل  أج مــن  نيسان  ــل/  ــري أب  1 ــوم  ي اضــطــراريــا 
للمشاركة  لاستعداد  الوطني  المنتخب  أمام  المجال 
في  ستقام  التي  األولى  الخليجية  األلعاب  بطولة  في 
النصف الثاني من الشهر ذاته، وسيستأنف في األول 
من مايو/ أيار أيضا، وسيبدأ كا من األهلي والشباب 
 4 بعد  )أي  فبراير   25 ــوم  ي ـــدوري  ال فــي  مبارياتهم 
األندية  بطولة  فــي  المشاركة  مــن  عودتهم  مــن  ــام  أي

الخليجية أبطال الكؤوس التي ستقام في الدوحة(.

»الساحر صادق« باٍق في الطائرة النصراوية
§  الجفير – محمد عون 

صادق  البحرينية  الطائرة  الكرة  »ساحر«  أكد   [
نــادي  إدارة  مــع  نهائي  التــفــاق  تــوصــل  ــه  أن إبــراهــيــم 
النصر بموجبه سيدافع عن ألوان القلعة الزرقاء هذا 
الموسم، وذلك بعد مفاوضات طويلة بدأت منذ إقرار 
أعمارهم  يصل  الذين  الاعبين  انتقال  حرية  قانون 

إلى )30( عامًا فما فوق.
وأضاف »اآلن لم يتبق سوى التوقيع، 
سأكون  اهلل  وبـــإذن  انتهت،  األمـــور  كــل  إذ 
الجديد  للموسم  تدريجي  بشكل  جاهزا 

الذي سيبدأ اليوم«.
اليوم  لقاء  بخوضه  يتعلق  وفيما 

ــاب  ــاب، أج ــب ــش ــه أمـــام ال ــدم ــن ع م
لقاء  أخــوض  أن  أتوقع  »ال  قائا: 
التوقيع،  علي  تبقى  فــاآلن  اليوم 

الثاني  اللقاء  منذ  اهلل  بــإذن  ولهذا 
ــون ضم  ــك ــي ــر س ــدي ــق ــــل ت ــى أق ــل ع

الطائرة النصراوية«.
في  »بقائي  بالقول:  واستمر 

بالنسبة  سيشكل  اآلن  النصر 
لي دافعا إضافيا حتى أكون في 

حالة نفسية ممتازة باإلضافة 
ــات  ــاري ــب ــم ــل ل ــــي  ــــول دخ ألن 

إذ  تدريجي،  بشكل  سيكون 
على  الضغط  ـــاول  أح لــن 

لي  تعود  ال  حتى  نفسي 
اإلصابة من جديد، ولهذا 

بالنسبة  األهم  هي  الموسم  من  الثانية  الفترة  السبب 
مكسب  للموسم  ستحصل  التي  التوقف  وفترة  لي 

بالنسبة لي«.
كما   – البحرينية  الطائرة  الكرة  ساحر  ــح  وأوض
متواصل  بشكل  تدرب  أنه   – تسميته  لعشاقه  يحلو 
باإلضافة  الماضية  الفترة  خــال  النصر  فريقه  مع 
عدة  قبل  األهلي  النادي  ضد  وديًا  لقاء  خاض  أنه  إلى 
على  يتركز  مجهودي  »حاليًا  قائا:  وتابع  أيــام، 
الشق  مــن  أكثر  ــاع  ــدف وال واإلرســـال  االستقبال 
بتوصيات  ــذا  ه ــل  وك ـــداً،  ج الــفــعــال  الهجومي 
التدريجي  الدخول  مني  طلب  الذي  الطبيب  من 
ــذي  ــن نــاحــيــة الــمــجــهــود ال لــلــمــبــاريــات م

أقدمه«.
النصر  بطائرة  يتعلق  وفيما 
ـــم، قـــــال: »الــكــل  ـــوس ـــم هــــذا ال
ــون الــفــريــق  ــك ــى ي ــت يــعــمــل ح
ــي مــســتــوى فــنــي طــيــب مع  ف
ـــم، وفــي  ـــوس ـــم انـــطـــاقـــة ال
بكل  واحدة  بيد  لعبنا  حال 
للمستوى  سنصل  تأكيد 
في  نستمر  يجعلنا  الــذي 
ــاب  ــق ــى أل ــل ــة ع ــس ــاف ــن ــم ال
الموسم«. يذكر أن صادق 
إبراهيم تلقى عدة عروض 
ــرة الــمــاضــيــة  ــت ــف خــــال ال
أنه  إال  األهلي  من  وأبرزها 
تــريــث حــتــى اتــخــذ الــقــرار 

بالبقاء في نادي النصر.

االتحاد القطري يهدد الزمالك 
بالفيفا بسبب حسين ياسر

§  الدوحة - ا ف ب

] هدد االتحاد القطري لكرة القدم اليوم الجمعة باللجوء إلى االتحاد 
عدم  على  إصر  إذا  المصري  الزمالك  ضد  شكوى  لتقديم  )الفيفا(  الدولي 
السماح لالعبه القطري حسين ياسر بالعودة إلى الدوحة اليوم )السبت( 
نهائيات  لخوض  يستعد  ال��ذي  ب��الده  منتخب  صفوف  إلى  واالنضمام 

كاس آسيا 2011 على أرضه من 7 إلى 29 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال مصدر مسئول باالتحاد القطري انه كان من المفترض وصول 
حددها  التي  القانونية  المدة  بحسب  الدوحة  إلى  )الجمعة(  أمس  ياسر 
صفوف  إل��ى  لالنضمام  المحترفين  الالعبين  أم���ام  ال��دول��ي  االت��ح��اد 
والقارية،  الرسمية  البطوالت  قبل  أسبوعان  وه��ي  بالدهم  منتخبات 
في  الزمالك  مع  اليوم  باللعب  لياسر  القطري  االت��ح��اد  »سمح  مضيفا 
عدم  حال  في  لكن  الدوحة،  إلى  اليوم  والعودة  دجلة  وادي  أمام  الدوري 
االتحاد  إلى  رسميا  بشكواه  سيتقدم  القطري  االتحاد  فان  اليوم  وصوله 

الدولي.
بالعودة  لياسر  السماح  عدم  على  الزمالك  إص��رار  ان  المصدر  وأكد 
األول  كانون  ديسمبر/   30 في  األهلي  مع  القمة  لقاء  حتى  الدوحة  إلى 
أمام  خاسرا  اعتباره  إل��ى  ت��ؤدي  قد  والتي  للعقوبة  سيعرضه  الجاري 

األهلي لو حقق الفوز. كما ان الفيفا سيقرر إيقاف حسين ياسر.
بين  وق��ع��ت  ال��ت��ي  المشكلة  ح��ل  ش��ه��دت  ق��د  الماضية  األي���ام  وك��ان��ت 
باليمن.   20 خليجي  في  القطري  المنتخب  مع  ياسر  لمشاركة  الطرفين 
ووافق االتحاد القطري على دفع 100 ألف دوالر كتعويض للزمالك عن 
كإعارة  الفترة  هذه  واعتبار  ناديه  عن  ياسر  حسين  فيها  غاب  التي  الفترة 

لمنتخب بالده.

أنشيلوتي: أرسنال يشعر
بالقلق أمام دروغبا

§  لندن – رويترز

بالقلق  سيشعر  أرسنال  إن  انشيلوتي  كارلو  تشلسي  مدرب  قال   [
في  اإلم��ارات  باستاد  الفريقان  يلتقي  عندما  دروغبا  ديدييه  قدرات  إزاء 

دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم يوم االثنين المقبل.
تعادل  التي  المباراة  من  الثاني  الشوط  في  جيدا  عرضا  دروغبا  وقدم 
أرسنال  ظهر  في  شوكة  وهو  هوتسبير  توتنهام  مع   1/1 تشلسي  فيها 

إذ أحرز 13 هدفا في شباكه في مباريات سابقة.
انهم  »أعتقد  قوله:  انشيلوتي  عن  االنترنت  على  تشلسي  موقع  ونقل 
يشعرون بالقلق إزاء المستوى الجيد لدروغبا ألنه قدم عرضا رائعا من 

قبل أمامهم«.
وأضاف »لكن ذلك لن يحسم نتيجة المباراة 
ما  أفضل  دروغبا  قدم  إذا  بأنه  التسليم  مع 

لديه ستزداد فرصنا في الفوز«.
الثاني  ال��م��رك��ز  ف��ي  أرس��ن��ال  وي��أت��ي 
بفارق  االنجليزي  ال���دوري  قائمة  على 
صاحب  يونايتد  مانشستر  عن  نقطتين 

الصدارة برصيد 34 نقطة.
تشلسي  ع��ن  االن��ت��ص��ارات  وغ��اب��ت 
ص���اح���ب ال��م��رك��ز ال���راب���ع 
ن��ق��اط   3 ب����ف����ارق 
المتصدر  ع��ن 
م��ن��ذ ال��ع��اش��ر 
م����ن ن��وف��م��ب��ر 
ت�������ش�������ري�������ن 
ال�������ث�������ان�������ي 

الماضي.

ليوناردو مدربًا 
جديدًا إلنتر ميالن

§  ميالنو - ا ف ب

البرازيلي  أن  )الجمعة(  أمس  »أنسا«  اإليطالية  األنباء  وكالة  ذكرت   [
االيطالي  ال��دوري  بطل  ميالن  إنتر  لنادي  الجديد  المدرب  هو  ليوناردو 

لكرة القدم في األعوام الخمسة األخيرة خلفا لإلسباني رافايل بينيتيز.
عودة  حول  الثلثاء  تحدثت  اإليطالية  اإلع��الم  وسائل  تقارير  وكانت 
سيرو،  س��ان  إل��ى  ميالن،  لفريق  السابق  المدرب  ليوناردو  البرازيلي 
الطرفان  توصل  حال  في  ميالن،  إنتر  لفريق  كمدرب  المرة  هذه  ولكن 

التفاق حول توقيع عقد تدريبي في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وذكرت صحيفة »توتو سبورت« أن ليوناردو يحظى بمساندة رئيس 

إنتر ميالن ماسيمو موراتي، وأنه سيخلف رافاييل بينيتيز قريبا.

 تجربة
ج����������ادة
ل���أح���م���ر
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اختبار لتثبيت أقدام الالعبين في القائمة اآلسيوية

»األحمر« في مناورة جادة أمام األوزبك اليوم على ملعب الوصل

إلثبات  الالعبين  لجميع  الفرصة  منح  إلى  باإلضافة   
الجهاز  مع  إليه  توصل  الذي  االتفاق  مع  سيما  ال  قدراتهم 
الفني األوزبكي من خالل إمكانية مشاركة أكبر عدد ممكن 
اعتمادها  عــدم  بعد  وذلــك  )المناورة(  في  الالعبين  من 
وسيستغل  الــدولــي،  االتــحــاد  قوانين  وبحسب  دولــيــا، 
عند  التركيز  درجــة  لرفع  الــيــوم  ــاراة  ــب م الفني  الجهاز 
على  ــالوة  ع المباريات  أجـــواء  فــي  ــول  ــدخ وال الالعبين 
االطمئنان على الجانبين البدني واللياقي عند الالعبين 

بعد المرحلة األولى من اإلعداد.
التكتيكية  تدريباته  المنتخب  ــس  أم ــوم  ي ـــل  وواص
في  فقط  واحدة  تدريبية  حصة  خوض  خالل  من  والفنية 
المنافسات  انطالق  قرب  اعتبار  على  المسائية  الفترة 
خصصت  الــقــادمــة  ـــــام  األي أن  ــا  ــوص ــص وخ الـــقـــاريـــة، 
للتجارب الودية وتقييم أداء الالعبين في المباريات، من 
أجل تحديد التشكيلة النهائية واألسماء التي ستخوض 
شريدة  سلمان  المدرب  أكــده  ما  وهو  القاري،  المعترك 
سبقت  والتي  أمــس  القصيرة  المحاضرة  في  لالعبين 
التدريب عندما أشار إلى أنها فرصة كبيرة لتثبيت أقدام 
وخصوصا  المباراة  في  فرصته  على  يحصل  العب  كل 
تثبيت  على  التركيز  فيها  سيكون  القادمة  المباريات  أن 
القارية،  المنافسات  ستخوض  التي  والتشكيلة  األسماء 
الفترة  خالل  التركيز  بضرورة  الالعبين  شريدة  وطالب 
ــاد، مــؤكــدا أنه  ــه ــت ــى الــجــد واالج الــقــادمــة، بــاإلضــافــة إل
الخيارات  وفــرة  ظل  في  البقاء  أراد  لمن  ــرز  األب العنوان 

التي يمتلكها حاليا في القائمة.
كبيرة  جدية  المعسكر  أجــواء  تشهد  آخــر،  جانب  من 
التعليمات  تطبيق  على  واضحا  وحرصا  الالعبين  من 
مقر  وكــذلــك  التدريبات  ــالل  خ بالتوجيهات  ــزام  ــت واالل
سريع  انسجام  خلق  على  ساعد  الذي  األمر  وهو  السكن، 
دور  ــه  ل سيكون  الــخــطــوط  بين  وتــفــاهــم  الالعبين  بين 
اليوم،  مناورة  خالل  بدقة  الفني  الرسم  تطبيق  في  كبير 
األخيرة  الفترة  في  شاهدناها  التي  المعطيات  وبحسب 
المراكز  على  الالعبين  بين  قويا  سيكون  التنافس  فإن 

نظرا  التشكيلة  في  مكان  النتزاع  )األحمر(  قائمة  داخل 
لجاهزية غالبية الالعبين والمستوى الفني الجيد الذي 
االختيارات  يوفر  الذي  األمر  األخيرة،  الفترة  في  قدموه 
المؤاتية  التشكيلة  يضع  حتى  الفني  للجهاز  المناسبة 
الشابة  عناصر  من  أو  الخبرة  عناصر  من  سواء  للنجاح 
وبالتالي  ــى،  األول للمرة  آسيا  أمم  كأس  تخوض  التي 
عندهم  ما  أفضل  تقديم  على  الحرص  كل  حريصون  فهم 
رصيدهم  إلــى  جديد  إنجاز  وإضافة  والتألق  والــبــروز 

الخارجية. المشاركات  في  الشخصي 

األحمر تدريبات  في  اآلسياد  كرة   
الماضية  أيام  الثالثة  خالل  الوطني  المنتخب  تدرب 
من  المعتمدة  الخاصة  بــالــكــرات  بدبي  معسكره  فــي 
منافسات  لخوض  القدم  لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  قبل 
صنع  من  والكرة  القطرية،  الدوحة  في  القارية  الكأس 
الكرة  وتتميز  )نــايــك(،  األميركية  الرياضية  الشركة 
والبرتقالي  األســـود  ــن  م الــمــكــونــة  ــة  ــي ــزاه ال بــألــوانــهــا 
النهائيات  شعار  الكرة  على  وطبع  والــوردي،  واألصفر 
وهو   ،)2011 قطر   - أسيا  )نهائيات  كلمات  اآلسيوية 
على  باعتماده  الدولي  االتحاد  يفعله  لما  مشابه  تقليد 
االتحاد  ومنح  العالم،  كأس  نهائيات  في  خاصة  كرة 
البطولة  في  موقعه  وحجز  تأهل  منتخب  كل  الــقــاري 
أجل  من  المنافسات  انطالقة  قبل  كرة(   15( والنهائيات 
وسرعة  حساسيتها  درجة  وعلى  عليها  الالعبين  تعود 
بعد  الكرات  من  العدد  ذات  المنتخبات  وستتسلم  الكرة، 

للدوحة. وصولها 

للبحرين ويعود  األحمر  يترك  عباس 
والبهجة  الفرح  لحظات  أحمد  عباس  الحارس  عاش 
الدنيا  مأل  ــذي  ال )أحــمــد(  البكر  مــولــوده  ــدوم  ق ببشرى 
طوال  عاشها  التي  الترقب  حــاالت  مع  سيما  ال  سعادة 
المنتخب  أفراد  جميع  معه  وعاش  الماضيين،  اليومين 
موافقة  وبعد  التهاني،  تلقيه  خالل  من  اللحظات  هذه 

هدية  عباس  تلقى  للمنتخب  والفني  اإلداري  الجهازين 
يوم  لــمــدة  للبحرين  بــعــودتــه  بالموافقة  وخــصــوصــا 

دبي. لمدينة  بعدها  يعود  فقط  واحد 
)أم  ــة  ــالم س عــلــى  ــر  ــث أك لــالطــمــئــنــان  ــه  ــودت ع ــي  ــأت وت
ومعبرا  جميال  انطباعا  ترك  ما  وهو  والمولود(،  العيال 
للجميع  وتــقــديــره  شــكــره  عــبــاس  وقـــدم  ــب،  ــالع ال ــدى  ل
اللفتة  هــذه  على  والفني  اإلداري  الجهازين  خصوصا 
إلى  تضاف  تلقاها  جميلة  هدية  ذلك  معتبرا  الكريمة، 
للمنتخب  اإلداري  الجهاز  ــذل  وب بالمولود،  سعادته 
يوم  طوال  لالعب  رحلة  لتأمين  وكبيرة  حثيثة  جهودا 

المطاف. نهاية  في  بالنجاح  تكللت  أمس 

بسيطة إلصابة  يتعرض  بابا   
في  آالم  وجــــود  مــن  ــا  ــاب ب حــســيــن  الــالعــب  ــى  ــك ــت اش

بابا  يشارك  ولم  األول،  أمس  تدريب  بعد  قدمه  مفصل 
مع  مكثف  لعالج  وخضع  زمالئه  مع  األمس  تدريب  في 
ربيع  خليل  للمنتخب  الطبيعي  العالج  اختصاصي 
للمرحلة  وتجهيزه  اآلالم  تلك  تالفي  أمل  على  أمس  يوم 
من  بابا  اإلصابة  تعيق  أن  المتوقع  غير  ومن  القادمة، 
من  الصادرة  التطمينات  ظل  في  اليوم  مباراة  خوض 
الخبرة  أصــحــاب  مــن  المدافع  الــالعــب  ويعتبر  ربــيــع، 
خصوصا  الفترة  هذه  في  المنتخب  عليهم  يعتمد  الذين 
أكثر  في  منها  االستفادة  وإمكانية  الكبيرة  إمكاناته  مع 

مركز. من 

األحمر يزور  علي  بن  عيسي 
آل  خليفة  ــن  ب عــلــي  ــن  ب عيسى  الــشــيــخ  ســمــو  ـــام  وق
أمس  مساء  خالد  الشيخ  سمو  شقيقه  بمعية  خليفة 

ــذي  ال الــتــدريــب  ــي  ف الــوطــنــي  المنتخب  ــارة  ــزي ب األحـــد 
مدينة  في  األهلي  للنادي  الفرعي  الملعب  على  جــرى 
لخوض  االستعدادي  المعسكر  حيث  اإلماراتية  دبــي 
الشهر  فعالياتها  ستنطلق  التي  آسيا  كأس  نهائيات 
سموهما  والتقى  الدوحة،  القطرية  العاصمة  في  القادم 
الــزيــارة  أثــنــاء  والالعبين  واإلداري  الفني  الجهازين 
الحديث  على  وحرص  التدريب،  من  كبير  جزء  وتابع 
قبل  الالعبين  وكــذلــك  واإلداري  الفني  الجهازين  مــع 
من  المزيد  بذل  على  خاللها  من  وحثهم  التدريب  بداية 
في  المشرف  الظهور  أجل  من  الفترة  هذه  خالل  الجهد 
مؤكدا  عاليا،  المملكة  اسم  ورفــع  آسيا  كأس  نهائيات 
آسيا  بطولة  في  مغاير  بشكل  بالظهور  ثقة  على  أنــه 
النتائج  تنتظر  المملكة  جماهير  جميع  أن  وخصوصا 

للتألق. جديد  من  والعودة  المنتخب  لهذا  االيجابية 

الالعبون يستعدون إلجراء التدريبات الصباحية في المعسكر اإلماراتي

§  دبي – يونس منصور

المنتخب  نظيره  مع  جادة  )مناورة(  بخوضه  مهما  اختبارا  اليوم  الوطني  المنتخب  يخوض   [
أسيا  كأس  لنهائيات  تحضيراته  إطار  في  زعبيل  بمنطقة  الوصل  نادي  ملعب  على  األوزبكستاني 
لكرة القدم ومعسكره التحضيري في مدينة دبي اإلماراتية، ومن المنتظر أن يكون اختبار اليوم 
لتنفيذها  يسعى  التي  الفنية  واإلستراتيجية  األطر  لوضع  الفني  للجهاز  ومناسبة  مثالية  فرصة 

في المرحلة القادمة.

ضمن منافسات المرحلة األولى من طواف الخليج

منتخبنا للدراجات الهوائية يحقق المركز األول في الفردي والفرق
§  المنامة – اتحاد الدرجات الهوائية

البحرينية  ـــات  ـــدراج ال نــجــم  ـــدى  أه  [
للبحرين  األول  الــمــركــز  خليل  سيدأحمد 
ضد  فـــردي  ــاق  ــب س ــي  ف المستحق  ــوزه  ــف ب
ــوم أمس  الــســاعــة الـــذي أقــيــم فــي صــبــاح ي
طواف  من  األولى  المرحلة  منافسات  ضمن 
من  انطلق  ــذي  ال الثالث  التعاون  مجلس 
المملكة  عبر  ــواره  ــش م ــل  ــواص وي الــكــويــت 
عمان  قطر،  البحرين،  السعودية،  العربية 
تحتضن  التي  المتحدة  العربية  واإلمــارات 
الخليج  بطل  وتمكن  األخــيــرة،  المرحلة 
 8 لمسافة  أقــيــم  ـــذي  ال الــســبــاق  ــاء  ــه إن ــن  م
و11  دقــائــق   10 بلغ  ــن  زم فــي  كيلومترات 
ـــــداء  وارت األول  ــز  ــرك ــم ال مستحقا  ــة  ــي ــان ث
الثاني  المركز  في  وجــاء  األصفر،  القميص 
القطري  الــفــردي  منافسات  مستوى  على 
أحمد البرديلي وفي المركز الثالث اإلماراتي 

بدر ميرزا.
في  تميزه  البحريني  ألمنتخب  وواصــل 
بالمركز  بفوزه  الخليجية  التظاهرة  هــذه 
مستوى  على  أقيم  الــذي  السباق  في  األول 
منافسات الفرق لمسافة 80 كيلومترا وسط 
يمثلون  العبا   45 جمعت  شديدة  منافسة 

سلطنة  وباستثناء  التعاون  مجلس  دول 
المشاركة  عــدم  ــن  ع ــذرت  ــت اع الــتــي  عــمــان 
وبهذا  األزرق،  القميص  بذلك  مستحقين 
يشارك  الذي  البحرين  منتخب  يتقدم  الفوز 
ــــام نحو  ـــى األم ــوة إل ــط بــعــشــرة العــبــيــن خ

تحقيق اللقب الثالث في طواف الخليج.
ومن المقرر أن يستمر طواف الخليج في 
إقامة المرحلة الثانية اليوم داخل األراضي 

العربية  بالمملكة  مـــرورا  أيضا  الكويتية 
الثانية  المرحلة  تحتضن  التي  السعودية 
يحط  أن  ــل  ــب وق الــمــقــبــل  ــن  ــي ــن االث ـــوم  ي ــي  ف
البحرين  مملكة  في  رحالهم  المتسابقون 
التي تنظم المرحلة الثالثة في عطلة نهاية 
خاصة  استعدادات  وسط  المقبل  األسبوع 
ــاد  ــح االت ــي  ف المنظمة  اللجنة  بــهــا  ــت  ــام ق

البحريني للدراجات الهوائية.

الالعبون كانوا في المستوى 
أعرب عضو مجلس اإلدارة يوسف جواد 
الكويت  في  حاليا  المتواجد  الوفد  رئيس 
يرى  التي  النتيجة  بهذه  سعادته  بالغ  عن 
الفني  للمستوى  حقيقي  انعكاس  أنها  فيها 
المستوى  على  البحرين  ألبــنــاء  المتميز 
التزام  الوقت  نفس  في  وتعكس  الخليجي 
والتزامهم  المدربين  بتعليمات  الالعبين 
ــي الــــذي ســبــق هــذه  ــب ــدري ــت بــالــبــرنــامــج ال
الــذي  الــفــوز  ــذا  ه أهمية  مــؤكــدا  المشاركة، 
يعزز من إمكانية إنهاء الطواف في الصدارة 

والعودة إلى البحرين باللقب.
ومــا  الــالعــبــيــن  أداء  عــلــى  ـــواد  ج ــى  ــن وأث
السباقين  ـــالل  خ كــبــيــر  جــهــد  مــن  قــدمــوه 
خليل  سيدأحمد  الــالعــب  بعطاء  ومشيدا 
مستواه  على  بطولة  كل  في  يحافظ  ــذي  ال
على  أثنى  كما  خليجيا،  المتقدم  ومــركــزه 
مجلس  في  االخوة  يقدمها  التي  التسهيالت 
اإلدارة للمنتخب في هذه المشاركة وغيرها 
الشيخ  اإلدارة  مجلس  رئيس  رأسهم  وعلى 
على  كــان  ـــذي  ال خليفة  آل  حمد  ــن  ب خــالــد 
للمزيد  لالعبين  ومحفزا  معهم  دائم  اتصال 

من الجهد والمثابرة.

سيد أحمد خليل فوق منصة التتويج

الجودر يواصل جوالته لألندية بزيارة الشرقي
§  أم الحصم – المؤسسة العامة

للشباب  ــة  ــام ــع ال الــمــؤســســة  ــس  ــي رئ واصــــل   [
التفقدية  جولته  الــجــودر  محمد  هشام  والــريــاضــة 
الرفاع  نــادي  إلــى  بزيارة  قــام  إذ  الرياضية  لألندية 

الشرقي التقى من خاللها أعضاء مجلس اإلدارة. 
ـــارات  ـــزي ال أن  ـــودر  ـــج ال ــف  ــش ك الـــزيـــارة  ــــالل  وخ
العامة  المؤسسة  ــود  وف بها  تقوم  التي  المنتظمة 
رئيس  تطلعات  مع  تماشيا  تأتي  والرياضة  للشباب 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  االولمبية 
خليفة في الوقوف على واقع األندية الوطنية، وذلك 
لتطوير  المستقبلية  االستراتيجيات  بناء  بهدف 
على  مبنية  حقيقية  معطيات  على  الوطنية  األندية 
للندية  الفعلية  االحتياجات  أساسها  الواقع  ارض 
للشباب  الــعــامــة  الــمــؤســســة  أن  ــدا  ــؤك م الــوطــنــيــة، 

حصر  على  ــارات  ــزي ال ــالل  خ ــن  وم تعمل  والــريــاضــة 
األندية  مع  جنب  إلى  جنبا  والعمل  االحتياجات  تلك 
مسيرة  تعترض  التي  التحديات  تخطي  ــل  اج مــن 

األندية. 
الرامية  والــبــرامــج  الخطط  على  الــجــودر  واطــلــع 
أهالي  خدمة  فــي  المحوري  الــنــادي  ــدور  ب لالرتقاء 
ــوى الــريــاضــي لــفــرقــه  ــت ــس ــم ــر ال ــوي ــط الــمــنــطــقــة وت
الرياضية، كما استمع إلى شرح مفصل عن المشاريع 
ــم خـــالل الـــزيـــارة اســتــعــراض  ــة، كــمــا ت ــاري ــم ــتــث االس
وصيانة  بالنادي  القدم  كرة  ملعب  تطوير  مشروع 
أكد  إذ  للنادي،  التابعة  واإلدارية  الرياضية  المرافق 
والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  أن  الــجــودر 
وصيانة  تــطــويــر  ــات  ــروع ــش م تنفيذ  عــلــى  ستعمل 
المقبلة  الفترة  خالل  النادي  في  الرياضية  المنشآت 
والتي تساعد النادي على القيام بادوار في احتضان 

والرياضية. الشبابية  الحركة 

الجودر لدى حضوره نادي الرفاع الشرقي

سباق العيد الوطني الدولي للقدرة ينطلق صباح اليوم لمسافة 120 كلم
§  عوالي – المكتب اإلعالمي

] تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ينطلق في الساعة السادسة والنصف من 
صباح اليوم السبت سباق بطولة العيد الوطني، وذلك على ميدان قرية 

البحرين الدولية للقدرة.
في  المشاركين  بالفرسان  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  ــب  رح ــد  وق
حرصت  التي  البحرينية  اإلسطبالت  لكل  تقديره  عن  معربا  البطولة، 
العيد  بمناسبة  يقام  ــذي  ال السباق  هــذا  في  والمشاركة  التواجد  على 
والحماسة  العالية  بالروح  مشيدا  البحرين،  لمملكة  المجيد  الوطني 
المحلية،  السباقات  كافة  نجاح  على  وحرصهم  المشاركين  كل  قبل  من 
باإلضافة إلى االهتمام الكبير الذي توليه اإلسطبالت للبطوالت المحلية 
من خالل االستعداد الجيد والظهور بالصورة المشرفة، متمنيا سموه كل 

التوفيق لجميع المشاركين وتحقيق أفضل وأبرز النتائج.
البطولة  فــي  العاملة  اللجان  ألعــضــاء  الكبيرة  بالجهود  ــاد  أش كما 
انطالق  قبل  والتجهيزات  االستعدادات  كافة  من  االنتهاء  على  وحرصهم 
في  واالحترافية  الكبيرة  الخبرة  على  يدل  وهــذا  كفاية،  بفترة  السباق 

العمل من قبل أعضاء االتحاد واللجان المنظمة للسباقات.
جرت  إذ  الجمعة،  أمس  ظهر  بعد  بدأت  قد  البطولة  فعاليات  وكانت 
إشراف  تحت  وذلك  سباق  في  المشاركة  للجياد  البيطري  الفحص  عملية 

اللجنة البيطرية التي اعتمدتها اللجنة المنظمة.
كم   120 مجموعها  البالغ  السباق  مراحل  المنظمة  اللجنة  واعتمد 

لسباق العيد الوطني و80 كم للسباق التأهيلي، إذ وزعت مسافة السباق 
باللون  كم   30 لمسافة  األولى  المرحلة  ستكون  إذ  مرحل   5 إلى  الرئيسي 
األحمر، والمرحلة الثانية لمسافة 30 كم باللون األزرق والمرحلة الثالثة 
لمسافة 25 كم باللون األخضر والمرحلة الرابعة لمسافة 20 كم باللون 

األصفر فيما ستكون المرحلة الخامسة لمسافة 15 كم باللون األبيض.
مراحل  ثالث  إلى  كم   80 البالغة  التأهيلي  السباق  مسافة  وزعت  فيما 

هي 30 كم باللون األحمر و30 كم باللون األزرق و20 كم باللون األصفر. 
مراحل ومسافات اعتيادية

وسباقات  للفروسية  البحريني  االتــحــاد  إدارة  مجلس  عضو  ــد  وأك
القدرة رئيس لجنة خط السير فهد ماجد الرميحي أن المراحل لن تختلف 
وأن  خصوصا  المسافات  هذه  مثل  على  تعودت  اللجنة  وأن  السابق  عن 
معظم سباقات الموسم تبلغ مسافتها 120 كم، مشيدا بالتعاون الكبير 
وزارة  وخصوصا  المختصة  الجهات  مختلف  من  اللجنة  وجدته  الذي 

األشغال التي وضعت كافة إمكاناتها من أجل تسهيل عمل اللجنة. 
وبشأن توقعاته للمنافسة في السباق أكد الرميحي أن السباق سيشد 
منافسة قوية وشريفة بين كل الفرسان واإلسطبالت المشاركة، ويتوقع 
أن يكون السباق سريعا، ومعدالت السرعة ستجتاز المعدالت السابقة، 
مشيرا إلى أن كل الفرسان سيطمحون إلى الخروج فائزين بلقب السباق، 
فالبطولة تهم الجميع وهي تقام في مناسبة عزيزة وسعيدة على قلوب 
الجميع. خصوصا وأن الموسم في بدايته والكل متحفز للفوز والصعود 
إلى منصة التتويج، وعلى ضوء هذه المعطيات يتوقع أن يكون السباق 

قويا والتنافس فيه شديداً.
جاهزية  الخاطري  خالد  األصــايــل  اسطبالت  قائد  أكــد  جهته،  ومــن 
جميع  أن  إلى  مشيرا  الوطني،  العيد  كأس  سباق  في  للمشاركة  فريقه 
المشاركة  بعد  االستعدادات  من  متقدمة  مرحلة  بلغوا  والفرسان  الجياد 

الفاعلة في السباق األخير ببطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
في  الــقــويــة  مشاركته  ســيــواصــل  ــل  ــاي األص أن  الــخــاطــري  وأوضـــح 
أن  مضيفا  المتقدمة،  المراكز  على  بقوة  والمنافسة  المحلية  السباقات 
األصايل يطمح إلى الوصول للمستوى المأمول وتحقيق أفضل النتائج 

والمراكز.

خالد بن حمد ومتابعة مستمرة 
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اعتماد مغادرة المنتخب بـ 20 العبًا لمعسكر المجر وسلوفينيا
§ أم الحصم – محمد أمان

أمس  أول  اجتماعه  في  اليد  اتحاد  اإلدارة  مجلس  اعتمد   [
لدورة  التنظيمية  اللجان  رؤساء  الحصم  أم  في  بمقره  األول 
في  البحرين  فــي  ستقام  الــتــي  ـــى  األول الخليجية  ــاب  ــع األل
على  التكليفات  ــاءت  وج المقبل،  أبريل  من  الثاني  النصف 

عيسى  علي  ــاد  ــح االت رئــيــس  اآلتـــي:  النحو 
التنفيذية،  الــلــجــنــة  لــرئــيــس  نــائــبــا 

ــداهلل  ــب ــي ع ــان ــث ــس ال ــي ــرئ ــب ال ــائ ن
االستقبال  للجنة  رئيسا  الحاج 
السر  أمين  العامة،  والــعــاقــات 
للجنة  رئيسا  ناجم  خالد  العام 
العاقات  رئــيــس  الــســكــرتــاريــة، 

ــردان  ــف ــــام جــاســم ال ــام واإلع ــع ال
السكن  للجنة  رئيسا 

والـــــضـــــيـــــافـــــة، 
لجنة  رئــيــس 

ت  بقا لمسا ا

رضا  والماعب،  النظام  للجنة  رئيسا  اإلسكافي  عبدالواحد 
عبداألمير  ميثم  والتتويج،  المراسم  للجنة  رئيسا  سبت 
مديرا  سويد  عيسى  االتــحــاد  ومدير  الطبية،  للجنة  رئيسا 

للبطولة )الموقع(.
الدولية  الــدورة  في  المشاركة  أيضا  اليد  اتحاد  قــرر  كما 
مسقط  العمانية  الــعــاصــمــة  ــي  ف ســتــقــام  ــي  ــت ال للمدربين 
المقبل،  الثاني  كــانــون  يناير/   19 ــى  إل  15 مــن  الفترة  فــي 
لترشيح  المجال  لاتحاد  التابعة  المدربين  لجنة  وأعطى 

المشاركين في هذه الدورة.
الجهاز  طلب  على  الموافقة  اإلدارة  مجلس  وارتـــأى 
وسلوفينيا،  المجر  لمعسكر  العبا   20 بـ  بالسفر  الفني 
ومساعده  أورليك  الدنماركي  المدرب  إلى  باإلضافة 
علي العنزور وإداري المنتخب 
وطبيب  الخثان  فهد 
المنتخب األلماني 
ـــان  ـــي ـــت ـــس ـــاب س
اإلداريين  وأحد 

اآلخرين.

الليلة في مقر اتحاد اليد بأم الحصم

الدنماركي أورليك يلتقي اإلعالم قبل معسكر المجر
اليد  ل��ك��رة  األول  الوطني  منتخبنا  م���درب  يقيم    [
مساء  من  والنصف  الخامسة  في  أورليك  الدنماركي 
من  س��اع��ة   24 قبل  صحافيا  مؤتمرا  )ال��س��ب��ت(  ال��ي��وم 
ال��ذي  وسلوفينيا  المجر  لمعسكر  المنتخب  م��غ��ادرة 
ستقام  التي  العالم  كأس  نهائيات  في  المشاركة  يسبق 
من  ال��ف��ت��رة  ف��ي  ستوكهولم  ال��س��وي��دي��ة  العاصمة  ف��ي 

13-30 يناير/كانون الثاني المقبل.
 ومن المؤمل أن يستعرض مدرب المنتخب ما وصل 
الوقت  حتى  والبدني  الفني  الصعيد  على  المنتخب  إليه 
ومن  اآلسيوية  األلعاب  دورة  في  المشاركة  بعد  الحالي 
اآلن،  حتى  العودة  أعقبت  التي  المكثفة  التدريبات  ثم 
لالستفسارات  أجوبة  المدرب  يقدم  أن  المفترض  ومن 
اليد  كرة  للعبة  المتابع  الرياضي  الشارع  في  تثار  التي 
 20 ال�  لقائمة  بالنسبة  الموجودة  الخيارات  يخص  فيما 

العبا التي ستغادر للمعسكر.
من:  كال  تضم  الحالية  المنتخب  قائمة  أن  إلى  يشار   
سعيد جوهر، ماهر عاشور، صادق علي، محمد ميرزا، 
الزيمور،  رضي  عبداهلل  الونة،  محمود  شهاب،  حسن 
حسن  ع��ب��اس،  جعفر  عبدالنبي،  محمد  أح��م��د،  محمد 
مدن،  حسن  عبدالقادر،  جعفر  م��دن،  مهدي  محمود، 
أحمد  يوسف،  علي  م��ي��رزا،  علي  عبدالحسين،  محمد 

الدنماركي أورليك يتحدث للالعبينعباس، حسين الصياد ومحمد المقابي.

أكد أن طموح المدينة أكبر في القسم الثاني لدوري السلة

قاروني: فريقنا يتدرب بشكل جيد والصفوف مكتملة
§ الوسط - محمد عباس

نادي  في  السلة  كرة  جهاز  رئيس  أوضح   [
يتدرب  فريقه  أن  قاروني  غسان  عيسى  مدينة 
بسيطة  لــفــتــرات  إال  يتوقف  ــم  ول جيد  بشكل 

بسبب عطلة عاشوراء.
راحة  أخــذ  مباراة  آخــر  منذ  »الفريق  ــال:  وق
في  أيــــام   3 ــف  ــوق ت ـــك  ذل ــد  ــع وب يــومــيــن  ــدة  ــم ل
تحت  طبيعي  بشكل  للتدريب  وعاد  عاشوراء 

قيادة المدرب أحمد سلمان«.
ــق مــكــتــمــلــة وال  ــري ــف ـــــاف »صـــفـــوف ال وأض

ــي الــوقــت  ــن إصــابــات ف نــعــانــي م
نستمر  أن  ونتمنى  الجاري 

ــه  ــس ــف ـــى الــــوضــــع ن ـــل ع
الموسم  نــهــايــة  حــتــى 
ــــد  ــــواج مــــــن خـــــــال ت
في  ــن  ــي ــب ــاع ال جــمــيــع 

وجديتهم  التدريبات 
تحسين  في  ورغبتهم 

نتائج الفريق«.
وبـــــــّيـــــــن قــــــارونــــــي 

ــق  ــري ــف ال مـــحـــتـــرف  أن 
ـــي  ـــرون ـــي ـــام ـــك ال

جيدة  مــبــاريــات  ــدم  ق الــذي  سايكوم  بــوريــس 
خال الجوالت الماضية قد سافر إلى الواليات 
 20 إلــى   9 من  الفترة  في  األميركية  المتحدة 
ديسمبر/ كانون األول الجاري وهو عاد مؤخرا 

إلى البحرين ويتدرب بجدية مع الفريق.
الاعب  قــدمــه  عما  ـــون  راض »نــحــن  ـــال:  وق
المحترف حتى اآلن وراضون كذلك عن سلوكه 
التزامه  ــال  خ مــن  الملعب  وخـــارج  ــل  داخ فــي 

الكامل مع الفريق وحماسه مع الاعبين«.
وأضاف »سايكوم مرتاح أيضا في صفوف 
اإلجــازة  من  العودة  بعد  وخصوصا  المدينة 
من  الــثــانــي  القسم  ــي  ف الكثير  منه  ونتطلع 

الدوري«.
فريقه  مـــبـــاراة  أن  قـــارونـــي  وأكــــد 
ــة  ــع ــاس ــت ــة فـــي الـــجـــولـــة ال ــل ــب ــق ــم ال
ــدوري  ل األول  القسم  مــن  ــرة  ــي واألخ
مباراة  السلة  لكرة  البحرين  زيــن 
تؤثر  ولـــن  ــات  ــاري ــب ــم ال بقية  مــثــل 
سواء  الفريق  وضعية  على  كثيرا 
التأهل  فــي  أو  الــكــأس  مسابقة  فــي 
أهميتها  رغــم  على  الـــدوري  لسداسي 

للفريقين.
ــر  ــظ ــن ــــن ن ــــح وقـــــــــال: »ن
ـــاراة بـــهـــدوء  ـــب ـــم ـــل ل
ــا  ــه ــب ــع ــل ــن وس
لعبنا  ــا  ــم ك

الحظ  يقف  أن  نتمنها  وما  السابقة  المباريات 
إلى جانبنا لنتمكن من تحقيق الفوز ألن الفريق 
يقدم مباريات جيدة من ناحية المستوى ولكن 

الحظ يعانده في الكثير من األحيان«.
في  الفريق  قدمه  الذي  »المستوى  وأضاف 
نحن  ــدوري  ال في  السابقة  الثمان  المباريات 
بالرضى  لسنا  ولكننا  عنه  ـــون  راض كـــإدارة 
طموحنا  إن  إذ  تحققت،  التي  للنتائج  نفسه 
أكبر من ناحية النتائج ولكن الحظ عاندنا في 
الكثير من المباريات التي خسرناها بصعوبة 
والجهاز الفني والاعبين قدموا كل ما يملكون 
ولكن في بعض األحيان تحدث أشياء خارجة 
على  مصممون  »نــحــن  ــع  ــاب وت اإلرادة«.  ــن  ع
الدوري  من  الثاني  القسم  في  نتائجنا  تحسين 
السداسية  الــــدورة  ــي  ف مــوقــعــا  نضمن  لــكــي 
ــم  ــوس ــم ـــي ال ــــدث ف ــا ح ــم ــــــدوري ك ــة ال ــول ــط ــب ل
هذا  في  السداسي  يتجاوز  وطموحنا  الماضي 
الاعبين  أن  »أعتقد  قاروني  وختم  الموسم«. 
السابقة  المباريات  خال  أكثر  خبرة  اكتسبوا 
وسيظهرون بشكل أفضل في القسم الثاني من 

الدوري«.
حاليا  يحتل  عيسى  مدينة  فريق  أن  يذكر 
برصيد  الـــدوري  ترتيب  في  الــســادس  المركز 
والخسارة  مباريات   4 في  الفوز  من  نقطة   12
مع  نفسه  بالرصيد  متساٍو  ــو  وه مثلها،  فــي 
االتحاد  فريق  المقبلة  الــمــبــاراة  فــي  منافسه 
المدينة  ويتقدم  أيضا  نقطة   12 يملك  ــذي  ال
يعني  ما  المباريات  في  التسجيل  نقاط  بفارق 
أن مواجهتهم المقبلة ستكون حاسمة لتحديد 
الفائز  يتقدم  وربما  السادس  المركز  صاحب 
مواجهة  نتيجة  حسب  على  الخامس  للمركز 

سترة والنويدرات.

فيما تم تشكيل اللجان العاملة لبطولة الخليج للناشئين والرجال 

اتحاد السلة يتعاقد مع المدرب األميركي رشاد
§ أم الحصم – اتحاد السلة

السلة  كـــرة  ــاد  ــح ات إدارة  مجلس  عــقــد   [
رئيس  برئاسة  واألربعين  الخامس  اجتماعه 
العسومي  عــبــدالــرحــمــن  ــن  ب ـــادل  ع االتــحــاد 

بحضور أعضاء مجلس اإلدارة.
السر  أمين  عبدالغفار  عبداإلله  بذلك  صرح   
نظام  اعتمد  المجلس  بــان  بين  ــذي  وال العام 
الدور  التالى:  النحو  على  الفضي  المربع  لعب 
الثاني  والدور  دوري  نصف  من  مسابقة  االول 
الرابع  مع  الترتيب  في  االول  الفريق  يلعب 
يتأهل  واحـــدة  ــاراة  ــب م الــثــالــث  ــع  م ــي  ــان ــث وال
النهائية  ــاراة  ــب ــم ال الــى  ــزان  ــائ ــف ال الــفــريــقــان 
باالضافة  المسابقة  كأس  على  الفائز  يحصل 

المجلس  اقرها  التى  المالية  الجوائز  الــى 
وهى 1000 دينار للمركز االول و500 دينار 
اقامتها  المقرر  ومن  الثاني  المركز  لصاحب 

خال النصف الثاني من شهر مارس/آذار.
 كما اقر المجلس تشكيل اللجان الخاصة 

بالبطولة الثانية لمنتخبات الناشئين لدول 
اقامتها  والمقرر  التعاون  مجلس 

الفترة  خال  المملكة  في 
فبراير/  21  –  19 من 
ــل وذلـــك  ــب ــق ــم شــبــاط ال

ــــة  ــــاس بـــــإســـــنـــــاد رئ
ــة الــمــنــظــمــة  ــن ــج ــل ال

للبطولة  الــعــلــيــا 
ــاد  ــح ــس االت ــي ــرئ ل

ــــن  ــــــــــــــــــادل ب ع
ــن  ــم ــرح ــدال ــب ع

ــي  ــوم ــس ــع ال
ومـــــهـــــمـــــة 

ــــــــر  ــــــــدي م

على  العاملة  واللجان  عباس  لحميد  البطولة 
عصام  والضيافة  السكن  لجنة  التالي  النحو 
العزيز  عبد  المواصات  ولجنة  حسن  احمد 
لطفي  عــصــام  السكرتارية  ولجنة  الــســمــاك 
حسن  علي  والتتويج  المراسم  ولجنة  على 
العامة  والعاقات  االستقبال  ولجنة  الخاجة 
عبد  والماعب  النظام  ولجنة  اهلل  مــال  طــال 
في  االجــتــمــاع  يتم  ـــوف  وس الــســمــاك  الــعــزيــز 

اللجان.  اعضاء  لتسمية  فرصة  اقرب 
رسالة  المجلس  ناقش  اخري  ناحية  ومن 
اللجنة االولمبية البحرينية والخاصة بدورة 
فى  ستقام  والتي  ــى  االول الخليجية  االلعاب 
مملثين  تسمية  وتقرر  المملكة 
على  الــلــجــان  ــي  ف االتــحــاد 

التالي:  النحو 
ــب  ــائ ــة ن ــم ــه ـــاد م ـــن اس
التنفيذية  اللجنة  رئيس 
ــب رئــيــس  ــائ ــن ـــدورة ل ـــل ل
السندي  ــم  ــاس ج االتــحــاد 
مهمة  ـــاد  ـــن واس

عبداالله  ــاد  ــح االت ــر  س ألمــيــر  الفعالية  مــديــر 
العاملة  اللجان  الى  بالنسبة  أما  الغفار  عبد 
عصام  من   كل  الى  اللجان  مهام  اسناد  تم  فقد 
وعبد  والضيافة  السكن  لجنة  حسن  احمد 
ولجنة  ــات  ــواص ــم ال لجنة  الــســمــاك  الــعــزيــز 
لجنة  على  لطفي  وعصام  والماعب  النظام 
لجنة  ــة  ــاج ــخ ال حــســن  ــي  ــل وع ــة  ــاري ــرت ــك ــس ال
لجنة  اهلل  مـــال  ـــال  وط والــتــتــويــج  ــم  ــراس ــم ال

العامة.  والعاقات  االستقبال 
ــر الـــعـــام لــاتــحــاد  ــس ــن ال ــي ــا اوضــــح ام ــم ك
األمور  ناقش  المجلس  أن  عبدالغفار  عبداالله 
وقد  القادمة  والمباريات  بالحكام  الخاصة 
حكمين  جــلــب  عــلــى  الــمــوافــقــة  المجلس  قــرر 
زين  كأس  مباريات  اقامة  فترة  خال  دوليين 
على  االعــبــاء  تخفيف  اجــل  من  ــك  وذل للرجال 
ضم  على  ايضا  المجلس  وافــق  كما  حكامنا 
ونعيمة  المارحي  حميد  حامد  الجدد  الحكام 
سلك  ــى  ال شمس  محمد  وهــانــى  يوسف  داود 
ناقش  اخرى،  ناحية  ومن  باالتحاد.  التحكيم 
الفئات  ــي  ــدرب م لتطوير  بــرنــامــج  المجلس 
خال  تدريبية  دورة  اقامة  وستكون  السنية 
ــاون مــع الــمــدربــيــن  ــع ــت ــال ــة ب ــادم ــق ــرة ال ــت ــف ال
الخطوة  هى  باالندية  المتواجدين  االجانب 
وتــقــرر  ــوات  ــط ــخ ال ــن  م ــد  ــزي م يتبعها  االولــــى 
عباس  وحميد  الخاجة  على  مــن  كــل  تكليف 
باقامة  المتعلقة  لــامــور  التنسيق  ــل  اج مــن 

الدورة.
لتنظيم  االتـــحـــاد  اســـتـــعـــداد  اطـــــار  ــــى  وف
تقرر  للرجال  البحرين  ــن  زي ــأس  ك مــبــاريــات 
بيع  على  بــاالشــراف  الجمري  مهدى  تكليف 
في   10 مقابل  والمنصة  للمدرجات  التذاكر 

المئة من االيراد. 

بعد منافسات قوية في السباق السابع للخيل

ال مفاجآت والجياد المرشحة تخطف الكؤوس وتألق »الصفار«
§ الصخير – نادي الفروسية 

الفروسية  ــادي  ن نظم  ــام  اإلع شئون  هيئة  رئيس  رعاية  تحت   [
السباق  أمس  ظهر  بعد  خليفة  آل  محمد  بن  فواز  الشيخ  الخيل  وسباق 
المجيد  الوطني  العيد  كــأس  على  أقيم  ــذي  وال الموسم  لهذا  السابع 
على  ــك  وذل الــحــواج  شركة  وكــؤوس  اإلعــام  شئون  هيئة  من  المقدم 

بالصخير. الرفة  منطقة  في  بالنادي  السباق  مضمار 
الجماهيري  الحضور  معها  تفاعل  قوية  منافسات  السباق  وشهد 
المرشحة  الجياد  حققتها  التي  الكؤوس  أشواط  في  أقواها  وكان  الجيد 
المنافسة  ــم  رغ على  ــو«  ــغ ــودي ــراك-ه ــاب ــاب ــدروك-ك أن »كــامــي-بــلــوز 
للحصان  الافت  الفوز  كان  فيما  الفوز  الى  طريقها  في  واجهتها  التي 

المرشحة. الجياد  عل  بتفوقه  الثاني  الشوط  بكأس  »رسمي« 
 3 بتسجيله  الصفار  حسن  الفارس  تألق  استمرار  السباق  وشهد 

والرابع. والثالث  الثاني  األشواط  في  انتصارات 
الوطني  العيد  ــأس  ك على  أقــيــم  ــر  ــي واألخ ــادس  ــس ال الــشــوط  وكـــان 
والجائزة  متر   2400 مسافة  »مستورد«  االولى  الدرجة  لجياد  المجيد 

جياد. سبعة  دينار.وبمشاركة   4000
الناصرية  السطبل  »هوديغو«  االول  المرشح  الحصان  واستطاع 
في  قوية  انطاقة  مسجًا  بالكأس  الفوز  تحقيق  هايند  غاري  وبقيادة 

المرسم. هذا  األولى  مشاركته 
المقدمة  في  »زنديتو«  الحصان  وضع  بعدما  تكتيكيًا  الشوط  وكان 
انطلق  ثم  البداية  في  بقوته  أحتفظ  الذي  »هوديغو«  الحصان  لصالح 
الحصان  منافسة  مع  قوي  ثنائي  صراع  في  دخل  و  المستقيم  خط  بعد 
حسم  »هويغو«  الحصان  واستطاع  متر   200 أخر  في  فاير«  »سغنال 

الطول. ارباع  ثاثة  بفارق  لصالحه  الصراع 
الدرجة  لجياد  الــحــواج  شركة  كــأس  على  الخامس  الشوط  وأقيم 

دينار.   2000 الجائزة  و  مستقيم  متر   1200 مسافة  )مستورد(  األولى 
جواداً.  13 وبمشاركة 

الشيخ  سمو  ملك  بــراك«  »كابا  األول  المرشح  الحصان  واستطاع 
تأكيد  الصفار  علي  وبقيادة  خليفة  آل  عيسى  بــن  عــبــداهلل  بــن  محمد 
الثانية  مشاركته  في  انتصاراته  أولى  وتحقيق  بالترشيحات  جدارته 

الموسم. هذا 
التوازن  سباق  لجياد  الحواج  شركة  كأس  على  الرابع  الشوط  وأقيم 
 14 .وبمشاركة  دينار   1000 والجائزة  متر   1800 مسافة  )مفتوح( 

جواداً.

محمد  جاسم  ملك  اندروك«  »بلوز  األول  المرشح  الحصان  واستطاع 
الشوط  بكاس  بالفوز  جــدارتــه  تأكيد  الصفار  حسن  وبقيادة  مهدي 
حقق  ما  بعد  الموسم  هذا  الثالثة  مشاركته  في  تألقه  الحصان  ليواصل 

الثاني. و  االول  المركزين 
جميع  لــجــيــاد  ــواج  ــح ال ــة  ــرك ش كـــأس  عــلــى  الــثــالــث  ــوط  ــش ال ــم  ــي وأق
والجائزة  متر   1400 مسافة  محلي(  )نتاج  والمبتدئات  الــدرجــات 

جياد. تسعة  دينار.وبمشاركة   1000
بن  محمد  الشيخ  سمو  ملك  »كامي«  المرشح  الحصان  واستطاع 
جدارته  تأكيد  الصفار  حسن  وبقيادة  خليفة  ال  عيسى  بــن  عــبــداهلل 

الموسم  هذا  الثانية  مشاركته  في  األول  فوزه  بانتزاع  بالترشيحات 
المتقدمة. نتائجه  ليواصل 

المبتدئات  للجياد  الحواج  شركة  كأس  على  الثاني  الشوط  وأقيم 
دينار.وبمشاركة   1000 والجائزة  متر   1200 مسافة  محلي(  )نتاج 

16 جواداً.
بن  حمد  الشيخ  سمو  ملك  ــي«  ــم »رس للحصان  الفــتــًا  ـــوزاً  ف وشــهــد 
سجل  ـــذي  وال الــصــفــار  حسن  وبــقــيــادة  خليفة  ال  عيسى  ــن  ب ــداهلل  ــب ع
المرشحة  الجياد  على  متفوقًا  الثالثة  مشاركته  في  انتصاراته  اولى 
الثالث  و  الثاني  المراكز  في  جاءت  التي  و  –تيجان«  – راوي  »ياقوتة 

الرابع. و 
العربية  الجياد  من  والمبتدئات  الرابعة  للدرجة  األول  الشوط  وأقيم 
خمسة  وبمشاركة  مستقيم.  متر   1200 مسافة  )الواهو(  في  المسجلة 

جياد.
بقيادة  و  جميل  السطبل   »1348 »الجابي  الحصان  واستطاع 
للحصان  الثاني  الفوز  تحقيق  كيرتون  شارلوت  البريطانية  الفارسة 

مشاركاته. سجل  في 
ضيوف  قبل  من  الحواج  شركة  كؤوس  تسليم  تم  السباق  ختام  وفي 
الى  االول  الحواج  كأس  المصري  السفير  قدم  إذ  الفائزين  الى  الشركة 
السفير  قدم  فيما  خليفة  ال  عيسى  بن  عبداهلل  بن  عيسى  الشيخ  سمو 
بن  عبداهلل  بن  عيسى  الشيخ  سمو  الى  الثاني  الحواج  كأس  االيراني 
الى  الثالث  الحواج  كأس  العماني  السفير  قدم  فيما  خليفة  ال  عيسى 
جواد  الحواج  شركة  عام  مدير  قدم  فيما  هاشم  أسامة  الفائز  المضمر 
عبداهلل  بن  عيسى  الشيخ  سمو  الى  الشركة  كأس  الحواج  عبدالوهاب 
البحرين  تلفزيون  مدير  بأعمال  القائم  قدم  ثم  خليفة،  ال  عيسى  بن 
شئون  هيئة  مــن  المقدم  الوطني  العيد  ــأس  ك الرميحي  محمد  علي 

خليفة. ال  عيسى  بن  محمد  بن  سلمان  الشيخ   سمو  الى  االعام 

تسليم كأس الحواج
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شأنه  من  تأكيد  بكل  أحداث  من  الموسم  سبق  ما  وكل 
البداية  منذ  الجماهيري  الحضور  فعالية  من  يزيد  أن 
عكس  على  الدوري  بمسابقة  نبدأ  اآلن  أننا  وخصوصًا 
كأس  بمسابقة  فيها  بدأ  كنا  التي  الماضية  السنوات 

المؤسسة.  رئيس 
إذ  لقاءين،  للموسم  االفتتاحي  اليوم  وسيشهد  هذا 
المحرق  اللقب  حامل  مساًء   )6( الساعة  عند  سيلتقي 
اللقاء  سيكون  فيما  الشرقي،  الرفاع  الجديد  الوافد  مع 
ستحتضن  وكالعادة  والشباب،  النصر  بين  الثاني 

اللقاءين. هذين  الجفير  في  الشباب  مركز  صالة 

مغاير  شكل 
مغايراً  للدوري  العام  الشكل  يكون  أن  المنتظر  من 
طرأ  التي  الكثيرة  التغييرات  بعد  ــك  وذل الموسم  هــذا 
الطموح  يعزز  أن  هذا  شأن  ومن  األندية،  غالبية  على 
أن  ــى  ال تشير  الــتــوقــعــات  أن  وخــصــوصــًا  ــاد  ن ــل  ك عند 
أجل  مــن  أنــديــة   )6( بين  محتدمة  ستكون  المنافسة 
قــادرا  منها  البعض  كــان  وإن  الذهبي  للمربع  التأهل 
بهم  المدجج  البارزين  الالعبين  بحكم  ذلك  حسم  على 
ومن  النسيان،  طي  في  ذلك  كل  يجعل  قد  الواقع  أن  إال 
األولية  األهداف  سيحقق  من  هو  الملعب  داخل  سيؤدي 

يرجوها. التي 

الشرقي   × المحرق 
المحرق  فيه  سيسعى  األمسية  هذه  في  األول  اللقاء 

في  تجعله  الــبــدايــة  منذ  إيجابية  انطالقة  يحقق  أن 
المهمة  أن  وخصوصًا  البداية  منذ  الصحيح  الطريق 
للتو  صاعد  فريقا  سيواجه  ألنه  نظراً  صعبة  تكون  لن 
الكبيرة  األندية  من  الرهبة  تكون  وقد  األضواء  لدوري 
 )3( قبل  كــانــوا  الــشــرقــاويــة  ــان  ك وإن  لــديــه،  حــاضــرة 
بنتيجة  المحرق  بهزيمتهم  المفاجأة  صنعوا  مواسم 
المحرق  ظروف  أن  يؤكد  الحالي  الواقع  أن  إال   ،)2/3(
يقدم  أن  ســيــحــاول  الـــذي  الــشــرقــي  مــن  وبكثير  أفــضــل 

الموسم. هذا  المرشحين  أبرز  أمام  إيجابيًا  عرضًا 
المحترف  العبه  دون  من  اللقاء  هذا  سيلعب  المحرق 
بعد،  الدولية  بطاقته  تصل  لم  الــذي  هوساج  غازمند 
المواطنين  الالعبين  من  كامل  بتشكيل  سيلعب  ولهذا 
إذ  المرباطي،  محمد  البدالء  دكة  من  كالعادة  وسيقوده 
صناعة  مركز  في  يوسف  أحمد  يشارك  أن  المنتظر  من 
ــارك  ــب م مـــع  مـــرهـــون  ــي  ــل ع يــلــعــب  أن  ــى  ــل ع األلـــعـــاب، 
سيشغل  فيما   ،)4( مركز  في  حسن  وعيسى  الحايكي 
محمد  الثنائي  وسيلعب  النجدي،  عبداهلل   )2( مركز 
يلعب  أن  على   ،)3( مركز  فــي  مهدي  وصــالــح  مفتاح 

الحر. الالعب  مركز  في  عبدالقادر  هشام 
جناحي  ــد  ــال خ ــه  ــدرب ي ـــذي  ال ــي  ــرق ــش ال الـــرفـــاع  أمـــا 
لقاءه  فيه  خاض  الذي  التشكيل  بذات  تقريبًا  فسيلعب 
العالي  بعارف  سيلعب  إذ  داركليب،  ضد  األخير  الودي 
في  سعيد  وعبداهلل  أحمد  عباس  والثنائي  األعــداد،  في 
في  وليام  وروبينس  األميركي  سيكون  فيما   ،)4( مركز 
علي  وعيسى  القطان  محمد  يشغل  أن  على   ،)2( مركز 

عبدالوهاب. علي  عيسى  الحر  والالعب   ،)3( مركز 

الشباب   × النصر 
مثالية  فرصة  أمام  النصر  سيكون  الثاني،  اللقاء  في 
الــصــراع  بــقــوة  يــدخــل  يجعله  بــفــوز  الــمــوســم  الفــتــتــاح 
يعاني  ــاب  ــب ــش ال مــنــافــســه  أن  ــًا  ــوص ــص وخ الــمــحــتــدم 
عن  وغيابها  األساسية  عناصره  اكتمال  عدم  من  كثيراً 
يشكل  أن  المنتظر  ومن  الماضية،  الفترة  خالل  الفريق 
لمباريات  وأكــثــر  أكثر  الفريق  لتجهيز  فرصة  اللقاء 

المقبل. الموسم 
مستوى  يقدم  ال  قد  الشباب  أن  يعني  ال  هــذا  طبعًا، 
ذكــرنــاه  بما  يشير  والمنطق  ــع  ــواق ال أن  إال  طيبا  فنيا 

أعاله.
الوطني  مدربه  بقيادة  اللقاء  هذا  النصر  وسيلعب 
حسين  من  تتكون  أن  المتوقع  من  بتشكيلة  علي  رضا 
حسن  وأحــمــد  إبــراهــيــم  وصبيح  االعــــداد،  فــي  مــتــروك 
في  عبدالكريم  ويونس   ،)4( مركز  في  سلطان  وعلي 
ضاحي  حــســن  الــثــنــائــي  ــارك  ــش ي أن  عــلــى   ،)2 ( مــركــز 

 )3( مركز  في  عبدالنبي  وعبدالوهاب  خليفة  وحسين 
طاهر. حسين  الحر  والالعب 

عدم  بحكم  كثيراً  غامضة  فهي  الشباب  تشكيلة  أما 
المدرب  أمام  متاحين  سيكونون  الذين  الالعبين  معرفة 
عادل  مشاركة  المتوقع  من  إذ  ضيف،  مصطفى  المصري 
 ،)2( مركز  في  عبدالحسين  وأحمد  ــداد،  األع في  محمد 
ومن   ،)4( مركز  فــي  الخباز  ومحمود  الخباز  ومحمد 
في  محمد  حيدر  وكذلك  الخباز  عباس  مشاركة  الممكن 

.)3( مركز 

فريق المحرق

§  الوسط – محمد عون 

الطائرة  للكرة  األول���ى  ال��درج��ة  م��وس��م  ال��ي��وم  ي��ب��دأ   [
بمسابقة الدوري، وبهذا ستبدأ اإلثارة والحماس والندية 
سوق  وحركة  للتعزيزات  بالنظر  اإلطالع  على  التنافسية  المواسم  أبرز  من  يكون  قد  موسم  في 
البحرينية  الطائرة  للكرة  والمتتبعون  النقاد  بات  إذ  الموسم،  انطالقة  قبل  حدثت  التي  االنتقاالت 
يؤكدون أن هذا الموسم سيكون مغايرًا من نواٍح عدة وخصوصًا الجانب الفني الذي كان مهزوزًا 

في بعض فترات الموسم الماضي.

األهلي األكثر إنجازًا للصفقاتعلي مرهون يوقع لطائرة المحرق

سوق انتقاالت ملتهبة سبقت انطالقة »أولى الطائرة«
الخاصة  االن��ت��ق��االت  س��وق  شهدت  ال��ع��ادة،  غير  على   [
حرية  إق��رار  بعد  وذل��ك  كبيرًا،  التهابًا  المحليين  بالالعبين 
ف��وق،  فما  ع��ام��ًا   )30( إل��ى  أعمارهم  يصل  ال��ذي��ن  الالعبين 
محموم  ص��راع  في  للدخول  األندية  من  العديد  شجع  وه��ذا 
بل  ذل��ك،  على  األم��ور  وليتوقف  خدماتهم،  على  للحصول 
له  يشهد  لم  وضع  في  بالجملة  انتقاالت  أيضًا  السوق  شهد 

مثيل دورينا خالل السنوات الماضية.
ولهذا السبب قرر »الوسط الرياضي« سرد كل االنتقاالت 

التي حصلت حتى اللحظة في هذه المساحة:
- يعتبر حامل لقب الدوري والكأس في الموسم الماضي 
أجل  من  السوق  استغلت  التي  األندية  أبرز  من  المحرق  نادي 
صفقات،   )5( المحرقاوية  أب��رم  إذ  الفريق،  صفوف  تعزيز 
وه���ي: )ع��م��اد س��ل��م��ان، ع��ل��ي م��ره��ون وص��ال��ح م��ه��دي من 

العافية  محمود  وكذلك  حر،  بانتقال  حسن  وعيسى  النجمة، 
من اتحاد الريف(.

األكثر  يعتبر  فهو  األهلي،  النادي  التقليدي  غريمه  فيما   -
وهي  ص��ف��ق��ات،   )6( اآلن  حتى  أب���رم  إذ  للصفقات،  إج���راء 
مشعل  الحايكي،  راشد  عبداهلل،  عبداإلله  نصيف،  )إبراهيم 
ع��ام��ًا  ال��ث��الث��ي��ن  ل��س��ن  وص��ول��ه��م  بسبب  ه���ؤالء  وك���ل  ت��رك��ي 
موسم  لمدة  عبدالقادر  أحمد  مع  التعاقد  تم  فيما  ف��وق،  فما 
من  اإلعارة  سبيل  على  عيد  حمد  مع  التعاقد  وتم  حر،  بانتقال 

البسيتين(.
استطاع  ال��ع��اص��م��ة،  أن��دي��ة  م��ن  اآلخ���ر  ال��ط��رف  وع��ل��ى   -
الفريق  وضع  تصحيح  بهدف  صفقات  عدة  يبرم  أن  النجمة 
من  سعيد  )سيدخضر  وه��ي  صفقات،   )5( أب��رم  إذ  األول، 
محمود  الشباب،  من  اإلعارة  سبيل  على  سعيد  أكبر  األهلي، 

سعيد من داركليب، خليل عبدالنبي بانتقال حر، علي حسين 
بانتقال حر(.

ع��زز  صفقتين  ع��ق��د  م��ن  ال��ش��رق��ي  ال��رف��اع  واس��ت��ط��اع   -
البقاء  وه��و  األول���ي  ال��ط��م��وح  تحقيق  ب��ه��دف  بهما  صفوفه 
من  مستفيدًا  العالي  )عارف  هما  والصفقات  الهبوط،  وعدم 
عباس  ومحمد  عامًا،  الثالثين  أصحاب  الالعبين  حرية  قرار 

بانتقال حر(.
متروك  حسين  الثنائي  على  يحافظ  أن  النصر  استطاع   -
ومحمود علي على رغم وجود بند يمكنهما من الرحيل، فيما 

مازال النصراوية يبحثون اإلبقاء على صادق إبراهيم.
استعدادًا  اللحظة  حتى  واح��د  العب  مع  الشباب  تعاقد   -
االنتقال  ح��ري��ة  يملك  ال���ذي  ال��خ��ب��از  محمود  وه��و  للموسم 

للنادي الذي يريد بعدما توقف لفترة تزيد عن موسمين.

)4( محترفين في القسم  األول لدورينا حتى اآلن
الالعب  مع  التعاقد  إج��راءات  أندية   )4 ( أنهت   [
لالعبين  األول��ى  التسجيل  فترة  خ��الل  المحترف 
يناير/كانون   10 في  ستنتهي  والتي  المحترفين 
البسيتين،  األه��ل��ي،  ه��ي  واألن��دي��ة  المقبل،  األول 
بقية  ف��ي��م��ا  ال��م��ح��رق،  وأخ���ي���رًا  ال��ش��رق��ي،  ال���رف���اع 

الآلن. حتى  تتعاقد  لم  األندية 
التعاقد  إج��راءات  أنهى  ن��اد  أول  يعتبر  فاألهلي 
من  ال��الع��ب  ه��ذا  يعتبر  إذ  ب��ت��روس،  ال��ي��ون��ان��ي  م��ع 
خصوصًا  األه��الوي��ة،  الطائرة  في  البارزة  النقاط 
أن����ه ش��ك��ل ق����وة ض���ارب���ة خ����الل ت��ج��رب��ت��ه األول����ى 
األهالوية  تأهل  في  وساهم  موسمين،  قبل  معهم 
ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ل���دوري، وس��ي��ك��ون ب��إم��ك��ان 
إجراءات  انتهاء  بعد  لقاء  أول  في  المشاركة  بتروس 

. تسجيله
جيف  األميركي  لالعب  جدد  فأنه  البسيتين،  أما 
الالعبين  أن��ج��ح  م��ن  ال��الع��ب  ه���ذا  يعتبر  اذ  ب��ات��ك، 
في  ال��خ��راف��ي��ة  ع���روض���ه  ب��ع��د  وذل����ك  ال��م��ح��ت��رف��ي��ن 
يحقق  كان  إذ  الماضي،  العام  للدوري  الثاني  القسم 
المباراة  في  نقطة   30 عن  يقل  ال  اذ  كبير  نقاط  معدل 
لكتيبة  ضاربة  قوة  يشكل  أن  المتوقع  ومن  تقريبًا، 
لقاء  أول  جيف  وسيلعب  ال��ع��ام،  ه��ذا  سعد  ع��ب��داهلل 

األهلي. أمام 
أم���ا ال��ش��رق��ي، ف��إن��ه ت��ع��اق��د م��ع الع���ب أم��ي��رك��ي 
روبينس  الالعب  ويدعى  للمنطقة،  مرة  ألول  يأتي 
 ،)2 ( مركز  في  األميركي  الالعب  يلعب  إذ  وليام، 
الموسم  هذا  الكثير  الشيء  الشرقاوية  عليه  ويعول 
عدم  وهو  األول��ي  الطموح  تحقيق  في  وخصوصًا 
ال��ه��ب��وط م��ن ج��دي��د، وب��ح��س��ب آخ���ر األخ���ب���ار ف��إن 

المحرق  أم��ام  المشاركة  بإمكانه  سيكون  الالعب 
)السبت(. اليوم 

تسجيل  إج����راءات  أن��ه��ى  وال���ذي  ال��م��ح��رق  فيما 
الع���ب���ه األل���ب���ان���ي غ��ازم��ن��د ه���وس���اج ف���ي االت���ح���اد 
ال  أن  المتوقع  م��ن  فإنه  ال��ط��ائ��رة  للكرة  البحريني 
االتحاد  إقفال  والسبب  األقل  على  لقاءين  أول  يلعب 
ال��م��ي��الد  ب��أع��ي��اد  ل��الح��ت��ف��ال  أب��واب��ه  للعبة  ال��دول��ي 
فإن  ل��الع��ب،  وب��ال��ع��ودة  ال��م��ي��الدي��ة،  السنة  ورأس 
 ،)4 ( مركز  في  يلعب  وهو  للمنطقة،  مرة  ألول  يأتي 
وخاض  عامًا،   )23 ( وعمره  مترين،  طوله  ويبلغ 
عليه  ويعول  أي��ام،   )3 ( قبل  النجمة  ضد  ودي��ًا  لقاء 
لبقية  إضافية  ق��وة  يشكل  ب��أن  كثيرًا  المحرقاوية 
ال��ك��ت��ي��ب��ة ح��ت��ى ي��ص��ب��ح ال��م��ح��رق رق��م��ًا ص��ع��ب��ًا ه��ذا 

كعادته. الموسم 

بتروس

مصطفى ضيفدراغانإبراهيم عليرضا عليمحمد المرباطيعبداهلل سعدخالد جناحيفؤاد عبدالواحد

اليوم انطالقة منتظرة لدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة 

حامل اللقب المحرق يواجه الشرقي... والنصر يالقي الشباب

األولى  الدرجة  دوري  في  مشاركة   )8( أصل  من  أندية   )6( أعطت   [
لسيطرة  استمرار  في  وذل��ك  الوطني،  المدرب  في  ثقتها  الطائرة  للكرة 
الموسم  سيناريو  ليتكرر  الطائرة،  الكرة  مالعب  في  الوطنيين  المدربين 

الماضي.
محمد  األس��ط��وري  لمدربها  ال��م��ح��رق  إدارة  ج���ددت  ال��م��ح��رق:  أواًل 
الخارجية  تجربته  من  عودته  منذ  التوالي  على  الثالث  للموسم  المرباطي 
مع الشباب اإلماراتي، ومنذ عودته وهو يحقق االنجاز تلو اآلخر لطائرة 
تحقيق  في  االستمرار  أم��ل  على  له  التجديد  تم  السبب  ولهذا  األح���الم، 

االنجازات وخصوصًا على الصعيد الخارجي.
الفني  الجهاز  على  تغيير  أي  يطرأ  لم  متوقعًا  ك��ان  كما  النصر:  ثانيًا 
الثاني  للموسم  علي  وحسن  رضا  لألخوين  التجديد  تم  إذ  النصراوي، 
األخ��وان  ويعتبر  موسمين،  قبل  األهلي  في  تجربتهما  منذ  التوالي  على 

من الركائز التدريبية المهمة في القلعة الزرقاء بما لهما من خبرة وتجربة 
كبيرتين، وتكفي االنجازات التي تم تحقيقها خالل فترة قيادتهما للفريق 

األول.
مع  تعاقدت  إذ  البسيتين  طائرة  على  جديد  أي  يطرأ  لم  البسيتين:  ثالثا 
من  ليكون  التوالي  على   )10( رقم  للموسم  سعد  عبداهلل  الوطني  المدرب 
الطائرة  الكرة  مالعب  في  متتالي  بشكل  منصبه  في  بقاًء  المدربين  أطول 
على  الزرقاء  اإلدارة  من  الكامل  الرضا  يعني  الثقة  وتجديد  البحرينية، 
صعيد  على  لقاء  أول  لتحقيق  البسيتين  قاد  أنه  ويكفي  البسيتين،  نتائج 
والوصافة  العهد،  ولي  كأس  بتحقيق  وذلك  مواسم   )3( قبل  األلو  الفريق 

في الموسم الذي يليه.
رابعًا داركليب: كعادته داركليب حافظ على استقراره للموسم الثالث 
عمل  الذي  علي  إبراهيم  للمدرب  جديد  من  الثقة  إعطاء  تم  إذ  التوالي،  على 

الفئات  صعيد  على  ولكن  أبنائه  أحد  كونه  النادي  هذا  في  طويلة  لسنوات 
الفترة  خالل  ستتضح  أهداف  عدة  فيها  العام  هذا  الثقة  وتجديد  العمرية، 
المشاركة  فرصة  الشباب  الالعبين  إعطاء  ناحية  من  خصوصًا  المقبلة 

وكذلك تحقيق نتائج إيجابية.
الموسم  في  األم��ري��ن  عانت  التي  النجمة  طائرة  أم��ا  النجمة:  خامسًا 
الماضي، فأكدت أن ما حصل للفريق ال دخل للمدرب فؤاد عبدالواحد فيه 
شيئًا، إذ تم التجديد له للموسم الثاني على التوالي، بهدف إعطائه فرصة 
أكبر إلظهار مواهبه التدريبية، وحاولت اإلدارة أن تدعم صفوف الفريق 
بعدة العبين مهمين بهدف تعزيز قوة الفريق مع انطالقة الموسم ليكون 

حاله أفضل من الموسم الماضي.
سادسًا الشرقي: لم ير المسئولون في طائرة الرفاع الشرقي أي خيار 
بعدما  األول  الفريق  لتدريب  جناحي  خالد  المدرب  في  الثقة  تجديد  من 

نجح في قيادة الفريق للعودة لمصاف أندية الدرجة األولى، وهذه تعتبر 
مكافئة كبيرة بالنسبة له سيحاول جاهدًا استغاللها خير استغالل خالل 

الموسم، إذ الطموح األولي سيكون البقاء وإلغاء قاعدة الصاعد هابط.
سابعًا األهلي: تعاقد األهالوية مع المدرب الصربي دراغان ليخوض 
الصربي  المدرب  ويملك  المحلية،  الساحة  على  له  تجربة  أول  بالتالي 
دراغان  ويعتبر  كثيرًا،  األهالوية  عليه  سيعول  ما  وهذا  جيدة  ذاتية  سيرة 

هو الوحيد التي تعتبر أجواء الكرة الطائرة البحرينية جديدة عليه.
ثامنًا الشباب: لم يحدث أي تغيير على الجهاز الفني للطائرة الشبابية، 
ضيف  مصطفى  المصري  للمدرب  جديدة  فرصة  الشباب  إدارة  أعطت  إذ 
يقدم  فريق  تكوين  بهدف  التوالي  على  الثاني  للموسم  الفريق  لقيادة 
عروض إيجابية خالل الموسم، الشباب نجح الموسم الماضي في تفادي 

الهبوط وقد يكون هذا العام الطموح نفسه مع زيادة في التطلعات نسبيًا.

)6( مدربين وطنيين ودراغان وضيف المدربان األجنبيان في »أولى الطائرة«
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أوضح أنهم ينتظرون مستوى فنيًا كبيرًا هذا الموسم 

الحلواجي: دخول الجماهير للجولة األولى مجانًا
§ الوسط - محمد عون

] أوضح أمين السر العام لالتحاد البحريني للكرة الطائرة فراس الحلواجي 
الدرجة  لدوري  األولى  الجولة  في  الجماهير  دخول  أن  الرياضي«  »الوسط  لـ 
األولى للكرة الطائرة سيكون بالمجان، وأضاف »في حال حدث ترتيب آخر 

سيتم اإلعالن عنه في حينه بكل تأكيد«.
مركز  صالة  على  سيكون  للدوري  األول  »القسم  القول:  في  واستمر 
الحتضان  جاهزة  أصبحت  بعدما  وذلك  الحالي  الوقت  في  الشباب 
الــجــديــدة  ــة  ــال ــص ال تحتضن  أن  الــمــتــوقــع  مــن  فــيــمــا  ــات،  ــاري ــب ــم ال
المخصصة ما تبقى من الموسم في حال تم استالمها كما قيل لنا في 

شهر مارس/آذار من العام المقبل«.
»نأمل  قائال:  علق  كاتحاد،  الجديد  للموسم  توقعاتهم  وعن 
أندية  هناك  إذ  الفنية،  الناحية  من  مميز  الموسم  يكون  أن 
أمر  ــذا  وه للموسم،  جيد  بشكل  واستعدت  اجتهدت 
التي  ــاالت  ــق ــت واالن التحركات  أن  ونتمنى  ـــع،  رائ
مفعول  لها  يكون  الموسم  انطالقة  قبل  حدثت 
للدوري،  العام  المستوى  على  جداً  إيجابي 
بشكل  الفني  المستوى  ظهر  حال  في  ألن 
سيكون  المنتخب  أن  يعني  هــذا  قــوي 
تعطي  أن  الحلواجي  وتطلع  قويًا«. 
لالعبين  المشاركة  فــرصــة  ــة  ــدي األن
المنتخبات  مثلوا  الذين  الصاعدين 

الوطنية.
سيحدث  وهل  التلفزيوني  النقل  وعن 
بيني  »حصلت  ــال:  ــائ ق علق  ــور،  ــط ت فيه 
عبدالعزيز  الرياضية  القناة  مدير  وبين 
أنهم  لنا  ــد  وأك ــاالت،  ــص ات ــدة  ع ـــراف  اإلش
دوري  مــبــاريــات  بنقل  أكــثــر  سيهتمون 
الطائرة، وهذا أمر سيسعدنا بكل تأكيد، 
وأوضحوا لنا أن هناك أستوديو تحليلي 

سيرافق نقل المباريات«. فراس الحلواجي

الدوحة تستضيف أكبر مؤتمر لالستثمار الرياضي

غادر أمس للمشاركة في منافسات اختراق الضاحية

وفد القوى البحريني يشارك في خليجي 22 بدبي اليوم

السماح للمقيمين بالمشاركة في بطولة األندية الوطنية لبناء األجسام

عبدالعال بطل األبطال في بطولة زين البحرين للتنس

§ الوسط – المحرر الرياضي

ــارة  ــي ق ] تــتــرقــب األوســــاط الــريــاضــيــة ف
الذي  الثاني  الرياضي  االستثمار  مؤتمر  آسيا 
سيعقد في الدوحة على هامش كأس أمم آسيا 
 7 مــن  الــفــتــرة  ــالل  خ قطر  ستستضيفها  الــتــي 
والذي  المقبل،  األول  يناير/كانون   29 وحتى 
إذ  المحدودة،  األعمال  أركــان  مجموعة  تنظمه 
والعاشر  التاسع  يومي  المؤتمر  يقام  أن  تقرر 
القدم  لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  رعاية  تحت 
نجوم  دوري  لمؤسسة  التنفيذي  الــرئــيــس 
ثاني،  آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  قطر 

وتحت مظلة مؤسسة دوري نجوم قطر.
ـــر عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ـــم ـــؤت ـــم وســـيـــحـــضـــر ال
على  ســواء  ــارزة  ــب ال الرياضية  الشخصيات 
على  أو  والــعــربــي  الــخــلــيــجــي  الــمــســتــويــيــن 
الحاضرون  سيتقدم  إذ  العالمي،  المستوى 
الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس االتحادين 
سلطان  األمير  القدم  لكرة  والعربي  السعودي 
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  ورئيس  فهد،  بن 
االولمبية  اللجنة  عام  وأمين  همام،  بن  محمد 
القطرية الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، 
والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  ورئيس 
مملكة  في  ــالم  اإلع شئون  هيئة  رئيس  سابقا 
خليفة   آل  محمد  ــن  ب ـــواز  ف الــشــيــخ  الــبــحــريــن 
والمشرف  السعودي  اإلعــالم  ــر  وزي ومساعد 
األمير  السعودية  الرياضية  القناة  على  العام 
تركي بن سلطان بن عبدالعزيز، وعضو شرف 
نادي الهالل السعودي األمير عبداهلل بن مساعد 
كما  خالد،  بن  تركي  واألمــيــر  عبدالعزيز،  بن 

االتحادات  ــاء  رؤس من  عدد  المؤتمر  سيحضر 
واألندية الخليجية والعربية واآلسيوية.

وسيشهد المؤتمر طرح عدد من أوراق العمل 
االتحاد  رئيس  المتحدثين  بين  من  سيكون  إذ 
وأمين  همام،  بن  محمد  القدم  لكرة  اآلســيــوي 
سعود  الشيخ  القطرية  االولمبية  اللجنة  عام 
بن  تــركــي  ــر  ــي واألم ثــانــي،  آل  عبدالرحمن  بــن 
السعودي  المنتخب  على  العام  المشرف  خالد 
 F6 مجموعة  إدارة  مجلس  ورئــيــس  ســابــقــًا، 
فهد  ــن  ب فيصل  ــر  ــي األم الــريــاضــي  لالستثمار 
نادي  في  التسويق  ــدراء  م وكبير   ، عبداهلل  بن 
عام  ومــديــر  إنــزويــتــا،  النــدر  سابقا  برشلونة 
ــري  ــص ــح شــركــة )مــيــديــا بـــــرو( الــمــســوق ال
مدريد  ريال  لناديي  التلفزيوني  النقل  لحقوق 

باري  ماريو  االسباني  الــدوري  في  وبرشلونة 
من  تتخذ  التي  للمجموعة  وسبق  وغيرهم. 
السعودية مقراً لها، والتي تعنى بتطوير بيئة 
أن  الخليج  منطقة  فــي  الــريــاضــي  االستثمار 
مملكة  في  الماضي  العام  األول  المؤتمر  نظمت 
المعنيين  مــن  نخبة  فيه  ــارك  ش إذ  البحرين، 
الخليجي  المستويين  على  االستثمار  بشئون 

والعربي وعلى المستوى العالمي. 
ـــان  ــس مــجــمــوعــة أرك ــي ـــد رئ ــه، أك ــت ــه مـــن ج
يتوقعون  أنهم  العبدالوهاب  حسين  األعمال 
نجاحًا باهراً للمؤتمر الثاني التي ستستضيفه 
القطري  االتحاد  رئيس  أن  إلى  الفتًا  الدوحة، 
قد  ثاني  آل  أحمد  بــن  خليفة  بــن  حمد  الشيخ 

وجه بتوفير كل متطلبات النجاح للمؤتمر.

§ الرفاع - اتحاد ألعاب القوى  

البحرين  منتخب  وفد  أمس  مساء  غــادر   [
ــارات  اإلم بدولة  دبــي  إلــى  الضاحية  الختراق 
منافسات  فــي  للمشاركة  المتحدة  العربية 
والشباب  للرجال  والعشرين  الثانية  البطولة 
مجلس  بدول  الضاحية  الختراق  والناشئين 

التعاون الخليجي.
تحت  )الــســبــت(  الــيــوم  البطولة  وتنطلق 
رعاية ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 
الشيخ  سمو  الرياضي  دبــي  مجلس  ورئيس 
بحديقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان 
السعودية  منتخبات  بمشاركة  دبي  في  الصفا 
جانب  إلى  والكويت  وقطر  وعمان  واإلمــارات 

المنتخب البحريني.
الشيخ  برئاسة  البحريني  الوفد  ويشارك 
منتخبي  والعــبــي  خليفة  آل  محمد  بــن  ــالل  ط
محبوب  ــم  ه والالعبين  ــاب،  ــب ــش وال ــال  ــرج ال
وحليم  مــبــارك  وطـــارق  منصور  ــالل  وب حسن 
فيما  ــــزار،  ن ودلـــهـــان  ــال  ــم ج ــي  ــوق وش ــري  ــب ج
وآدم  مبارك  اسحاق  من  الشباب  فريق  يتكون 
ومحمد  حسن  الدين  وعز  محمد  وخلف  يونس 

عبده وعمار جبر.
تحقيق  الــى  البحريني  الــفــريــق  ويسعى 
البطولة  في  ايجابية  ونتائج  قوية  مشاركة 
منتخبي  قبل  مــن  قوية  منافسة  تشهد  التي 
ــــــارات  ـــب اإلم ـــان ـــر الــــى ج ـــط الـــســـعـــوديـــة وق

مستضيف البطولة.

 عسكر مراقبًا اداريا
البحريني  االتحاد  رئيس  نائب  وسيشرف   
بعد  إداريــا  البطولة  على  عسكر  عبدالرحمن 
إداريا  مراقبا  المنظمة  اللجنة  قبل  من  تعيينه 
ومميز  كبير  بتقدير  عسكر  ويحظى  للبطولة، 

للكفاءة  نظرا  الخليجية  االتــحــادات  قبل  من 
في  ــه  ــرت ــب وخ بــهــا  يتمتع  ــي  ــت ال اإلداريـــــة 

التي  الوطيدة  وعالقاته  اللعبة  مجال 
الخليجية  والوفود  الفرق  كل  مع  تربطه 

والعربية واآلسيوية.
وســيــقــام عــلــى هــامــش الــبــطــولــة عــدة 

اللجنة  اجتماع  بينها  من  اجتماعات، 
الفنية، وسيمثل اتحاد القوى 

األمـــيـــن الـــعـــام الــمــســاعــد 
الفنية  الــلــجــنــة  ــس  ــي رئ

ـــام بــاالتــحــاد  ـــك ـــح وال
محمد علي احمد.

العد  بــدايــة  ــع  وم  
للبطولة  التنازلي 

سير  ـــط  خ ــد  ــه ــش ي
بحديقة  السباق 

نشاطا  الــصــفــا 
إذ  ـــا،  ـــوظ ـــح ـــل م
إدارة  قــــدمــــت 
الـــــــحـــــــدائـــــــق 
بــبــلــديــة دبـــي 
ــــالت  ــــي ــــه ــــس ت

ــة دبــي  ــرط ــا كــبــيــريــن فــيــمــا أبــــدت ش ــاون ــع وت
الحدث  إلنجاح  الفتا  ودعما  تعاونا  كعادتها 
المنصة  تــشــيــيــد  ـــي  ف دتــكــو  شــركــة  ـــــدأت  وب
ــور  ــه ــم ــات وج ــي ــص ــخ ــش ــار ال ــب ــك ــة ل ــي ــس ــي ــرئ ال
ورسم  تحديد  الفنية  اللجنة  وتولت  الحضور 

خط سير السباق.
ــة  ــن ــج ــل ـــف ال ـــك ـــع وت
على  العليا  المنظمة 
ـــات  ـــس ـــم ـــل ــــــــع ال وض
ــدث،  ــح ــل ــــرة ل ــــي األخ
اللجنة  أعــــدت  كــمــا 
ـــة كــتــيــب  ـــي ـــالم اإلع
البطولة الذي صدر 
ـــس )الــجــمــعــة(  ام
ويوزع في حفل 
االفـــــتـــــتـــــاح 

الرسمي.

§ الوسط – المحرر الرياضي

األثقال  لرفع  البحريني  االتحاد  ــق  واف  [
الالعبين  مــشــاركــة  على  البدنية  والتربية 
ــة  ــدي األن بــطــولــة  ــي  ف المملكة  ــي  ف المقيمين 
في  لتنظيمها  االتحاد  يستعد  التي  الوطنية 

المقبل. العام  من  مارس/آذار   18
بأن  سابق  ــت  وق فــي  أعلن  ــاد  ــح االت ــان  وك
الالعبين  على  مقتصرة  ستكون  البطولة 
أن  قبل  المحلية،  الوطنية  لألندية  المنتمين 
في  المقيمين  الالعبين  مشاركة  مناقشة  تتم 
الذي  اإلدارة  مجلس  اجتماع  خــالل  المملكة 
فيه  ــر  أق والـــذي  الماضي  ــاء  ــع األرب ــوم  ي عقد 
المقيمين  الالعبين  مشاركة  اإلدارة  مجلس 

البطولة. في 
لالتحاد  ــام  ــع ال ــر  ــس ال ــن  ــي أم ــك  ــذل ب صـــرح 
السماح  أن  عــلــى  أكـــد  ـــذي  ال ــار  ــم ــع ال ــح  ــال ص
المملكة  ــي  ف المقيمين  الالعبين  بمشاركة 
التنافس  من  أكبر  مساحة  البطولة  سيعطي 
ــن  ــي ــب ــالع ـــح ال ـــال ــــك فـــي ص كــمــا ســيــكــون ذل
استعداد  أفضل  سيستعدون  الذين  المحليين 
يساعدهم  جيد  بمستوى  الــظــهــور  ــل  أج ــن  م
وسينعكس  األجانب،  الالعبين  منافسة  على 
وعلى  للبطولة  الــعــام  المستوى  على  ــك  ذل

خاص. بشكل  المحليين  الالعبين 
في  المشاركة  أهمية  على  العمار  أكــد  كما 
المحليين  الالعبين  جانب  من  البطولة  هذه 
على  سيتم  اذ  الوطنية  األندية  إلى  المنتمين 
التي  المنتخبات  العــبــيــن  اخــتــيــار  هــذه  إثــر 
الخارجية  المنافسات  في  البحرين  ستمثل 

. لمقبلة ا
نظاما  سيتبع  االتــحــاد  ــأن  ب العمار  ــال  وق
ــي  ــب ــــل تــوســيــع قـــاعـــدة الع جـــديـــدا مـــن أج
مجموعة  وإعداد  تجهيز  أجل  من  المنتخبات 
من الالعبين البارزين الذين ستفرزهم بطولة 
في  االتحاد  سينظمها  التي  الوطنية  األندية 
الالعبين  تصنيف  إذ  الــمــقــبــل،  ـــارس  م شــهــر 
المشاركات  في  وخبرتهم  مستوياتهم  حسب 
االتحاد  ــأن  ب موضحا  السابقة،  الخارجية 
اختيارهم  سيتم  الذين  الالعبين  سيصنف 
الالعبين  األولى  الفئة  وتضم  فئات،  ثالث  إلى 
اإلنجازات  من  العديد  حققوا  والذين  الكبار 
وتضم  الثانية  والفئة  والعالمية،  اآلسيوية 
بطوالت  في  المنتخب  مثلوا  الذين  الالعبين 

الالعبين  فستشمل  الثالثة  الفئة  أما  سابقة، 
الجدد الصاعدين والذين لم يسبق لهم تمثيل 
الفئة  هذه  إدخــال  سيتم  إذ  سابقا،  المنتخب 
وإعــدادهــم  لتأهيلهم  خاصة  معسكرات  في 

البحرين. في  اللعبة  مستقبل  ليكونوا 
ـــه بــعــد اإلنـــجـــازات  ــار: »أن ــم ــع ــــاف ال وأض
السنتين  في  اللعبة  حققتها  التي  العديدة 
جيل  ـــداد  إع فــي  التفكير  بــدأنــا  الماضيتين، 
جديد من الالعبين ليواصل مسيرة اإلنجازات 
الالعبين  قاعدة  وتوسيع  مستقبال  اللعبة  في 
والصاعدين  الجدد  لألبطال  الفرصة  ومنح 
الخبرة  واكتساب  البحرين  لتمثيل  الفرصة 
من  المزيد  تحقيق  ــل  أج مــن  الجيد  ـــداد  واإلع

للمملكة«. اإلنجازات 
ـــد الــعــمــار عــلــى أهــمــيــة الــمــشــاركــة في  وأك
العبي  اختيار  أن  إلــى  مشيرا  البطولة،  هــذه 
ـــــذي ســيــمــثــلــون  ــة ال ــي ــن ــوط ــات ال ــب ــخ ــت ــن ــم ال
المقبلة  ــوالت  ــط ــب ال ــي  ف ــا  ــي ــارج خ الــبــحــريــن 
العــب  وأي  فــيــهــا،  ــون  ــارك ــش ي مــمــن  ســيــكــون 
لن  مقبول  ــذر  ع دون  المشاركة  عــن  يتخلف 
التي  المنتخبات  قائمة  ضمن  اختياره  يتم 
ســيــتــم تــشــكــيــلــهــا لــلــمــنــاســبــات الــخــارجــيــة 
آسيا  وبطولة  العرب  بطولة  وأبرزها  المقبلة 

العالم. وبطولة 
ـــــداد  ـــــا الـــعـــمـــار الــالعــبــيــن إلــــى اإلع ودع
وقت  في  البطولة  في  للمشاركة  والتحضير 
الذي  الجيد  بالمستوى  الظهور  أجل  من  مبكر 
ومتمنيا  المنتخبات  إلــى  للوصول  يؤهلهم 

البطولة. في  الالعبين  لجميع  التوفيق 

§ الجفير - نادي البحرين للتنس 

يتقدمهم  مميز  جماهيري  حضور  وسط   [
محمد  خميس  للتنس  البحرين  ــادي  ن رئيس 
أكد  المخرق،  وحسين  الرئيس  ونائب  المقلة 
واستحق  تــفــوقــه  عــبــدالــعــال  محمد  ــب  ــالع ال
الفردي  بطولة  تحقيقه  بعد  األبطال  بطل  لقب 
الدائم  منافسه  على  أمس  بفوزه  سنة   16 سن 
في   ،6-10 و  و3-6   7-5 بنتيجة  قائد  عمر 
زين  بطولة  نهائيات  ضمن  وممتع  قوي  لقاء 
في  للناشئين  المفتوحة  الثامنة  البحرين 
للتنس  البحرين  نادي  ينظمها  والتي  التنس 
ديسمبر/كانون   28 إلى   10 من  الفترة  خالل 
األول الجاري  ضمن احتفاالت مملكة البحرين 
على  سنة   11 ومــرور  المجيد  الوطني  بالعيد 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــبــالد  عاهل  تولي 

خليفة مقاليد الحكم في المملكة.
قدم  مثير  بنهائي  الحضور  استمتع  ــد  وق
والــوصــيــف  عــبــدالــعــال  محمد  الــبــطــل  خــاللــه 
استحسان  ونــاال  وراقيا  قويا  تنسا  قائد  عمر 
الرياضية  والــــروح  األداء  ــذا  ه على  الجميع 
عبدالعال  منافسه  قائد  عمر  وفاجأ  العالية، 
إنهاء  خـــالل   مــن  الــبــدايــة  منذ  هجومي  ـــأداء  ب
ــواط  األش فــي  وتــقــدم  ــة  ودق بسرعة  الهجمات 
لبعض  ونتيجة  وبــعــدهــا  و1-3،  صفر   2-
تمكن  عمر  من  المبررة  وغير  السهلة  األخطاء 
اللقاء  ألجــواء  جديد  من  العودة  من  عبدالعال 
 ،3-5 حتى  وتقدم  بل   3-3 النتيجة  ــادل  وع
يوقف  كبير  وبإصرار  األمر  عمر  يتدارك  أن  قبل 
عند  عبدالعال  عليها  حصل  التي  األشواط  عدد 

أشواط  بأربعة  الفوز  من  عمر  تمكن  إذ  أشواط   5
لصالحه  ــى  األول المجموعة  ليحسم  متتالية 
تماما  ــى  األول المجموعة  عكس  وعلى    .5-7
من  شديد  بتركيز  الثانية  المجموعة  بــدأت 
و1-3،  صفر   2- التقدم  من  وتمكن  عبدالعال 
المجموعة  حسم  ثم   3-4 تقدمه  على  وحافظ 
الثانية لصالحه 6-3 ، وبحسب نظام البطولة 
تم  ـــدة  واح بمجموعة  ــب  الع كــل  ــاز  ف أن  وبعد 
اللجوء للعب المجموعة الفاصلة من 10 نقاط 

إذ حسمها عبدالعال لصالحة 6-10.
ــادي  ــاراة قــام رئــيــس ن ــب ــم وعــقــب انــتــهــاء ال
بتهنئة  المقلة  محمد  خميس  للتنس  البحرين 
وطالبهما  الراقي  األداء  وبهذا  بالفوز  الالعبان 
الذي  األداء  وتطوير  التدريبات  في  باالستمرار 
وأشاد  السابقة،  المشاركات  عن  كثيرا  تحسن 
بعودة الالعب عمر قائد من جديد ألدائه القوي 
لمحمد  البطولة  كأس  قدم  ثم  المباريات،  في 

قائد  عمر  وإلى  سنة   16 فردي  بطل  عبدالعال 
وصيف البطل.

محمد  الالعب  ــرب  أع المباراة  انتهاء  بعد 
هذه  في  بالمشاركة  سعادته  عن  عبدالعال 
انتزع  أنه  وخصوصا  باللقب  وفوزه  البطولة 
أنه  إلى  مشيرا  وعنيد،  قوي  منافس  من  اللقب 
عمر  وزميله  هو  سنة   16 فئة  في  اللعب  فضل 
من  يمكنهما  سنهما  أن  مــن  الــرغــم  على  قــائــد 
في  منهما  ورغبة  أنهما  إال  أقــل،  فئة  في  اللعب 
المنافسة  خــالل  من  الفني  مستواهما  تطوير 
 16 فئة  فــي  اللعب  قـــررا  ـــوى،  أق مسابقة  فــي 
ــــاف عــبــدالــعــال أنـــه يــحــتــاج إلــى  ــة، وأض ــن س
اللعب  خــالل  من  أكبر  خبرات  على  الحصول 
سيسعى  ما  وهذا  وخبرة  سنا  أكبر  العبين  مع 
ومدربه  والــده  وشكر  المقبلة،  الفترة  في  إليه 
على  عبدالعال  عصام  السابق  البحرين  بطل 

اهتمامه ودعمه له.

فواز بن محمد يلقي كلمته في المؤتمر األول صالح العمار

عبدالعال يتسلم الكأس من رئيس النادي

نعد جماهيرنا بأن تكون القناة الرياضية مختلفة هذا الموسم 

األشراف: نقل مباشر لليوم االفتتاحي لدوري »أولى الطائرة«
] كشف مدير القناة الرياضية البحرينية عبدالعزيز األشراف لـ »الوسط الرياضي« أن القناة ستنقل منافسات الجولة األولى للكرة الطائرة كاملة والتي 

ستقام اليوم )السبت( على صالة مركز الشباب في الجفير، وأضاف »بإذن اهلل تعالى سيتم نقل لقاءي اليوم على الهواء مباشرًة، وبإذن اهلل 
يستمر ذلك إلكمال مباريات الجولة األولى للدوري«.

قلب  في  سنكون  إذ  التلفزيوني،  النقل  ناحية  من  مختلفًا  سيكون  الموسم  هذا  بأن  الرياضية  جماهيرنا  »نعد  القول:  في  واستمر 
على  القوية  المباريات  توزيع  ناحية  من  معنا  التعاون  الجميع  من  يتطلب  هذا  ولكن  الرياضات،  مختلف  وفي  دائمًا  الحدث 

مختلف أيام األسبوع«.
وفيما يخص دوري الطائرة الذي لم يلق اهتماما كبيرا الموسم الماضي، وهل سيتغير الوضع هذا الموسم وخصوصًا 

بن  علي  الشيخ  الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  وبين  بيننا  »حدثت  قائال:  علق  بذلك،  جماهيريه  مطالبات  هناك  أن 
محمد آل خليفة اتصاالت خالل الفترة الماضية وطلب زيادة حيز النقل التلفزيوني لمسابقات االتحاد، وأوضحنا له بأننا 

األولى«.  المباريات  منذ  تأكيد  بكل  الدعوة  سنلبي  ولهذا  الرياضية،  القناة  على  مختلفا  موسما  نقدم  أن  وسنحاول  سنجتهد 
االستطاعة  قدر  سنجتهد  أوضحت  كما  الرياضية،  القناة  مع  االتحادات  بين  مطلوب  »التعاون  قائال:  اإلشراف  وشدد 

أن نكون ملمين بكافة األحداث الرياضية على أرض المملكة والنقل سيكون بحسب الظروف التي نمر فيها، ولكن 
سيكون هناك اهتمام أكبر باالتحادات التي تملك رعاة لمسابقاتها وذلك بهدف الحصول على دعم مباشر يقلل من 

أعباء المصروفات الموجود في القناة الرياضية«.

النصر ينفرد وحيدًا بصدارة دوري الشباب للطائرة
] انفرد النصر بصدارة دوري الشباب للكرة الطائرة وذلك بعد فوزه المستحق 
على حساب غريمه التقليدي داركليب بنتيجة )1/3(، وذلك في المباراة التي أقيمت 

بالجفير. الشباب  مركز  صالة  في  أمس  يوم  بينهما 
الريف  اتحاد  حساب  على  الفوز  تحقيق  من  النجمة  تمكن  آخرين،  لقاءين  وفي 
وبالعودة  الدير،  اختبار  تجاوز  البسيتين  استطاع  ذاتها  وبالنتيجة  نظيفة،  بثالثية 
بالحكام  أدى  ما  نهايته  في  مشاجرة  اللقاء  هــذا  شهد  فقد  والــريــف،  النجمة  للقاء 
النجمة  من  والمتبقية  الريف  اتحاد  من  منهم  اثنان  العبين،  بطاقات   )3( لسحب 
لجنة  قبل  من  ذلك  بعد  عليهم  الالزم  اإلجراء  ألخذ  بحقهم  تقرير  كتابة  بهدف  وذلك 

المسابقات.
علو  ليؤكد  لمصلحته  اللقاء  يحسم  كيف  عرف  النصر  فإن  القمة،  للقاء  وبالعودة 
حسن  كتيبة  استطاعت  إذ  الماضيين،  العامين  خالل  داركليب  منافسهم  على  كعبه 
فوز  إلى  بشوط  تخلفهم  حولوا  بعدما  وذلك  لمصلحتهم  بأكملها  المعطيات  قلب  علي 

.)1/3( بنتيجة 
وجاءت نتائج أشواط اللقاء الذي أداره طاقم دولي مكون من سامي سويد ومنير 

مكي بواقع )25/23، 22/25، 13/25، 23/25(.
التمهيدي. الدور  ختام  في  المقبل  الثلثاء  يوم  أخرى  مرة  الفريقان  وسيلتقي 
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ضحاياها زينغا وجوزيه وفوساتي والرنج

مجزرة األربعاء في السعودية تطيح بأبرز مدربي فرق القمة

في  جوزيه  مانويل  البرتغالي  هم  اآلخرون  والثالثة 
الشباب  في  فوساتي  خورخي  واالوروغوياني  االتحاد 

الوحدة. في  الرنج  والفرنسي 
إنهاء  السعودي  الدوري  ثاني  النصر  نادي  أعلن  فقد 
والتر  السابق  الدولي  الحارس  االيطالي  مدربه  خدمات 
منذ  النصر  على  اإلشراف  مهمة  يتولى  كان  الذي  زينغا 
االورغوياني  خلف  وكــان  الماضي،  أيــار  مايو/  بداية 

سيلفا. دا  خورخي 
بينيتيز  رافايل  االسباني  لخالفة  زينغا  اسم  وطرح 

االيطالي. ميالن  إنتر  تدريب  من  المقال 
في  كثيرة  انتقادات  إلــى  االيطالي  الــمــدرب  تعرض 
أداء  تحسن  ــا  م ــان  ــرع س لكن  النصر  ــع  م عمله  ــة  ــداي ب
منذ  ــى  األول للمرة  الــدوري  ــدارة  ص إلــى  فصعد  الفريق 

الهالل  انتظام  بعد  عنها  تخلى  ــه  ان إال  طويلة،  فترة 
نصف  مــن  خــروجــه  عقب  المباريات  فــي  اللقب  حامل 

آسيا. أبطال  دوري  نهائي 
حافال  تدريبيا  سجال  عــامــا(   50( زينغا  يملك  وال 
فرق   4 ــر  آخ مــن  لثالثة  كــمــدرب  منصبه  مــن  أقيل  ــو  وه
باليرمو  نادي  من  النصر  قبل  آخرها  كان  تدريبها  تولى 

اإليطالي.
فريق  مع   1999 العام  التدريبي  مشواره  زينعا  بدأ 
ايطاليا  إلى  عاد  ثم  األميركي  ريفوليوشن  اينغلند  نيو 
رومانيا  إلى  تحول  ومنه   )2001-2000( بريرا  ليقود 
ستيوا  ثم   )2004-2002( بوخارست  ناسيونال  مع 
على  ــرف  ــش ي أن  قــبــل   )2005-2004( ــت  ــارس ــوخ ب
 )2006-2005( الصربي  األحمر  النجم  على  التوالي 

ــي  ــارات اإلم والعين   )2006( التركي  عنتاب  وغـــازي 
بوخارست  دينامو  مع  ذاتــه  الموسم  وأكمل   )2007(

.)2007( الروماني 
 )2009-2008( كاتانيا  مع  جديد  من  زينغا  وعاد 

.)2009( باليرمو  مع  وأخيرا 
3 بطوالت هي  وحقق زينغا خالل مسيرته التدريبية 
بوخارست  ستيوا  مع   2005 العام  الروماني  الدوري 
مع   2006 صربيا  ــأس  وك  2006 الصربي  ـــدوري  وال

األحمر. النجم 
البرتغالي  الـــدوري  ثالث  جــدة  اتحاد  ــدرب  م ــان  وك
النتائج  بسبب  منصبه  مــن  استقال  جــوزيــه  مانويل 
إذ  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي  الفريق  يحققها  التي  المخيبة 

مباريات.  8 آخر  في  التعادل  فخ  في  سقط 
يورو  ألف   400 مبلغ  بدفع  ملزما  المدرب  وسيكون 
من  العقد  فسخ  لطلبه  جزائي  كشرط  االتحادية  لإلدارة 

واحد. جانب 
سيقوم  الــذي  هو  المصري  األهلي  نــادي  بأن  وتــردد 
تدريب  قيادة  ليتولى  لجوزيه  عقد  كمقدم  المبلغ  بدفع 

الموسم. من  المقبلة  المرحلة  في  الكروي  فريقه 
انتصارات   7 وحقق  بقوة  الموسم  االتحاد  واستهل 
يتخلى  أن  قبل  عدة  لمراحل  الصدارة  خولته  متتالية 
مباريات   8 فــي  الــتــعــادالت  نحس  الزمـــه  بعدما  عنها 
افتتاح  في  األربعاء   2/2 نجران  مضيفه  أمــام  آخرها 
بهدفين  تــقــدم  بــأنــه  علما  عــشــرة  الــســادســة  المرحلة 

. نظيفين
بداية  فــي  إعالمية  زوبــعــة  فــي  ــل  دخ جــوزيــه  وكــان 
السيناريو  تكرر  ثم  نور،  محمد  الفريق  قائد  مع  الموسم 
عن  األخــيــر  غــيــاب  بسبب  ـــزازي  ه نــايــف  المهاجم  مــع 
انتهاء  ــان  أب الــدوري  استئناف  مع  التدريبات  بعض 

.20 خليجي  منافسات 
خالد  الشباب  نادي  رئيس  أعلن  الذي  فوساتي  أما 
صفر/1  االتفاق  من  فريقه  خسارة  عقب  إقالته  البلطان 
الفريق  ــع  م بصمة  أيـــة  يسجل  فــلــم  ــا،  ــض أي األربـــعـــاء 
أمام  آسيا  أبطال  دوري  نهائي  نصف  من  خــرج  ــذي  ال
الجنوبي،  الكوري  سيونغنام  الحالية  النسخة  بطل 
منافسات  فــي  ــق  ــري ــف ال نــتــائــج  ـــوء  س ـــى  إل ــة  ــاف ــاإلض ب

نقطة   25 برصيد  الخامس  المركز  في  يقبع  إذ  الــدوري 
الرائد  مثل  الوسط  فــرق  من  عــدة  هزائم  تلقى  ان  بعد 

وغيرهما. والتعاون 
على  الشباب  مع  االنسجام  فوساتي  يستطع  ولــم 

دوليين. العبين   7 يملك  إنه  رغم 
عقب  ــج  الرن الفرنسي  مــدربــه  أيضا  الــوحــدة  وأقــال 

الماضي. األربعاء   3/2 الرائد  من  الخسارة 
األحداث  من  العديد  شهدت  األخيرة  الجولة  ان  يذكر 
الــمــدرب  قــدمــي  ثبتت  فقد  الــتــدريــبــي،  المستوى  على 
مهددا  كان  إن  بعد  االتفاق  في  مارين  أيــوان  الروماني 
كما  ــي،  ــل األه أمـــام  الثقيلة  الــخــســارة  بسبب  بــاإلقــالــة 
ـــذي بــدأ  ـــززت مــكــانــة الــمــدرب الــصــربــي مــيــلــوفــان ال ع
واالتفاق  الحزم  على  الفوز  عقب  االنتصارات  إلى  األهلي 

الماضية. الثالث  الجوالت  في  والفتح 
ونجران  والتعاون  األهلي  فرق  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
سابقة،  ــوالت  ج فــي  مدربيها  أقــالــت  إن  سبق  ــد  ــرائ وال
غــادر  غيريتس  ــك  أري البلجيكي  الــهــالل  ــدرب  م إن  كما 

المغرب. منتخب  على  لإلشراف 

والتر زينغاخورخي فوساتيمانويل جوزيه

§  الرياض - ا ف ب

] أسفرت المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم التي اختتمت أمس األول 
)الخميس( عن مجزرة في حق المدربين طالت 4 منهم أبرزهم االيطالي والتر زينغا في النصر.

زينغا ُيزاحم ليوناردو 
على مقعد بينيتيز

§  ميالنو - رويترز

مرشحًا  زينغا  والتر  السعودي  للنصر  السابق  الفني  المدير  بات   [
إلنتر  الفني  المدير  منصب  في  بينيتيز  رافايل  اإلسباني  محل  يحل  لكي 

ميالن اإليطالي. 
وكان رئيس بطل إيطاليا وأوروبا والعالم ماسيمو موراتي قرر إقالة 
»رافا« الخميس بعد تصريحات »مثيرة للجدل« تحمل تهديدًا باالستقالة 

أطلقها المدرب بحق اإلدارة. 
وقال النادي على موقعه الرسمي على اإلنترنت: »توصل إنتر ميالن 
يربط  الذي  العقد  بفسخ  يقضي  ودي  اتفاٍق  إلى  بينيتيز  رافايل  ومدربه 
بينهما. نشكر بينيتيز على األلقاب التي حققناها بإشرافه وتحديدًا كأس 

السوبر اإليطالية وبطولة العالم لألندية«. 
بينيتيز،  موقع  لشغل  طريقه  في  عامًا(   50( زينغا  أن  الخميس  وذكر 
نتائج  ت��راج��ع  بسبب  السعودي  النصر  م��ن  حديثًا  إقالته  تمت  أن  بعد 

الفريق. 
في  التدريب  السابق-  ال��دول��ي  اإليطالي  -ال��ح��ارس  لزينغا  وسبق 
العربية  المملكة  إل��ى  يتحول  أن  قبل  وباليرمو  كاتانيا  ق��اد  إذ  إيطاليا، 

السعودية مع بداية الموسم الجاري. 
 ،1999 العام  اعتزاله  منذ  التدريب  مجال  في  يعمل  الذي  والتر  ويأمل 
في  مرماه  حرس  أن  سبق  الذي  »النيراتزوري«  بقيادة  حلمه  تحقيق  في 

328 مباراة في الفترة ما بين عامي 1982 و1994. 
أشارت  إذ  ميالن،  إنتر  لقيادة  المرشح  الوحيد  االسم  زينغا  ُيعتبر  وال 
وكالة أنباء »إنسا« اإليطالية إلى أن النجم البرازيلي السابق ليوناردو قد 
جاره  قيادته  من  العام  من  أقل  بعد  الفريق،  تدريب  على  اإلشراف  يتولى 

وغريمه التقليدي ميالن. 
ف��ي م��ق��اب��ل ذل���ك، أع���رب ق��ائ��د ف��ري��ق إن��ت��ر م��ي��الن حامل 
ل��ق��ب ال�����دوري اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
خافيير  المخضرم  األرجنتيني 
زان����ي����ت����ي، ع����ن م��س��ان��دت��ه 
ل��ل��ب��رازي��ل��ي ل���ي���ون���اردو 
بنيتيز  رافاييل  لخالفة 
الفني  المدير  منصب  في 

للفريق. 
عن  رح���ل  بنيتيز  وك���ان 
األول  أم���س  إن��ت��ر  ت���دري���ب 
)ال��خ��م��ي��س( ب��ع��د أي����ام من 
بلقب  للفوز  الفريق  قيادة 
م����ون����دي����ال األن�����دي�����ة ف��ي 
زانيتي  ليخرج  أبوظبي، 
للمدرب  مساندته  ويؤكد 
ال��س��اب��ق ل��ف��ري��ق م��ي��الن 
ل��ت��ول��ي ت��دري��ب ف��ري��ق��ه. 
»أع��رف  زانيتي:  وق��ال 
ليوناردو بشكل جيد، 
إنه شخص في منتهى 
ال�����ذك�����اء وي���ع���رف 

واجباته جيدا«.

فينغر يسخر من ناني
ويطلب استعارة كاناليس من الريال

§  لندن – د ب أ

أرسين  الفرنسي  القدم  لكرة  اإلنجليزي  أرسنال  لفريق  الفني  المدير  وجه   [
مانشستر  فريق  ألعاب  صانع  ناني  البرتغالي  إلى  السخرية  عبارات  فينغر 

الممتاز. الدوري  بلقب  المدفعجية  فوز  استبعد  أن  بعد  يونايتد، 
قبل  المحلي  الدوري  ترتيب  في  الثاني  المركز  أرسنال  ويحتل 

المقبل. االثنين  تشلسي  أمام  الديربي  مباراة 
يتصدر  الذي  مانشستر  فريقه  أن  يرى،  ناني  ولكن 
الترتيب بفارق نقطتين أمام أرسنال، ال يواجه منافسة 

تشلسي. جانب  من  سوى  اللقب  على 
قائاًل:  ناني  تصريحات  عامًا(   61( فينغر  وانتقد 
البطولة،  ه��ذه  في  مختلف  رأي  لديه  شخص  »ك��ل 

وال يوجد شخص كامل«.

الجميع  فيه  يعرف  مجتمع  في  »نعيش  سبورتس  سكاي  لشبكة  فينغر  وأوضح 
كل شيء، ومن العار أن تقول ال أعرف«.

خضت  ولقد  باللقب،  سيفوز  من  أع��رف  ال  الشخصي  المستوى  »على  وتابع 
 1600 بمقدار  مني  ذك��اء  أكثر  وأن��ه  بد  فال  يعرف  ناني  ك��ان  وإذا  م��ب��اراة،   1600

ضعف«.
النجم  استعارة  بطلب  التقدم  فينغر  آرسين  الفرنسي  يعتزم  ذل��ك،  مقابل  في 
الالعب  بيع  الملكي  النادي  رفض  بعد  كاناليس،  سيرجيو  مدريد  لريال  الصاعد 
ضم  في  رغبة  أبدى  فينغر  أن  االسبانية  »سبورت«  صحيفة  وذكرت  نهائي.   بشكل 
كاناليس إلى صفوف أرسنال خالل فترة االنتقاالت الشتوية الشهر المقبل. وفضل 
ويسعى  مورينهو،  جوزيه  قيادة  تحت  ثابت  بشكل  المشاركة  عاما(   19( كاناليس 
ال��دوري  لقب  على  المنافسة  في  أرس��ن��ال  ق��درة  لتعزيز  الالعب  الستعارة  فينغر 
وقع  عاما،   21 تحت  للشباب  االسباني  المنتخب  العب  كاناليس،  وكان  اإلنجليزي. 

6 أعوام مع ريال مدريد عندما انضم للفريق الصيف الماضي. عقدا لمدة 

فيرغسون يحصر المنافسة
على »البريميرليغ« بين 3

§  لندن - د ب ا

لفريق  الفني  المدير  يتوقع   [
أليكس  سير  يونايتد  مانشستر 
المنافسة  تتحول  ان  فيرغسون 
ـــــدوري اإلنــجــلــيــزي  عــلــى لــقــب ال
صراع  إلى  الموسم،  هذا  الممتاز 
وأرسنال  مانشستر  يضم  ثالثي 
ــون  ــس ــرغ ــي ـــــد ف ــي. وأك ــس ــل ــش وت
للفوز  بــقــوة  مــرشــح  ــال  ــن أرس أن 
مشاركة  استبعد  ولكنه  باللقب 
في  سيتي  ومانشستر  توتنهام 

المنافسة على الكأس. 
»ال  ـــون  ـــس ـــرغ ـــي ف وأوضـــــــــح 
ــون هـــنـــاك أي  ــك ــي ــد أنــــه س ــق ــت أع
وتشلسي  نحن  غيرنا،  منافس 
»أعــــرف  وتـــابـــع  ــــال«.  ــــن أرس أو 
مع  سيقاتل  ــاب،  ــدن ري هــاري  أن 
ـــل الــمــنــافــســة،  تــوتــنــهــام مــن أج
دوري  في  يشارك  الفريق  ولكن 
جديد  أمــر  وهــو  ــــا،  أوروب ــال  ــط أب

بالنسبة لهم«. 
الدور  إلى  عبروا  »إذا  وأوضح 
المنافسة  الصعب  فمن  التالي 

هذه  في  األوروبـــي  الصعيد  على 
الدوري  في  الصراع  مع  المرحلة 
في  المشاركة  بجانب  اإلنجليزي 
عادة  اإلنجليزي،  االتــحــاد  ــأس  ك
الجتياز  تؤهلك  التي  هي  الخبرة 

هذه المطبات«. 
سيتي  ــر  ــت ــس ــش ــان »م وأشــــــار 
ــل، ولــكــن  ــع ــف ــال ــة ب ــرص ــف ــه ال ــدي ل
ــي،  األوروب ــدوري  ال أيضا  أمامهم 
ومن  عليهم«.  األمور  سيصعب  ما 
مانشستر  يلتقي  ــرى،  أخ ناحية 
االسباني  برشلونة  مع  يونايتد 

في  واشنطن  في  ودية  مباراة  في 
30 يوليو/ تموز المقبل.

 موعد جديد لمباراة 
تشلسي ومانشستر

ـــــادي تــشــلــســي لــكــرة  أعـــلـــن ن
جديدا  موعدا  الجمعة،  يوم  القدم 
أمام  المرتقبة  المؤجلة  لمباراته 
الــدوري  فــي  يونايتد  مانشستر 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المباراة  إقامة  تشلسي  ــرر  وق
المقبل  آذار/مـــارس  من  األول  في 
أن  ــرض  ــت ــف ــم ال مــن  ـــان  ك أن  ــد  ــع ب
ــي الـــفـــريـــقـــان يــــوم األحـــد  ــق ــت ــل ي
الثلوج  تساقط  ولكن  الماضي، 

حال دون إقامة المباراة.
ـــذا الــمــوعــد  ــار ه ــي ــت ويــأتــي اخ
مشاركة  بسبب  المباراة،  إلقامة 
من  الخامس  ــدور  ال في  الفريقين 
ولكن  اإلنجليزي،  االتحاد  كــأس 
ـــال خــروجــهــمــا ســويــًا من  فــي ح
البطولة فمن الممكن إعادة اختيار 

موعد جديد لمباراتهما معًا.

فيرغسون

حلم العودة لبيكهام يصطدم 
بفيرغسون وفينغر

§  لندن - د ب أ

] اصطدم حلم النجم اإلنجليزي ديفيد بيكهام في العودة لفريق 
الذي  الوقت  في  فيرغسون  أليكس  سير  بحائط  يونايتد،  مانشستر 

وجه  في  الباب  فينغر  آرسين  ارسنال  لفريق  الفني  المدير  فيه  أغلق 
الالعب. 

ويعتزم القائد السابق للمنتخب اإلنجليزي بيكهام، استكمال عقده 
على  لالنتقال  أيضا  يسعى  ولكنه  األميركي،  جاالكس  أنجليس  لوس  مع 

سبيل اإلعارة إلى أوروبا لإلبقاء على أية فرصة له في العودة إلى منتخب بالده 
أنه  سابق  وقت  في  بيكهام  وأكد  كابيللو.  فابيو  اإليطالي  المدرب  قيادة  تحت 

مانشستر يونايتد،  خالل  من  فقط  الدوري اإلنجليزي الممتاز،  إلى  سيعود 
في  االسباني  مــدريــد  ــال  ري ــى  إل الرحيل  قبل  ألــقــاب   6 معه  ــرز  أح ــذي  ال

2003، رافضا اإلعارة إلى صفوف ايفرتون. 
السابق،  نجمه  استعادة  في  رغبة  أية  لديه  ليس  فيرغسون  ولكن 

شغر  على  للغاية  كبير  عاما   35 ـــ  ال صاحب  بيكهام  أن  ــرى  ي ــه  ألن
في  ديفيد  في  أفكر  »ال  فيرغسون:  وقال  فريقه.  وسط  خط  في  مركز 
هذا  مثل  في  العب  مع  تعاقدت  أن  لي  يسبق  لم  الطاغية،  السن  هذه 

السن«. 
محتمل  وانتقال  بيكهام  بين  ربطت  اإلعالم  وسائل  تقارير  وكان 
وألمح   ،2008 في  الفريق  مع  تــدرب  أن  بعد  أرسنال  صفوف  إلى 
أي  يمتلك  ال  ولكنه  الالعب  مع  رسميا  التعاقد  إمكانية  إلى  فينغر 
صن«:  »ذي  لصحيفة  فينغر  ــال  وق فريقه.  قائمة  في  خــال  مكان 
والكوت  لدينا  ولكن  بيكهام،  ديفيد  ضــم  فــي  التفكير  »يمكنني 

ونصري وروسيسكي وارشافين وايمانويل ايبوا«.
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أكد أحقيته في جميع الجوائز واألوسمة لعام 2010

مورينهو: شنايدر هو األحق بجائزة الكرة الذهبية من البارشا
§ مدريد – أ ف ب

] أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم المدرب 
الهولندي  الالعب  أن  )الخميس(  أمس  مورينهو  جوزيه  البرتغالي 

ويسلي شنايدر هو األحق بجائزة الكرة الذهبية في العام 2010.
مع  واالتــفــاق  بالتعاون  )الفيفا(  للعبة  الــدولــي  االتــحــاد  وأعلن 
الماضية  الفترة  في  الرياضية  الفرنسية  فوتبول«  »فرانس  مجلة 
عن القائمة النهائية ألسماء الالعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة 

الذهبية التي يحصل عليها أفضل العب في العام.
زافي  الثالثة  اإلسباني  برشلونة  نجوم  النهائية  القائمة  وضمت 

هيرنانديز وأندريس إنييستا وليونيل ميسي.
ــان  ــا ك ــدم ــن ــدر ع ــاي ــن ــق لـــه تـــدريـــب ش ــب ــــذي س ــو ال ــه ــن ــوري ــــد م وأك

ــالن  ــي ـــر م ـــت ــا الن ــي ــن فــــــــــــــي مــــديــــرا ف
ــــــــم  ــــــــوس ــــــــم ال

ان  الماضي 
الــــالعــــب 

الهولندي يستحق الكرة الذهبية أكثر من االسبانيين زافي وإنييستا 
واألرجنتيني ميسي.

ثالثيته  ميالن  إنتر  ومع  معه  أحرز  شنايدر  أن  مورينهو  وأوضح 
بألقاب  اإليطالي  الفريق  مع  فاز  إذ  الماضي  الموسم  في  التاريخية 
المنتخب  مع  وصل  كما  أوروبــا  أبطال  ودوري  إيطاليا  وكأس  دوري 
غاب  بينما  افريقيا  بجنوب   2010 العالم  كأس  نهائي  إلى  الهولندي 
 2010 العام  من  األولــى  الخمسة  الشهور  في  المالعب  عن  إنييستا 

بسبب اإلصابة.
قائمة  فــي  إنييستا  ــود  وج وراء  السبب  أن  ــى  إل مورينهو  وأشـــار 
في  تشافي  مع  كبير  بشكل  ساهم  أنه  العام  هذا  للجائزة  المرشحين 
بنفسه  إنييستا  سجل  كما   2010 لمونديال  النهائية  المباراة  بلوغ 

هدف الفوز 1/صفر على هولندا في النهائي
إنجاز  خلف  تــتــوارى  ــرى  أخ ــازات  ــج إن أي  أن  مورينهو  وأوضـــح 

المونديال في العام الذي يشهد بطولة كأس العالم.
في  يشارك  لم  الــذي  انيستا،  اندريس  اختيار  تم  »إذا  ــال:  وق
في  شــارك  ولكنه  اإلصابة،  بسبب  العام  من  أشهر   5 أول 
النهائية  المباراة  في  الفوز  هدف  ــرز  وأح مباريات   6
يحدث  قد  شيء  أي  فإن  افريقيا،  جنوب  لمونديال 

في عام كأس العالم«. 
الفيفا  أعلنها  الــتــي  النهائية  القائمة  وتــضــم 
هذا  العالم  في  ــدرب  م أفضل  لجائزة  للمرشحين 
الفني  المدير  واالسبانيين  مورينهو  من  كال  العام 
الفني  والــمــديــر  غـــوارديـــوال  جوسيب  لبرشلونة 

للمنتخب االسباني فيسنتي دل بوسكي.
حفله  خالل  بجوائزه  الفائزين  عن  الفيفا  ويعلن 
يناير/  من  العاشر  في  المرة  هذه  يقيمه  الذي  السنوي 
بجائزة  الفوز  في  مورينهو  ويأمل  المقبل.  الثاني  كانون 
ــرب  األق هــو  بوسكي  دل  فيسنتي  ــرى  ي ولكنه  ــدرب  م أفضل 
كأس  بلقب  االســبــانــي  المنتخب  مــع  فــوزه  بسبب  ــا  ــرازه إلح

العالم.
»ال  صحيفة  نشرتها  تصريحات  فــي  مورينهو  ــال  وق
جازيتا ديللو سبورت« أمس: »بذلت كل ما في وسعي، 
وأحرزت  مباراة   57 فيها  خضت  العمل  من  شهرا   11
أبطال  دوري  ــو  وه األلــقــاب  ــم  أه بينهم  مــن  ألــقــاب   3
تقديم  بوسعي  يكن  ــم  ول ــيء  ش بكل  ــزت  ف ـــا.  أوروب

المزيد. ونفس الشيء ينطبق على الالعبين«.

وأكد مورينهو أحقيته في المنافسة على جميع الجوائز واألوسمة 
ثالثية  إلحــراز  ميالن  إنتر  فريق  قــاد  أن  بعد   ،2010 لعام  الفردية 
لقب  ــراز  إلح إنتر  فريق  مورينهو  ــاد  وق الماضي.  الموسم  تاريخية 
الدوري والكأس في إيطاليا بجانب لقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن 

يرحل لتدريب ريال مدريد االسباني. 
رائع  مستقبل  ينتظره  مدريد  ريال  الحالي  فريقه  أن  مورينهو  وأكد 
السنوات  في  هائل  بمستقبل  يبشر  ما  العبيه  معظم  سن  لصغر  نظرا 

المقبلة.
في  5/صفر  فريقه  على  فاز  الذي  برشلونة  بأن  مورينهو  واعترف 
والحقيقي  القوي  المنافس  هو  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/   29

لفريقه.

الفريق  ولكن  مبكرين  بهدفين  اهتزت  فريقه  شباك  أن  ــاف  وأض
مرمى  حارس  كان  كما  الهدفين  هذين  بعد  جزاء  ضربة  يستحق  كان 

برشلونة فيكتور فالديس يستحق الطرد.
مشيرا  ـــــذار،  واألع ــررات  ــب ــم ال يــســوق  أن  يــرفــض  أنــه  إلــى  وأشـــار 
لو  صــفــر/8  أو  صــفــر/7  يخسر  أن  الممكن  مــن  ــان  ك فريقه  أن  ــى  إل
بالسويدي  مورينهو  ــاد  وأش ــرى.  أخ ساعة  ربــع  المباراة  استمرت 
برشلونة  من  قادما  ميالن  إلــى  انتقل  ــذي  ال إبراهيموفيتش  ــان  زالت
بأنهم  باألسف  »أشعر  عاما(   47( مورينهو  وأكد  الماضي.  الصيف 
المهاجم  الحقيقي،  إبراهيموفيتش  على  يتعرفوا  لم  )برشلونة( 
بلقب  فاز  ولكنه  السبب.  أعرف  وال  هو،  ليس  برشلونة  في  كان  الذي 

الدوري 9 مرات متتالية في 9 مواسم مع 5 أندية«.

أفيالي: وّقعت ألفضل ناٍد في العالم
إبراهيم  الهولندي  اإلسباني  برشلونة  إلى  حديثًا  المنتقل  أيندهوفن  مهاجم  أبــدى   [

أفيالي سعادته باللعب إلى »أفضل ناٍد في العالم« بحسب رأيه. 
الالعب  ضم  عن  رسميًا  لإلعالن  )الجمعة(  أمس  صحافيًا  مؤتمراً  الكاتالوني  النادي  وعقد 

البالغ من العمر 24 بعقد يمتد ألربعة مواسم ونصف الموسم. 
الالعب الدولي في منتخب »الطواحين« إلى مدينة برشلونة الخميس إلتمام ووصـــل 

احتدم  ضمه  على  صراعًا  لُينهي  »البلوغرانا«،  مع  التعاقد  ــراءات  إج
ميالن  وإنــتــر  اإلســبــانــي  مــدريــد  أتليتكو  بين  الماضية  األســابــيــع 
اإليطالي وهامبورغ األلماني وفالنسيا اإلسباني.  وتحدث الالعب 
قائاًل:  التلفزيونية  برشلونة  قناة  إلى  المغربية  األصول  صاحب 
جداً.  سعيد  أنا  هنا.  أكون  أن  لي  بالنسبة  جداً  خاص  شيء  »إنه 
أنا  العالم.  في  ناٍد  أفضل  في  فأنا  طبيعي  هذا  لكن  متوتراً  أبدو  ربما 

أتمتع بالوجود في برشلونة«.
يذكر أن أفيالي اجتمع الخميس مع مسئولي بطل إسبانيا، 
برشلونة  إلــى  انتقاله  إجـــراءات  باقي  بشأن  للتفاوض 
إلى  لتقديمه  تمهيداً  الطبية،  للفحوص  الخضوع  قبل 

مشجعي النادي ووسائل اإلعالم رسميًا. 
الالعبين  ــل  ك كــبــيــر.  ــٌم  ــل ح »إنــــه  ــالي  ــي أف ــع  ــاب وت
العالم  ــي  ف العـــب  أي  ــل  س ــا.  ــن ه باللعب  يحلمون 
وسيخبرك برغبته في ارتداء قميص برشلونة. هذا 

الفريق ُيقدم أفضل كرة قدم في العالم«. 
ولدى سؤاله عن سبب تفضيله عرض برشلونة 
افيالي  أوضح  األخــرى،  العروض  من  العديد  على 
برشلونة،  فــي  اللعب  أردت  طفال  كنت  أن  »مــنــذ 
وأظهر  ــا«.  ــن ه ـــون  أك أن  لحلم  إنــه  ــي  ل بالنسبة 
وموندو  سبورت  صحيفتا  على  الــرأي  استطالع 
بــرشــلــونــة  مــشــجــعــي  أغـــلـــب  أن  ــو  ــف ــي ــورت ــب دي
افــيــالي.  ــع  م للتعاقد  بــالــســعــادة  يــشــعــرون 
ــة أن  ــي ــان ــب ــر صــحــافــيــة إس ــاري ــق وتــكــهــنــت ت

 20 رقم  القميص  سيرتدي  -الذي  إبراهيم 
مع »البارسا«- سيتقاضى 3 ماليين 

ولم  الواحد.   الموسم  في  يورو 
يسبق ألفيالي اللعب ألي 

فريق بخالف أيندهوفن 
صفوفه  ــي  ف نشأ  الـــذي 

األول  فــريــقــه  ــع  م ويــلــعــب 
منذ العام 2003.

ألميدا ينضم إلى مواطنه سيماو في بشيكتاش
§ اسطنبول – د ب أ

كـــي  لـــتـــر ا ش  بـــشـــيـــكـــتـــا ــــم  ض  [
غــو  هــو ــو  ه ــًا  ــي ن ــا ث ــًا  ــي ل ــا ــغ ت ــر ب ــًا  ــب ع ال
و  سيما طــنــه  ا بــمــو ليلتحق  ا  ــد ــي ــم ل أ
لة  كا و ت  كــر ذ ما  بحسب  سا  و بر سا

. ل ضو نا أل ا
ر  د فير عــب  ال ن  أ لة  كا لو ا ت  ــر ك ذ و
 2 6 ( ا  ـــد ـــي ـــم ل أ نــــي  لــــمــــا أل ا ـــن  ـــم ي ـــر ب
لــى  إ م  نــضــمــا لــال اً  ــد ــق ع ّقـــع  و  ، ) ــًا م ــا ع
بل  مقا ــم  س ا ــو م  3 ة  لــمــد ش  بشيكتا
مع  ا  لــمــيــد أ يــلــعــب  و  ، و ر يـــو ني  مليو

.2 0 0 6 م  لعا ا منذ  يمن  بر
ح  لــجــنــا ا ــم  ض ش  بــشــيــكــتــا ن  ـــا ك و
 3 1 ( سا  و بر سا و  سيما لي  تغا لبر ا
ني  سبا إل ا يد  ر مد تلتيكو  أ من   ) مًا عا
ــن  ــي ي ــال م  7 بـــل  مـــقـــا مـــيـــن  عـــا ة  ـــد ـــم ل

. و ر يو
كز  لمر ا ليًا  حا ش  بشيكتا يحتل  و
بعد  كي  لتر ا ي  ر و لــد ا فــي  مس  لخا ا

. ة عشر بعة  لسا ا حلة  لمر ا
لــــــي  و لــــــد ا ح  لـــــجـــــنـــــا ا ع  د و و
و  ســـيـــمـــا بــــق  لــــســــا ا لـــي  تـــغـــا لـــبـــر ا
فــي  ه  ء مـــــال ز ــس  ــي ــم ــخ ل ا ســـا  و بـــر ســـا
ل  نتقا ال ا قبل  يد  ر مد تلتيكو  ا يق  فر
ا  عقد قع  و ذ  إ ش  بشكتا ف  صفو لى  إ

 . مين عا ة  لمد
نتقل  ا  ) مــا عــا  3 1 ( و  سيما ن  ــا ك و
تلتيكو  ا ف  صــفــو ــى  ل إ
م  ــا لــع ا ـــد  ي ر ـــد م
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من  ما  د قا
 . بنفيكا

ع  مو لد ا ف  ر يذ هو  و و  سيما ل  قا و
يصعب  «  : فــي لــصــحــا ا تمر  لمؤ ا فــي 
ين  لذ ا كل  شكر  أ ن  أ يد  ر أ  . م لكال ا علي 
تــي  نــا مــكــا إ فــي  ثــقــتــهــم  عــن  ا  بـــو عـــر أ
مــن  ــر  ــي ــب ــك ل ا ــغ  ــل ــب ــم ل ا ا  هــــذ ا  ـــو ـــع ف د و
كنت  ما  عند هنا  لــى  إ لجلبي  ل  لــمــا ا

 . » ) و ر يو ن  مليو  2 0 ( بنفيكا  في 
تلتيكو  ا مع  لقبي  و  سيما ز  حــر أ و

ب  حسا على  ليغ  با  و ر يو هما  يد  ر مد
 ، )1 /2 ( ي  نـــجـــلـــيـــز إل ا م  لـــهـــا فـــو
على  بـــيـــة  و ر و أل ا بــر  لــســو ا س  ــأ ــك ل ا و
/2 ( لــي  يــطــا إل ا ن  ميال نتر  إ ب  حسا

 . ) صفر
ة  خير أل ا ته  ا ر مبا و  سيما ض  خا و
في  ء  ـــا ـــع ب ر أل ا يـــد  ر مـــد تــلــتــيــكــو  ا مـــع 
بقة  لمسا ئي  لنها ا ثمن  ر  و لد ا ب  ها ذ

ف  ــد ه ـــه  ل ســـجـــل  و ــا  ــي ن ــا ــب س ا س  كــــأ
ل  نيو سبا ا ضيفه  مــى  مــر فــي  ز  لــفــو ا

 . ء ا جز كلة  ر من 
ــب  ــع ــل ل ا ل  عـــتـــز ا و  ســـيـــمـــا ن  ـــــا ك و
ضي  لما ا ب  آ  / غــســطــس أ فــي  لــيــا  و د
و  سيما ض  خا و  . شخصية ب  سبا أل
. فا هد  2 2 سجل  و لية  و د ة  ا ر مبا  8 5

ريال مدريد يعد محبيه بعام جديد رائع
§ مدريد – أ ف ب

] أع����رب رئ��ي��س ن����ادي ري����ال م��دري��د 
جوزيه  الفريق  وم��درب  بيريز  فلورنتينو 
م��وري��ن��ه��و وال��ن��ج��م��ي��ن أي���ك���ر ك��اس��ي��اس 
تمنياتهم  أط��ي��ب  ع��ن  رام���وس  وسيرجيو 
كامل  عام  بقضاء  الفريق  لجماهير  القلبية 

النجاح في 2011.
وت��ج��م��ع رب���اع���ي ري����ال م���دري���د ح��ول 
شجرة أعياد الميالد لإلعراب عن تمنياتهم 

للجماهير بعام جديد سعيد.
تهنئة  ي��ق��دم  »ال����ن����ادي  ب��ي��ري��ز:  وق����ال 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ألع��ض��ائ��ه وم��ش��ج��ع��ي��ه ال���ذي 
ما  دائ��م��ًا  ال��ش��دي��د،  ب��اإلخ��الص  يتميزون 
ي��ذه��ب��ون إل���ى االس���ت���اد ل��ي��ك��ون��وا ب��ج��وار 
الجميل،  ب��رد  يطالبون  ولكنهم  ال��ف��ري��ق، 
وهذه المطالب هي التي دفعتنا لكي نصبح 
نشعر  العشرين،  القرن  في  ن��ادي  أفضل 

بالفخر المتالك مثل هؤالء المشجعين«.
الرسمي  للموقع  مورينهو  وأوض���ح 

متاعب  أي  من  يعاني  ال  »الفريق  للنادي: 
أريد  أهدافه.  وتحقيق  للمنافسة  طريقه  في 
لمسيرة  العودة  على  مدريد  ريال  مساعدة 

التتويج، وليس فقط الفوز بلقب واحد«.
الكريسماس  في  حقًا  أري��ده  »م��ا  وتابع 
عائلتي،  وج��ه  تعلو  االبتسامة  رؤي���ة  ه��و 
جهته،  من  والصحة«.  السعادة  كامل  مع 
أشار حارس مرمى ريال مدريد كاسياس: 
الفريق،  داخ��ل  اتحادنا  من  يأتي  »نجاحنا 

في  أهمية  األكثر  الشيء  يافع،  فريق  إننا 
الرائعة  المجموعة  بين  التعاون  هو  الفريق 

من الالعبين الذين يمتلكهم النادي«.
ساحرة  لحظة  »أتخيل  رام���وس:  وق��ال 
العاشر  باللقب  ن��ف��وز  أران����ا   ،2011 ف��ي 
يتجمع  إذ  أوروب����ا،  أب��ط��ال  دوري  ف��ي  لنا 
ال���الع���ب���ون ح����ول ال���ك���أس ف���ي اس��ت��ادي��و 
الحدث  بهذا  الجماهير  وتستمع  برنابيو، 

التاريخي«.

بيريز يتوسط العبي الفريق ومورينهو

ألميدا يغادر بريمن باتجاه الدوري التركي

رئيس برشلونة: بيع 
إبراهيموفيتش أفضل قراراتنا

§ مدريد – د ب أ

] أكد رئيس نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم أليساندور روسيل أن االستغناء عن 
خدمات المهاجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش في بداية الموسم الحالي كان القرار 

اإلسباني  المهاجم  سيمنع  كان  بقاءه  أن  معتبراً  الكاتالوني،  للفريق  صوابًا  األكثر 
دافيد فيا من التألق. 

وأشار روسيل خالل حديثه مع صحيفة »الغزيتا ديللو سبورت« اإليطالية إلى أن 
وخصوصا  للغاية  سهاًل  كان  اإليطالي  ميالن  نادي  إلى  إبراهيموفيتش  بيع  قرارا 

بعد قدوم »دافيا« الذي قدم أداًء مميزاً من اللحظة األولى له مع برشلونة، وهو 
األمر الذي دفعهم لالستغناء عن خدماته بسرعة كبيرة. 

مهارات  يمتلك  السويدي  العمالق  أن  في  شك  »ال  قائاًل:  روسيل  وتحدث 
صفوف  في  يبقى  لكي  كافيًا  يكن  لم  ذلك  أن  إال  رائعة  تهديفية  وحاسة  كبيرة 

البلوغرانا، إذ إن الطريقة التي يعتمدها المدرب بيب غوارديوال ال تتناسب مع 
الذي  المرتفع  األجر  إلى  باإلضافة  للجميع،  واضحًا  ظهر  ما  وهو  لعبه  أسلوب 

كان يتقاضاه والذي وصل إلى أكثر من 9 ماليين يورو سنويًا«.

§ ميالنو - رويترز

] قال مهاجم ميالن البرازيلي الكسندر باتو إن مهاجم سامبدوريا انتونيو كاسانو الذي سينتقل الشهر المقبل إلى ال� »روتسونيري« يعلب 
»غير  بات  أن  بعد  عامًا،   28 العمر  من  البالغ  المهاجم  ضم  إجراءات  اإليطالي  الفريق  وأنهى  البرازيلية«.   الطريقة  »على  القدم  كرة 
باتو  يشعر  وال  غاروني.   ريكاردو  رئيسه  وسّبه  النادي  إدارة  مع  مشاكله  خلفية  على  سامبدوريا،  في  به«  مرغوب 
»سان  في  بأهدافه  مليئًا   2011 العام  يكون  بأن  أمنياته  عن  معربًا  كاسانو،  مع  فريقه  تعاقد  من  بالقلق  عامًا(   21(

سيرو«. 
األول  أم��س  اإليطالية  الرياضية  س��ب��ورت«  ديللو  غازيتا  »ال  لصحيفة  تصريحات  في  باتو  وق��ال 
لميالن  كثيرة  أه��داف��ًا  أح��رز  أن  أري��د  الجديد.  العام  يبدأ  حتى  االنتظار  أستطيع  »ال  )الخميس(: 
أهدافًا  به  سجلت  لي،  بالنسبة  سيئًا  يكن  لم   2010 العام  اإلصابات.  من  أعاني  أال  وأتمنى 

ولعبت لمنتخب بالدي لكنني أتطلع لألفضل«. 
مدرب  إنه  اليغري.  ماسيمليانو  الفني  مديري  عرفت  أيضًا   2010 »في  وتابع 

رائع«. 
قوة  وسيعطينا  رائ��ع  الع��ب  »إن��ه  الكسندر  أض��اف  كاسانو  صفقة  وع��ن 
سعيد  أنا  جنب.  إلى  جنبًا  باللعب  سنتمتع  الفوز.  على  وسيساعدنا  إضافية 
بوصول كاسانو. يبدو األمر كما لو أننا تعاقدنا مع العب برازيلي ألن طريقة 

لعبه ُتشبه أداء البرازيليين«. 
يناير/  من  الثاني  قبل  اإليطالي  االتحاد  إلى  كاسانو  عقد  تقديم  يتم  ولن 
االتفاق  تم  أنه  إال  الشتوية،  االنتقاالت  فترة  افتتاح  موعد  المقبل  الثاني  كانون 
لميالن  الشتوي  التدريبي  المعسكر  إلى  االنضمام  من  الالعب  يتمكن  حتى  اآلن 

والمقرر في دبي من 27 ديسمبر/ كانون األول الجاري.

باتو: كاسانو يلعب على الطريقة البرازيلية



طبعت في مطابع }

مانويل جوزيه
البرتغالي  ج��دة  الت��ح��اد  الفني  ال��م��دي��ر  أع��ل��ن   [
م��ان��وي��ل ج���وزي���ه اس��ت��ق��ال��ت��ه م���ن ت���دري���ب ال��ن��ادي 
حققها  التي  السيئة  النتائج  خلفية  على  السعودي 
لدفع  مستعد  ب��أن��ه  االت��ح��اد  إدارة  وأب��ل��غ  ال��ف��ري��ق، 
أن  على  ي���ورو،  أل��ف   400 البالغ  ال��ج��زائ��ي  ال��ش��رط 

يسمح له بمغادرة الفريق. 
في   1946 نيسان  ابريل/  من  التاسع  في  ولد   -

فيال ريال دي سانتو انطونيو بالبرتغال.
بنفيكا  نادي  شباب  صفوف  بين  مشواره  بدأ   -
 16 وعمره   1962 في  األول  للفريق  تصعيده  وتم 
ايزيبيو  الكبير  البرتغالي  النجم  بجوار  ولعب  عاما 
منتصف  ف��ي  العريق  للنادي  الذهبي  العصر  ف��ي 

ستينات القرن الماضي.
وساعده  للشباب  البرتغالي  للمنتخب  انضم   -
أوروبا  بطولة  في  الثالث  المركز  على  الحصول  على 

العام 1963.
وفيرنزي  بلنينسيس  صفوف  بين  أيضا  لعب   -

في البرتغال.
- بدأ مشواره التدريبي مع نادي بورتيمونينزي 
-1985 موسم  في  السابع  المركز  الحتالل  وقاده 

خرج  لكنه  األوروب��ي  االتحاد  لكأس  ليتأهل   1986
من الدور األول على يد بارتيزان بلغراد الصربي.

وق��اده  اسبينيو  ن���ادي  لتدريب  بعدها  انتقل   -
الفريق  احتل  إذ  الممتاز  البرتغالي  للدوري  للترقي 
وهو   1988  1987- موسم  في  السادس  المركز 

أفضل ترتيب له في تاريخه.
وبراغا  لشبونة  سبورتنغ  تدريب  أيضا  تولى   -
أفضل  لكن  ال��م��اض��ي  ال��ق��رن  ثمانينات  أواخ���ر  ف��ي 
بكأس  للفوز  قاده  الذي  بوافيستا  مع  كانت  انجازاته 

البرتغال في موسم 1992-1991.
- عمل أيضا مع بنفيكا وماريتيمو ويونياو ليريا 

المصري  لألهلي  مدربا  تعيينه  قبل  التسعينات  في 
العام 2001.

للفوز  األهلي  قاد  تعيينه  من  فقط  أشهر   6 بعد   -
لكن  عاما   14 منذ  مرة  ألول  إفريقيا  أبطال  ب��دوري 
خلف  المحلي  ال���دوري  في  الثاني  المركز  احتالل 

اإلسماعيلي عجل برحيله في نهاية الموسم.
- تولى تدريب بلنينسيس بعد رحيله عن األهلي 
القاهري  ال��ن��ادي  ل��ق��ي��ادة  مصر  إل��ى  ي��ع��ود  أن  قبل 

العريق في ديسمبر/ كانون األول 2003.
مرات   5 المحلي  ب��ال��دوري  للفوز  األهلي  ق��اد   -
م��ت��ت��ال��ي��ة وك����أس م��ص��ر م��رت��ي��ن ب��اإلض��اف��ة ل��ف��وزه 
و2006   2005 في  مرات   3 إفريقيا  أبطال  بدوري 

و2008.
- تأهل مع األهلي إلى كأس العالم لألندية ونجح 
البطولة  في  الثالث  المركز  احتالل  في  الفريق  مع 
العام 2006 وهو ما ساهم في حصوله على شعبية 

جارفة بين المشجعين ال تزال قائمة حتى اآلن.
حزيران  يونيو/  في  باألهلي  ارتباطه  أنهى   -
لقب  إلح���راز  ال��ق��اه��ري  الفريق  ق��اد  ان  بعد   2009
على  الخامسة  للمرة  الممتاز  ال��م��ص��ري  ال���دوري 

التوالي.
ليقوده  ان��غ��وال  لمنتخب  م��درب��ا  ذل��ك  بعد  عين   -
استضافتها  التي  اإلفريقية  األمم  كأس  نهائيات  في 
ال���ب���الد ع��ل��ى أرض���ه���ا ف���ي ي��ن��اي��ر/ ك���ان���ون ال��ث��ان��ي 

الماضي.
الثمانية  ل��دور  للتأهل  االنغولي  المنتخب  قاد   -
بعد تصدر مجموعته في الدور األول لكنه خرج من 

دور الثمانية بعد الهزيمة أمام غانا.
على  المطلة  جدة  لمدينة  المنتمي  االتحاد  أعلن   -
مدربا  تعيينه   2010 يونيو  أول  في  األحمر  البحر 

للفريق خلفا لألرجنتيني انزو هيكتور.

بعض من أنصار برشلونة يحيون نجم فريقها الجديد الهولندي إبراهيم أفيالي لدى تقديمه أمس     )رويترز(

Saturday 25 December 2010, Issue No. 3032 العدد 3032  السبت 25 ديسمبر  2010 الموافق 19 محرم  1432 هـ

»األحمر« في آسيا
واألمنيات  الدعوات  معه  وبدأته  آسيا  لكأس  استعداداته  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  بدأ   [
بالعودة من الدوحة بإنجاز جديد يكتب للكرة البحرينية مثلما فعل األحمر في 2004 واقترابه من 

الحلم المونديالي مرتين على التوالي.
سيناريو المجموعة التي وقع فيها األحمر يبدو واضحا وضوح الشمس بتأهل منتخبي كوريا 
الترشيحات  كون  البطولة  نلعب  لن  »خالص«  أننا  يعني  ال  ذلك  لكن  الثاني،  الدور  إلى  واستراليا 

حسمت، بل على العكس نحن قادرون على التأهل واقتناص نقاط ثمينة من هذين المنتخبين.
الجميع يتفق بأن المجموعة صعبة، ونحن البد أن نقول بأن ليس هناك مستحيل في عالم كرة 
األسماء  أن  رغم  على  العالمية  البطوالت  في  األول  الدور  من  خرج  مرشح  منتخب  من  فكم  القدم، 
العزيمة  تواجدت  إذا  صعب  أمر  هناك  فليس  سهولة،  بكل  البطولة  حسمه  إلى  تشير  واالمكانات 

واإلصرار لدى رجاالت األحمر، فهم قادرون على التأهل للدور الثاني بإذن اهلل.
عودنا  مثلما  الملعب  داخل  والقتال  واإلص��رار  العزيمة  تتواجد  أن  البد  ولكن،  قادرون  نعم... 
فالروح  األخيرة،  الخليج  كأس  بطولة  في  مستواه  عن  النظر  بغض  السابقة  المحافل  في  األحمر 
القتالية مطلوبة في مثل هذه المباريات وخصوصًا أنك ستواجه أفضل المنتخبات اآلسيوية على 

اإلطالق والمرشحة الكبرى لنيل اللقب اآلسيوي.
الصورة  محو  على  عازمون  الالعبين  بأن  نرى  السابقة،  الفترة  في  األحمر  إعداد  خالل  ومن 
الذكريات  وإع��ادة  يقهر  ال  منتخبًا  نفسه  وإع��الن  السابقة  الفترة  في  المنتخب  عليها  ظهر  التي 
الجميلة التي عاشتها الجماهير البحرينية عندما عاد من كأس آسيا 2004 محماًل بالمركز الرابع 
على  وحملتهم  الالعبين  استقبلت  التي  الجماهير  ضمن  من  كنت  أنني  حينها  وأتذكر  والتاريخي، 

أكتفاها.
وعلى رغم أنني اختلفت كثيرًا مع المدرب الوطني سلمان شريدة باختيار التشكيلة األخيرة، إال 
أن ذلك ال يعني بأن نظرتي الشخصية ستبعد األحمر عن المنافسة، فالبركة في الالعبين الحاليين 

سواء كانوا أصحاب الخبرة أم الجيل الجديد.
الوقفة الجماهيرية مطلوبة بشكل كبير إلعطاء الالعبين دفعة معنوية كبيرة، والبد أيضًا على 
مسئولي اتحاد الكرة تهيئة األجواء المالئمة للمنتخب في الفترة المقبلة وإبعادهم عن الضغوطات 

التي »تبهدلنا« دائمًا.
نتمنى أن يمحو الالعبون الصورة التي ظهروا عليها في الفترة الماضية وخصوصًا في كأس 
الخليج األخيرة باليمن، ويضع الجميع في ذهنه أن الجماهير متعطشة لدرجة كبيرة برؤية األيام 
البحرين  مطار  في  الالعبين  مع  عاشتها  التي  الرائعة  اللحظات  وتكرار  جديد  من  تعود  الجميلة 

2004 وتحقيق انجاز جديد للكرة البحرينية من بوابة كأس آسيا 2011.

)السبت 25/ 12/ 2010(

القناةالمباراةالتوقيت
كأس األمير فيصل

ال�������ف�������ي�������ص�������ل�������ي19:40  × الجزيرة الرياضية 2+األه�����������������ل�����������������ي 

ال����������ن����������ص����������ر19:40  × الجزيرة الرياضية 9+ال����������������������ه����������������������الل 

الدوري األلماني لكرة اليد
غ�����وب�����ي�����ن�����غ�����ي�����ن21:00  × الجزيرة الرياضية 2ه�����������ام�����������ب�����������ورغ 

الملعبالمباراةالتوقيت
دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة

ال����������ش����������رق����������ي18:00  × مركز الشباب بالجفيرال�������������م�������������ح�������������رق 

ال�����������ش�����������ب�����������اب19:30  × مركز الشباب بالجفيرال�������������ن�������������ص�������������ر 
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في إطار استعدادها للقاء األهلي في ختام القسم األول

سلة المنامة تواجه فريق النهضة السعودي اليوم
§ الوسط – محمد عباس

اليوم  مساء  السلة  لكرة  األول  المنامة  فريق  يلعب   [
أحد  السعودي  النهضة  فريق  ضد  ــة  ودي مــبــاراة  السبت 
العربية  المملكة  فــي  السلة  لكرة  الممتاز  ـــدوري  ال ــرق  ف
فرق  ترتيب  في  السابع  المركز  يحتل  ــذي  وال السعودية 
المنطقة  في  النهضة  ملعب  على  وذلك  السعودي  الدوري 

الشرقية.
نهاية  بعد  مساء  ويعود  اليوم  المنامة  فريق  وسيذهب 
مباراته الودية مباشرة، وذلك في إطار استعدادات الفريق 
لمواجهة فريق األهلي في ختام القسم األول من دوري زين 

السلة. لكرة  البحرين 
على  الــوقــوف  ــى  إل الــمــبــاراة  ــذه  ه مــن  المنامة  ويــهــدف 
أحمد  للفريق  المؤقت  الــمــدرب  أجــراهــا  التي  التغييرات 
البوسني  المقال  للمدرب  خلفا  المهمة  تسلم  والذي  نجاة 
في  الخسارة  بعد  النادي  إدارة  عنه  تخلت  الذي  جوجيك 
نجاة  منه  ــدال  ب وعينت  المحرق  أمــام  ــرة  ــي األخ الــمــبــاراة 

مؤقتة. بصورة 
التعاقد  عن  الماضيين  اليومين  خالل  المنامة  وأعلن 
اإلدارة  سيتسلم  الذي  رابيدو  جون  األميركي  المدرب  مع 
ــه الــمــحــتــرف  ــع الــفــنــيــة لــلــفــريــق بــعــد مـــبـــاراة األهــلــي وم
للمحترف  اآلخر  هو  بديال  سيحل  الذي  داريوس  األميركي 

بيلي. جوان  األميركي  الحالي 
للمدرب  سانحة  فرصة  اليوم  مساء  المباراة  وستكون 
وطريقة  الفريق  سيعتمدها  التي  التشكيلة  الختبار  نجاة 
للمدرب  السابقة  الطريقة  ــن  ع ستختلف  الــتــي  اللعب 

للسلة  زين  دوري  حاليا  يتصدر  المنامة  أن  يذكر  جوجيك. 
منهما  لكل  نقطة   15 برصيد  األهلي  فريق  مع  بالتساوي 
ــدوري  ال متصدر  لتحديد  فاصلة  مواجهتهما  وستكون 

األول. القسم  بنهاية 

فريق المنامة لكرة السلة

عسكر: الصحف المحلية شريك أساسي في إبراز اإلنجازات الشبابية والرياضة
§ أم الحصم – المؤسسة العامة

مدير  ــال  ــم ــأع ب ــم  ــائ ــق ال أكـــد   [
والرياضة  الشباب  شئون  عــام 
للشباب  ــة  ــام ــع ال بــالــمــؤســســة 
أن  عسكر  عبدالرحمن  والرياضة 
الصحف المحلية شريك أساسي 
الشبابية  االنـــجـــازات  ـــراز  إب ــي  ف
المملكة  حققتها  التي  والرياضة 
خالل األعوام الماضية مشددا في 
ذات الوقت على حرص المؤسسة 
على  والرياضة  للشباب  العامة 
الصحافة  ــع  م ــام  ــت ال ــل  ــواص ــت ال
وتقديم  ــة  ــي ــاض ــري وال المحلية 
منتسبيها  أمام  التسهيالت  كافة 
ــورة  ــص ــــراز ال ــي إب بــمــا يــســاهــم ف
الشبابية  الحركة  عن  المشرقة 

والرياضية في المملكة.
جاء ذلك خالل استقبال عسكر 
ــي الــبــحــريــنــي  ــاف ــح ــص ــد ال ــوف ــل ل

دورة  فـــي  ــة  ــارك ــش ــم ــل ل الـــمـــغـــادر 
ستقام  والتي  الرياضي  ــالم  اإلع
خالل  الكويت  دولة  في  فعالياتها 
ديسمبر/  30-26 ــن  م الــفــتــرة 

في  وذلـــك  ــاري  ــج ال األول  كــانــون 
ـــج وأنــشــطــة مــركــز  ـــرام ــن ب ــم ض
ـــدول  ــــــداد الـــقـــادة ب ـــب وإع ـــدري ت

مجلس التعاون الخليجي.
المؤسسة  أن  عسكر  ــاف  وأض

ــاب والـــريـــاضـــة  ــب ــش ــل الـــعـــامـــة ل
ــرص  ــف ــم ال ــدي ــق ــى ت ــل ــة ع ــص ــري ح
الصحافة  لمنتسبي  التدريبية 
ضمن  ــام  ــق ت والـــتـــي  ــة  ــي ــاض ــري ال
برامج مركز تدريب وإعداد القادة 
ــب  ــواه ــل م ــق ــــل ص ـــن اج ـــــك م وذل
وقدرات الكوادر الوطنية العاملة 
الرياضية،  الصحافة  مجال  في 
الرياضي  ــالم  األع أن  إلــى  مشيرا 

متميزة  خطوات  قطع  البحريني 
ــور واالزدهـــــار  ــط ــت ــق ال ــري عــلــى ط
في  المتنامي  الــتــطــور  ومــواكــبــا 

مستوى الرياضة البحرينية. 
الــمــؤســســة  أن  ــر  ــك ــس ع وأكـــــد 
ــاب والـــريـــاضـــة  ــب ــش ــل الـــعـــامـــة ل
يتسم  الذي  البناء  بالنقد  ترحب 
ــة  ــي ــداق ــص ــم ــة وال ــي ــوع ــوض ــم ــال ب
البناء  للنقد  لما  الــدقــة  وتــحــري 

ـــي تــطــويــر  ــة كـــبـــرى ف ــمــي ـــن أه م
والرياضية  الشبابية  الحركة 
المؤسسة  أن  كاشفا  المملكة،  في 
سياسة  عــلــى  مستمرة  الــعــامــة 
ــــع جــمــيــع  ـــوح م ـــت ـــف ـــم ــــاب ال ــــب ال
بكافة  يتصل  فيما  اإلعالم  وسائل 
القضايا المطروحة على الساحة 

الشبابية والرياضية.
الــصــحــافــي  ـــد  ـــوف ال أن  يـــذكـــر 
ـــــالم  اإلع دورة  ــــي  ف الــــمــــشــــارك 
حسن  مــــن:  ــون  ــك ــت ي الـــريـــاضـــي 
ــالم  اإلع ــدة  وح »مــشــرف  منصور 
العامة  بالمؤسسة  والــتــوثــيــق 
محمد  ـــة«،  ـــاض ـــري وال لــلــشــبــاب 
محمد  ــط«،  ــوس ال »جــريــدة  ــوق  ط
خليل  األيـــــام«،  »جــريــدة  ــم  ــاس ق
أحمد  الوطن«  »جريدة  إبراهيم 
ــالد«،  ــب ــدة ال ــري عــبــدالــرســول »ج
ـــار  ـــب ـــدة »أخ ـــري ـــم ج ـــاس عــلــي ج

الخليج«.

من لقاء عسكر مع الوفد الصحافي

اللجنة األولمبية تشارك في االجتماعات 
العربية والخليجية بالرياض

§ أم الحصم – اللجنة األولمبية

] تشارك اللجنة االولمبية البحرينية في االجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية العادية التحاد اللجان 
االولمبية الوطنية العربية والذي سيعقد يوم غد )األحد( بقصر المؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض.

الذي  االجتماع  في  البحرين  مملكة  خلفان  حسن  جهاد  االولمبية  للجنة  المساعد  العام  األمين  ويمثل 
سيشهد مناقشة العديد من األمور المرتبطة بمسيرة اتحاد اللجان االولمبية الوطنية العربية واالستحقاقات 
بخصوص  قطر  دول���ة  م��ن  ع��رض  على  االط���الع  االج��ت��م��اع  خ��الل  سيتم  كما  المقبلة،  العربية  الرياضية 
تحضيراتها الستضافة دورة األلعاب العربية الثانية عشرة خالل شهر نوفمبر المقبل، فيما سيتم في نهاية 
ساهمت  التي  الرياضية  الشخصيات  كبار  الى  المميزة  للجهود  فهد  بن  سلطان  األمير  درع  تسليم  االجتماع 

في إثراء مسيرة الرياضة العربية.
كما تشارك اللجنة االولمبية البحرينية في االجتماع الرابع 
التنفيذي  المكتب  عن  المنبثقة  والمتابعة  التنسيق  للجنة 
االولمبية  اللجان  رؤس��اء  والمعالي  السمو  ألصحاب 
غد  ي��وم  صباح  سيعقد  وال��ذي  التعاون  مجلس  ب��دول 

)األحد( بمقر اللجنة االولمبية السعودية في الرياض.
المملكة  يمثل  الذي  االجتماع  أعمال  جدول  ويشمل 
أسد  عبدالجليل  االولمبية  للجنة  التنفيذي  المدير  فيه 
األلعاب  بدورة  الخاصة  الجزئية  استعراض  على 
البيان  في  الواردة  األولى  الخليجية  الرياضية 
الختامي للدورة الحادية والثالثين للمجلس 
األع���ل���ى ل��م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون، وم��ن��اق��ش��ة 
والستين  ال��س��ادس  االج��ت��م��اع  ق��رار 
للمكتب التنفيذي بشأن التعديالت 
دورة  لوائح  على  واإلض��اف��ات 
ودورة  الشاطئية  األل��ع��اب 

األلعاب الرياضية. 
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§  الوسط - حسن المدحوب، مالك عبداهلل

] بلغت مصروفات مشروعات التسليح والتطوير من خارج الموازنة 
للدولة  الموحد  الختامي  الحساب  بحسب  األمنية  لألجهزة  المعتمدة 
 72 )نحو   2009 األول  كانون  ديسمبر/   31 في  المنتهية  المالية  للسنة 
تم   2008 العام  في  دينار(  مليون   70 )نحو  بـ  مقارنة  ديــنــار(،  مليون 
قدرها  بزيادة  أي  األمنية،  لألجهزة  المعتمدة  الموازنة  خارج  من  صرفها 

2.8 في المئة.
في  الفعلية  المصروفات  مجموع  أن  إلــى  الختامي  الحساب  ــار  وأش
كانت  حين  في  دينارا(،   2.082.211.888( بلغت   2009 العام  موازنة 
المشروعات  ومصروفات  المتكررة  للمصروفات  المرصودة  الموازنة 
تقم  لم  ووزاراتها  الدولة  أجهزة  أن  يعني  ما  دينارا(،   2.483.786.512(

باستغالل )401.574.624 دينارا(.
بلغت  الــعــامــلــة  ــوى  ــق ال ــات  ــروف ــص م أن  الــخــتــامــي  ــاب  ــس ــح ال ــن  ــيَّ وب
ــة  ــوازن ــم ال بلغت  حــيــن  ــي  ف فعلي  بشكل  ديـــنـــارا(   833.932.197(
بـ9  تقدر  بزيادة  أي  دينارا(   824.916.591( العاملة  للقوى  المرصودة 
للقوى  الفعلية  المصروفات  فيه  بلغت  الــذي  الوقت  في  دينار،  ماليين 
 822.054.854(  2008 للعام  للدولة  الختامي  الحساب  في  العاملة 

دينارا(.

أجهزة الدولة ووزاراتها لم تستغل 400 مليون رصدت ولم تصرف

الحكومة تصرف 72 مليون دينار على التسلح غير مرصودة في موازنة 2009

زيادة مصروفات التسلح غير المرصودة بمليوني دينار عن 2008

الفعلي 2008الفعلي 2009االعتمادااليضاحاتالبيان

اإليرادات
5.4.21.061583.0001.417.823.1962.284.534.887النفط والغاز الطبيعي 

5.4147.927.012159.343.586183.002.349الضرائب والرسوم
5.434.072.41344.740.048137.341.695منتجات خدمية وسلعية حكومية

5.486.454.05623.891.79925.591.699االستثمارات واالمالك الحكومية 
5.437.600.00028.410.26729.467.743االعانات 

5.4277.500862.417833.527مبيعات األصول الرأسمالية 
5.431.011.01933.134.62316.870.259غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

5.4.31.398.925.0001.708.205.9362.677.642.159مجموع اإليرادات

المصروفات المتكررة
9.8.6824.916.591833.932.197822.054.854القوى العاملة

9.8.6135.391.936129.714.467114.526.244الخدمات
9.8.698.818.10678.230.721177.007.507السلعة االستهالكية

9.8.623.340.18321.057.58319.251.742السلع الرأسمالية
9.8.640.475.89947.425.19944.344.947الصيانة

13.9.8.6558.036.672444.111.463212.830.959نفقات تحويلية 
9.8.6175.011.740137.844.849161.961.939اإلعانات وتسديد فوائد القروض

9.8.7.6.31.855.991.1271.692.316.4791.551.978.192مجموع المصروفات المتكررة
12.6.3627.795.385389.895.409508.283.314مصروفات المشاريع
2.483.786.5122.082.211.8882.060.261.506مجموع المصروفات 

)617.380.653()374.005.952()1.084.861.512()العجز( الوفر في الموازنة العامة
72.000.00070.000.000-14مصروفات مشاريع التسليح والتطوير

547.380.653)446.005.952()1.084.861.512()العجز( الوفر للسنة

بيان االعتمادات المدورة للسنة

بيان اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

20092008
15.7.672.600.00025.226.127اعتمادات المصروفات المتكررة

16.6206.929.504149.959.203اعتماد المشاريع 
279.529.504175.185.330مجموع االعتمادات المدورة

المبالغ المحصلة انخفضت عن العام 2008 بنحو 38  ٪

83 ٪ من اإليرادات العامة للدولة في 2009 من النفط
التحصيل  نــســبــة  بــلــغــت   [
النفطية  ــــرادات  ــــإي ل الــفــعــلــيــة 
الميزانية  من  المئة  في   133.6
ــدره  الــمــعــتــمــدة، وبــانــخــفــاض ق
37.9 في المئة مقارنة بمستواها 
الفعلي في السنة المالية 2008، 
في  النفطية  ــــرادات  اإلي وشكلت 
نسبته  ما   2009 المالية  السنة 
إجمالي  من  تقريبًا  المئة  في   83
اإليرادات العامة مقابل 85.3 في 
 ،2008 المالية  السنة  في  المئة 
الــمــئــة  ـــي  ف  18.4 نــســبــتــه  ــــا  وم
ــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي  ــات ــن ــن ال م
ــار الــجــاريــة  ــع ــاألس ــري ب ــدي ــق ــت ال
 2009 المالية  للسنة  الــمــقــدرة 
دينار،  مليون   7.692 بلغ  الــذي 
الناتج  من  المئة  في   27.7 مقابل 
ــار  ــع ــاألس ــي اإلجــمــالــي ب ــل ــح ــم ال
 2008 المالية  للسنة  الجارية 

الذي بلغ 8.235 مليون دينار.
النفطية  اإليرادات  تركزت  وقد 
في   2009 سنة  خالل  المحصلة 
شكلت  حــيــث  ــط،  ــف ــن ال مــبــيــعــات 
من  الــمــئــة  ــي  ف  80.4 نسبته  ــا  م
إجمالي اإليرادات النفطية، مقابل 
 ،2008 سنة  في  المئة  في   92.3
نسبتها  بــلــغــت  زيـــــادة  مــحــقــقــة 
الميزانية  ــن  ع المئة  ــي  ف  30.8
انخفاض  وبنسبة  الــمــعــتــمــدة، 
مستواها  عن  المئة  في   46 بلغت 

الفعلي في سنة 2008.
النفط  بيع  إيــــرادات  وشكلت 
ــة ما  ــف ــع ــوس ــل أب ــق الـــخـــام مـــن ح
من  الــمــئــة  فـــي   99.1 ــه  ــت ــب ــس ن
للسنة  النفط  مبيعات  إجمالي 
بالنسبة  ـــا  أم  ،2009 الــمــالــيــة 
حقل  ــن  م المحصلة  ـــرادات  ـــإي ل
 0.9 نسبتها  بلغت  فقد  البحرين 

في المئة.
ــغ الــمــحــولــة  ــال ــب ــم ــت ال ــغ ــل وب
 2009 ــة  ــي ــال ــم ال ــة  ــن ــس ال خــــالل 
ـــال  ـــي لــحــســاب احــتــيــاطــي األج
ــار  ــن دي ـــف  أل  20.858 ــة  ــادم ــق ال
في  ديــنــار  ــف  أل  19.104 مقابل 

.2008 السنة المالية 
الغاز  لمبيعات  بالنسبة  أمــا 
التحصيل  في  ارتفاعًا  حققت  فقد 
المئة  ــي  ف  85.9 نسبته  بلغت 
المعتمدة  بالميزانية  مــقــارنــة 
وحققت   ،2009 المالية  للسنة 
في   36.5 نسبته  بــلــغــت  نــمــواً 
ــا الــفــعــلــي  ــواه ــت ــس ـــن م ــة ع ــئ ــم ال
وقد   ،2008 المالية  السنة  فــي 
السنة  في  الغاز  مبيعات  شكلت 
 14.9 نسبته  ما   2009 المالية 
اإليـــرادات  إجمالي  من  المئة  في 
6.8 في المئة في  النفطية، مقابل 

.2008 السنة المالية 
ــــــــــــرادات الـــضـــرائـــب  ــــــا إي أم
بلغت  فــقــد  النفطية  ـــوم  ـــرس وال

 61 الفعلية  التحصيل  نــســبــة 
بالميزانية  ــة  ــارن ــق م الــمــئــة  ــي  ف
المالية  للسنة  لــهــا  الــمــعــتــمــدة 
 30.7 انخفاض  وبنسبة   ،2009
الفعلي  مستواها  عــن  المئة  فــي 
 ،2008 الـــمـــالـــيـــة  الـــســـنـــة  فــــي 
ــــــــرادات الــضــرائــب  وشــكــلــت إي
 1 نسبته  مــا  النفطية  ــوم  ــرس وال
اإليـــرادات  إجمالي  من  المئة  في 
 ،2009 المالية  للسنة  النفطية 
السنة  في  المئة  في   0.9 مقابل 

.2008 المالية 
ـــب انـــخـــفـــاض  ـــب ــــع س ــــرج وي
النفطية  ـــوم  ـــرس وال ــب  ــرائ ــض ال
الفعلي  التحصيل  انخفاض  إلى 
بلغت  حيث  الغاز  دخل  لضريبة 
المئة  في   55.2 التحصيل  نسبة 
ــرات  ــدي ــق ــت ـــن إجــمــالــي ال ــط م ــق ف
المالية  للسنة  لــهــا  الــمــعــتــمــدة 
بلغت  انخفاض  وبنسبة   ،2009
36.1 في المئة مقارنة بمستواها 
الفعلي في السنة المالية 2008، 
االنخفاض  بسبب  ــك  ذل ويــرجــع 
بناغاز،  شركة  ــاح  أرب في  الكبير 
البنزين  لضريبة  بالنسبة  ــا  أم
لها  االنخفاض  نسبة  بلغت  فقد 
بالميزانية  مقارنة  المئة  في   7.5
 ،2009 المالية  للسنة  األصلية 
بالسنة  مقارنة  المئة  في  و4.3 

.2008 المالية 

إجمالي  من  المئة  في   87.4 نسبته  ما  اإلعانات  دون  من  النفطية  غير  لإليرادات  الفعلي  التحصيل  بلغ   [
السنة  في  الفعلي  مستواها  عن  المئة  في   28 انخفاض  وبنسبة   ،2009 المالية  للسنة  لها  المعتمدة  التقديرات 
إجمالي  من  المئة  في   15.3 نسبته  ما   2009 المالية  السنة  في  النفطية  غير  اإليرادات  وشكلت   .2008 المالية 
المالية  للسنة  المقدر  الجارية  باألسعار  التقديري  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئة  في  و3.4  اإلي���رادات 

2009، وذلك مقابل 13.6 في المئة و4.4 في المئة على التوالي في السنة المالية 2008.

إيرادات 2009 غير النفطية
 تنخفض 28 ٪ عن 2008

بزيادة 4,6 ماليين دوالر عن المبالغ التي جمعت العام 2008

احتياطي األجيال يحصد 55 مليونًا في 2009 ويرتفع إلى 164 مليونًا
ــــوال الــمــحــولــة إلــى  ــع إجــمــالــي األم ــف ] ارت
ــى  ـــال الــمــقــبــلــة إل ـــي ــي األج ــاط ــي ــت حـــســـاب اح
العام  فــي  ــداً  ــاص ح دوالرا،   164.617.779
دوالرا،   55.475.464 مجموعه  مــا   2009
التي  المبالغ  عــن  دوالر  ماليين   4.6 ــادة  ــزي ب
بلغت  والتي  سبقه،  ــذي  ال العام  في  جمعت 

50.807.984 دوالرا.
االحتياطي  إجمالي  بلغ  الذي  الوقت  وفي 
 108.160.968 ــو  ــح ن  2008 الـــعـــام  فـــي 
إلى  االحــتــيــاطــي  ــذا  ه إجــمــالــي  ــع  ــف ارت دوالرا، 
إجــمــالــي  ــغ  ــل ب إذ  دوالرا،   164.617.779
تتشكل  والتي  منها  المتداولة  غير  الموجودات 
 38.595.745 األجل  طويلة  االستثمارات  من 
دوالرا، فيما بلغ إجمالي الموجودات المتداولة 

126.022.034 دوالرا. 
األجيال  احتياطي  صــنــدوق  أن  ــى  إل يشار 
المقبلة ><االحتياط<< تأسس طبقا للقانون رقم 
يوليو/   17 بتاريخ  الصادر   ،2006 لسنة   28
تتمتع  ــة  ــاري ــب ــت اع كشخصية   2006 ــوز  ــم ت
التشريع  لهذا  ووفقا  وإداري.  مالي  باستقالل 
عن  إنشاؤه  يتم  االحتياطي  هذا  فإن  المذكور، 
سعر  من  ــد  واح أميركي  دوالر  اقتطاع  طريق 
دوالراً   40 عن  سعره  يزيد  خام  نفط  برميل  كل 
أن  كما  البحرين.  مملكة  خارج  تصديره  ويتم 
المادة )1( من القانون رقم )28( لسنة 2006 
االحتياطي  لحساب  االستقطاع  أن  على  تنص 
ــون الــثــانــي.  ــان ــن 1 يــنــايــر/ ك ــارا م ــب ــت يــتــم اع
رئيس  من  االحتياطي  إدارة  مجلس  ويتألف 

مجلس اإلدارة المتمثل في وزير المالية إضافة 
الصادر   )2( رقم  بمرسوم  أعضاء  ثمانية  إلى 

في سنة 2007.
المتخصص  الوظيفي  الكادر  لغياب  ونظرا 
قبل  ــن  م االحــتــيــاطــي  حــســاب  إدارة  تمت  فقد 
احتساب  يتم  ولم  المركزي،  البحرين  مصرف 
حساب  على  ـــة  وإداري عمومية  مصاريف  أيــة 
ــن  ــري ــح ــب ـــرف ال ـــص االحـــتـــيـــاطـــي مـــن قــبــل م

المركزي.
للمعايير  وفقا  المالية  البيانات  وأعـــدت 
من  المعلنة  المالية  التقارير  ــداد  إلع الدولية 
طبقا  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  قبل 
بشأن   2006  )28( رقــم  القانون  لمتطلبات 

االحتياطي لألجيال المقبلة.

السجالت التجارية ترتفع في 2009 إلى 88426 بزيادة 7.7 ٪ عن 2008
للمؤسسات  اإلجمالية  السجالت  بلغت   [
عدد   2009 العام  بنهاية  والشركات  الفردية 
قدرها  ــادة  زي بنسبة  تجاريا  سجال   88.426

7.7 في المئة عما كان عليه في العام 2008.
التراكمية  األمـــوال  رؤوس  حجم  بلغ  فيما 
 18.3 مبلغ   2009 العام  بنهاية  المستثمرة 
مليار دينار بحريني بنسبة زيادة قدرها 19.6 

في المئة عما كانت عليه في العام 2008.
ترخيصا   1.997 ـــدد  ع تــســجــيــل  تـــم  ــا  ــم ك
في   22.6 بــنــســبــة  ــاض  ــف ــخ ــان ب ــات  ــرك ــش ــل ل
سبب  ويعزى   ،2008 بالعام  مقارنة  المئة 
التي  والعقارية  المالية  األزمة  إلى  االنخفاض 
العالمية  ـــواق  األس اقــتــصــادات  على  هيمنت 
خاص  بشكل  المنطقة  وأســـواق  ــام  ع بشكل 

واستمرار تأثيرها حتى العام 2009.
ترخيصا   4.278 عــدد  تسجيل  ــم  ت كــذلــك 
لمؤسسات فردية بزيادة بنسبة 3.1 في المئة 
مشاركة  نسبة  بلغت  فيما   .2008 العام  عن 
في  الفردية  للمؤسسات  المئة  في   38.9 المرأة 
في  المئة  في   38.3 كانت  بينما   2009 العام 

العام 2008.

إصدار 128 ترخيصًا صناعيًا استثماراتها 83 مليون دينار
استوفت  )والتي  صناعيًا  ترخيصًا   128 مجموعه  ما  ــدار  إص تم   [
الــقــطــاعــات  ــن  م ــد  ــدي ــع ال ــي  ف ــي(  ــدئ ــب ــم ال الــتــرخــيــص  متطلبات  جميع 
أي  بحرينيًا  ديناراً   83.906.580 فيها  االستثمارات  وتبلغ  الصناعية، 
نحو  المشاريع  هذه  وستوفر  أميركيا،  دوالرا   221.975.079 يعادل  ما 
 1395 منها  البحرينية  للعمالة  وسيكون  جديدة،  عمل  فرصة   3987

وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت بحسب التوقعات.

يقل  سنويًا  للبحرين  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  متوسط  وكان 
تضاعف  حيث  الحرة  التجارة  اتفاق  دخول  قبل  أميركي  دوالر  مليار  عن 
وزاد  االتفاق،  بعد  سنويا  أميركي  دوالر  ملياري  إلى  ليصل  المعدل  هذا 
حجم التبادل التجاري بين البلدين ففي العام 2009 بلغ نحو 1.3 مليار 
 1.1 نحو   2008 العام  التجاري  التبادل  حجم  بلغ  فيما  أميركي  دوالر 

مليار دوالر أميركي.

دينار بحريني
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الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)87(1044135اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)54(144011الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

130-0--0اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

)2(-1--1مبيعات األصول الرأس مالية 

)100(-0--9غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)4(8230983710955791872المصروفات

)3(670074377437653088المصروفات المتكررة

4611546854684957917نفقات القوى العاملة

)30(160812741274112288نفقات الخدمات

53808057717نفقات السلع المستهلكة

)16(1141071079589نفقات السلع الرأس مالية

)5(31450850830059نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)9(153024003518138839مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

1222010161387اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)5(011023الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

1112025071762غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)21(491844454471388887المصروفات

)9(427644324432388888المصروفات المتكررة

)12(342634753475300086نفقات القوى العاملة

)10(64266961958194نفقات الخدمات

35404036901نفقات السلع المستهلكة

14205364120360نفقات السلع الرأس مالية

1592282462088431نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)100(--6421339مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)38(2.284.5411.061.8831.061.8831.418.103134اإليرادات

)38(2.284.5351.061.5831.061.5831.417.823134النفط والغاز الطبيعي 

-30030027391-الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

9-7--7غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)37(308926062606195575المصروفات

)37(308926062606195575المصروفات المتكررة

)52(237617751775113564نفقات القوى العاملة

6107522757349820نفقات الخدمات

)19(4436363598نفقات السلع المستهلكة

)21(47303037124نفقات السلع الرأس مالية

1113131310416نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

------مصروفات المشاريع
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ب�)627.795.385  مقارنة  دنانير(   389.895.409( بلغت  للمشروعات  الفعلية  المصروفات  أن  الختامي  الحساب  بّين   [
الجهات  أن  إلى  الختامي  الحساب  ويشير  ديناراً(،   287.899.976( تصرف  لم  وأجهزتها  الدولة  وزارات  تكون  وبذلك  ديناراً(، 
في   62.1 سوى  المشروعات  تنفيذ  نسبة  تبلغ  لم  إذ  المشروعات،  موازنة  من  المئة  في   37.9 نسبته  ما  تصرف  لم  الحكومية 

المئة.
ولم تصرف وزارة التربية والتعليم سوى 20 في المئة من الموازنة المخصصة لمشروعاتها لتسجل تراجعا قدره 2 في المئة 
 2.974.626( المشروعات  موازنة  من  الوزارة  وصرفت   .2008 موازنة  في  للمشروعات  المخصصة  الموازنة  صرف  نسبة  عن 

ديناراً( بينما خصصت لها في الموازنة بعد مطالبات مجلس النواب )15.113.127 ديناراً(.
صرفها  نسبة  بلغت  إذ  المشروعات  موازنة  صرف  في  والتعليم  التربية  وزارة  من  بقليل  أفضل  حال  في  الصحة  وزارة  وكانت 
فيها  بلغت  والتي   2008 العام  موازنة  في  المشروعات  موازنة  صرف  عن  كبيرا  تراجعا  لتسجل  المئة  في   49 المشروعات  على 
وصرفت  المئة.  في   26 بلغ  الموازنتين  بين  الصحية  المشروعات  تنفيذ  في  التراجع  أن  يعني  ما  المئة،  في   75 الصرف  نسبة 

الوزارة )12.610.715 دينارا( في حين كانت الموازنة المرصودة للمشروعات الصحية )25.885.786 دينارا(. 
وأشار الحساب الختامي إلى أن وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف - الشئون اإلسالمية لم تصرف سوى 12 في المئة 
تليها  الحكومية  والجهات  الوزارات  بين  المشروعات  تنفيذ  في  األقل  بذلك  وتكون  المشروعات  إلقامة  المخصصة  الموازنة  من 

وزارة الصناعة والتجارة ب� 18 في المئة ثم الجهاز المركزي للمعلومات ب� 19 في المئة.
ولفت الحساب الختامي إلى أن ديوان رئيس الوزراء صرف ما نسبته 65 في المئة من الموازنة المخصصة للمشروعات، في 
حين بلغت النسبة في وزارة الداخلية 60 في المئة، وفي وزارة الخارجية 46 في المئة، وفي وزارة والشئون اإلسالمية واألوقاف 
وزارة  وفي  المئة،  في   71 واإلعالم  الثقافة  وزارة  في  المشروعات  موازنة  من  الصرف  نسبة  وصلت  بينما  المئة،  في   29 العدل   -
العمراني  للتخطيط  العامة  واإلدارة  الزراعة  شئون   - العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون  وزارة  في  أما  المئة،  في   30 العمل 

وإدارة االستمالك والتعويض 60 في المئة.
في  المشروعات،  موازنة  من  المئة  في   34 صرفت  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  فإن  الختامي  الحساب  وبحسب 
حين صرفت وزارة التنمية االجتماعية 73 في المئة، ووزارة اإلسكان 84 في المئة، ووزارة األشغال 76 في المئة، في حين خلى 

الحساب الختامي من أرقام تبين نسبة صرف موازنة المشروعات في هيئة الكهرباء والماء.

»التربية« تصرف 22 ٪... والصحة تتراجع من 75 إلى 49 ٪

38 ٪ من موازنة المشروعات لم تمس

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الصحة
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

129991266712667130621030اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

284040338217الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
125181241512415127691032الحكومية

)78(2751421426043االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس  مالية 

178707020028512غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

1736101898022066861934089411المصروفات

14722917256218080018079710023المصروفات المتكررة

1038391098261102361102701006نفقات القوى العاملة

977124126241262396499145نفقات الخدمات

3008032370392214068110435نفقات السلع المستهلكة

2859620883065151449154نفقات السلع الرأس مالية

292241324132434710549نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

)0(22202022109اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)52(2638117240258861261149مصروفات المشاريع

تراجع مصروفات وزارة الصحة على المشروعات رغم الضغط الكبير الذي يعاني منه مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية



نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الصناعة والتجارة

نتائج تنفيذ ميزانية نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الدولة لشئون البلديات وشئون الزراعة )شئون البلديات(
ألف دينار

ألف دينار

ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)8(7209573857386624115اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)4(3145263426343033115الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
10411611613711832الحكومية

)13(3943298829883450115االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

)71(-5--18غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

105571489626728125684719المصروفات

913210759107599718906المصروفات المتكررة

5723619961995812942نفقات القوى العاملة

3079387638763315868نفقات الخدمات

1232672672218380نفقات السلع المستهلكة

64160160203127216نفقات السلع الرأس مالية

1442572571676516نفقات الصيانة

------النفقات  التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

1425413715969285118100مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

------اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

42044054754710030المصروفات

42044054754710030المصروفات المتكررة

3753764844769827نفقات القوى العاملة

1732323314498نفقات الخدمات

916169618نفقات السلع المستهلكة

1819192714654نفقات السلع الرأس مالية

)1(277224نفقات الصيانة

------النفقات  التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

------مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)100(----5اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

)100(----5غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)100(---50102152المصروفات

)100(---18792152المصروفات المتكررة

)100(---15291676نفقات القوى العاملة

)100(---272377نفقات الخدمات

)100(---2828نفقات السلع المستهلكة

)100(---4253نفقات السلع الرأس مالية

)100(---818نفقات الصيانة

------النفقات  التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)100(----3131مصروفات المشاريع
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3

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة التربية والتعليم
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

20419819828714540اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

222828258915الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
)20(9092927279الحكومية

)88()2()0(33)0(االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

--84---مبيعات األصول الرأس مالية 

93757510514013غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

200493221102228935216464958المصروفات

1980082138222138222134891008المصروفات المتكررة

1683871772921772921792981016نفقات القوى العاملة

2221624887248872520810113نفقات الخدمات

32994982498239457920نفقات السلع المستهلكة

2429456345632478542نفقات السلع الرأس مالية

163620982098246811851نفقات الصيانة

------النفقات  التحويلية 

126-92--41اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

248672801511329752020مصروفات المشاريع

رغم زيادة أعداد الطلبة بنسبة 11 ٪ 

»التربية« صرفت 20 ٪ فقط من موازنة مشاريعها في 2009
 20 نسبته  ما  والتعليم  التربية  وزارة  صرفت   [
للعام  لها  المقرة  مشاريعها  موازنة  من  فقط  المئة  في 
المراحل  جميع  في  الطلبة  أع��داد  تنامت  فيما   ،2009

المئة. في   11.2 بنسبة  الدراسية 
المرحلة  ف��ي  الصافية  االستيعاب  نسبة  وبلغت 
مملكة  جعل  ال��ذي  األم��ر  المئة،  ف��ي   100 االب��ت��دائ��ي��ة 
والكثير  ل��أل��ف��ي��ة  التنمية  أه����داف  ت��ح��ق��ق  ال��ب��ح��ري��ن 
الزمنية  ال��ف��ت��رة  ق��ب��ل  للجميع  التعليم  أه����داف  م��ن 
تمكين  خ��الل  م��ن  وذل��ك   2015 سنة  ف��ي  المستهدفة 
جيد  ابتدائي  تعليم  على  الحصول  من  األطفال  جميع 

وإلزامي. ومجاني 
فقد   ،2009 للعام  الختامي  ال��ح��س��اب  وبحسب 
حاسوبا   )5144( والتعليم  التربية  وزارة  وف��رت 
م��ح��م��وال الس��ت��خ��دام��ات ال��م��ع��ل��م��ي��ن ف���ي ال��م��درس��ة، 
واإلدارة  والتعلم  التعليم  ألغراض  حاسوبا  و)9955( 
متعددة،  وسائط  عارض  أجهزة  و)3204(  المدرسية، 
و)459( طابعة، و)363( ماسحة ضوئية و)1109( 

)تفاعلية(. ذكية  سبورات 
المعلمين  وتدريب  تأهيل  تم  التدريب،  صعيد  وعلى 
ودع��م  اس��ت��خ��دام  على  واالختصاصيين  واإلداري���ي���ن 
المنظومة اإللكترونية. كما تم خالل الفترة من 2003/ 
متدربا   )15221( تدريب   2007  /2006 إلى   2004
لنيل  وذلك  واإلدارية،  التعليمية  الهيئات  من  ومتدربة 

.ICDL الحاسوب  لقيادة  الدولية  الرخصة  شهادة 
رغم مطالب مجلس النواب بزيادة موازنة مشروعات وزارة التربية والتعليم إال أن نسبة صرف الوزارة على المشروعات تراجعت بنسبة 2 ٪عن 2008



نتائج تنفيذ ميزانية ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

------اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

15150162701630015612963المصروفات

15099162701627015593963المصروفات المتكررة

29993521352133119410نفقات القوى العاملة

8501466146613118954نفقات الخدمات

)45(65459159136161نفقات السلع المستهلكة

8916016090561نفقات السلع الرأس مالية

832322064164نفقات الصيانة

-10500105001050010500100النفقات  التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)63(301965-51مصروفات المشاريع

الوفر )التجاوز(المصروفات الفعليةاالعتمادات المتوفرةاالعتمادات المدورة من سنوات سابقةاالعتمادات بعد التعديلاالعتماد اإلضافيالتعديلاالعتمادات األصليةالبيان

المصروفات المتكررة

)9.015.606(818.724.4013.836.1252.325.207824.885.73330.858824.916.591833.932.197القوى العاملة

125.354.3824.575.2985.417.256135.346.93645.000135.391.936129.714.4675.677.469الخدمات

98.818.10678.230.72120.587.385-74.825.4156.678.40417.314.28798.818.106السلع االستهالكية

20.458.975206.4722.636.63623.305.08335.10023.340.18321.057.5832.282.600السلع الرأسمالية

)6.949.300(37.518.051560.5062.256.61440.335.171140.72840.475.89947.425.199الصيانة

53.864.000533.386.92724.649.745558.036.672444.111.463113.925.209)96.856.805(576.379.732نفقات تحويلية

174.687.044324.696175.011.740137.844.84937.166.891-124.687.04450.000.000اإلعانات وتسديد فوائد القروض

83.817.0001.830765.00025.226.1271.855.991.1271.692.316.479163.674.648)31.000.000(1.777.948.000مجموع المصروفات المتكررة

305.000.00031.000.000141.836.182477.836.182149.959.203627.795.385389.895.409237.899.976مصروفات المشاريع

225.653.1822.308.601.182175.185.3302.483.786.51282.085.211.888401.574.624-2.082.948.000المجموع

دينار بحرينيميزانية المصروفات المتكررة والمشاريع

إيرادات النفط والغاز الطبيعي
دينار بحريني

20092008

إيرادات حقل البحرين والمصفاة

2.131.155.8943.573.602.144إجمالي اإليرادات

)3.358.488.137()2.120.580.803(إجمالي التكاليف

10.575.091215.114.007صافي اإليرادات

إيرادات حقل أبو سعفة

1.198.649.0421.960.284.176إجمالي اإليرادات

)47.418.280()48.622.622(إجمالي التكاليف

)19.103.803()20.858.774(احتياطي األجيال

1.129.167.6461.893.762.093صافي اإليرادات

210.946.034154.552.432مبيعات الغاز الطبيعي

14.634.42521.106.355ضرائب ورسوم نفطية

-25.500.000توزيع أرباح مستلمة )الشركة القابضة للنفط والغاز(

1.417.823.1962.284.534.887صافي إيرادات النفط والغاز الطبيعي
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منها 12 مليونًا للحقل البري و54,8 مليونًا لـ »أبوسعفة«... 

66,8 مليون برميل إنتاج البحرين 
من النفط الخام في 2009

برميل  مليون   66.8 الخام  النفط  من  البحرين  إنتاج  إجمالي  بلغ   [
 12 الخام  النفط  من   2009 لسنة  البحرين  حقل  إنتاج  بلغ  إذ  سنويًا، 
مليون برميل وبمعدل يومي 32.9 ألف برميل، متساويًا مع كمية النفط 
للنفط  الوطنية  الهيئة  وتسعى   ،2008 المالية  السنة  خالل  المنتجة 

والغاز لوضع الخطط التطويرية من أجل زيادة إنتاج هذا الحقل.
فيما بلغت حصة حكومة مملكة البحرين خالل السنة المالية 2009 
 150 قدره  يومي  وبمعدل  برميل  مليون   54.8 أبوسعفة  حقل  إنتاج  من 

ألف برميل.
من   2009 المالية  السنة  خالل  المستورد  الخام  النفط  كمية  وبلغت 
المملكة العربية السعودية 82 مليون برميل مقابل 82.9 مليون برميل 
بما  المئة  في   1.1 قدره  طفيف  بانخفاض  أي   ،2008 المالية  السنة  في 
يعادل المليون برميل بسبب أعمال الصيانة في المصفاة، األمر الذي أثر 
على عملية االستيراد، كما بلغ المعدل اليومي للنفط الخام المستورد ما 

يقارب 224 ألف برميل يوميًا.
 2009 المالية  السنة  خ��الل  فبلغت  المكرر  ال��خ��ام  النفط  كمية  أم��ا 

خالل  برميل  مليون   94.8 مقابل  برميل  مليون   94.2 التكرير  لمصفاة 
بسبب  وذل��ك  المئة،  في   0.6 ق��دره  بانخفاض   ،2008 المالية  السنة 
معالجته  تتم  الذي  المكرر  النفط  ويتكون  للمصفاة،  الدورية  الصيانة 
من النفط المستورد من المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى النفط 
ألف   258 حدود  في  اليومي  المعدل  بلغ  وقد  البحرين،  حقل  من  المنتج 

برميل.
وكان إنتاج مصفاة البحرين خالل السنة المالية 2009 قد بلغ 262 
ألف برميل في اليوم، وهذا المعدل اليومي يفوق المعدل اليومي المعتاد 
برميل  ألف   12 تبلغ  الزيادة  ان  أي  برميل  ألف   250 يبلغ  والذي  للتكرير 

في اليوم وهي تعادل 4.8 في المئة.
الكمية  إجمالي  فإن  البترولية،  المشتقات  بصادرات  يتعلق  فيما  أما 
المصدرة خالل السنة المالية 2009 قد بلغت 81.3 مليون برميل مقابل 
81.6 مليون برميل خالل السنة المالية 2008، كما بلغ المعدل اليومي 
للسنة  نفسها  الصادرات  كمية  مع  متساويًا  برميل  ألف   223 للصادرات 

المالية 2008.

مازالت اإليرادات النفطية تشكل أكثر من 80٪ من مجموع إيرادات الموازنة العامة

اإليرادات النفطية المحصلة زادت 33,6 ٪ مقارنة بالموازنة المعتمدة لها

22 ٪ زيادة في اإليرادات ضمن موازنة 2009
الختامي  الحساب  أظ��ه��ر   [
تحقيق  ت���م  أن���ه   2009 ل��ل��ع��ام 
الفعلية  اإلي������رادات  ف��ي  زي����ادة 
ال���م���ح���ص���ل���ة ع�����ن ال����م����وازن����ة 
المئة،  في   22 بنسبة  المعتمدة 
والجهات  الوزارات  استطاعت  إذ 
اتبعته  ما  خ��الل  من  الحكومية 
السنة  خالل  مالية  إجراءات  من 
نتائج  تحقيق   2009 المالية 
التزمت  إذ  الموازنة،  في  إيجابية 
م��ع��ظ��م ال���������وزارات وال���ج���ه���ات 
حدود  في  بالصرف  الحكومية 
لها  المقدرة  المالية  االعتمادات 

السنة. خالل 
العجز  قيمة  انخفضت  وق��د 
االعتبار  في  األخ��ذ  بعد  الفعلي 
والتطوير  التسليح  مصروفات 
ع��ن  دي����ن����ار  أل�����ف   238 ب��ن��ح��و 
 639 ونحو  األصلية،  الموازنة 

المعدلة  الموازنة  عن  دينار  ألف 
.2009 المالية  للسنة 

الفعلية  اإلي���رادات  فاقت  كما 
 2009 المالية  للسنة  ل��ل��دول��ة 
بلغت  بزيادة  األصلية  الموازنة 
وان��خ��ف��اض��ا  ال��م��ئ��ة،  ف��ي   22.1
المئة  ف��ي   36.2 ق��دره��ا  بنسبة 
م���ق���ارن���ة ب��ال��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ع��ل��ي��ة 
ويرجع   ،2008 المالية  للسنة 
الموازنة  عن  الزيادة  هذه  سبب 
أسعار  في  التغير  إل��ى  األصلية 
وتنفيذ  اعتماد  فترتي  بين  النفط 
م���وازن���ة  إن  ح��ي��ث  ال���م���وازن���ة، 
السنة  ف��ي  اإلي����رادات  ت��ق��دي��رات 
على  اعتمدت  قد   2009 المالية 
لبرميل  دوالرا   40 سعر  أس��اس 
متوسط  بلغ  فيما  الخام،  النفط 
س���ع���ر ال���ب���رم���ي���ل ع���ن���د ت��ن��ف��ي��ذ 
للبرميل  دوالراً   60 ال��م��وازن��ة 

دوالرا   20 ق���دره���ا  ب���زي���ادة  أي 
في  زي��ادة  إل��ى  أدى  ما  للبرميل، 
المحصلة  النفطية  اإلي�����رادات 
مقارنة  المئة  في   33.6 بنسبة 
في  ل��ه��ا،  المعتمدة  ب��ال��م��وازن��ة 
بنسبة  ان��خ��ف��ض��ت  أن��ه��ا  ح��ي��ن 
بالنتائج  مقارنة  المئة  في   37.9

.2008 المالية  للسنة  الفعلية 
ف�����ي ال����م����ق����اب����ل، ان���خ���ف���ض 
المصروفات  إجمالي  مستوى 
 16.2 بنسبة  الفعلية  العامة 
ف��ي ال��م��ئ��ة م��ق��ارن��ة ب��ال��م��وازن��ة 
 ،2009 المالية  للسنة  المعدلة 
ح��ي��ث ان��خ��ف��ض��ت ال��م��ص��روف��ات 
المئة  في   8.8 بنسبة  المتكررة 
أم�����ا م����ص����روف����ات ال���م���ش���اري���ع 
في   37.9 بنسبة  فانخفضت 
مساهمتهما  بلغت  وق��د  المئة، 
ال��م��ئ��ة  ف����ي   81.3 ن��س��ب��ت��ه  م����ا 

التوالي،  على  المئة  في  و18.7 
في  الفعلي  بمستواها  ومقارنة 
زاد  ف��ق��د   2008 ال��م��ال��ي��ة  ال��س��ن��ة 
بنسبة  ال��م��ص��روف��ات  إج��م��ال��ي 
زادت  فيما  المئة  في   1.1 قدرها 
 9 بنسبة  المتكررة  المصروفات 
المشاريع  ومصروفات  المئة  في 

المئة. في   23.3
السابقة  النتائج  ضوء  وفي 
قدره  عجزاً  الموازنة  حققت  فقد 
األخذ  بعد  دينار  ألف   446.005
مشاريع  مصروفات  االعتبار  في 
ال��ت��س��ل��ي��ح وال��ت��ط��وي��ر، م��ق��ارن��ة 
ب��ال��ع��ج��ز ال���م���ق���در ب��ال��م��وازن��ة 
 1.084.861 والبالغ  المعدلة 
قدر  ك��ان  ال���ذي  وال��ع��ج��ز  دي��ن��ارا 
دي��ن��ار  أل���ف   684.023 بمبلغ 
العامة  ال��م��وازن��ة  اع��ت��م��اد  ع��ن��د 

.2009 المالية  للسنة 

دينار بحريني



الفعلينسبة الصرف ٪الفعلياالعتماداتالوزارة أو الجهة الحكومية
رئيس  ال��م��ل��ك��ي  ال��س��م��و  ص��اح��ب  دي����وان 

29533192006551200الوزراء

10976316---وزارة الدفاع

40800842244288546034822311وزارة الداخلية

3061026139864846334592وزارة الخارجية 

وزارة العدل والشئون اإلسالمية - شئون 
362154104511291163183العدل

60750204325684712815999وزارة الثقافةواإلعالم

151131272974626202485746وزارة التربية والتعليم

25885786126107154926380954وزارة الصحة

669645200121308932وزارة العمل

شئون   - والزراعة  البلديات  شئون  وزارة 
العمراني  للتخطيط  العامة  واإلدارة  الزراعة 

وإدارة االستمالك والتعويض
78892894738343603553678

1772655661074933412369478المؤسسة العامة لشباب والرياضة

1637279120112373116643وزارة التنمية االجتماعية

159692012850638181424620وزارة الصناعة والتجارة

10121744484703827848165967وزارة االسكان

16933835812833774976108028970وزارة االشغال

البحرية  الثروة  لحماية  العامة  الهيئة 
88312054818177552809643والبيئة والحياة الفطرية

116137359---هيئة الكهرباء والماء

137323696626770339132وزارة المواصالت

17330001700826983013579الحرس الوطني

34009600119384613512297302شئون الطيران المدني

2356157207131194010مجلس المناقصات

141911250728605705159940734الميزانية التحويلية

641785--38740ديوان الخدمة المدنية

1231851236908191001329الجهاز المركزي للمعلومات

 - اإلس��الم��ي��ة  وال��ش��ئ��ون  ال���ع���دل  وزارة 
100214112350012516749الشئون اإلسالمية

264342175441929393735جهاز المساحة والتسجيل العقاري

35176421388114391530313وزارة المالية

25482424210345648323275343شئون الجمارك

62779538538989540962508283314المجموع

مصروفات المشاريع مصنفة 
حسب الوزارات والجهات الحكومية
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نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الخارجية

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الثقافة واإلعالم
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

83558483848386811024اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

80698091809184791055الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
)27(22238438416242الحكومية

)5(2622241350االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

0114700614مبيعات األصول الرأس مالية 

)68(376612210غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

125881409619397176489140المصروفات

977211163133221332210036المصروفات المتكررة

5298563057965683987نفقات القوى العاملة

3264404160246693111105نفقات الخدمات

)4(33440841432178نفقات السلع المستهلكة

)38(27463663816927نفقات السلع الرأس مالية

)32(44330330730098نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

)2(158145145155107اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

28162933607543267154مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ ميزانية هيئة الكهرباء والماء
ألف دينار

ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)100(-3--98654اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)100(----55الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
)100(-)0(--97593الحكومية

)100(----199اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

)100(----199مبيعات األصول الرأس مالية 

)99(-3--609غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)43(306.938175.300175.300175.300100المصروفات

)8(190.800175.300175.300175.300100المصروفات المتكررة

)100(----40.508نفقات القوى العاملة

)100(----8547نفقات الخدمات

)100(----124076نفقات السلع المستهلكة

)100(----2406نفقات السلع الرأس مالية

)100(----15263نفقات الصيانة

-175.300175.300175.300100-النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)100(----116.137مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ ميزانية شئون البريد واإلتصاالت والترددات والنقل
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

46145930593052268813اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)84(5296996981الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
453148614861502510311الحكومية

------اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

30100100193193539غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

74327889928387909518المصروفات

70927489790978249910المصروفات المتكررة

4918533950855051993نفقات القوى العاملة

181418352509256210241نفقات الخدمات

)12(8077777192نفقات السلع المستهلكة

)50(11087875563نفقات السلع الرأس مالية

)51(1711511518456نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

339400137396670185مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

93416961696183610897اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

58461761773711926الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

---1616-مبيعات األصول الرأس مالية 

350106310631099103214غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

242492737428735275919614المصروفات

2391425674256742619210210المصروفات المتكررة

1390615478154781630410517نفقات القوى العاملة

)3(809279157915783399نفقات الخدمات

)14(46160260239666نفقات السلع المستهلكة

82386586597911319نفقات السلع الرأس مالية

583794794638809نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

)17(49202041203اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

33517003061139946318مصروفات المشاريع
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نتائج تنفيذ ميزانية وزارة األشغال
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

25923023031313621اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

15616016021113235الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
4228418132الحكومية

)100(----0االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

13-14--12مبيعات األصول الرأس مالية 

)8(86686879116غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

1307431051681943491533477917المصروفات

2271423929250112500910010المصروفات المتكررة

196322006020060203811024نفقات القوى العاملة

230128063341347610451نفقات الخدمات

)267(33688341547)248(نفقات السلع المستهلكة

)27(657450450478106نفقات السلع الرأس مالية

)30(37227727726094-نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

108029812391693381283387619مصروفات المشاريع

نسبة تنفيذها للمشاريع 76 ٪... منها 88 مليون دينار للطرق والجسور

»األشغال« صرفت 128 من موازنتها البالغة 169,3 مليونًا في 2009

تم  ــي  ــت ال ــة  ــوازن ــم ال ــادات  ــم ــت اع بلغت   [
مشاريع  لتنفيذ  ــال  ــغ األش ـــوزارة  ل رصــدهــا 
مبلغ   2009 المالية  للسنة  األساسية  البنية 
 128.3 منها  ــرف  ص ديــنــار  مليون   169.3
المئة  في   76 تعادل  بنسبة  ديــنــار،  مليون 
ــادات الــمــرصــودة فــي الــمــوازنــة،  ــم ــت مــن االع
الــمــشــاريــع  ــن  م ــد  ــدي ــع ال تنفيذ  ذلـــك  ــل  ــم وش
وتطوير  إنشاء  تطوير  مشاريع  تنفيذ  منها 
مــلــيــون   88.3 بــمــبــلــغ  والـــجـــســـور  الـــطـــرق 
شبكة  ــر  ــوي ــط وت ــاء  ــش إن ــع  ــاري ــش وم ديـــنـــار، 
دينار،  مليون   20.5 بمبلغ  الصحي  الصرف 
االستراتيجية  والمشاريع  البناء  ومشاريع 

دينار. ماليين   10.4 بمبلغ 
ـــوزارة  ال أنجزتها  الــتــي  الــمــشــاريــع  ــن  وم

جسر  تطوير  التالية:  الطرق  وتطوير  إنشاء 
مجمع  وتقاطع  الحصم،  أم  وتقاطع  سترة 
ومدخل  الزالق  وجسر  البحرين،  سنتر  ستي 
الــجــامــعــة ونــفــقــي مــديــنــة حــمــد، واســتــبــدال 
ــــارات ضـــوئـــيـــة، ولــجــســر  ــــإش الــــــــدوارات ب

ريف. جزيرة  مدخل  إلى  المؤدية  والطريق 
التحديث  مشاريع  من  عدد  تنفيذ  تم  كما 
الصرف  شبكات  تأهيل  وإعـــادة  والتطوير 
ــاع  ــرف ــق شــمــلــت ال ــاط ــن ـــدة م ــي فــي ع ــح ــص ال
ــر، والــعــكــر،  ــي ــام ــع ــم ــي، وعـــالـــي، وال ــرق ــش ال
خدمات  من  المنتفعين  عدد  ويبلغ  والحد. 
من  المئة  ــي  ف  91 الصحي  ــرف  ــص ال شبكة 
ــخ مــكــانــة  ــرس ــان، مــا ي ــك ــس ـــدد ال ــي ع ــال ــم إج
الصرف  مجال  في  كرائدة  البحرين  مملكة 

العربي. الخليج  منطقة  في  الصحي 
العديد  إنجاز  على  العمل  تم  لذلك  إضافة 
في  تسهم  التي  االستراتيجية  المشاريع  من 
االقتصادية  القطاعات  مــن  العديد  تطوير 
المشاريع  هذه  أهم  ومن  البحرين،  لمملكة 
سلمان،  ــن  ب خليفة  ميناء  مباني  يــلــي:  ــا  م
ــن فـــي مــنــطــقــة الــصــخــيــر،  ــري ــح ــب ونــصــب ال
ــروع  ــش وم ــام،  ــع ال حــمــد  الــمــلــك  ومستشفى 
ــث مـــواقـــف الـــطـــائـــرات الــمــســتــقــلــة -  ــدي ــح ت
ردم  ـــروع  ـــش وم الـــدولـــي،  ــن  ــري ــح ــب ال مــطــار 
لمعالجة  المحرق  محطة  موقع  واستصالح 
تعميق  ــروع  ــش وم الــصــحــي،  الــصــرف  مــيــاه 
بن  خليفة  ميناء  إلى  المؤدية  البحرين  قناة 

. ن سلما

جسر سترة كان  أبرز المشروعات لوزارة األشغال

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة التنمية االجتماعية
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

1815152214722اإليرادات

-----النفط والغاز الطبيعي 

15523644الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

)34(17101011111غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

17754180571857317940971المصروفات

)5(1763716895169361673999المصروفات المتكررة

6573758076206768893نفقات القوى العاملة

300032653265334110211نفقات الخدمات

4604354354821115نفقات السلع المستهلكة

)79(243460660650884نفقات السلع الرأس مالية

7291313 - 708557557نفقات الصيانة

-40404040100النفقات التحويلية 

442144124412487211010اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

11711621637120173930مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة العمل
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)82(55994670467099921اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)82(55914655465599121الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
)2(233274الحكومية

------اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

512126473غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

45905371611655639121المصروفات

45815271544753639817المصروفات المتكررة

342839163916395310115نفقات القوى العاملة

757995995778783نفقات الخدمات

99747411415315نفقات السلع المستهلكة

919610410610216نفقات السلع الرأس مالية

5667208213103279نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

15015015020013333اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

9100670200302140مصروفات المشاريع

20092008الجهة 

705021-وزارة الثقافة واإلعالم

450518-وزارة المواصالت 

2715486-وزارة الداخلية

465235026494696وزارة الدفاع

135693-مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب

-48681مكتب وزير الدولة

470103130501414المجموع

مصروفات غير مسجلة

بيان القروض
 الرصيد في 

2009/1/1
المبلغ المدفوعالمبلغ المستلم

الفرق بين المبلغ 
المستلمو المدفوع

 الرصيد في
2009/12/31

1800001165000930000235000415000أذونات الخزينة

18000-180007200072000صكوك السلم اإلسالمية

50708022500015400071000578080صكوك التأجير اإلسالمية

4201842018127698-169716قروض داخلية أخرى

5500055000-55000-سندات التنمية

874796151700011980183189821193778مجموع القروض المحلية

282000282000-282000-صكوك التأجير اإلسالمية الدولية

339690640873743126656366346قروض صناديق التنمية

33969034608737431308656648346القروض الخارجية

1214486186308712354496276381842124المجموع / الرصيد

دينار بحرينيالقروض ألف دينار



7
Saturday 25 December 2010, Issue No. 3032العدد 3032  السبت 25 ديسمبر  2010 الموافق 19 محرم  1432 هـ

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الداخلية

نتائج تنفيذ ميزانية جهاز األمن الوطني

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع
ألف دينارألف دينار

نتائج تنفيذ ميزانية الحرس الوطني
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

------اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

229092490424904248721009المصروفات

1989523171231712317110016المصروفات المتكررة

147961981019810168098514نفقات القوى العاملة

7681175117511339647نفقات الخدمات

61844644668515411نفقات السلع المستهلكة

264110641064308229017نفقات السلع الرأس مالية

69330630697531941نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

37937037048713228اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)44(301417331733170198مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)23(4585546011460113509976اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)26(3847838010380102847675الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
)13(649072137213562278الحكومية

)15(64202055273االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

118140140249178110مبيعات األصول الرأس مالية 

)1(705629629698111غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)0(21232319570423056421213692المصروفات

177501182006189763187707996المصروفات المتكررة

157621161570163220161716993نفقات القوى العاملة

)18(10121963811854826270نفقات الخدمات

3838313270239591137150نفقات السلع المستهلكة

276734743474409611848نفقات السلع الرأس مالية

31544192419240429628نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)30(3482213698408012442960مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

358-1--0اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
358-1--0الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

1362418218182181821810034المصروفات

1362418218182181821810034المصروفات المتكررة

------نفقات القوى العاملة

------نفقات الخدمات

------نفقات السلع المستهلكة

------نفقات السلع الرأس مالية

------نفقات الصيانة

1362418218182181821810034النفقات التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

------مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

------اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

24778326560028401828651210116المصروفات

23680726560028401828651210121المصروفات المتكررة

19522819965719965721944411012نفقات القوى العاملة

18188170951995919117965نفقات الخدمات

74122348535289135563883نفقات السلع المستهلكة

130239795479473286263نفقات السلع الرأس مالية

14325208842313429379127105نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

)19(35250050028457اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)100(----10976مصروفات المشاريع

المتكررة  الــمــصــروفــات  بلغت  حين  ــي  ف
للعام  الختامي  الحساب  في  الــزيــادة  بعد 
وبذلك  ــارا(،  ــن دي  438.285.164 (  2008
المتكررة  الــمــصــروفــات  ــي  ف ــادة  ــزي ال تــكــون 

 2008 ــن  ــي ــام ــع ال ــن  ــي ب األمــنــيــة  ــات  ــه ــج ــل ل
دينارا(   76.884.836 ( بلغت  قد   2009 و
ــات األمــنــيــة  ــروف ــص ــم ــي ال لــتــكــون الـــزيـــادة ف

المئة. في   17.5 نسبته  ما  بلغت  المتكررة 

االعتماد  فإن  الختامي  الحساب  وبحسب 
ــررة لــــوزارة  ــك ــت ــم ــات ال ــروف ــص ــم ــل األصـــلـــي ل
قبل  دينار(   265.600.000 ( كــان  الدفاع 
للمصروفات  إضــافــي  مبلغ  اعتماد  يتم  أن 
المصروفات  موازنة  لتبلغ  للوزارة  المتكررة 
 284.018.000 ( ــــوزارة  ــــل ل الـــمـــتـــكـــررة 
أن  الختامي  الحساب  ــح  أوض كما  ديــنــار(، 
الــمــبــلــغ الــمــعــتــمــد لــلــمــصــروفــات الــمــتــكــررة 
 182.006.000 ( ـــة  ـــي ـــل ـــداخ ال لـــــــوزارة 
اإلضــافــي  االعــتــمــاد  بعد  وأصــبــحــت  ــار(  ــن دي
تتغير  لم  بينما  دينار(،   189.763.000 (
ــن  ــن جــهــاز األم ــودة لــكــل م ــرص ــم ــة ال ــوازن ــم ال

الوطني. والحرس  الوطني 

اجتازت الـ515 مليون دينار... بزيادة 18 ٪ عن 2008

المصروفات المتكررة لـ »األمن« شكلت 31 ٪ من الموازنة المرصودة

المصروفات المتكررة لوزارة الداخلية وصلت إلى  189،763،000 دينار

المنتهية  المالية  للسنة  للدولة  الختامي  الحساب  لفت   [
للسنة  الفعلية  المصروفات  أن  إلى  كانون   ديسمبر/   31 في 
 4.701.031 بمبلغ  مصروفات  تتضمن  لم   2009 المالية 
 ،2010 المالية  السنة  م��وازن��ة  على  تحميلها  تم  إذ  دي��ن��ارا، 
تخص  م��ص��روف��ات  الفعلية  ال��م��ص��روف��ات  تتضمن  بينما 

مجموع  ليبلغ  دينارا،   30.501.414 بمبلغ   2008 العام 
منها  دي���ن���ارا(   35.202.445 ( ال��م��س��ج��ل��ة   غ��ي��ر  ال��م��ب��ال��غ 
في   88.5 نسبته  ما  بذلك  لتشكل  دينارا(   31.147.046 (
في   7.71 الداخلية  وزارة  مصروفات  شكلت  فيما  المئة، 

منها. المئة 

الحرس  الدفاع،  )الداخلية،  والدفاع  لألمن  المتكررة  المصروفات  زادت   [
الوطني، جهاز األمن الوطني( عن االعتماد األصلي المعتمد لها في موازنة العام 
2009 بحسب الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ 
 515.170.000( إل��ى  دي��ن��ار(   488.955.000( من   2009 األول  تشرين 
بلغت  التعديالت  بعد  األمنية  المصروفات  في  اإلضافية  الزيادة  لتكون  دينار(، 
االعتمادات  بعد  األمنية  المصروفات  نسبة  لتكون  دي��ن��ار(،   26.215.000(
المتكررة  المصروفات  مجموعة  من  المئة  في   30.4 نسبة  تشكل  اإلضافية 

الفعلية والبالغة )1.692.316.479 دينارا(.

35 مليون دينار مصروفات غير مسجلة

ألف دينار
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الدين الحكومي ارتفع 36.5 ٪ عما كان عليه في 2008

نحو   2009 العام  مــوازنــة  عجز  إجمالي  بلغ   [
اإليــــرادات  تحقيق  رغـــم  عــلــى  ديــنــار،  مــلــيــون   446
عن  المئة  فــي   22 بلغ  ارتــفــاعــًا  المحصلة  الفعلية 

المبالغ المعتمدة لها ضمن الموازنة المذكورة. 
المالية  للسنة  الحكومي  الدين  إجمالي  وحقق 
2009 ارتفاعا بمعدل 36.5 في المئة مقارنة بما كان 

عليه في السنة المالية 2008. 
العامة  الموازنة  اعتماد  عند  العجز  إجمالي  وقدر 
بشأن   2009 لسنة   )4( رقم  القانون  بموجب  للدولة 
الماليتين  للسنتين  للدولة  العامة  الموازنة  اعتماد 
2009 و2010 ما نسبته 48.9 في المئة من إجمالي 
اإليرادات العامة وبنسبة 32.8 في المئة من إجمالي 
ارتفعت  قد  النسب  هذه  أن  إال  العامة،  المصروفات 
العامة  الــمــوازنــة  على  ــرأت  ط التي  للتغيرات  تبعا 
في   77.5 بلغت  حيث  إضافية  مبالغ  اعتماد  ــراء  ج

المئة و43.7 في المئة على التوالي.
إال أن الزيادة المحصلة في إجمالي إيرادات الدولة 
في   22.1 نسبتها  بلغت  والتي   2009 المالية  السنة 
معدل  وانخفاض  المعتمدة،  بالموازنة  مقارنة  المئة 
المئة،  في   16.2 بنسبة  للدولة  العامة  المصروفات 
دينار  ألف   446.005 إلى  العجز  انخفاض  إلى  أدى 
التسليح  مشاريع  مصروفات  باالعتبار  األخــذ  بعد 
في   26.1 نسبته  ما  العجز  هــذا  ويشكل  والتطوير، 
 21.4 وبنسبة  العامة  اإليـــرادات  إجمالي  من  المئة 
ولقد  الــعــامــة،  الــمــصــروفــات  إجــمــالــي  مــن  المئة  فــي 
 2009 المالية  السنة  ــي  ف المتحقق  العجز  حقق 
بالوفر  مقارنة  المئة  في   181.5 بلغ  انخفاض  معدل 
المتحقق في السنة المالية 2008 والبالغ 547.381 
ألف دينار بعد األخذ في االعتبار مصروفات مشاريع 

التسليح والتطوير.
وشكل العجز المتحقق ما نسبته 5.8 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار 
في   6.6 مقابل   ،2009 المالية  للسنة  المقدر  الجارية 

المئة للسنة المالية 2008.
الحكومية  والجهات  الــــوزارات  قيام  ــوء  ض ــي  وف
المالية  السنة  نهاية  في  الفعلية  التزاماتها  بحصر 
من  ــرف  ــص ت ــم  ل ــي  ــت ال الــمــبــالــغ  ــر  ــدوي ت وتـــم   ،2009
تدويرها  تم  وقد  االلتزامات،  تلك  لتغطية  الموازنة 
القرار  بموجب   ،2010 المالية  السنة  موازنة  لدعم 
المصروفات  نصيب  بلغ  حيث   2010 لسنة   )4( رقم 
المبالغ  إجمالي  من  المئة  في   26 نسبته  ما  المتكررة 
المشاريع  مصروفات  نصيب  بلغ  حين  في  المدورة، 
المدورة،  المبالغ  إجمالي  من  المئة  في   74 نسبته  ما 
وذلك لتغطية التدفقات النقدية للعديد من المشاريع 
جاهزة  وأصبحت  الفنية  دراستها  استكملت  التي 

للتنفيذ الفعلي أو أصبحت قيد التنفيذ.
المالية  للسنة  الحكومي  الدين  إجمالي  حقق  فيما 
على  مقارنة  المئة  في   36.5 بمعدل  ارتفاعا   2009
شكلت  حيث   ،2008 المالية  السنة  في  عليه  كان  ما 
من  المئة  في   35.2 نسبته  ما  الخارجية  الــقــروض 
بالنسبة  أما   ،2009 المالية  للسنة  القروض  إجمالي 
في   64.8 نسبته  ما  شكلت  فقد  المحلية  للقروض 
في  و72  المئة  في   28 مقابل  نفسها،  للسنة  المئة 

المئة على التوالي في السنة المالية 2008.
وقد بلغ الدين الحكومي ما نسبته 23.6 في المئة 
باألسعار  التقديري  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
مقابل  وذلــك   ،2009 المالية  للسنة  المقدر  الجارية 

14.7 في المئة في السنة المالية 2008.

2009 م���وازن���ة  ع��ج��ز  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   446
»المشاريع« بلغت 18.7 ٪ من إجمالي المصروفات العامة

الحكومة صرفت 83.8 ٪ من موازنة 2009
مقارنة  الفعلي  الصرف  إجمالي  بلغ   [
العامة  للمصروفات  المعتمدة  بالموازنة 
المالية  للسنة  وال��م��ش��اري��ع(  )ال��م��ت��ك��ررة 
بفارق  المئة،  ف��ي   83.8 نسبته  م��ا   2009
الموازنة   عن  المئة  في   16.2 لنسبة  يصل 
المعتمدة المعدلة، وزيادة بلغت نسبتها 1.1 
الفعلي  الصرف  بمستوى  مقارنة  المئة  في 
شكلت  ح��ي��ث   ،2008 ال��م��ال��ي��ة  ال��س��ن��ة  ف��ي 
المتكررة  ال��م��ص��روف��ات  مساهمة  نسبة 
المئة  ف��ي   81.3 المشاريع  وم��ص��روف��ات 
إجمالي  من  التوالي  على  المئة  في  و18.7 
المئة  في   75.3 مقابل  العامة،  المصروفات 
السنة  ف��ي  ال��ت��وال��ي  على  المئة  ف��ي  و24.7 
المصروفات  شكلت  وق��د   ،2008 المالية 
نسبته  ما   2009 المالية  السنة  في  العامة 
27.1 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي 
للسنة  المقدر  الجارية  باألسعار  التقديري 
ماليين   7.692 وال��ب��ال��غ   2009 ال��م��ال��ي��ة 
المالية  السنة  في  المئة  في  مقابل 25  دينار، 

.2008
للمشاريع  ال��م��ع��دل��ة  ال��م��وازن��ة   وب��ل��غ��ت 
ق����دره  م��ب��ل��غ��ا   2009 ال���م���ال���ي���ة  ل��ل��س��ن��ة 

بلغت  ح��ي��ن  ف��ي  دي���ن���ار،  أل���ف   627.795
أل��ف   389.895 ال��ف��ع��ل��ي��ة  ال��م��ص��روف��ات 
في   62.1 ب��ل��غ��ت  ت��ن��ف��ي��ذ  وب��ن��س��ب  دي���ن���ار، 
ال��م��ئ��ة، وي��ق��ل م��ب��ل��غ ال��ص��رف ال��ف��ع��ل��ي عن 
قدره  بمبلغ  للمشاريع  المعتمدة  الموازنة  
في   37.9 وبنسبة  دينار  أل��ف   237.900
وانخفضت  المعتمدة،  الموازنة   عن  المئة 
 118.388 بمقدار  المشاريع  مصروفات 
مقارنة  المئة  في   23.3 وبنسبة  دينار  ألف 
 2008 ال��م��ال��ي��ة  للسنة  الفعلية  ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
وق��د  دي���ن���ار،  آالف   508.283 وال��ب��ال��غ��ة 
السنة  ف��ي  المشاريع  م��ص��روف��ات  شكلت 
من  المئة  في   18.7 نسبته  ما   2009 المالية 
نسبته  وم��ا  العامة،  المصروفات  إجمالي 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئة  في   5.1
 24.7 مقابل  الجارية،  باألسعار  التقديري 
في  التوالي  على  المئة  في  و6.2  المئة  في 

السنة المالية 2008.
ك���م���ا ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة ال����ص����رف ال��ف��ع��ل��ي 
المالية  للسنة  ال��م��ت��ك��ررة  ل��ل��م��ص��روف��ات 
من  ال��م��ئ��ة  ف���ي   91.2 ن��س��ب��ت��ه  م���ا   2009
معدل  وحققت  المعدلة،  الموازنة   إجمالي 

بمستواها  م��ق��ارن��ة  ال��م��ئ��ة  ف��ي   9 ب��ل��غ  ن��م��و 
الفعلي في السنة المالية 2008، وقد شكلت 
 81.3 نسبته  م��ا  المتكررة  ال��م��ص��روف��ات 
العامة،  المصروفات  إجمالي  من  المئة  في 
المحلي  الناتج  م��ن  المئة  ف��ي   22 وبنسبة 
اإلج��م��ال��ي ال��ت��ق��دي��ري ب��األس��ع��ار ال��ج��اري��ة 
 75.3 مقابل   ،2009 المالية  للسنة  المقدر 
في  التوالي  على  المئة  في  و18.8  المئة  في 

السنة المالية 2008.
أم����ا ن��س��ب��ة ال���ص���رف ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ن��ف��ق��ات 
فبلغت   2009 المالية  للسنة  العاملة  القوى 
الموازنة   م��ن  المئة  ف��ي   101.1 نسبته  م��ا 
عن  المئة  ف��ي   1.4 نمو  وبمعدل  المعدلة، 
وقد   ،2008 المالية  للسنة  الفعلي  مستواها 
في   49.3 نسبته  م��ا  النفقات  ه��ذه  شكلت 
المتكررة  المصروفات  إجمالي  من  المئة 
للسنة المالية 2009، مقابل 53 في المئة في 
القوى  نفقات  وظلت   ،2008 المالية  السنة 
من  األع��ل��ى  النسبة  على  تستحوذ  العاملة 
حيث  للدولة،  العامة  المصروفات  إجمالي 
إجمالي  من  المئة  في   40.1 نسبته  ما  بلغت 
من  المئة  في  و10.8  العامة  المصروفات 

مقابل  التقديري،  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
التوالي  على  المئة  في  و10  المئة  في   39.9

في السنة المالية 2008.
ارتفاع  إلى  الزيادة  هذه  أسباب  وتعزى 
بلغت  التي  البحرينيين  غير  وظائف  نفقات 
ب��ال��م��وازن��ة   م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار  آالف   3.328

المعدلة.
الفعلي  ال��ص��رف  نسبة  بلغت  ذل��ك،  إل��ى 
من  ال��م��ئ��ة  ف���ي   95.8 ال���خ���دم���ات  ل��ن��ف��ق��ات 
 ،2009 المالية  للسنة  المعدلة  ال��م��وازن��ة  
في   13.3 ب��ل��غ  ن��م��و  م���ع���دل  ح��ق��ق��ت  ف��ي��م��ا 
السنة  في  الفعلي  بمستواها  مقارنة  المئة 
ال��ت��راج��ع  س��ب��ب  وي��رج��ع   ،2008 ال��م��ال��ي��ة 
إل���ى ان��خ��ف��اض ن��ف��ق��ات إق��ام��ة ال��م��ؤت��م��رات 
والدورات  والمعارض  الرسمية  والمهمات 
دي��ن��ار،  أل����ف   2.820 ب��م��ب��ل��غ  ال��ري��اض��ي��ة 
 414 بمبلغ  اإلي��ج��ارات  نفقات  وانخفاض 
الخدمات  مصاريف  وانخفاض  دينار،  ألف 
مقارنة  دينار  آالف   6.830 بمبلغ  المتنوعة 
انخفاض  إلى  أدى  ما  المعتمدة،  بالموازنة  
دينار  آالف   5.678 بمبلغ  الخدمات  نفقات 

عن الموازنة  المعدلة.

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة االسكان
ألف دينار
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االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

5107-279--5اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

90-10-5الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

--268---غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

845048401210522988697845المصروفات

284440124012399410040المصروفات المتكررة

25633325324631639723نفقات القوى العاملة

233546629643102176نفقات الخدمات

10605570128623نفقات السلع المستهلكة

26305077155196نفقات السلع الرأس مالية

12513240124220نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

816608000010121784704844مصروفات المشاريع

»اإلسكان« صرفت 84 مليونًا من 101 خصصت لمشاريعها في 2009
لــلــمــشــاريــع  رصـــدهـــا  تـــم  الــتــي  الـــمـــوازنـــة  اعـــتـــمـــادات  ــت  ــغ ــل ب  [
صرف  دينار  مليون   101.2 مبلغ   2009 المالية  للسنة  اإلسكانية 
االعتمادات  من  المئة  في   84 تعادل  بنسبة  دينار،  مليون   84.7 منها 
إلنــشــاء  االعــتــمــادات  هـــذه  وخــصــصــت  الــمــوازنــة،  ــي  ف ــودة  ــرص ــم ال
االبتدائية  األعمال  وتنفيذ  األساسية  البنية  وتهيئة  سكنية  وحدات 
أربــعــة  تخصيص  إلــى  ــة  ــاف ــاإلض ب ــة،  ــي ــان ــك اإلس ــع  ــواق ــم ال وتــســويــة 
اإلسكانية،  األقساط  خفض  لغرض  اإلسكان  بنك  لدعم  دينار  ماليين 
استفاد  اإليجار  بدل  لعالوة  دينار  مليون   30.8 تخصيص  وكذلك 

منتفع.  24.200 منها 
الــدعــوة   2009 المالية  السنة  ــالل  خ ــان  ــك اإلس وزارة  ــرت  ــاش وب
األساسية  البنية  وتهيئة  سكنية  وحــدات  إلنــشــاء  مناقصة   11 لـــ 

تقدر  إجمالية  بقيمة  المواقع  وتسوية  االبتدائية  األعمال  وتنفيذ 
دينار. مليون   41.1 بمبلغ 

مشاريع  ســتــة  بتنفيذ   2009 الــمــالــيــة  الــســنــة  ــالل  خ ــدء  ــب ال ــم  وت
واألعمال  التحتية  البنية  وأعمال  سكنية  وحدات  إلنشاء  إسكانية 

دينار. مليون   46.3 بقيمة  المواقع  لبعض  االبتدائية 
بناء  شملت  مشروعًا   37 لـ  النهائي  الحساب  من  االنتهاء  تم  كما 
بقيمة  الصيانة  وأعــمــال  التحتية  البنية  وأعــمــال  سكنية  ــدات  وح

دينار. مليون   30.8 بلغت 
مشروعًا   24 لـ  التقديرية  الكلفة  إعداد  من  اإلسكان  وزارة  وانتهت 
تقدر  المملكة  مناطق  مختلف  في  سكنية  ــدات  وح إلنشاء  إسكانيًا 

دينار. مليون   119.1 بقيمة 

ما زالت موازنة وزارة اإلسكان ال تلبي احتياجات المواطنين
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أنجلينا جولي تمنح 
ِّأوالدها حرية اختيار الدين!



العدد 3032  السبت 25 ديسمبر  2010 الموافق 19 محرم  1432 هـ

Saturday 25 December 2010, Issue No. 3032 2 Art 
Corner

زفاف ناعومي كامبل شائعة قد تتحقق في فبراير
عارضة  زفاف  تأجل  معلنة،  غير  وألسباب  متوقعة  غير  مفاجأة  في   [
ديسمبر/   7 إقامته  المقرر  من  كان  الذي  كامبل  ناعومي  اإلنجليزية  األزياء 
إمكانية  أن  علمًا  المقبل،  العام  من  شباط  فبراير/  إلى  الجاري  األول  كانون 
ــراً  أم يعتبر   - قيل  كما   - ديسمبر  ــن  م الــســابــع  ــي  ف ــاف  ــزف ال حفل  ــة  ــام إق
معبد  مدير  إبالغ  من  بداية  بالحفل  خاصة  تنظيمات  أي  لغياب  مستحياًل، 

األقصر برغبة العارضة في اتمام مراسم زفافها في المعبد.
بناء  جاء  التأجيل  قرار  إن  فرج  سمير  األقصر  محافظ  قال  جانبه،  ومن 
ستقيم  أنها  إلى  مشيراً  كامبل،  ناعومي  اإلنجليزية  العارضة  رغبة  على 
طريق  في  وليس  األقصر،  معبد  في  الموجودة  الربوة  أعلى  زفافها  حفل 
الكباش أو داخل جدران المعبد، والفتًا إلى أن تلك الربوة تشهد دوريًا إقامة 
قبل  كامبل  زارته  الذي  حتشبسوت  معبد  في  كما  واستقبال  عشاء  حفالت 

أسبوعين وتناولت على ربوته عشاءها.  
المقرر  الموعد  قبل  الــزفــاف  حفل  تأجيل  عن  ــالن  اإلع عــدم  سبب  وعــن 
من  ليس  لكن  أسبوعين،  قبل  التأجيل  خبر  تلقى  إنــه  فــرج  قــال  سابقًا، 
يخص  أمر  ألنه  آخر  موعد  أي  تحديد  أو  التأجيل،  ذلك  إعالن  اختصاصه 

العارضة وحدها.
الحصول  يتطلب  األثرية،  المعابد  أحد  داخــل  زفــاف  إقامة  فكرة  وألن 
على موافقات من عدة جهات في مقدمتها المجلس األعلى لآلثار المصرية، 
قرار  يتحول  فقد  العليا،  مصر  آثــار  هيئة  عن  فضاًل  األقصر،  معبد  وإدارة 
الجهات،  تلك  كل  بين  التنسيق  يتم  لم  إن  الحفل،  بإلغاء  قرار  إلى  التأجيل 
وهو األمر الذي غاب عن المسئولين قبل اإلعالن عن إقامة حفل الزفاف في 
عيد،  محمد  سلطان  األقصر  معبد  مدير  من  كل  أكد  إذ  ديسمبر،  من  السابع 
أي  يتلقيا  لم  أنهما  المصري،  بدري  األقصر  بمحافظة  اإلعالم  إدارة  ومدير 
األقصر،  معبد  في  زفاف  إقامة  تطلب  رسمية  جهة  أية  من  إخطار  أو  طلب 
داخل  كامبل  ناعومي  زفاف  حفل  إقامة  خبر  عن   عرفا  أنهما  إلى  مشيرين 

المعبد من الصحافة.
ذا  زفــاف  حفل  فبراير  في  فعليًا  االقصر  ستشهد  هل  السؤال،  يبقى  إذاً 
طابع عالمي للعارضة ناعومي كامبل، أم سيدفع غياب عمليات التنسيق 
عن  التخلي  إلى  اإلنجليزية  بالعارضة  المعنية  المصرية  الجهات  بين 

رغبتها في إقامة زفافها بتلك المدينة األثرية؟

جوني ديب وفانيسا ثنائي نادر في الوسط الفني
الوصفة  عن  يتساءل  الجميع   [
السحرية لهذه العالقة، إذ إّن جوني 
ديب وفانيسا بارادي يشّكالن ثنائيًا 
قل مثيله في عالم األضواء، والسيما 
 12 منذ  بــدأت  ــذه  ه الحب  قصة  أن 
سنة وأثمرت طفلين: ليلي روز وجاك 
في  يشارك  الــذي  ديب  ويقيم  جــون. 
أخــيــراً  نــزل  ـــذي  ال ــح«  ــائ ــس »ال فيلم 
فرنسا  في  العالمية،  الــصــاالت  في 
وقد  الحسناء.  المغنية  حبيبته  مع 
»منذ  أنه  الهوليوودي  الممثل  أعلن 
في  مسرحية  أحضر  كنت  عامًا،   12
ظهره  مديراً  شخصًا  رأيــت  باريس. 
ــي. كــانــت  ــن ــرت ــح ــة س ــل ــوي ورقـــبـــة ط
أشبه بمنحوتة، لكّن هذه المنحوتة 
وقتها،  فانيسا.  وهو  اسم  لديها  كان 
التحية.  علّي  وألقت  صوبي  تقّدمت 
ــت بــأّنــي  ــرف ــذ تــلــك الــلــحــظــة، ع ــن وم
ـــه  ــص قـــدمـــّي وأّن ــم ــى أخ ــت ــرم ح ــغ م

قضي علّي«!

أنجلينا جولي تمنح 
ِّأوالدها حرية اختيار الدين!

] قاطعت الممثلة األميركية الشهيرة أنجلينا 
ذلك  مبررة  العام؛  هذا  األميركي  الشكر  عيد  جولي 
األوروبيين  »قتل  بعيد  االحتفاء  ترفض  بأنها 

للهنود الحمر أو األميركيين األصليين«. 
فرنسا  ــي  ف ــوع  ــب األس نهاية  جــولــي  ــت  ــض وأم
كما  ــت«،  ــس ــوري ت »ذا  الــجــديــد  لفيلمها  للترويج 
بالتبني  ابــنــهــا  ــالد  ــي م بــعــيــد  ــال  ــف ــت االح فــضــلــت 
يدعى  قارب  متن  على  باإلبحار  أعوام(   7( باكس 
الفرنسية  بالعاصمة  السين  نهر  في  »جوزفين« 
براد  وشريكها  عائلتها  ــراد  أف جميع  مع  باريس، 

بيت.
هــولــيــوود  نجمة  ــن  ع مــقــربــة  ــادر  ــص م ونــقــلــت 
بعيد  االحتفال  تفضل  أنها  إيتر«  ــوب  »ب لموقع 
وأنها  الشكر،  عيد  بعطلة  االحتفال  على  الميالد 
سنويًا  تجتمع  كانت  حيث  العيد؛  ــادات  ع تحب 

على  تحرص  وهي  وفاتها،  قبل  وأمها  أخيها  مع 
بغض  الستة،  أطفالها  إلــى  الــعــادة  هــذه  توريث 

النظر عن األبعاد الدينية للمناسبة نفسها.
»لدينا  »بــاراد«:  لمجلة  تصريحات  في  وقالت 
رف يحتوي على عدة كتب؛ منها اإلنجيل والقرآن 
والتوراة وكل شيء، سنأخذ أطفالنا إلى الكنائس 
كل  ونعلمهم  البوذية،  واالحــتــفــاالت  والجوامع 
الذي  الدين  اعتناق  وعليهم  والمعتقدات،  األديان 

يختارونه الحقًا«.
فقررت  أنيستون«  »جينيفر  بيت  طليقة  ــا  أم
واالســتــمــتــاع  المكسيك،  ــي  ف بالعيد  ــال  ــف ــت االح
صديقاتها.  ــدى  إح مع  الدافئة  الشمس  بأشعة 
أيضًا  إجــازتــهــا  ديــاز  كــامــيــرون  أمضت  ــا،  ــدوره ب
ألكس  الالعب  صديقها  مع  المكسيك  أشعة  تحت 

رودريجيز.
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تشارليز ثيرون ودور الـ »إف بي آي«
فيلم  في  تشارك  قد  ثيرون  تشارليز  الشقراء  الممثلة  أن  إلى  الصحافية  التقارير  بعض  أشارت   [
أي(  بي  )إف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  ظهور  قصة  يحكي  الذي  أيسوود،  كلينت  األسطوري  النجم 
في  هوفر  لعبه  الذي  الدور  إلى  إضافة  فيها،  تأسس  التي  واالجتماعية  السياسية  والظروف  للوجود، 

تأسيس هذه المنظمة األمنية األميركية.
تجسد  فيما  كابريو،  دي  ليوناردو  النجم  سيقدمه  البطولة  دور  أن  الصحافية  األخبار  وأضافت 
العمل  ــذا  ه يالقي  أن  المنتظر  ــن  وم أي(،  بــي  )إف  مؤسس  سكرتيرة  شخصية  تشارليز  النجمة 

السينمائي نجاحًا كبيراً، بالنظر إلى قيمة األسماء المشاركة فيه، إضافة إلى طبيعة موضوع الفيلم.

إليزابيث هيرلي تنفصل
 عن زوجها الهندي

] أعلنت الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي أنها انفصلت 
بضعة أشهر،  قبل  أرون نايار  الهندي  رجل األعمال  عن زوجها 

وسط شائعات حول عالقتها مع نجم »كريكيت« استرالي.
هيرلي  أن  البريطانية  أسوسيشن«  »برس  وكالة  وذكرت 
)45 عامًا( قالت في رسالة على صفحتها عبر موقع »تويتر«: 
بذلك  وعلم  أشهر  بضعة  قبل  انفصلنا  آرون  ـــي  وزوج »أنــا 

أصدقاؤنا وأفراد عائلتنا المقربون«.
عبر  ــن  ووري شاين  االسترالي  »الكريكيت«  العب  قال  كما 

الموقع إنه انفصل عن زوجته أيضًا.
ــن  ووري أن  كشفت  قــد  بريطانية  إعالمية  تقارير  وكــانــت 
فنادق  أحد  في  الماضي  األسبوع  معًا  ليلتين  أمضيا  وهيرلي 

لندن.

ناتالى بورتمان تؤسس 
شركه إنتاج للنساء فقط

غوينيث بالترو في 
»شكسبير إن لوف 2«

الشابة  األميركية  الممثلة  قـــررت   [
ــة  ــرك ـــس ش ـــي ـــأس ـــى بــــورتــــمــــان ت ـــال ـــات ن
الكوميدية،  األفالم  إنتاج  في  متخصصة 
الرئيسية  بــالــبــطــولــة  ــوم  ــق ت أن  ــرط  ــش ب
ناتالي  ــرت  ــق ــت اس ـــد  وق ــدات،  ــي ــس ال فيها 
ليكون  شارلي«  هانسم  »أفــالم  اسم  على 
إداراتها  في  تشاركها  التي  الشركة،  اسم 

المنتجة أنييت سافيتش.
األفــالم  تكون  أن  إلــى  الشركة  وتهدف 
فيلم  طابع  تحمل  بإنتاجها  تقوم  التي 
تم  الــــذي  ــه،  ــس ــف ن  »Knocked Up«
إنتاجه العام 2007، والذي تكلف إنتاجه 
بلغت  ــــرادات  إي وحــقــق  دوالر  مليون   30
المتحدة  الواليات  في  دوالر  مليون   148
إلى  اتجاهها  أن  بورتمان  أكدت  وقد  فقط، 
اقتناعها  من  يأتي  اإلنتاج  شركة  تأسيس 
لهن  تــكــون  أن  حقهن  ــن  م الــســيــدات  بــأن 
بشكل  قضاياهن  تناقش  التي  أفالمهن 

بسيط.
من جهة أخرى، انتهت ناتالى بورتمان 
من تصوير دورها في فيلم »Thor« حيث 

تقوم بدور »جاين فوستر«.
ــارب  ــج ت ـــالث  ث ــا  ــه ل ــى  ــال ــات ن أن  ــر  ــذك ي
 Love and« ـــالم  ألف ــاج  ــت اإلن مــجــال  ــي  ف
 »Other Impossible Pursuits
العــــــــــــــــــــام   »Hesher«و  ،2009 العام 
 »No Strings Attached«و  ،2010

الذي سيعرض العام 2011.

ثان  جزء  إنتاج  و»ميراماكس«  »وينستين«  شركتا  قّررت   [
أنتج  الذي  لوف«  إن  »شكسبير  الرومانسي  الكوميدي  الفيلم  من 
شكسبير  قصة  الفيلم  ويحكي   .1998 العام  في  منه  األول  الجزء 
أحالمه،  بفتاة  ويلتقي  والنقود،  األفكار  إلى  يفتقر  الــذي  الشاب 
لتلهمه كتابة أجمل أعماله المسرحية، وهو من بطولة: غوينيث 

بالترو وجوزيف فينز وجيفري راش.
وأصدرت »وينستين« و»ميراماكس« بيانًا أعلنتا فيه عزمهما 
نقطة  شكلت  ــرى،  أخ ــالم  أف إلــى  إضافة  للفيلم،  ثــان  جــزء  إنتاج 
تحول في عالم السينما. ولن يقتصر األمر على السينما، بل سيتم 

أيضًا إطالق أجزاء إضافية من أعمال تلفزيونية وترفيهية.
ثان  فيلم  إنتاج  على  العمل  سيتم  التي  ــرى  األخ ــالم  األف ومن 
داون،  تيل  داست  وفروم  وكوبالند،  وراوندرز،  سانتا،  »باد  منها: 
أجزاء  إنتاج  على  حاليًا  الشركتان  وتعمل  ــس«.  دان وي  وشــال 
جديدة من أفالم حظيت بشعبية كبيرة، من بينها فيلم »سكريم« 
 ،2011 نيسان  أبريل/  في  السينما  صاالت  في  سيعرض  الذي 

وفيلم »سباي كيدز«، الذي سيعرض في أغسطس/ آب 2011.
ونال الفيلم األميركي »شكسبير إن لوف«، 7 جوائز »أوسكار«، 
مادين،  جون  إخراج  من  وهو   ،1998 للعام  فيلم  أفضل  بينها  من 
تقدر  أرباحًا  حصد  حيث  التذاكر،  شباك  على  نجاحًا  حقق  كما 

بأكثر من 250 مليون دوالر، ونال جوائز وترشيحات عديدة.
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دور رابعة العدوية يستقر
 على صفاء سلطان

] بعد أخذ ورد حول اسم الممثلة التي ستجسد دور رابعة العدوية في مسلسل 
يتناول سيرتها، رست الشركة المنتجة على الممثلة صفاء سلطان بعد طرح أسماء 

عدة لتجسيد الدور مثل سوالف فواخرجي وكاريس بشار. 
رشا  المخرجة  ــع  م مشاهدها  حــالــيــًا  سلطان  صــفــاء  ــّور  ــص ت ثــانــيــة،  جهة  ــن  م
لوحات  في  للمشاركة  تستعد  كما  الخاصرة«.  من  »الــوالدة  مسلسل  في  شربتجي 

»مرايا 2011« مع الممثل ياسر العظمة والمخرج سامر برقاوي.
وتقف  األقنعة«  »سقوط  البوليسي  المسلسل  من  حلقتين  تصوير  من  انتهت  كما 
للمرة األولى أمام الممثل سلوم حداد في العمل الذي ألفه محمود الجعفوري ويتولى 

إخراجه حسان داوود.
ويتم  والمجرمين.  الجريمة  على  ترتكز  منفصلة  متصلة  حلقات  عن  عبارة  وهو 

الكشف عن الجريمة بذكاء ضباط األمن والمحققين.
التي  األبيض«  »الليث  هي  جديدة  شركة  إدارة  سلطان  تسلمت  آخر،  صعيد  على 
رأسمال  أّن  علمًا  والكوميدي،  واالجتماعي  التاريخي  بين  تتنوع  عدة  أعمااًل  ستنتج 

الشركة الجديدة كبير جداً.
لورا  الممثلين  بعد  اإلنتاج  إلــى  اتجهن  اللواتي  الممثالت  آخــر  سلطان  تعتبر 
اإلنتاج  تجربة  الماضي  العام  في  خاضت  كما  وغيرهما.  زيــدان  وأيمن  أبوأسعد 

التنفيذي من خالل مسلسل »بعد السقوط« للمخرج سامر برقاوي.
وكانت تسلمت بالنيابة عن الممثلة أمل عرفة جائزة »أدونيا« ألفضل ممثلة دور 

أول، عن دورها في »بعد السقوط« كونها المنتجة المنفذة.

كندة علوش تنضم لـ »فرقة ناجي عطا اهلل«

سوالف: لم أعتذر بل انسحبت من »روز اليوسف«
من  انسحابها  ــن  ع فــواخــرجــي  ـــوالف  س الممثلة  كشفت   [
دور  تجسد  أن  المقرر  مــن  ــان  ك حيث  الــيــوســف«  »روز  مسلسل 
روز  األصــل  لبنانية  وهي  المصرية  الصحافة  عالم  في  الرائدة 
ريهام  العمل  كاتبة  مــع  اختلفت  ســوالف  ألن  وذلــك  الــيــوســف، 
الحداد وقالت: »الكاتبة موهوبة ولكنها تتمسك بكل حرف كتبته 

وترفض تغييره، وتوافقها على ذلك ابنة روز اليوسف.
الوثائقي  بالعمل  أشبه  لكنه  السيناريو  على  اعترض  ال  وأنا 
إقناعهما  فــي  فشلُت  وعندما  التعديل،  مــن  قليل  ــى  إل ويحتاج 
بوجهة نظري فضلت االنسحاب، وأؤكد أنني انسحبت ولم أعتذر 
عن الدور ألنه مشروعي منذ البداية ولم أكن مجرد ممثلة مرشحة 
لتقديم الدور. وعلى رغم ذلك أؤكد أنني لم أنزعج من ذهاب الدور 
إلى الممثلة ليلى علوي ألنها فنانة مميزة، وأنا معجبة بتجربتها 

الفنية وكل ما تقدمه جيد«.

هل يعود طوني خليفة 
إلى »LBC« بعد انفصاله عنها؟

اليــــزال  عــنــهــا،  انــفــصــالــه  مــنــذ   [
محطة  يــذكــر  خليفة  طــونــي  ــي  ــالم اإلع
ويؤكد  الصحافية،  لقاءاته  كل  في   LBC
المحطة،  من  عليه  تنهال  العروض  أن 
الذي  »الجديد«  تلفزيون  يترك  لن  وأنه 
األسبوعي  برنامجه  شاشته  عبر  يقدم 

»للنشر«.
أيام  قبل  انتشرت  قد  شائعة  وكانت 
المحطة  بين  تجري  مفاوضات  ــول  ح

المفاوضات  وأن  الستعادته،  وطوني 
حيث  السعيدة،  خواتيمها  إلى  وصلت 
شاشتها  عبر  طوني  يطل  أن  المقرر  من 

في دورة برامجها الجديدة.
ان  أكد  المحطة  داخل  مسئول  مصدر 
الشائعة عارية عن الصحة، وأن طوني 
دورة  ــي  ف أقــلــه   LBC ـــ  ال ــى  إل يــعــود  ــن  ل
شبه  أصبحت  الــتــي  المقبلة  الــبــرامــج 

مكتملة.

على  علوش  كندة  ة  السوريَّ الفنانة  وافقت   [
مع  اهلل«  عطا  ناجي  »فرقة  مسلسل  في  المشاركة 
خالل  يعرض  أّنْ  ر  المقرَّ من  الذي  إمام،  عادل  الفنان 
في  لها  الثاني  هو  العمل  ليكون  المقبل،  رمضان 
خالل  قته  حقَّ الــذي  النجاح  بعد  ة  المصريَّ الدراما 
»أهل  مسلسل  في  دورها  خالل  من  الماضي  رمضان 

كايرو«.
ـــام،  إم عــــادل  بــطــولــة  اهلل«  عــطــا  ــي  ــاج ن »فــرقــة 
ونضال  ــزي،  رم وعمرو  وأنوشكا،  علوش،  وكندة 
تأليف  غطاس،  صفوت  إنتاج  المسلسل  الشافعي، 
وسيصوره  ــام،  إم رامــي  ــراج  وإخ معاطي،  يوسف 
معاينة  اآلن  يتم  حيث  ة،  العربيَّ البالد  من  عدد  في 
ــدء في  ــب ــة، وســيــتــم ال ــيَّ ــارج ــخ ــن الــتــصــويــر ال ــاك أم
ومن  لــه،  التحضيرات  انتهاء  فــور  العمل  تصوير 
ة  الداخليَّ الديكورات  في  التصوير  يبدأ  أن  المتوقع 

مع بداية العام الجديد.
باستكمال  ــا  ــًن راه تــقــوم  عــلــوش  كــنــدة  أنَّ  يــذكــر 
الفنان  مــع  »الفاجومي«  فيلم  فــي  دورهـــا  تصوير 
الكبير  الشاعر  سيرة  يتناول  الذي  الصاوي،  خالد 
انتهاء  على  ــام  أيَّ ة  عدَّ لها  ويتبقى  نجم،  فؤاد  أحمد 

صوير. التَّ
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ليلى علوي تنتظر »ليلة الرؤية«
بها  تتمتع  التي  الواسعة  والنجومية  الشهرة  رغم  على   [
الفنانة ليلى علوي كممثلة صاحبة مشوار سينمائي حمل إلى 
األفــام،  من  مهمًا  عــدداً  المصرية  السينما  كاسيكيات  قائمة 
وقد عملت فيها وهي طفلة صغيرة في مرحلة السبعينيات مع 
تشعر  لم  فإنها  تقريبًا،  النجوم  وكل  والكّتاب  المخرجين  كبار 
دائمًا  تحاول  أنها  مؤكدة  كله،  الفني  مشوارها  عن  بالرضا 
لديها  إن  حيث  بها،  تقم  لم  أدوار  تقديم  وتتمنى  المزيد،  تقديم 

طاقة ضخمة لصنع ما لم تصنعه.
قريبًا  عــلــوي  ليلى  الفنانة  أعــمــال  جـــدول  على  ــه  أن يــذكــر 
عبدالقوي  جال  محمد  تأليف  الرؤية«  »ليلة  مسلسل  دخولها 
الــذي  ــر  األج على  ــفــق  اتُّ بعدما  ــك  وذل حسين،  ــاب  رب ـــراج  وإخ
األجر  شعبان  عصام  المنتج  قبل  من  رفــض  بعدما  يرضيها 
نجوم  باقي  اختيار  جــاري  وحاليًا  علوي،  ليلى  طلبته  الــذي 
كانون  يناير/  شهر  خال  التصوير  لبدء  استعداداً  المسلسل 

الثاني 2011.

أمل 
بوشوشة 

تحلم 
بتقمص 
شخصية 
ثورية 

جزائرية
مسقط  فــي  وجـــودهـــا  بــمــنــاســبــة   [
رأسها في مدينة وهران )450 كلم غرب 
شرف  كضيفة  تألقت  حيث  الجزائر(، 

العربي  للفيلم  الرابع  الدولي  المهرجان 
أمل  الفنانة  أكـــدت  حــالــيــًا،  المتواصل 

أفام  بتمثيل  أنا  »شغوفة  بوشوشة: 
من  الكثيرات  ونــضــاالت  بطوالت  عن 

مواطناتي«.
»ذاكــرة  مسلسل  بطلة  ـــددت  وش

ألدوار  تجسيدها  أن  على  الجسد« 
الجزائر،  تاريخ  في  بــارزات  نساء 
ويعكس  األعماق  في  يسكنها  أمر 

ميوالتها للفن السابع، مشيرة إلى 
تعبر  أفــام  إلــى  الجزائر  حاجة  أن 

عن الكثير من مكنوناتها. بهذا الصدد 
في  رغبتها  عن  الشابة  الفنانة  أعربت 

تثمن  جادة  سينمائية  أعمال  في  االندراج 
على  الغني  وتراثها  وقيمها  الجزائر  رمــوز 

مدار أزيد من خمسمئة ألف عام.
ـــن تــلــقــيــهــا عــروضــًا  ــت أمــــل ع ــف ــش وك

سينمائية  ــال  ــم أع ــي  ف للتمثيل  كثيرة 
أتــى  ــا  ــره ــث أك إن  قــائــلــة  وتــلــفــزيــونــيــة، 

إعطاء  رفضت  أنها  بيد  ســوريــة،  مــن 
تفاصيل عن هذه العروض، موضحة 

أنها بصدد دراسة المسألة، وأعطت 
ستمنح  ــا  ــه أن قــويــًا  ــًا  ــاع ــب ــط ان

قد  ــا  وم األم  لبلدها  ــة  ــوي األول
أعماٍل  من  منتجوه  به  يجود 

ٍة. ٍة ودراميَّ سينمائيَّ

داليا البحيري تعاني من »أحالم مشبوهة«
باالنتهاء  حاليًا  تقوم  البحيري  داليا  الفنانة   [
بعد  السينما،  ــي  ف الفنية  ارتــبــاطــاتــهــا  جميع  ــن  م
مسلسل  تصوير  في  للبدء  تمامًا  التفرغ  ــررت  ق أن 
وتحديداً  الجديد،  العام  بداية  مشبوهة«  ــام  »أح
الثاني  كانون  يناير/  شهر  من  األول  األسبوع  في 
باختيار  هنداوي  سعد  المخرج  قيام  بعد  المقبل 

بقية نجوم العمل.
عقب عودتها من مهرجان مراكش منذ أيام، قالت 
داليا البحيري إنها تعد لمفاجأة تلفزيونية من خال 
مشبوهة«،  »أحام  مسلسل  في  جداً  المتميز  دورها 
وأنها ترفض تمامًا الحديث عن أي تفاصيل، مكتفية 
تقوم  التي  المهمة  القضايا  حول  يدور  مسلسل  بأنه 
أو  نسائية  شخصيات  حـــول  ــه  ــع ــائ ووق أحــداثــه 

رجالية تكون محور الموضوع.
فريد  ناهد  حماتها  إنتاج  من  المسلسل  أن  يذكر 
أنثى«  »صرخة  بعد  لهما  تعاون  ثاني  وهو  شوقي، 
زواجها  بعد  شوقي  فريد  ناهد  مع  لها  تعاون  وأول 

من فريد المرشدي ابن ناهد شوقي.

غادة عادل تبدأ تصوير »آخر أيام الحب«
عادل  غادة  الفنانة  بدأت   [
تصوير  فهمي  أحمد  والمطرب 
فيلمهما  ــي  ف مشاهدهما  أول 
من  الحب«  ــام  أي ــر  »آخ الجديد 
وإخـــراج  ــر،  ــاه م محمد  تأليف 

محمد جمعة. 
المشكات  الفيلم  ويناقش 
ــراد  أف فــي  تؤثر  التي  الزوجية 
ـــال،  ـــف ـــة األط ـــاص ــــــرة، وخ األس
من  تواجههم  التي  والعراقيل 
زوجين  بين  حــب  قصة  ــال  خ
العديد  ليكتشفا  سويًا  ارتبطا 
تواجههما  التي  المشكات  من 

على صعيد العائلتين.
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أكدت أنها تبحث عن الكيف وليس الكم في أعمالها الدرامية  

مها محمد »عقيمة« في »الحب أحيانًا ال يكفي«
مها  والــمــمــثــلــة  ــة  ــع ــذي ــم ال تــعــيــش   [
صعبة  نفسية  حالة  ـــام  األي ــذه  ه محمد 
ــاره  ــت ــــذي اخ ــل الـــرجـــل ال ــاه ــج بــســبــب ت
كمية  يــعــرف  ال  أنــه  ــًا  ــوص ــص وخ قلبها، 
على  قلبها  فــي  لــه  تكنها  التي  المشاعر 
لكي  وتلميحاتها  الكثيرة  محاوالتها  رغم 
في  ــي  وه واد  فــي  لكنه  ــه،  ل حبها  يعرف 
مواجهته  تقرر  ألن  يدفعها  مــا  ــر،  آخ واد 
الذي  األمــر  تجاهه،  بمشاعرها  وتخبره 
ــدت  وج بعدما  بــســعــادة  تشعر  جعلها 
تجاوبًا وترحيبًا ال يوصف من هذا الرجل 
كبيرة  لفترة  واحد  طرف  من  أحبته  الذي 

وأتعبها نفسيًا! 
الهامشية  الخطوط  هو  ذكره  سبق  ما 
المسلسل  في  مها  ستؤديه  ــذي  ال للدور 
أنساك«  كيف  »علمني  الجديد  المحلي 
منير  ــراج  وإخ سلطان،  إيمان  تأليف  من 
يناقش  اجــتــمــاعــي  عــمــل  وهـــو  ــي،  ــب ــزع ال
العديد من القضايا، منها الشك والخيانة 
بأسلوب رومانسي جميل، وهو من إنتاج 

باسم عبداألمير، ويقع في 30 حلقة. 
وأكــــــدت مــهــا فـــي تــصــريــح إلحـــدى 
في  مشاركتها  أن  الخليجية  الصحف 
المسلسل شرفية بعد أن قرأت السيناريو 
الخاص به وأعجبها، وخاصة أه مكتوب 
للمرة  ــرح  ــط ي ــوب  ــل ــأس وب جميل  بشكل 
ملمحة  ــة،  ــي ــدرام ال األعــمــال  ــي  ف األولــــى 
بعدما  المشاركة  على  وافــقــت  أنها  ــى  إل
حلقاته،  عدد  في  القليل  دورهــا  أن  عرفت 
بين  يحملها  التي  المعاني  في  والكبير 

جمهورها  ــدى  ل بصمة  سيترك  طياته، 
دوراً  له  تقدم  أن  عمل  كل  في  تحاول  الذي 

يرسخ في عقله. 
مجال  دخولي  »منذ  قائلة:  وأضافت 
وليس  الكيف  ــن  ع أبــحــث  وأنـــا  التمثيل 
أعمالي  اختيار  على  أحرص  ولذلك  الكم، 
اللواتي  الفنانات  من  لست  ألنني  بدقة 
لمجرد  األعمال  في  المشاركة  عن  يبحثن 
المسلسل،  حــلــقــات  جميع  ــي  ف الــظــهــور 

المشاهدين،  لدى  بصمة  ترك  دون  من 
مدوية،  نهايتهن  تكون  وبالتالي 

أدوارهن  ينسون  والمشاهدون 
ــات  ــق ــل ـــاء ح ـــه ـــت بـــمـــجـــرد ان

أحــاول  ولذلك  المسلسل، 
يكون  أن  المستطاع  ــدر  ق

ــع  ــي ــم ظــــــهــــــوري فــــــي ج
وتندرج  مؤثراً  أعمالي 

ــــداث  ــــــه أح ـــن ورائ م
تشد المشاهدين«. 

»ما  وتابعت: 
ــي  ــن ــع ســـبـــق دف

في  للمشاركة 
ـــذي  ــل ال ــم ــع ال
ســــيــــعــــرض 

قــــريــــبــــًا عــلــى 
أبوظبي،  شاشة 

ــي  ــن ـــــى أن بــــاإلضــــافــــة إل
باسم  لمنتجه  وتقدير  ــرام  ــت اح كــل  ــن  أك
الزعبي،  منير  المميز  ومخرجه  عبداألمير 
جوية  ــران  ــي ط مضيفة  ــو  ه فيه  ودوري 

حالة  تعيش  عمرها  من  الثاني  العقد  في 
وهذا  شخصًا  تحب  ألنها  صعبة  نفسية 

الشخص ال يعرف مشاعرها تجاهه«. 
نخبة  يضم  المسلسل  أن  إلى  وأشارت 
حسين،  هـــدى  مــثــل  الــنــجــوم  ــن  م مــمــيــزة 
أسمهان  الــفــضــالــة،  ــام  ــه إل ــن،  ــي أم خــالــد 
العجيمي  محمد  سالم،  سلمى  توفيق، 
ملمحة  الخليج،  فناني  من  كبيرة  ونخبة 
مع  مشاركتها  أن  إلى 
هــــؤالء الــنــجــوم 
ـــة  ـــاف هـــــي إض
ها  ر ا لمشو

الفني. 

حسن عسيري يؤكد استمراره مع المخرج الطخيم

»الصدف« تبدأ تصوير مسلسل »الخادمة«
] بدأت »شركة الصدف لإلنتاج الصوتي والمرئي« أخيراً 
المسلسالت  من  وهو  »الخادمة«  الجديد  المسلسل  تصوير 
جديدة  اجتماعية  زوايا  خالل  من  درامية  صوراً  تحمل  التي  
السعودية  الدرامية   األعــمــال  في  سابقًا  مناقشتها  يتم  لم 
والخليجية والعربية، حيث يدخل في عمق النفس اإلنسانية 
بكل  الثراء  رغبات  على  الحصول  خالل  من  البشر  ومطامع 

الوسائل المشروعة وغير المشروعة!.
الدرامي  الفن  نجوم  من  كبيرة  نخبة  العمل  في  يشارك 
ــرح، راشــد  ــف ــم ــم حــســيــن، مــحــمــد ال ــري ــودي مــنــهــم: م ــع ــس ال
الشمراني، سناء بكر يونس، علي الهويريني، علي إبراهيم، 
عبدالعزيز  أحــمــد،  بــدريــة  الحجي،  محمد  الــحــربــي،  خالد 
فيصل  الغامدي،  ــرزوق  م السكيرين،  عبدالعزيز  المبدل، 
العمري، أحمد القحطاني، عبداهلل القحطاني، سارا اليافعي، 
وغيرهم،  ومهرة  فضل  شيما  الجراش،  سلوى  العلي،  أمينة 

الطخيم،  خالد  إخراج  ومن  حمزة،  عالء  الكاتب  تأليف  وهو 
مع  التعاون  مواصلة  مــجــدداً  عسيري  حسن  يؤكد  وبذلك 
التلفزيونية  والــمــســلــســالت  األعــمــال  ــي  ف نفسه  الــمــخــرج 
حين  الكوميدية،  وأيضًا  التراجيدية  منها  تنوعها،  بمختلف 
»بيني  الكوميدي  المسلسل  إخــراج  في  الطخيم  خالد  نجح 

وبينك 4« الذي تم عرضه في رمضان الماضي .
حسين  ــم  ــري م الــفــنــانــة  الــعــمــل  بطلة  ـــدت  أب جهتها،  ــن  م
شركة  مــع  »الــخــادمــة«  مسلسل  فــي  بالمشاركة  سعادتها 
إن  بقولها  وأضافت  والمرئي«.  الصوتي  لإلنتاج  »الصدف 
هذا العمل سيكون بالنسبة إليها بمثابة نقلة جديدة ومتميزة 
في مجال األعمال الدرامية، حيث ستقدم دور »جوري« الذي 
رفضت  إنها  وقالت  المسلسل.  أحداث  في  رئيسيًا  دوراً  يعتبر 
خمسة عروض أخرى حديثًا، ألن هذا الدور أعجبها كثيراً منذ 

أن قرأت النص الذي كتبه المبدع عالء حمزة.

في مسلسل »الحب ال يكفي« 
منصف حمزة 

يوقع زينة كرم 
في حب معلمها 

أحمد إيراج
تصوير  ــدء  ــب ل ـــرم  ك ــة  ــن زي الــمــمــثــلــة  تستعد   [
األيــام  في  يكفي«  ال  »الحب  مسلسل  في  مشاهدها 
المقبلة، تأليف منصف غازي حمزة، وإخراج محمد 
الطوالة، حيث تجسد شخصية »الزين« وهي شابة 

تعشق الموسيقى بجنون، ورومانسية الطباع.
مالمح  عــن  بــالــكــثــيــر  لــلــصــحــافــة  تــبــح  لــم  ـــرم  ك
ــرق  أح أن  أريـــد  ال  ــول:  ــق ــال ب ــت  ــف ــت واك شخصيتها 
بسرد  المشاهدة  متعة  الجمهور  ـــرم  وأح القصة 
بشكل  لكن  الشخصية،  ومحاور  المسلسل  أحداث 
إلى  تميل  ــن«  ــزي »ال تدعى  فتاة  دور  سأجسد  ــام  ع
تصرفاتها  في  الشاعرية  ـــواء  واألج الرومانسية 
خريجة  وهي  بالموسيقى.  ومهووسة  وحياتها، 
القدر  فيجمعها  الموسيقية  األكــاديــمــيــات  إحــدى 
ـــالل«  ــن فــي الــمــعــهــد ويــدعــى »ط ــي ــدرس ــم ــد ال ــأح ب
بين  الموسيقى  جامعة  بحبه،  فتقع  إيراج(  )أحمد 
تفاصيل  من  القدر  بهذا  »أكتفي  وأضافت:  قلبيهما. 

الدور كي أثير التشويق والمفاجأة لدى المشاهد«.
ــازي  غ منصف  تأليف  ــن  م المسلسل  أن  يــذكــر 
هدى  فيه:  ويشارك  الطوالة،  محمد  وإخراج  حمزة، 
كرم،  زينة  ــراج،  إي أحمد  المنصور،  محمد  حسين، 
بــدور  ــي،  ــارون ــب ال عــبــداهلل  شـــوق،  الــمــجــرن،  لطيفة 
الشباب،  النجوم  من  مجموعة  إلى  إضافة  عبداهلل، 

وسيعرض على تلفزيون »الراي«.
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»عميان« يغير اسم »سوق الحراج« في الرياض
] يقوم فريق عمل مسلسل »عميان« بتصوير 
مدينة  ــي  ف الشميسي  ــي  ح ــي  ف مــشــاهــده  ـــى  أول
من  عدد  في  التصوير  ديكورات  وتقع  الرياض، 
المسلسل.  نص  يحكيه  ما  وفق  الشعبية  البيوت 
ويحوي »عميان« في طياته العديد من المواقف 
الساحة  على  جديد  بلون  والكوميدية  الدرامية 

المحلية وعلى السياق نفسه.
كاميرات  ــدث  ــأح ب سيصور  العمل  أن  يــذكــر 
بطولة  ــن  م وهــو  حــالــيــًا،  ــودة  ــوج ــم ال التصوير 
الكاتب  وتأليف  الــحــيــان،  فهد  الفنان  ــاج  ــت وإن
فواز  مطرب  ماجد  الفنان  وبطولة  العزاز،  ناصر 
الرويلي  ميسون  والفنانة  الجابر  سارة  والفنانة 

والفنان بشير غنيم وعدد من فناني الخليج.

الوجوه  من  العديد  يضم  العمل  أن  إلى  يشار 
قناة  حفل  في  اختبارها  تم  التي  الجديدة  الفنية 
الفنية  الــمــواهــب  الستقطاب  ــاض  ــري ال فــي  ــي  دب
شاشة  على  ــى  األول للمرة  تظهر  التي  الجديدة، 

التلفزيون.
ثانيًا  جــزءاً  نظريًا،  »عميان«،  مسلسل  ويعد 
الحيان،  أكده  ما  وفق  المليون«  »رحلة  لمسلسل 
شهر  قبيل  المسلسل  يــعــرض  أن  الــمــقــرر  ومــن 

رمضان المقبل على قناة »دبي الفضائية ». 
»ســوق  ــم  اس يحمل  ــان  ك العمل  ــذا  ه أن  يذكر 
أخيراً،  المسلسل  اســم  تغير  أنــه  بيد  الــحــراج«، 
نهائيًا  اسمًا  »عميان«  على  العمل  فريق  واستقر 

للمسلسل.

ندى فاضل: لجأت إلى مشعوذة
 لفك عقدة زواجي فأصابتني بالشلل

مشعوذة  إلــى  لجأت  أنها  فاضل،  نــدى  اللبنانية  والفنانة  المذيعة  كشفت   [
المشعوذة  حقيقة  كشفت  بعدما  أنها  إال  ـــزواج،  ال في  عقدتها  فك  في  لمساعدتها 
التي  المشعوذة  إلى  ذهبت  أنها  إلى  مشيرة  الشلل،  من  بحالة  األخيرة  أصابتها 
عرفتها عن طريق صديقة كانت تمر للظروف النفسية واالجتماعية والمادية نفسها 
باصطحاب  تقوم  أن  مقابل  تعانيه  مما  بتخليصها  ــدت  ووع بها،  تمر  كانت  التي 
صديقاتها الخليجيات إلى زيارة المشعوذة، مشيرة إلى أن 50 في المئة من النساء، 

بمن فيهن المحجبات والملتزمات، يأتين »العرافات«، فما بالنا بغير الملتزمات؟. 
السيئة،  وظروفها  ضعفها  لحظات  عن  الحديث  من  تخجل  ال  أنها  فاضل  وأكدت 
الذي  الليل«  »فتاة  دور  يكون  أن  نافية  الجيدة،  الزوجة  مواصفات  تمتلك  وأنها 
رفضته سببًا في ابتعادها عن التمثيل، وقالت النجمة اللبنانية، في تصريح إلحدى 
وسائل اإلعالم العربية، إنها لم تخجل من االعتراف بالخطأ الذي ارتكبته في لحظة 
تحتم  ورسالتها  بها،  تمر  كانت  التي  السيئة  الظروف  بسبب  وإحباط  إيمان  ضعف 

عليها أن تكون صادقة مع نفسها واآلخرين.

الشطي وبوشهري في القفص الذهبي
بــشــار  ـــان  ـــان ـــن ـــف ال ودع   [
ــري  ــه ــوش ــي ومـــحـــمـــود ب ــط ــش ال
العزوبية  عالم  تامة  سرية  في 
بمحض  الذهبي  القفص  ــال  ودخ
ــي  ــط ــش ــــار ال ــــت ــــا، واخ ــــم ــــه إرادت
وبوشهري أن يكون خبر الزواج 
ــة لــكــي يــتــفــاجــأ  ــاي ــغ ــل ســـريـــًا ل
جــمــهــورهــمــا بــالــعــرس. تـــزوج 
يعمل  كويتية  أسرة  من  الشطي 
بينما  الفني،  الوسط  في  أبناؤها 
اختار بوشهري زوجته وشريكة 
حــيــاتــه مـــن دولـــــة اإلمـــــــارات، 
ويتوقع أن يقيم كل منهما الشهر 
الــمــقــبــل عــرســًا خــاصــًا بــاألهــل 

واألقارب بهذه المناسبة.

بدء تصوير الجزء الثاني لـ »قصة هوانا«
في  القفاص  محمد  البحريني  المخرج  كاميرا  ــدأت  ب  [
هوانا«  »قصة  رائعته  من  الثاني  الجزء  لتصوير  الـــدوران 

.MBC الذي بدأ عرض الجزء األول منها على قناة
رومانسية  قصصًا  منفصلة  حلقات  في  العمل  ويحكي 
عمل  أضخم  يعد  فيما  الخليجية،  البيئة  من  نابعة  واقعية 
الذين  الشباب  الخليج  نجوم  مــن  نخبة  يضم  رومــانــســي 
زهرة  الفنانة  مثل  العمل،  من  األول  الجزء  في  يشاركوا  لم 
عرفات، هيفاء حسين، شيماء سبت، فاطمة عبدالرحيم، هبة 
اإلماراتية،  وئام  عبدالسالم،  هيا  الزدجالي،  إبراهيم  الدري، 
محمود  عبداهلل،  ابتسام  الخرجي،  زهرة  العطاوي،  ابتسام 
باإلضافة  الحربي،  وإبراهيم  الصيرفي،  محمد  بوشهري، 
أمين،  خالد  الفنان  مثل  األول  الجزء  في  شاركوا  آخرين  إلى 
حسين  ــالم،  ــب ال ــاري  ــش م ــداهلل،  ــب ع يعقوب  البريكي،  خــالــد 
المال،  صالح  حسين،  غازي  صمود،  بهمن،  عبداهلل  المهدي، 
يوسف،  شفيقة  علي،  سعاد  حمادة،  باسمة  النبهان،  جاسم 

جاسم،  عبدالعزيز  محمد،  ومروة  قريش،  سعيد  أحمد،  أنور 
وفاء مكي وآخرون.

ستشرف  ــذي  ال المسلسل  من  الثاني  الجزء  في  الجديد 
الفني«  والتوزيع  لإلنتاج  مــرادي  »مؤسسة  إنتاجه  على 
MBC، هو اشتمال كل حلقة منه على أغنية تصدى  لصالح 
كلماتها  ــف  وأل محمود،  ــادل  ع البحريني  الفنان  لتلحينها 
من  نخبة  يؤديها  أن  على  الهاشل،  عارف  البحريني  الشاعر 
السوري  للتصوير  يتصدى  فيما  الخليج،  في  الغناء  نجوم 
مازن بركات، الذي يعد من العمالقة في مجاله على مستوى 

الوطن العربي.
ضم  على  العمل  فــي  ــرص  ح القفاص  المخرج  أن  يــذكــر 
وجوه  إلى  إضافة  البحرينية  والكوادر  الفنانين  من  الكثير 
شابة واعدة، كما كان دأبه في األعمال الدرامية السابقة التي 
القديرة  الفنانة  مع  الخميس«  »زوارة  مسلسل  آخرها  كان 

سعاد عبداهلل.
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بعد أن استمر بثه بشكل يومي لمدة 25 عامًا

الري كينغ يسدل الستار على أشهر برنامج حواري تلفزيوني
األميركي  الــبــرامــج  ومــقــدم  الصحافي  ــع  وض  [
الشهير  التلفزيوني  لبرنامجه  نهاية  كينغ  الري 
»سي  قناة  على  يقدمه  ظل  الذي  اليف«  كينغ  »الري 

إن إن« األميركية على مدار ربع قرن.
من  حلقة  آخـــر  الــمــاضــي  األســبــوع  كينغ  ـــدم  وق
معه  حــامــًا  عليه  الستار  يسدل  أن  قبل  برنامجه 
عالم  مــن  كبيرة  أســمــاء  مــع  الــذكــريــات  مــن  سلسلة 
ــراد  وأف قدامى  ــاء  وزم والرياضة  والفن  السياسة 

عائلة.
وقال كينغ في بداية الحلقة األخيرة من برنامجه 
الذي استغرق ساعة كاملة: »مساء الخير وأهًا بكم 
كنت  إن  القول  الصعب  من  اليف،  كينغ  الري  آخر  في 
أن  علي  بالسهل  ليس  سيأتي،  اليوم  هذا  أن  أعــرف 

أقول هذه الكلمات«.
األميركي  الرئيس  ــف  وص مسجل  مقتطف  ــي  وف
اإلذاعة«،  عمالقة  من  »واحد  بأنه  كينغ  أوباما  باراك 
أرنولد  واليته  المنتهية  كاليفورنيا  حاكم  أعلن  فيما 
مانحًا  كينغ«،  الري  »يوم  الخميس  يوم  شوارزنيغر 

كينغ عدة ساعات لاحتفال بهذا الشرف.
األميركية  المحطة  ترك  اعتزامه  أعلن  كينغ  وكان 
في يونيو/ حزيران الماضي، وقال وقتها إنه يرغب 
في قضاء مزيد من الوقت مع أسرته، لكنه سيواصل 
خال  إن«  إن  ــي  »س لشبكة  خــاصــة  بــرامــج  تقديم 

األحداث الكبرى.
الــعــام  مــنــذ  اليـــف«  كينغ  »الري  ــج  ــام ــرن ب وظـــل 

حيث  والمشاهير،  للساسة  إجبارية  محطة   1985
قادة  ومن  األميركيين  الرؤساء  من  عــدداً  استضاف 

العالم. وزعماء 
تشرين  نوفمبر/   19 في  ولد  كينغ  الري  أن  يذكر 
هو  األصلي  كينغ  الري  اسم   .1933 العام  من  الثاني 

.Lawrence Harvey Zeiger
مهاجرة  روسية  يهودية  ــرة  ألس كينغ  الري  ولــد 
قلبية  بأزمة  ــده  وال توفي  بنيويورك.  بروكلين  في 
ــرت  ــط ــره واض ــم ــن ع ــي الــتــاســعــة م ـــو ف ــأة وه ــاج ــف م

الري  لتربية  المعونات  على  العيش  ــى  إل ــه  ــدت وال
وأخيه الصغير. أثرت وفاة والده فيه، وفقد اهتمامه 
اتجه  الثانوية  المدرسة  من  تخرجه  بعد  بالدراسة. 
يحلم  الري  كــان  والــدتــه.  لمساعدة  العمل  إلــى  الري 
منذ سن الخامسة أن يعمل في اإلذاعة، وكان من يقلد 
العشرينيات  بلوغه  عند  الراديو.  مذيعي  صغره  في 
 United شركة  في  الطرود  بإيصال  يعمل  الري  كان 
مجال  في  يعمل  أن  األمل  وفقد   Parcel Service

اإلعام.
اس«  بي  »سي  قناة  في  العاملين  أحد  كينغ  التقى 

الــذي  ميامي  ــى  إل بالتوجه  نصحه  الــذي   )CBS(
تتوافر  وكانت  اإلعــام،  مجال  في  ناميًا  سوقًا  كانت 
مجال  في  الخبرة  قليلي  ألشخاص  العمل  فرص  فيها 
مجال  في  عمًا  طويل  بحث  بعد  الري  وجد  ــام.  اإلع
تدعى  الفترة  تلك  في  صغيرة  إذاعــة  في  التنظيف 
تعيينه  تم  مذيعيها  أحد  استقالة  بعد   .)WIOD(
سنة  أيــار  مــايــو/  شهر  مــن  الفاتح  فــي  وقــام  مكانه 
صباحًا  التاسعة  من  جي  كدي  له  بث  بــأول   1957
والنشرات  األخبار  نشرات  في  كذلك  عمل  الظهر.  إلى 
في  دوالراً   55 يبلغ  ـــراً  أج يتلقى  وكـــان  الرياضية 
الري  من  اسمه  بتغيير  المحطة  مدير  قام  األسبوع. 
عرقي  مدلول  له  كان  زيغر  ألن  كينغ،  الري  إلى  زيغر 
مقابات  بإجراء  ذلك  بعد  بدأ  المدير.  إلى  بالنسبة 
على   Pumpernik’s restaurant مطعم  عند 
يقوم  كان  الظهيرة.  عند  يبث  لبرنامج  ميامي  شاطئ 
بإجراء مقابلة مع كل شخص يدخل المطعم، وكانت 

أول مقابلة له مع نادلة في المطعم.
يتناول  ــواري  ح برنامج  بتقديم  قــام   1960 في 

مواضيع ساخنة في تلك الفترة.
تقديم   1985 سنة  من  يونيو  في  كينغ  الري  بــدأ 
كينج  يقول  ــف«.  الي كينغ  »الري  الشهير  برنامجه 
الميكروفون«  »سيد  بـ  أميركية  مجلة  وصفته  الذي 
إنه ينطق أكثر من 18 ألف كلمة في المتوسط باليوم 
الواحد، إذ تمكن خال مشواراه اإلذاعي والتلفزيوني 
شخصية.  ألــف   40 من  أكثر  مع  مقابات  ــراء  إج من 
جديداً  عقداً   2004 العام  وقع  قد  كينغ  الري  وكــان 
58 مليون دوالر ليصبح  مع قناة »سي إن إن« بقيمة 
ــة  اإلذاع صناعة  تاريخ  في  ــًا  دخ األعلى  الصحافي 
الجديد  االتفاق  وبموجب  العالم،  في  والتلفزيون 
مرتبًا  كينج  يتقاضي  أعوام  أربعة  لمدة  يستمر  الذي 
سنويًا قدره حوالي 15 مليون دوالر، فضًا عن مزايا 
خاصة  طــائــرة  استخدام  تتضمن  مغرية  إضافية 
عمله  ومكان  نيويورك  في  منزله  بين  تنقله  لتسهيل 

في لوس أنجليس.
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محمد عبده ليلة رأس السنة في مهرجان الدوحة العاشر 

مهرجان الدوحة الغنائي يعود بعد غياب »ع هوا لبنان«
§  الوسط - المحرر الفني

شهر  من   27 الـ  بتاريخ  العام   هذا  العاشرة  دورته  في  الغنائي  الدوحة  مهرجان  يعود   [
نجوم  بها  يشارك  غنائية  فنية  ليال  خمس  لمدة  ويستمر   ،2010 األول  كانون  ديسمبر/ 
ديسمبر،   31 بتاريخ  المهرجان  ليالي  عبده  محمد  العرب  فنان  يختتم  حيث  العربي،  الطرب 

ليكون بذلك أول مطرب يغني في السنة الجديدة 2011.
ويفاجئ  سنتين،  لمدة  غاب  الــذي  المهرجان  هذا  عــودة  األصيل  الطرب  محبو  ويترقب 
الحي  وهو  ــى،  األول للمرة  يقام  جديد  مكان  في  الحفالت  تقام  حيث  العام،  هذا  الفن  محبي 

الثقافي »كتارا« الذي يحتضن كل فعاليات المهرجان وهو مفخرة البناء المعماري في قطر.
وتطرح اللجنة المنظمة على لسان رئيس لجنتها محمد المرزوقي، أسماء عدد من النجوم 
الذين تأكد حضورهم هذا العام، وهم: نجم المهرجان محمد عبده الذي ساهم عبر صوته في 
إحياء 8 مهرجانات سابقة، وتشاركه في الليلة ذاتها وللمرة األولى الفنانة التونسية لطيفة، 

في حضور الفت لها بعد أن قدمت آخر ألبوماتها باللهجة الخليجية.
سنوات،  لست  امتد  طويل  غياب  بعد  له  عــودة  في  أبوبكر  أصيل  النجم   كذلك  ويشارك 

ويشارك مع النجمة أحالم في ليلة غنائية مميزة ينتظرها محبو أصيل وأحالم.
خالل  حضوره  أكد  الذي  المهندس  ماجد  المحبوب  الفنان  أن  المرزوقي  محمد  وأضــاف 
سنوات مشاركته السابقة، سيكون ضمن األسماء المميزة هذا العام، وخصوصًا بعد نجاح 
وفهد  الكبيسي  وعيسى  الفهد  سعد  القطريين  النجوم  جانب  إلى  »أذكريني«  األخير  ألبومه 

الكبيسي.
وعدنا  كما  اهتمامنا  محط  ستكون  اللبنانية  األغنية  »أن  المنظمة  اللجنة  رئيس  أكد  كما 
واحتفاء  تكريمًا  له  عنوانًا  لبنان«  هوا  »ع   شعار  المهرجان  وأطلق  سنتين«،  قبل  الجمهور 
تكريم  هناك  وسيكون  خالدة،  أعمااًل  العربية  لألذن  قدمت  التي  العريقة  اللبنانية  باألغنية 
وستقدم  وهبي،  وفيلمون  ناصيف  وزكي  رحباني  ومنصور  عاصي  وهم  لروادها  مميز  فني 
نماذج من أعمالهم الكبيرة بأصوات نجوم الطرب اللبناني يتقدمهم الموسيقار ملحم بركات 
الشاب   والنجم  زين  ملحم  المحبوب  والفنان  حنا  طونا  العريق  والفنان  كرم  نجوى  والنجمة 
إعالمي  وبحضور  خاصة  استعراضية  بفرقة  مدعمة  خاصة  لبنانية  ليلة  في  زبيب  أيمن 

وفني كبير. 
المقبلة،  األيام  خالل  تباعًا  عنها  النقاب  سيكشف  األغنية  تاريخ  في  ومهمة  كبيرة  أسماء 

ومفاجآت فنية ستفرح قلوب محبي الغناء الشرقي العريق.
 FM الخليج«  »صوت  إذاعــة  أثير  وعلى  قطر  تلفزيون  على  حصريًا  المهرجان  وسيبث 

وإذاعة قطر.
doha–song.net  .www ويتضمن  وقد أطلقت اللجنة المنظمة موقعًا خاصًا بها وهو 
 Face book صــــفحات  على  الدخول  المتابعين  وبإمكان  المهرجان،  عن  عامة  معلومات 
ونــجــوم  لــيــالــي  حـــول  والتعليقات  ــور  والــص ــار  ــب األخ لــتــبــادل   ،Twitterو   Flicker و 

المهرجان.
كذلك خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان رقمًا خاصًا للتواصل وإرسال األخبار للمحبين 

.2220A408 :وهو  BlackBerry والمتعاملين مع جهاز الـ
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ويلك من اهلل - أمل حجازي

ويل - أسماء لمنور

إيما تجيني - عبادي الجوهر

راحت عليك - حسين الجسمي

أنا غنيت - عباس إبراهيم

دايما - سامو زين

اخترت صح - تامر حسني

حلوه - قمر

مش كل يوم - عصام كاريكا

الزم تسمع - إيهاب توفيق

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

عربية
جواد العلي يغني بالفصحى

] يستعد الفنان جواد العلي خالل األيام القليلة المقبلة لتسجيل أحدث 
اسم  عن  الكشف  يتم  لم  أنه  بيد  الفصحى،  العربية  باللغة  الغنائية  أعماله 
والسيما  عبداهلل،  نزار  البحريني  الفنان  ألحان  من  وهي  اآلن،  حتى  العمل 
الشاعر  كلمات  من  بينهما،  يجمع  الذي  األول  التعاون  هو  التعاون  هذا  أن 

البحريني عبداهلل سليمان.
حد  وعلى  عبداهلل،  نزار  وإحساس  بصوت  إعجابه  العلي  جواد  وأبــدى 
نزار.  أغاني  إلى  يستمع  حين  يغني  روحه  من  جزءاً  بأن  يشعر  أنه  تعبيره 
على  شجعته  التعاون  لفكرة  استقباله  وكرم  الرفيعة  أخالقه  أن  وأضاف: 
العربي  المستوى  على  األغاني  بنجاح  متفائاًل  عمل،  من  بأكثر  التعاون 
فنية  ورؤية  وذوق  حس  من  عبداهلل  نزار  به  يتمتع  لما  تحديداً،  والخليجي 

جميلة.

جوزيف عطية يصوّر »حبيبي الغرام«
التي  رب«  »لينا  أغنية  نجاح  بعد   [
المصري  للفيلم  عطية  ــف  ــوزي ج ــــا  أداه
جميع  فــي  بسالمتو«  الغامض  »الــرجــل 
ها  مصر...  رأسها  وعلى  العربية  ــدول  ال
ألبومه  من  جديدة  أغنية  يصّور  اليوم  هو 
»حبيبي  بعنوان:  وهي  »موهوم«  األخير 
أبي  طوني  وألــحــان  كلمات  مــن  ــرام«  ــغ ال
أخذت  وقــد  شبلي،  نيكوال  وتــوزيــع  ــرم،  ك
يومين  خالل  وجبيل  الكورة  في  اللقطات 

كاملين.
جوزيف  سيلتقي  ـــرى،  أخ ناحية  مــن 
وتــحــديــداً  حــلــب،  ــي  ف ــوري  ــس ال الجمهور 
العام  معهم  ليستقبل  الجأل«  ــادي  »ن في 
يكون  أن  حــوزيــف  يتمنى  الـــذي   ،2011
والصحة  ــرار  ــق ــت واالس بــالــنــجــاح  مليئًا 

للجميع.

كلوديا أصيبت باإلغماء
 وهي تصور كليبها

الجديد  كليبها  تصوير  من  حنا  كلوديا  المطربة  انتهت   [
»الوقت ده« الذي سيعرض متزامنًا مع طرح ألبومها الجديد 

الذي يحمل االسم نفسه.
وجاء في بيان من المسئولة اإلعالمية عن كلوديا حنا، أن 
كلوديا انتهت من تصوير الكليب الذي تم تصويره على مدار 
ديكورات   4 بناء  تم  حيث  السمنودي«،  »استوديو  بـ  أيام   3

ضخمة للكليب.
شخصيات  الكليب  خالل  تقدم  كلوديا  أن  البيان  وأضاف 
زمن  من  وفتاة  الشقية،  الفتاة   Cat Woman منها  عديدة 
ألف ليلة وليلة، وقد تمت االستعانة بفريق تصوير كامل من 
تمت  كما  صليبا،  منح  التصوير  مدير  رأسهم  وعلى  بيروت، 
بطريقة  الكليب  ليخرج  ملم   35 سينما  بكاميرات  االستعانة 

سينمائية.
عانت  بأنها  حنا  كلوديا  الفنانة  صرحت  جانبها،  مــن 
من  بــاإلغــمــاء  ــرة  م ــن  م أكــثــر  وأصــيــبــت  الكليب  تصوير  ــي  ف
رفعها  تم  عندما  وخاصة  صورتها،  التي  الخطيرة  المشاهد 

بـ »الونش« ليتم تصويرها وهي محلقة.
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ابنة نيكول كيدمان تغني وترقص باحتراف
طفلتها  أن  كيدمان  نيكول  األسترالية  النجمة  كشفت   [
تتمتع  بعد،  العمر  من  الثانية  تتعد  لم  التي  روز«  »صندي 

بمواهب مميزة في الرقص والغناء.
ماجازين«  أس  »يو  لموقع  سنة(   43( كيدمان  وقالت 
إن  ــب«  األرن »جحر  الجديد  فيلمها  إطــاق  خال  األميركي 

الطفلة الصغيرة »تغني با انقطاع«.
توقف  دون  من  وتردد  الغناء  تحب  ابنتها  أن  وأوضحت 

أغاني كثيرة، مشيرة إلى أنها تعرف قرابة الـ 30 أغنية.
ولفتت إلى أن الغناء ليس الموهبة الوحيدة التي تتمتع 
»صندي  أن  موضحة  الرقص،  تجيد  هي  بل  الصغيرة،  بها 
كيث  )المغني  ــا  ــده وال يتمرن  عندما  تــرقــص  كــانــت  روز 

أوربان( على أغنية« قبل الحضور إلطاق الفيلم.
غالبًا  أنها  مضيفة  التبرج«،  »تحب  الطفلة  أن  ذكرت  كما 

ما تساعدها في االستعداد لحضور إطاق األفام.
ــع  »وض روز«  ــدي  ــن »ص على  ممنوع  أنــه  ـــدت  أك لكنها 
تضع  أن  يحدث  لكن  البيت،  خــارج  التجميل  مساحيق 

بعض أحمر الشفاه البراق.

تايلور سويفت تحصل 
على لقب األكثر امتاعًا للجمهور

] نالت مغنية »البوب« األميركية تايلور سويفت )20 عامًا( 
الجاري  للعام  امتاعا  الفنانين  »أكثر  لقب  على  الحصول  شرَف 

2010«، على رغم أنها أصغر مغنية »بوب« في أميركا.
اختيار  على  األميركية  ويكلي«  »إنترتينمنت  مجلة  وتقوم 
اللقب، التي أعلنت هذه النتيجة في نيويورك مع صورة للمغنية 
المجلة  وتمنح  صفحاتها.  ــى  أول على  الكبيرة  الجاذبية  ذات 
المذكورة هذا اللقب ألفضل المطربين األميركيين امتاعا للجمهور 

منذ العام 1990.
الثالث  ألبومها  إن  لتايلور  اختيارها  تبرير  في  المجلة  وقالت 
»سبيك ناو« )تحدث اآلن( حقق مبيعات في أسبوعه األول تصل 
إنها  عنها  المجلة  قالت  حصيلة  وهي  نسخة،  مليون  من  أكثر  إلى 
فاقت أي مبيعات ألي ألبوم آخر خال األعوام الخمسة الماضية.
غرامي  »جمعية  جوائز  من  جوائز  أربَع  أيضًا  سويفت  وحازت 
ألبوم  أفضل  »جائزة  بينها  من   2010 للعام  الموسيقية«  للفنون 

للعام«.

طرح آخر ألبومات مايكل جاكسون بعد وفاته
] إصدار أحدث ألبومات مايكل جاكسون يشعل الشغف بـ »ملك البوب« بعد 
وفاته، بل إن عشاق فنه يتلقفون أي شيء يتعلق به ليستعيدوا ذكرى أيام مجده. 
وها هم قد وجدوا مناسبة جيدة في بعض األغاني التي لم يكملها جاكسون. فلم 
أنه  يعتقدون  ما  على  فعكفوا  األغاني  هذه  النسيان  يطوي  أن  أغانيه  منتجو  يشأ 
وفي  فنه.  عشاق  إلى  وصوته  ذكراه  يحمل  مكتمل  البوم  أي  جاكسون،  أماني  آخر 
فيمستر  وثيرون  رايلي  تيدي  المنتجون  اجتمع  نيويورك،  في  بولروم  ــد  روزالن
ويعتقد  أغــان.  عشر  من  يتألف  الذي  »مايكل«  البوم  لتدشين  كاسشيو،  وايــدي 
أفضل  من  سيكون  »مايكل«  ألبوم  أن  طويلة  لفترة  جاكسون  مع  عمل  الذي  رايلي 

ألبومات جاكسون إال أنه لن يبلغ ذروة ألبوماته في السبعينيات والثمانينيات.
و«مايكل« هو أول ألبومات جاكسون منذ ألبومه المخيب لآلمال »انفنسبول« 
دوالر  مليون  وخمسون  مئتان  قيمتها  صفقة  ضمن  األول  وهــو   ،2001 عــام  في 
المواد  من  ألبومات  عشرة  لنشر  جاكسون  أماك  على  واألوصياء  »سوني«  بين 

الجديدة حتى عام 2017.
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COME AROUND SUNDOWN- KINGS OF LEON

SIGH NO MORE- MUMFORD & SONS

THE INCREDIBLE MACHINE- SUGARLAND

HAND ALL OVER- MAROON5

SPEAK NOW- TAYLOR SWIF

CANNIBAL- KESHA

MY KINDA PARTY- JASON AL JEAN

ABBEY ROAD- THE BEATLES

PROGRESS- TAKE THAT

SALE EL SOL- SHAKIRA

أجنبية
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افتتحت أكبر مركز للتدريب على فنون المكياج في قطر

عائشة المال... عاشقة الرسم واللعب باأللوان
§  الوسط - المحرر الفني

المال  عائشة  القطرية  المكياج  خبيرة  حققته  الذي  الكبير  النجاح  بعد   [
أعوام،  عشرة  منذ  المجال  هذا  في  تعمل  حيث  قطر،  بدولة  التجميل  مجال  في 
افتتحت أخيراً أكبر مركز للتدريب على فنون المكياج في قطر. وقد دأبت على 
 )2010( العام  هذا  شاركت  أنها  كما  سنويًا،  لتلميذاتها  تخرج  حفل  إقامة 
بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في  وإنجاز«  »إبــداع  برنامج  في  األولى  وللمرة 

ومن ثم شاركت في »الليلة الشرقية« في العاصمة اإليطالية روما.
ووجــدت  المبكرة،  طفولتها  منذ  ـــوان  واألل الرسم  عشقت  المال  وعائشة 
المحلية  المعارض  في  فشاركت  الهواية،  هذه  تنمية  على  ذويها  من  تشجيعًا 
والحرير  الزجاج  على  والرسم  اللوحات  رسم  بين  نشاطها  ونوعت  والدولية 
ــى  ـــة إل ـــاف ـــاإلض ـــب، ب ـــش ـــخ وال
ثم  اليدوية،  باألشغال  القيام 
وممارسة  تعلم  ــى  إل اتجهت 
على  فحصلت  التجميل،  فــن 
على  ــــــــدورات  ال مـــن  الـــعـــديـــد 
ـــذة عــالــمــيــيــن في  ـــات ــــدي أس أي
على  أضــافــت  ثــم  المكياج،  فــن 
ــا  ــه وذوق مــهــاراتــهــا  تعلمته  ــا  م
الرسم،  في  ولمساتها  الخاص 
ــه إلـــــى حــــد كــبــيــر  ــب ــش الــــــذي ي
األلــوان  مزج  حيث  من  المكياج 
ــب عــلــى الــظــالل إلخــفــاء  ــع ــل وال

العيوب وإبراز أجمل المعالم.
»ألوان الوسط« اختارت 
أحــدث  ــوع  ــب األس ــذا  ه لكم 
في  الــمــال  عائشة  خــطــوط 
ــاج لــلــعــام  ــي ــك ــم مـــجـــال ال

.2011 - 2010
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تحت عنوان: »أرض الخلود« وضمن »أسبوع الموضة في روما«

البحرينية شيماء المنصوري تطرح 
مجموعتها الجديدة للعام 2010 - 2011

§   الوسط - المحرر الفني

ليلة  »ألـــف  عــالــم  ــن  وم الــخــلــود،  أرض  مــن   [
مصممة  ــت  ــوح ــت اس ولـــيـــلـــة«، 
البحرينية  ــاء  األزي
ـــــــاء  ـــــــم ـــــــي ش
ــوري  ــص ــن ــم ال
من  ــة  ــوع ــم ــج م
ـــة  ـــي ـــراق األزيــــــــــاء ال
ضمن  بــهــا  شــاركــت  ــرة،  ــه ــب ــم وال
الشرقية(  )الليلة  »التامودا«  الموضة  أسبوع 
السابعة 2010 - 2011 في العاصمة اإليطالية 
ـــة خــاصــة  ـــرؤي ـــرض ب ـــع ــز ال ــي ــم ــث ت ــي رومـــــا، ح
كل  في  واإلبداع  باالنسجام  تميزت  ومختلفة، 
أجزائها، وخصوصًا في ألوانها وأقمشتها 

الفخمة المنتقاة بدقة وعناية.
ــــــــــاء شـــيـــمـــاء  ـــــــد تــــمــــيــــزت أزي وق
ــق الــكــريــســتــال  ــري ــب ــوري ب ــص ــن ــم ال
فقد  األلوان  أما  البحريني،  واللؤلؤ 
والمفرحة،  الساحرة  بقوتها  طغت 
الــخــمــري،  الــبــنــي  ملكية  ــاءت  ــج ف
الذي  والزمردي  الملكي،  واألســود 
ــر وخـــطـــف األنـــفـــاس  ــظ ــن ســــرق ال
األبيض  ــون  ــل وال ــع،  ــرائ ال ببريقه 
ــز إلـــى األنـــوثـــة، كــذلــك  ــرم ــــذي ي ال
ــي  ــض ــف ـــون الـــذهـــبـــي وال ـــل ــــاء ال ج
حاضرين  كالشمس،  بانعكاسهما 
وطريقة  جديدة  بألوان  وممتزجين 
ـــك حــضــور  ـــى ذل ـــف إل ــة، أض ــوف ــأل ــر م ــي غ

التركواز ومزيج من األلوان األخرى.
بأنها  ــوري  ــص ــن ــم ال تــصــامــيــم  وتــتــمــيــز 
جميلة  لــوحــات  ــا  ــه ــأن وك بــالــفــن  نــابــضــة 
مستوحاة من حديث المرأة، وهي تعبر عن 

الذوق الشرقي الراقي.
بــحــريــنــيــة  أول  ــد  ــع ت ــاء  ــم ــي ش أن  يـــذكـــر 
المتألقة  بمجموعتها  تخطف  وخليجية 
األنظار ضمن »أسبوع الموضة في روما«، وقد 
كوتور  الهوت  عالم  »سفير  لقب  على  حصلت 
كتالوج  قبل  من  الخليج  مستوى  على  لألزياء« 
بصدد  حاليًا  وهي  »كيلزيوني«،  العالمي  األزيــاء 

افتتاح دار أزياء عالمية في مملكة البحرين.
األســبــوع  هــذا  لكم  ــارت  ــت اخ ــط«  ــوس ال ــــوان  »أل
ــم شــيــمــاء  ــي ــام ــص ــــدث ت ــة رائـــعـــة مـــن أح ــوع ــم ــج م

المنصوري للعام 2010 - 2011.
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النجوم  ــن  م نايتلي  ــرا  ــي ك ليست   [

الذين يبتهجون لدى رؤية عدد معجبيهم 

هذه  إّن  بل  »فيسبوك«،  موقع  على  يزداد 

النجمة تكره الشهرة وفق ما قالت لمجلة 

»فوغ« الفرنسية.

ــت مــضــمــار  ــض ــــت: »حـــيـــن خ ــــاف وأض

من  جزء  الشهرة  أّن  أعرف  كنت  التمثيل، 

لم  الشهرة  من  الخوف  لكّن  المهنة.  هذه 

يفارقني يومًا«.

لدى  بالضيق  تشعر  أّنها  تخف  ــم  ول

في  أو  الطريق،  في  إليها  الناس  تعّرف 

تتقّنع  فهي  السبب،  ولهذا  آخر.  مكان  أي 

إلخفاء هويتها ألّنها تعشق عيش حياتها 

بهدوء بعيداً عن النظرات المتطّفلة.

تخبئ  ثـــيـــابـــًا  »أرتـــــــدي  ــــت:  ــــاف وأض

رأسي  وأحني  القبعة،  وأعتمر  هويتي، 

أّن  فــي  ــك  الش الطريق.  فــي  أتمشى  حين 

مجنونة،  يعتبرونني  الناس  من  العديد 

لكّنني فقط إنسانة خجولة«.

كيرا نايتلي... خجولة 
تكره الشهرة


