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الملك يلقي خطابا مهمًا اليوم

ولي العهد: استتباب األوضاع 
مهم إلنعاش االقتصاد

ن��ائ��ب  ال���ع���ه���د  ول�����ي  أك�����د   [
ال���ق���ائ���د األع���ل���ى س��م��و األم��ي��ر 
أن  خليفة  آل  ح��م��د  ب��ن  س��ل��م��ان 
مملكة  في  األوض��اع  استتباب 
في  وملّح  مهم  مطلب  البحرين 
إنعاش  إلع��ادة  الجهود  كل  ظل 
والتجاري  االقتصادي  القطاع 
التوافق  حوار  وأن  والسياحي، 
جاللة  إل��ي��ه  دع��ا  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
له  تتهيأ  أن  يجب  ال��وال��د  الملك 
يحقق  ب��م��ا  ال��ن��ج��اح  س��ب��ل  ك���ل 
ل��ل��ب��ح��ري��ن وش��ع��ب��ه��ا ال��ك��ري��م 

مستقباًل زاهرًا. جاء ذلك خالل 
اس��ت��ق��ب��ال س��م��وه ال��ق��ائ��د ال��ع��ام 
المشير  ال��ب��ح��ري��ن  دف���اع  ل��ق��وة 

أحمد  ب��ن  خليفة  الشيخ  ال��رك��ن 
خليفة.   آل 

ص2( )التفاصيل    

الملك  ــة  ــال ج مــســتــشــار  ـــال  ق  [
على  الحمر  نبيل  اإلعامية  للشئون 
صفحته في »تويتر« إن عاهل الباد 
ــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل  ــال ج
 29 )األربعاء  اليوم  سيرأس  خليفة 
اجتماعًا   )2011 حزيران  يونيو/ 
وفقًا  المقرر  ومــن  ـــوزراء،  ال لمجلس 
مهمًا  خطابًا  جالته  يلقي  أن  للحمر 

يتناول آخر المستجدات المحلية.
ـــل الــبــاد  ـــاه ـــاب ع ـــط ويـــأتـــي خ
حــوار  انــطــاق  مــن  أيــام   3 نحو  قبل 
الـــتـــوافـــق الــوطــنــي الـــــذي تــجــرى 
المقبل  السبت  النطاقه  التجهيزات 
ما  ـــق  وف ــًا  ــح ــرش م  297 بــمــشــاركــة 
لهذا  التجهيز  على  القائمون  أعلنه 

عاهل البالدالحدث المهم.

سمو ولي العهد مستقباًل القائد العام لقوة الدفاع

بدء انسحاب »درع الجزيرة« من البحرين

 »النائب العسكري«: »محاكم السالمة« مستمرة في القضايا المحالة إليها

الظهراني: مشاركة ممثلين للحكومة 
السعودية بالحوار لإلجابة عن التساؤالت »القوات  إن  لألنباء  رويترز  لوكالة  حكومي  مصدر  قال   [

نبأ  صحة  آخر  مصدر  وأكد  المقبل«،  اإلثنين  يوم  من  بدءاً  ستنسحب 
دخل  وقــد  ــدة،  واح دفعة  يتم  لن  االنسحاب  إن  قــال  لكنه  االنسحاب، 

الحكومية.  المنشآت  لحماية  البحرين  سعودي  جندي  ألف  نحو 
درع  قوات  إن  الفرنسية  األنباء  لوكالة  سعودي  مسئول  قال  فيما 
»تعيد  األمــن  ضبط  فــي  للمساعدة  البحرين  دخــلــت  الــتــي  الــجــزيــرة 

كامل«. بشكل  منها  تنسحب  و»لن  البحرين،  في  تموضعها« 
إعادة  الطبيعي  »من  اسمه  عن  الكشف  رافضًا  المسئول  ــاف  وأض
الطبيعي  مــن   )...( الخطر  زوال  يعني  ال  ــك  ذل لكن  الــقــوات  تموضع 

تنسحب  أو  القوات  تعود  ولن  فقط،  الجزيرة  درع  وجود  هيكلة  إعادة 
التفاصيل. من  مزيد  عن  اإلفصاح  ورفض  بالكامل«، 

مارس/  منتصف  البحرين  إلى  الجزيرة  درع  قوات  دخول  أن  يذكر 
الوطنية  السامة  حالة  البحرين  إعان  مع  تزامنًا  جاء  الماضي  آذار 
 ،2011 ــاط  ــب ش ــر/  ــراي ــب ف  14 مــنــذ  انــدلــعــت  ــي  ــت ال ــات  ــاج ــج ــت االح إثـــر 
حول  السعوديين  مــن  أســاســي  بشكل  المكونة  الــقــوة  انتشرت  ــد  وق
أرسلت  السعودية،  إلــى  وباإلضافة  المنامة،  في  الحيوية  المراكز 
الكويت  أرسلت  كما  الشرطة  من  قوة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

بحرية. وحدات 

الوطني  ــق  ــواف ــت ال حــــوار  ــس  ــي رئ كــشــف   [
ـــن مــشــاركــة مــمــثــل من  ــي ع ــران ــه ــظ خــلــيــفــة ال
في  ممثلين  أو  التنفيذية(  )السلطة  الحكومة 
مناقشة  خال  الوطني  التوافق  حوار  جلسات 
عن  واإلجابة  الحوار  إلثراء  األساسية  المحاور 
يطرحها  ربما  التي  والتساؤالت  االستفسارات 

المتحاورون.
والقضايا  المرئيات  »كل  أن  الظهراني  وأكد 
من  ــن  ــوي ــدع ــم ال جميع  ــن  م تقديمها  ــم  ت ــي  ــت ال
المجتمع  ومؤسسات  السياسية  الجمعيات 
إدراجها  سيتم  واإلعــام  والشخصيات  المدني 
تم  التي  األساسية  المحاور  على  وتصنيفها 
ــة،  ــادي ــص ــت واالق )الــســيــاســيــة،  عنها  ــــان  اإلع
أية  تستبعد  ولن  والحقوقية(،  واالجتماعية، 
مرئية مقدمة من أية جهة في أي شأن أو مجال«.  
ــدَع  ت ــم  ل وجمعية  جهة  ــة  أي بــإمــكــان  ــه  أن وأكـــد 
للمشاركة ولديها عدد من المرئيات والتصورات 
شخصية  أو  جهة  أو  جمعية  ألية  بها  تبعث  أن 
معها  وتتوافق  منها  قريبة  أنها  ترى  مشاركة، 
في رؤاها وتوجهاتها.                     )التفاصيل ص3(

في  كبرى  عمالية  نقابات  أرب��ع  ممثلي  مشاركة  الوطني  التوافق  ح��وار  إدارة  رفضت   [
البحرين،  في الحوار  المزمع بدء جلساته يوم السبت المقبل.

من  مفصولين  الممثلين  بكون  األرب��ع��ة  للممثلين  رفضها  أس��ب��اب  ال��ح��وار  إدارة  وعللت 
أعمالهم، وال يمكنهم تمثيل العمال، إال أن إدارة النقابات ردت على ذلك الرفض واعتبرته مخالفًا 
 )17( مادته  في  نص  والذي  العمالية  النقابات  بشأن   2002 للعام   33 رقم  المرسوم  لنصوص 
عليها  المنصوص  لإلجراءات  وفقًا  إدارتها  ومجالس  العمالية  النقابية  المنظمات  حل  »يكون 
لنقاباتهم  النقابيين  تمثيل  شرعية  أن  مؤكدة  قضائي«،  حكم  على  بناًء  أو  األساسي،  نظامها  في 

مستمدة من نظامها األساسي وجمعيتها العمومية، وال عالقة للفصل في ذلك.
وزارة  من  بتوصية  فصلهم  شرعية  باعتماد  الوطني  الحوار  هيئة  قيام  أن  النقابيون  وأكد 
العدل يتعارض مع مساعي عودة المفصولين التي تعمل عليها اللجنة المشكلة من سمو رئيس 
لحل  يسعى  الذي  الوطني  الحوار  مبادئ  وكذلك  واقع،  أمر  وكأنه  الفصل  من  وتجعل  ال��وزراء 

المشاكل العالقة ومن بينها عودة المفصولين ألعمالهم.

رفض مشاركة ممثلي 4 نقابات 
بالحوار لفصلهم عن العمل

العقيد  الــعــســكــري  ــام  ــع ال ــب  ــائ ــن ال أكـــد   [
حقوقي يوسف راشد فليفل أن محاكم السامة 
جميع  نــظــر  ــي  ف مــســتــمــرة  مـــازالـــت  الــوطــنــيــة 
قضايا الجنايات والجنح المحالة إليها، وذلك 
 )18( رقــم  الملكي  المرسوم  أحكام  بموجب 
السامة  حــالــة  إعـــان  بــشــأن  2011م  لسنة 
ــام  ــك ـــى حــيــن صـــدور األح الــوطــنــيــة، وذلـــك إل

النهائية بشأن تلك القضايا.
وأضاف »حيث إنه قد تم رفع حالة السامة 

2011م  حزيران  يونيو/   1 بتاريخ  الوطنية 
بموجب النص سالف الذكر فقد تم بخصوص 
المتهمين الذين لم يحالوا إلى محاكم السامة 
ملفات  ــــال  إرس ــخ  ــاري ــت ال ذلـــك  قــبــل  الــوطــنــيــة 
يلزم  ما  التخاذ  العامة  النيابة  إلى  قضاياهم 
من إجراءات لتحويلها إلى المحاكم العادية«.

ــري أن  ــك ــس ــع ـــام ال ـــع وأوضـــــح الــنــائــب ال
 )18( رقم  الملكي  المرسوم  من   )13( المادة 
السامة  حــالــة  إعـــان  بــشــأن  2011م  لسنة 

مرسوم  صدور  »عند  أنه  على  نصت  الوطنية 
محاكم  تظل  الوطنية،  السامة  حالة  برفع 
السامة الوطنية مختصة بنظر القضايا التي 
وطبقًا  المرسوم  هذا  صدور  قبل  إليها  أحيلت 
لإلجراءات المتبعة أمامها. وتختص المحاكم 
الدعاوى  ترفع  لم  التي  الجرائم  بنظر  العادية 
رفع  قبل  الوطنية  السامة  محاكم  ــام  أم بها 
شأنها  فــي  وتتبع  الوطنية،  السامة  حــالــة 

اإلجراءات المعمول بها أمامها«.

التصنيف األول

التصنيف الثاني )تحت المراقبة(

تصنيف البحرين في مؤشر مكافحة اإلتجار بالبشر

التصنيف الثاني

التصنيف الثالث

»الخارجية األميركية« تصنف البحرين
ضمن الساعين لمكافحة االتجار بالبشر

                                                  )التفاصيل ص4(

توقيف 14 موظفًا بمعهد البحرين للتدريب»النواب« يفصل 20 موظفًا نهائيًا
] خاطب مجلس النواب  20 موظفًا يوم أمس األول لتسلم 
للشئون  المساعد  العام  األمين  وخاطب  مستحقاتهم،  كافة 
هيئة  )الثلثاء(  ــس  أم ــوم  ي غريب  محمد  والمالية  ـــة  اإلداري

التأمين االجتماعي من أجل إنهاء اشتراكاتهم في الهيئة.
النيابة  ــرار  ق موظفين   5 نحو  ينتظر  نفسه،  الوقت  وفــي 
قبل  مــن  تحويلهم  بعد  مصيرهم  معرفة  ــل  أج مــن  العامة 
مشيرين  القرار،  الموظفون  واستغرب  إليها.  النواب  مجلس 

مجلس  يكون  أن  الجميع  فيه  ينتظر  الذي  الوقت  »في  أنه  إلى 
كون  المفصولين  إرجــاع  في  المبادرة  صاحب  هو  الــنــواب 
طاولة  يترأس  من  وهو  المنتخب  المجلس  رئيس  هو  رئيسه 
وتابعوا  المسئول«،  غير  القرار  هذا  مثل  اتخاذ  يتم  الحوار 
فئوية  وأمــور  ظنون  على  إال  ُيبَن  ولــم  قانوني  غير  »الــقــرار 
والمواثيق  والــعــهــود  والــقــانــون  الــدســتــور  بحسب  مجرمة 

الدولية«.

على  المشرفة  الجهة  والتعليم،  التربية  وزارة  أوقفت   [
إلى  المعهد،  من  وموظفًا  أســتــاذاً   14 نحو  البحرين،  معهد 

جانب فصلها عدداً من الطلبة بالمعهد.
وعلمت »الوسط«، أن الوزارة أوقفت الموظفين واألساتذة 
الموقوفين  بين  من  وأن  أشهر،   6 إلى  تصُل  لمدٍد  المذكورين 
مسئولين في المعهد. ويأتي توقيف هذه الدفعة من األساتذة 
مدير  سابق  ــت  وق فــي  ـــوزارة  ال أوقــفــت  أن  بعد  والموظفين، 

المعهد حميد صالح، وعدداً من كبار المسئولين والموظفين.
موظفي  من  كبير  عــدد  شكا  بالمعهد،  متصل  سياق  وفــي 
حزيران  يونيو/  لشهر  رواتــبــهــم  ــرف  ص تأخر  مــن  المعهد 
)2011(. وأفاد عدد من الموظفين أن رواتبهم عادة ما تصرف 
لهم في يوم الـ 26 من كل شهر، إال أنها تأخرت الشهر الجاري.

من  رسمي  تعليق  على  الحصول  »الوسط«،  وحاولت  هذا 
وزارة التربية والتعليم حول ذلك، من دون جدوى.

»العدل« ُتشهر جمعية 
تجمع الوحدة الوطنية

تأسيس  عــن  واألوقـــاف  اإلسامية  والشئون  الــعــدل  وزارة  أعلنت   [
جمعية تجمع الوحدة الوطنية واختصارها )التجمع( كجمعية سياسية 
التالي  اليوم  من  اعتبارا  نشاطها  وتمارس  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع 
 )26( رقم  القانون  ألحكام  وفقا  الرسمية  الجريدة  في  ــان  اإلع هذا  لنشر 

لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
المقررة  القانونية  ــراءات  اإلج كافة  من  االنتهاء  بعد  اإلعان  هذا  ويأتي 

بخصوص اشتراطات طلب تأسيس الجمعيات السياسية.
وقد دخل تجمع الوحدة الوطنية كاعب في الحراك السياسي البحريني 

منذ الحركة االحتجاجية التي اندلعت في 14 فبراير/شباط 2011.

ضبط خلية تخريب في الكويت
في  األمنية  األجهزة  أن   )2011 حزيران  يونيو/   28( الثلثاء  أمس  كويتية  مصادر  أعلنت   [
حاليًا  تشهد  عربية  دولة  استخبارات  تتبع  وتجسس،  تخريب  خلية  على  القبض  ألقت  الباد 
موجة من االضطرابات واالحتجاجات إضافة إلى عناصر تتبع أحد األحزاب المسلحة في دولة 
دول  من  وعدد  الكويت  داخل  تخريبية  عمليات  لتنفيذ  آخرين  أشخاص  مع  تستعد  أخرى،  عربية 
أحداث  من  األولى  الدولة  في  يجري  عما  العام  الرأي  وإبعاد  األوراق  خلط  »بهدف  وذلك  المنطقة، 

دامية«.
إن  اإللــكــتــرونــي  موقعها  ــي  ف الكويتية  ــدة«  ــري ــج »ال لصحيفة  المطلعة  الــمــصــادر  ــت  ــال وق
حاليًا  وإنهم  والــحــزب،  باالستخبارات  صلة  على  بأنهم  اعترفوا  اعتقلوا  الذين  »األشــخــاص 
مكلفون بجمع المعلومات عما يجري في الكويت تحديداً، وإنهم أرسلوا تقريراً يتضمن منع وزارة 
الداخلية الكويتية لرعايا بلدهم من دخول الباد، وتصنيفهم ضمن الدول الخمس الممنوعة من 
وتأييده  بلدهم،  في  األحــداث  من  األمة  مجلس  موقف  أيضًا  التقرير  تضمن  كما  الكويت،  دخول 
للثوار ومطالبة بعض أعضائه بطرد السفير«.                                                  )التفاصيل ص17(

اإلفراج عن عدد من الكوادر الطبية 
والرياضية واستمرار محاكمتهم

بقوة  العسكري  العام  النائب  صرح   [
المتهمين  عن  اإلفراج  تم  أنه  البحرين  دفاع 
الطبية  ـــوادر  ـــك ال مـــن  ــح  ــن ــج ال ــا  ــاي ــض ق فـــي 
استمرار  مع  الرياضية،  الحركة  ومنسوبي 
ـــــراءات  الــنــظــر فــي قــضــايــاهــم حــســب اإلج

القانونية المعمول بها.
وقد أفرجت السلطات األمنية مساء أمس 
عن   )2011 حزيران  يونيو/   28( الثلثاء 
بقضايا  اتهموا  ممن  الطبية  الكوادر  من   28
محاكماتهم  تستمر  أن  على  )جنح(،  أمنية 
أفرجت  كما  الوطنية،  السامة  محاكم  في 
في  كان  الرياضيين  من  عدد  عن  السلطات 
األخــوان  البحرين  منتخب  العبا  مقدمتهم 

عاء ومحمد حبيل وحسن السيد عيسى.
محكمة  إن  ــاع  ــدف ال محامي  أحــد  ـــال  وق
الطبي  ــادر  ــك ال قسمت  الوطنية  الــســامــة 
المتهم إلى قسمين، جنح وجنايات، وعليه 
بالجنح  المتهمين  لجميع  ــاح  ــم ــس ال ــم  ت

بالعودة إلى منازلهم.
للقرار  ارتــيــاحــهــم  ــن  ع مــحــامــون  ــر  ــب وع
ــوص  ــص ــخ ــــاؤالت ب ــــس ــم طــــرحــــوا ت ــه ــن ــك ل
األمر  أن  »نعتقد  قــالــوا:  أنهم  إال  التوقيت، 
ظللنا  أكثر.  ال  سياسي  تحرك  من  جزء  كله 
نطالب بإطاق سراحهم في المحكمة خال 
الجلسات العديدة األخيرة. وعلى رغم ذلك 

فهذه أنباء طيبة لهم«. 

بعد  الرياضيين  عــن  اإلفـــراج  ــاء  ج كما 
البحريني  االتحاد  »الفيفا«  إدارة  مخاطبة 
جميع  ــن  ع تفاصيل  لتقديم  ــدم  ــق ال ــرة  ــك ل
في  ــدم  ــق ال ــرة  ك ــي  ــب والع مسئولي  ـــاع  أوض
تشهدها  التي  ـــاع  األوض ظل  في  البحرين 

إلى  إخبارية  تقارير  وأشارت  حاليًا.  الباد 
القدرة  لديها  »الفيفا«  في  اإلدارية  الهيئة  أن 
على وقف عضوية البحرين إذا تم االشتباه 
شئون  في  السياسية  الشئون  بإدخالها 
هذه  مثل  أن  إلــى  التقرير  الفتًا  الــقــدم،  كــرة 

منع  إلــى  تفضي  أن  الممكن  من  العقوبات 
المقبلة  الجولة  في  المشاركة  من  البحرين 
األلــعــاب  لـــدورة  المؤهلة  التصفيات  ــن  م
األولمبية اآلسيوية التي ستنطلق في شهر 

سبتمبر/ أيلول 2011.

الشقيقان عالء ومحمد حبيل ُبعيد اإلفراج عنهما فرج اليوم  )تصوير: عيسى إبراهيم(

البرتقالي 
يستعيد 

بريق
الذهب
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ولي العهد: استتباب األوضاع
في البحرين مهم إلنعاش االقتصاد

§ المنامة - بنا 

األعلى  القائد  نائب  العهد  ــي  ول ــد  أك  [
أن  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  سمو 
البحرين  مملكة  فــي  األوضـــاع  استتباب 
إلعادة  الجهود  كل  ظل  في  وملّح  مهم  مطلب 
ــادي والــتــجــاري  ــص ــت ــاش الــقــطــاع االق ــع إن
الوطني  التوافق  ــوار  ح وأن  والسياحي، 

يجب  ــد  ــوال ال الملك  جاللة  إليه  ــا  دع الــذي 
يحقق  بما  النجاح  سبل  كــل  لــه  تتهيأ  أن 

للبحرين وشعبها الكريم مستقباًل زاهراً.
الملك  ــة  ــالل ج حــكــمــة  أن  ــوه  ــم س ــــد  وأك
المملكة  حققته  ما  كل  تحمي  أن  استطاعت 
شعب  قلوب  في  ــت  وزرع ونماء،  تطور  من 
حبها  من  ــززت  وع وصالبة  قــوة  البحرين 

وانتمائها لتراب هذا الوطن الغالي.

القائد  سموه  استقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
الركن  المشير  البحرين  ــاع  دف لقوة  العام 
قصر  في  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ 
حزيران  يونيو/   28( الثلثاء  أمس  الرفاع 

.)2011
وأعرب سمو ولي العهد عن بالغ تقديره 
ــزة  ــه األج ولجميع  الــبــحــريــن  ـــاع  دف ــوة  ــق ل
من  بذلوه  ما  على  ــراداً،  وأف ضباطًا  األمنية 

وحفظ  بــالدهــم  عــن  لــلــذود  مخلصة  جهود 
األمن واالستقرار.

دفاع  لقوة  العام  القائد  أطلع  جانب،  من 
القائد  نــائــب  العهد  ولــي  سمو  البحرين 
والتطورات  المستجدات  آخر  على  األعلى، 
ــاذه  ــخ ات ــم  ت ـــا  وم المحلية  ــة  ــاح ــس ال عــلــى 
في  واالستقرار  ــن  األم لحفظ  إجـــراءات  من 

البالد.

... ويؤكد: البحرين واألردن تسلكان نهجًا انفتاحيًا من خالل الحوار

§ المنامة - بنا 

سلمان  األمير  سمو  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  قال   [
القيم  في  تشتركان  واألردن  البحرين  إن  خليفة  آل  حمد  بن 
االحــتــرام  على  مبنية  وعالقاتهما  والتقاليد،  ــادات  ــع وال
ديمقراطيًا  انفتاحيًا  نهجًا  يسلكان  البلدين  وإن  المتبادل 
أن  سموه  متمنيًا  له،  أسلوبًا  والحوار  المشاركة  من  يتخذ 
جهد  خــالل  من  بناء  حــواراً  األردنــي  الوطني  الحوار  يكون 

يرسخ مفاهيم العمل من خالل المؤسسات الدستورية.

أمس  ــاع  ــرف ال قصر  فــي  استقباله  ــدى  ل سموه  ووصــف 
مجلس  رئــيــس   ،)2011 ــران  ــزي ح يــونــيــو/   28( الثلثاء 
رئيس  نــائــب  بحضور  الــمــصــري  طــاهــر  ــــي  األردن ــان  ــي األع
خليفة،  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  ـــوزراء  ال مجلس 
راسخة  أخوية  عالقة  بأنها  األردنــيــة  البحرينية  العالقة 
جاللة  البالد  عاهل  عناية  بكل  ويرعاها  األجـــداد  أّسسها 
المملكة  وعــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  ــد  ــوال ال الملك 

األردنية الهاشمية جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين.
بن  الثاني  عبداهلل  الملك  تحيات  المصري  نقل  جانبه  من 

واالزدهار  التقدم  بدوام  البحرين  لمملكة  وتمنياته  الحسين 
بين  الــراســخــة  ــة  ــوي األخ العالقة  أهمية  على  التأكيد  مــع 

البلدين وتعزيز مجاالت التعاون بينهما.
وعبر رئيس مجلس األعيان األردني عن أمنياته الصادقة 
بأن يكون حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه عاهل البالد 

حواراً شاماًل يحقق تطلعات الشعب البحريني.
حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة 
بن دعيج آل خليفة وسفير المملكة األردنية الهاشمية محمد 

سراج.

سمو ولي العهد مستقباًل القائد العام لقوة الدفاع

... ومستقباًل رئيس مجلس األعيان األردني

تغيير مسمى منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى منظمة التعاون اإلسالمي

وزير الخارجية يشارك في »دورة السالم والتعاون والتطور« باستانا
§ المنامة - وزارة الخارجية 

الــشــيــخ  ــة  ــي ــارج ــخ ال ــــر  وزي ــــارك  ش  [
في  خليفة  آل  محمد  ــن  ب أحــمــد  ــن  ب خــالــد 
والثالثين  الثامنة  الــدورة  أعمال  افتتاح 
األعضاء  ــدول  ال خارجية  وزراء  لمجلس 
»دورة  اإلســــالمــــي  الــمــؤتــمــر  ــة  ــم ــظ ــن ــم ب
بمدينة  ــور«،  ــط ــت وال ــاون  ــع ــت وال ــالم  ــس ال
 28 ( الـــثـــلـــثـــاء  أمـــــس  ـــاح  ـــب ص ـــا  ـــان ـــت اس
بــحــضــور   ،)2011 ـــران  ـــزي ح يــونــيــو/ 
ـــان نـــور  ـــت ـــس ـــازاخ ـــس جـــمـــهـــوريـــة ك ـــي رئ
الجلسة  ترأس  حيث  نزارباييف  سلطان 
ــه رئـــيـــســـًا لـــلـــدورة  ــت ــف ــص ــة ب ــي ــاح ــت ــت االف

 . لية لحا ا
المؤتمر  لمنظمة  العام  األمين  وألقى 
ــان أوغــلــي  ــس ــن إح ــدي ــل ال ــم اإلســالمــي أك
فيها  اســتــعــرض  المناسبة،  بــهــذه  كلمة 
العمل  ــج  ــام ــرن ب ــن  م إنـــجـــازه  ــم  ت ــا  م ـــم  أه
ــر  ــوي ــط ــــى ت ـــدف إل ـــه ـــــذي ي ـــري، ال ـــش ـــع ال
الجلسة  خالل  وتم  المنظمة،  أداء  وتفعيل 
المنظمة  مسمي  تغيير  قرار  اعتماد  األولى 
ــة الـــتـــعـــاون اإلســـالمـــي  ــم ــظ ــن ــح م ــب ــص ــي ل
ــــرار شــعــار الــمــنــظــمــة  ـــك اعــتــمــاد ق ـــذل وك

األعضاء. الدول  بتوافق  وذلك  الجديد، 

 ... ويستعرض العالقات
 مع نظيره العراقي

الشيخ  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي اســتــعــرض   
مع  خليفة،  آل  محمد  بــن  أحمد  بــن  خالد 
هوشيار  العراق  جمهورية  خارجية  وزير 
الثامنة  ــــدورة  ال ــش  ــام ه عــلــى  زيـــبـــاري، 
الــخــارجــيــة  وزراء  لــمــجــلــس  ــن  ــي ــالث ــث وال
العالقات  ــي،  ــالم اإلس المؤتمر  لمنظمة 
البحرين  مملكة  ــط  ــرب ت ــي  ــت ال الــثــنــائــيــة 
وتعزيزها  وســبــل  ــراق،  ــع ال وجمهورية 
ـــاالت الــمــخــتــلــفــة  ـــج ـــم ـــي ال ــا ف ــه ــت ــي ــم ــن وت

االهــتــمــام  ذات  ــة  ــي ــم ــي ــل اإلق والـــقـــضـــايـــا 
. ك لمشتر ا

للعمل  تطلعهما  عن  الجانبان  وأعرب 
وتفعيلها  ــاون  ــع ــت ال ــاالت  ــج م دفـــع  عــلــى 
ــــى تــطــلــعــات  ــي إل ــق ــرت ــل الـــــذي ي ــك ــش ــال ب

الشقيقين.  البلدين 
الملموس  بالتحسن  ــر  ــوزي ال وأشـــاد 
ـــادي الـــذي  ـــص ـــت ــع األمـــنـــي واالق ــوض ــال ب

العراق. جمهورية  تشهده 
مع  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي اســتــعــرض  كــمــا 
بشأن  المستجدات  آخر  العراقي  نظيره 
مملكة  شهدتها  الــتــي  ــرة  ــي األخ ـــداث  األح
ــن، والـــــذي يــتــمــثــل فـــي مــبــادرة  ــري ــح ــب ال
عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل 
الذي  الوطني  التوافق  لحوار  خليفة  آل 
في  الحالية  لــأوضــاع  األمثل  الحل  يعد 
ــد دعـــوة  ــع ــن وخـــاصـــة ب ــري ــح ــب مــمــلــكــة ال
التوافق  بحوار  المعينة  األطــراف  جميع 
العراقي  الخارجية  وزير  وعبر  الوطني. 
متمنيًا  المبادرة،  لهذه  الكامل  دعمه  عن 

األطراف. لجميع  التوفيق 

... ويوقع مذكرة تفاهم مع 
كازاخستان

خالد  الــشــيــخ  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي وقـــع   
ــر  وزي ــع  م خليفة  آل  محمد  ــن  ب أحــمــد  ــن  ب
يرجان  كازاخستان  جمهورية  خارجية 
اجتماعات  هــامــش  عــلــى  ــوف،  ــان ــخ ــازي ك
وزراء  لمجلس  والثالثين  الثامنة  الدورة 
منظمة  ــي  ف ــاء  ــض األع ــدول  ــل ل الــخــارجــيــة 
بشأن  التفاهم  مذكرة  اإلسالمي،  المؤتمر 
بين  ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال ــات  ــالق ــع ال ــر  ــوي ــط ت

الصديقين. البلدين  خارجية  وزارتي 
ـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــع  ـــرض وزي ـــع ـــت واس
الصداقة  عالقات  الكازاخستاني،  نظيره 
السياسي  بــالــمــجــال  ــاون  ــع ــت ال ـــرص  وف
ــن  ــري ــح ــب ــة ال ــك ــل ــم واالقــــتــــصــــادي بــيــن م
الــوزيــر  ونــقــل  كــازاخــســتــان.  وجمهورية 
جمهورية  لرئيس  الملك  جاللة  تحيات 

باييف. نزار  سلطان  نور  كازاخستان 

 ... ويستعرض العالقات
 مع تايلند

الشيخ  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي اســتــعــرض   
مع  خليفة  آل  محمد  ــن  ب أحــمــد  ــن  ب خــالــد 
كاسييت  تايلند  مملكة  خــارجــيــة  وزيـــر 
الدورة  اجتماعات  هامش  على  بيروميا، 
وزراء  ــس  ــل ــج ــم ل والـــثـــالثـــيـــن  الــثــامــنــة 
اإلســالمــي،  المؤتمر  لمنظمة  الخارجية 
مملكة  تــربــط  الــتــي  الثنائية  ــات  ــالق ــع ال
تعزيزها  وسبل  تايلند،  ومملكة  البحرين 
ـــي الـــمـــجـــاالت الــمــخــتــلــفــة.  ــا ف ــه ــت ــي ــم ــن وت
للعمل  تطلعهما  عــن  الــجــانــبــان  ـــرب  وأع
المستقبلي  التعاون  مــجــاالت  دفــع  على 
أكد  جانبه  من  الصديقين.  البلدين  بين 
الكامل  دعمه  التايلندي  الخارجية  وزير 
دعا  الذي  الوطني  التوافق  حوار  لمبادرة 
أهمية  عــلــى  ــدداً  ــش م الملك,  ــة  ــالل ج ــه  ــي إل
البحرين  مملكة  ــي  ف ــرار  ــق ــت واالس ـــن  األم

ذلك. تحقيق  في  بالده  ودعم 

وزير الخارجية يشارك في الدورة الثامنة والثالثين لوزراء خارجية المؤتمر اإلسالمي

»خدمات النواب« ترفض
تعديل قانون »السياحة«

خالل  المبدأ  حيث  من  الخدمات  لجنة  رفضت   [
اجتماعها أمس الثلثاء )28 يونيو/ حزيران 2011( 
قانون  مــشــروع  العسومي،  ــادل  ع النائب  برئاسة 
 )15( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل 
في  )المعد  السياحة  تنظيم  بشأن   ،1986 لسنة 
النواب(،  مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء 
منه،  المرجو  الهدف  المشروع  تحقيق  لعدم  ــك  وذل
ووجـــــود الــكــثــيــر مـــن الــنــواقــص والــمــتــطــلــبــات في 

المشروع. 
»خدمات  أن  زايد،  علي  النائب  اللجنة  عضو  وذكر 
قانون  ــروع  ــش م الــمــبــدأ  حيث  ــن  م رفــضــت  الــنــواب« 

بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي 
 1976 لسنة   )23( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر 
مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد 
أعلى  مجلس  بــإنــشــاء  قــانــون  ــروع  ــش وم الــنــواب(، 
بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد  االجتماعي  لأمن 
آخر  جانب  مــن  وبين  ــواب(.   ــن ال مجلس  مــن  المقدم 
وقاية  بشأن  قانون  مشروع  على  وافقت  اللجنة  أن 
المجتمع من مرض متالزمة العوز المناعي المكتسب 
المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد  )اإليــدز(، 
األول  النائب  االجتماع  حضر  الــنــواب(.  مجلس  من 

لرئيس مجلس النواب عبداهلل الدوسري.

 القائد العام يبحث التعاون 
مع جمعيات حقوق اإلنسان

لقوة  ــام  ــع ال ــد  ــائ ــق ال بــحــث   [
دفـــاع الــبــحــريــن الــمــشــيــر الــركــن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
القيادة  ــي  ف بمكتبه  لقائه  لــدى 
 28( الثلثاء  أمس  صباح  العامة 
2011م(،  حـــزيـــران  يــونــيــو/ 
حقوق  جمعيات  أعضاء  من  عدداً 
الــبــحــريــن،  مملكة  ــي  ف اإلنـــســـان 
وهم فيصل فوالذ، وسلمان ناصر 
لحقوق  ــــــي  األوروب ــز  ــرك ــم ال مـــن 
ـــان، وألــيــس ســمــعــان من  ـــس اإلن
ــة لــحــقــوق  ــي ــن ــوط ــة ال ــس ــؤس ــم ال
من  روحاني  اهلل  وعطية  اإلنسان، 

حقوق  لمراقبة  البحرين  جمعية 
المواضيع  ــن  م عــــدداً  اإلنـــســـان، 
والتعاون  بالتنسيق  المتعلقة 

المشترك. 
ــدور  ــال ــام ب ــع وأشــــاد الــقــائــد ال
ــه  ــــوم ب ــــق ــــــــذي ت اإلنــــســــانــــي ال
ــات حــقــوق  ــي ــع ــم ــات وج ــس ــؤس م
ـــا الــوطــنــيــة  ـــوادره ـــك ـــان ب ـــس اإلن
ــي  ــم فـــي رق ــاه ــس ــا ي ــم ــة ب ــل ــؤه ــم ال
ـــن جــانــبــه  وازدهـــــــار الــــوطــــن. م
واعتزازه  شكره  عن  الوفد  أعرب 
حققها  التي  لإلنجازات  وتقديره 
ـــد الــــعــــام عـــلـــى الــصــعــيــد  ـــائ ـــق ال

بذلته  ــا  وم واألمني,  العسكري 
خالل  جهد  من  المسلحة  القوات 
الوطنية،  السالمة  حالة  ــالن  إع
الوطن  وسالمة  أمن  على  للحفاظ 
وحماية  والمقيمين  والمواطنين 
ونسيجه  ومــقــدراتــه  مكتسباته 
ــداً  ــال خ سيبقى  ـــذي  ال ــي،  ــن ــوط ال
ــا أشـــاد  ــم ــــن.   ك ــــوط ـــــرة ال فـــي ذاك
السالمة  محاكم  بمستوى  الوفد 
للضمانات  وتطبيقها  الوطنية 
وفقًا  المتهمين  لجميع  القضائية 
تحرص  التي  الدولية  للمعايير 

على تنفيذها مملكة البحرين.

 الديوان الملكي ينعى الشيخ 
عبداهلل بن خليفة بن سلمان آل خليفة

] جاءنا من الديوان الملكي ما يلي:
»يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي« )الفجر: 27 

- 30( صدق اهلل العظيم  .
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، ينعى الديوان الملكي المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ عبداهلل بن خليفة بن 

سلمان آل خليفة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم )أمس(.
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.

رئيس الوزراء يتلقى شكر خادم الحرمين
للتعزية بوفاة منيرة بنت سلطان

بن  خليفة  ــر  ــي األم سمو  ــــوزراء  ال رئــيــس  تلقى   [
خــادم  مــن  جــوابــيــة  شكر  برقية  خليفة،  آل  سلمان 
ــن عـــاهـــل الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــي ــف ــري ــش ــن ال ــي ــرم ــح ال
آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  الشقيقة  السعودية 
بوفاة  المعزية  سموه  برقية  على  رداً  وذلــك  سعود، 

منيرة  ــرة  ــي األم سمو  تعالى  اهلل  بـــإذن  لها  المغفور 
خادم  أعــرب  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلطان  بنت 
رئيس  لسمو  ــره  ــدي ــق وت شــكــره  ــن  ع فيها  الــحــرمــيــن 
موفور  لسموه  متمنيا  سموه،  مشاعر  على  الـــوزراء 

الصحة والسعادة.
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»التجمع القومي«: الحكومة المنتخبة والمجلس المنتخب كامل الصالحيات مبادئ مرئياتنا

أكد أن تعيين رئيس الوزراء من اختصاصات الملك... عبداللطيف الشيخ:

شرعية النظام القائم وسيادة القانون والحرية والمواطنة ثوابت المنبر اإلسالمي في الحوار

تجمع  بجمعية  المنبر  جمع  لقاًء  هناك  أن  إلى  وأشار 
الوحدة الوطنية تمت خالله مناقشة المرئيات المختلفة 
موقف  ولتجسيد  الحوار  جلسات  خالل  حولها  للتوافق 

متماسك موحد لجماهير الفاتح.
حقوق  تــأكــيــد  ــت  ــواب ــث ال ـــذه  ه بــيــن  مــن  أن  ــــاف  وأض
المواطنة وحرية التعبير وكرامة المواطن ونبذ الطائفية 
السياسية،  ــدات  ــن األج لفرض  العنف  استخدام  ونبذ 
التي   المرجعية  هــو  الوطني  العمل  ميثاق  أن  وتأكيد 
صلب  ــاس  ــأس وك كــافــة  الــشــعــب  فــئــات  عليها  أجــمــعــت 
وأن  ــن،  ــوط ال أطــيــاف  جميع  ارتضته  الوطني  للحوار 
مكوناته  بجميع  البحريني  للمجتمع  الوطنية  الوحدة 
على  وتــوحــدت  تكاتفت  إذا  تنوعها  في  قــوة  مصدر  هي 
الثوابت ونبذت االختالف والتنافر. وأشار الشيخ إلى أن 
عليها  أجمع  التي  القائم  النظام  شرعية  الثوابت  بين  من 
األمم  استفتاء  أولهما  منفصلين؛  استفتاءين  في  الشعب 
خالل  من  وآخرهما   ،1970 في  االستقالل  ابان  المتحدة 

العام  في  الوطني  العمل  ميثاق  على  الشعبي  اإلجماع 
أجرم  لمن  العفو  تكرار  ورفض  القانون  وسيادة  2001م، 
وقوانينه،  الوطن  حرمات  واستباح  القانون  وخالف 
ورفض  التغيير  في  الدستورية  اآلليات  إلى  واالحتكام 
سياسي  طيف  في  الشعب  رغبة  واختزال  المراحل  حرق 
والطفل  المرأة  فيها  بما  اإلنسان  حقوق  وصيانة  واحد، 
السماوية  الديانات  لهم  كفلتها  التي  حقوقهم  وإعطاءهم 

والمواثيق الدولية.
مكافحة  الثوابت،  هذه  بين  من  أن  كما  الشيخ  وواصل 
مظاهر مخالفة القانون وفرض الواقع من خالل التعدي 
المرخصة،  غير  المنشآت  وإقامة  العامة  األراضــي  على 
ــوق جــمــيــع األطـــيـــاف فــي الــمــجــتــمــع وعــدم  ــق ــظ ح ــف وح
وبناء  الرئيسية،  المجتمع  مــكــونــات  مــن  أٍي  تهميش 
الوسائل  من  أي  في  الوطني  والتوافق  التعاون  آليات 
قد  آليات  أية  ورفض  والتنفيذية،  والرقابية  التشريعية 
والتعايش  اآلخر،  وإقصاء  بالقرار  االستفراد  إلى  تؤدي 

واألمــان  االجتماعي  السلم  حفظ  على  والعمل  السلمي 
إلى  والتنمية  االقــتــصــاد  بعملية  ــع  ــدف وال ــرار،  ــق ــت واالس
الشارع،  في  السياسي  بالحراك  تتأثر  أن  دون  من  األمام 
واعتماد  العام  المال  وهدر  الفساد  مكافحة  على  والعمل 
اإلقرار  مع  التنفيذية،  السلطة  تعيينات  في  الكفاءة  مبدأ 
مع  ــه  أن إال  للسلطة  السلمي  ــداول  ــت ال مبدأ  بمشروعية 
تكريسه  زاد  والذي  المجتمع  في  الحاد  الطائفي  االنقسام 
إلى  بها  والنزول  األخيرة  األحداث  خالل  الطائفية  مظاهر 
الشارع فإن تطبيق هذا المبدأ في الوقت الحاضر يفضي 
فعلّيًا إلى حكم الطائفة وهو ما ال يمكن القبول به، وأخيراً 
هدفًا  الخليجية  الكونفيدرالية  ــدة  ــوح ال ــى  إل ــوة  ــدع ال
يحمي  وســّداً  الصف  لتقوية  ووسيلة  المنطقة  لشعوب 

الشعوب ومقدراتها من أطماع الدول األخرى.
ـــدداً  ع ــت  ــدم ق الــمــنــبــر  ــات  ــي ــرئ م أن  الــشــيــخ  ــــح  وأوض
بالمحور  يتعلق  فيما  ـــالح  اإلص ــول  ح المقترحات  مــن 
ــي والــحــقــوقــي،  ــاع ــم ــت الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي واالج
المنتخب  النواب  مجلس  صالحيات  ــادة  زي أهمها  لعل 
والنواب  الشورى  لمجلسي  الداخلية  الالئحة  وتعديل 
الوزراء  رئيس  يعين  الملك  وإن  القوانين،  إقرار  لتسريع 
إضافة  ـــوزراء،  ال اختيار  في  معينة  معايير  تحديد  مع 
ـــادة  وزي الخليجية،  الــكــونــفــيــدرالــيــة  نــحــو  ــع  ــدف ال إلـــى 
الشفافية من خالل إقرار وتفعيل قانون حق االطالع على 

في  المآتم  أو  المساجد  أو  الدين  استغالل  منع  المعلومة، 
أو  واألشخاص  القوائم  تزكية  في  أو  االنتخابية  الدعاية 

في الشحن الطائفي.
الشيخ  فأشار  االقتصادي؛  بالجانب  يتعلق  فيما  أما 
عن  الكشف  قانون  تفعيل  المقترحات  بين  من  أن  إلــى 
أمالك  مع  التعامل  في  الشفافية  ــادة  وزي المالية  الذمة 
من  عنه  كشف  عما  ــة  ــدول ال خزينة  وتــعــويــض  ــة  ــدول ال
نيابة  ــاء  ــش وإن والــدفــان،  ــة  ــدول ال أمـــالك  ــي  ف ــاوزات  ــج ت
ومتابعة  والمالي  اإلداري  الفساد  لمكافحة  خاصة  عامة 
توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية، وسن تشريعات 
تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية وعدم التصرف فيها 
عن  االفصاح  في  التامة  والشفافية  القانون،  خالل  من  إال 
وضم  األخــرى  المصادر  وجميع  النفط  من  البالد  دخــل 
وتشجيع  للدولة،  العامة  الموازنة  إلى  اإليــرادات  جميع 
المشترك،  السوق  وبناء  الخليجي  االقتصادي  التكامل 
تنمية  في  وأدائها  ممتلكات  شركة  على  الرقابة  ــادة  وزي

األصول التابعة للدولة وإخضاعها للرقابة البرلمانية.
وفيما يتعلق بالجانب االجتماعي؛ أشار األمين العام  
التوظيف  جهود  دعم  المقترحات  بين  من  أن  إلى  للمنبر 
من  ألي  وتهميش  تمييز  دون  ــن  م للشباب  ــب  ــدري ــت وال
بحرنة  على  لحثه  الخاص  القطاع  ودعم  المجتمع  فئات 
المتقاعدين  رواتــب  ــم  ودع الــرواتــب  وزيـــادة  الوظائف، 

والعمل  ــاص،  ــخ وال الــعــام  القطاعين  فــي  والمواطنين 
خالل  من  اإلسكانية  المشكلة  حل  على  مستعجل  بشكل 
االنتظار  فترة  وتقليص  اإلســكــان  وزارة  مــوازنــة  زيـــادة 
سنوات   10 مدتها  لالسكان  استراتيجية  خطة  وطــرح 
مشاريع  تكون  أن  لها  المخطط  األراضي  تحديد  فيها  يتم 
سنوّيًا  منها  ــازه  ــج إن ــم  ت ــا  م مــراجــعــة  وتــتــم  إســكــانــيــة، 

بشفافية تامة.
أي  منع  على  الشيخ  ــز  رك الــحــقــوقــي؛  الــمــحــور  ــن  وع
السياسية  لــأغــراض  األطــفــال  اســتــغــالل  مــظــاهــر  ــن  م
سوء  ومنع  الطفل،  لحماية  قــانــون  ــن  وس الطائفية  أو 
القوانين،  خــالل  من  حقوقها  وتنظيم  الــمــرأة  استغالل 
بما  والمسيرات  للتظاهر  المنظمة  القوانين  وتعديل 
بحظر  والمقيمين،  المواطنين  جميع  حــقــوق  يحفظ 
المؤسسات  فــي  واالحتجاجات  والمسيرات  التظاهر 
التعليمية والصحية والحيوية وصيانة حق المواطنين 
هذه  تنظيم  ــالل  خ مــن  االحتجاج  فــي  يرغبون  ال  الــذيــن 
قطع  ومنع  فقط  لها  المخصصة  األماكن  في  الفعاليات 
أو  تسييس  وحظر  الحركة،  انسيابية  وإعــاقــة  الطرق 
على  القانون  وتطبيق  والمهني  النقابي  العمل  طأفنة 
واالقتصادية  النفسية  اآلثار  وتعويض  ذلك،  يخالف  من 
المتسببين  قبل  من  والمؤسسات  المباني  في  واألضرار 

في االحتجاجات.

وبين األمين العام للتجمع حسن  العالي أن 
توجس  لديهم  اللقاء  هذا  في  الحضور  »جميع 
الوطني،  ــوار  ــح ال ــي  ف الــمــشــاركــة  ــن  م وخـــوف 
ــدة ومــشــروعــة؛  ــدي ــادر هــذا الــتــوجــس ع ــص وم
تخدم  ال  بــالــحــوار  المحيطة  االجــــواء  أن  أوال 
ونبه  وسلبية«،  ضاغطة  اجواء  إنها  إذ  الحوار، 
االمنية  المخلفات  ان  يعلم  »الجميع  أن  ــى  إل
ــي ارتــبــطــت  ــت ــة ال ــي ــاس ــي ــس ــة وال ــي ــاع ــم ــت واالج
المئات  خلفت  الوطنية  السالمة  حالة  بفترة 
المحاكمات  ــن  م ــرات  ــش ــع وال المعتقلين  ــن  م
»وكذلك  وتابع  فيها«،  النظر  اعادة  يجب  التي 
ـــان ومــــا جــــرى في  ـــس ــات حــقــوق االن ــاك ــه ــت ان
الوزارات، وال انسى موضوع اإلعالم وما يثيره 

من تخندق طائفي وبالذات اإلعالم الرسمي«.
آليات  هــي  للتخوف  ــر  آخ »مــصــدر  وواصـــل 
شخصية  ــــ300  ل ــوة  ــدع ال وجــهــت  إذ  ــوار،  ــح ال
إلى  سيرفع  عليه  االتــفــاق  سيتم  ــا  وم للحوار 
الــمــرئــيــات،  لتنفيذ  ــــر  األوام إلصــــدار  الــعــاهــل 
ونبه  مــــن؟«،  ــع  م ســيــتــحــاور  ــن  م ــوف:  ــخ ــت وال
هذا  جــلــوس  مــن  والسلبيات  »الــعــراقــيــل  ــى  إل
وخصوصا  الحوار  طاولة  على  الكبير  العدد 
احــتــقــان  خلفية  عــلــى  ــون  ــأت ي ــن  ــوي ــدع ــم ال أن 
وهــم  سيجلسون  يــعــنــي  وتــســقــيــط،  طــائــفــي 
أن  إلــى  ـــوه  ون ــــر«،  اآلخ يطرحه  بما  يثقون  ال 
مع  الــتــعــامــل  كيفية  ــو  ه ــروح  ــط ــم ال »الــســقــف 
جانب  عن  نتحدث  فنحن  المشروعة،  المطالب 
مجلس  وهي  العهد؛  ولي  مبادئ  وهي  أساسي 
اإلرادة  تمثل  وحكومة  الصالحية  كامل  منتخب 
الوطنية  ـــدة  ـــوح وال والــتــجــنــيــس  الــشــعــبــيــة 

وموضوع األمالك العامة«.
السياسي  المدخل  ــي  »ف العالي  ـــاف  وأض
يكون  أن  ــا  ــرن وذك ــوري،  ــت ــدس ال األمـــر  وضعنا 
دستور  لوضع  تأسيسي  مجلس  وضع  الحل 
العهد  ولــي  مبادئ  ــى  ادن كحد  وذكــرنــا  للبالد، 
ونحن   ،2002 دستور  على  تعديالت  بإدخال 
من  الـــــوزراء  ــس  ــي رئ ــون  ــك ي أال  يــجــب  انـــه  نـــرى 
بثقة  تحظى  أن  يجب  الحكومة  وأن  العائلة 
ـــــوزراء  ــس وال ــي ــرئ الــمــجــلــس والــجــمــيــع مــن ال
»هناك  أن  إلى  ونبه  فيهم«،  الثقة  طرح  يجوز 
قبل  من  الحكومة  انتخاب  وهو  األعلى  السقف 
ينفرد  النواب  مجلس  إن  وقلنا  األكبر،  الحزب 
والقراءة  قراءتين  تكون  أن  ويمكن  بالتشريع 

يحسمها  ـــواب  ـــن ال لــمــجــلــس  تــكــون  ــة  ــث ــال ــث ال
بعض  وضعت  »الجمعية  أن  وبين  لوحده«، 
النواب،  مجلس  صالحيات  لتوسيع  البنود 
الشورى  مجلس  من  قسم  يكون  أن  ووضعنا 
خالل  من  مباشر  غير  بشكل  انتخابهم  يكون 
أو  المهنية  الجمعيات  ــي  ف قياديين  كونهم 
حتى السياسية«، وأشار إلى أن »هناك مصادر 
مصادر  ومن  للتفاؤل،  مصادر  وهناك  للتشاؤم، 
الملك  جاللة  مــن  صـــادرة  ــوة  ــدع ال أن  الــتــفــاؤل 
فشله  ألن  ــوار  ــح ال انــجــاح  على  حــريــص  ــو  وه
باإلضافة  الصفر،  دون  ما  مربع  إلى  سيعيدنا 
اقليمية  ــوط  ــغ وض تصريحات  هــنــاك  أن  ــى  إل
أن  معتقدا  صادقًا«،  الحوار  يكون  ألن  ودولية 
انطالقًا  فإنه  عليها  تحفاظاتنا  بكل  »الصيغة 
جميع  تتوافق  أن  ــد  الب الوطنية  ــدة  ــوح ال مــن 
البحرين،  في  اإلصالح  على  الرئيسية  الفئات 
لوحدها  ــة  ــارض ــع ــم ال إن  ــول  ــق ن ان  يمكن  وال 
نتوجس  »نحن  ــال  وق بــاإلصــالحــات«،  تنفرد 
من  هناك  أن  نتوقع  أننا  وخصوصا  الحوار  من 
على  سنعمل  ولكننا  ليفشله  الــحــوار  سينزل 
والوصول  الطويل  بالنفس  وسنعمل  انجاحه 
نــريــده،  مــا  ــى  إل ــول  ــوص ال مــن  نقطة  أعــلــى  ــى  إل
على  سنوافق  كنا  إذا  ما  سنرى  ذلك  ضوء  وفي 
»المعيار  أن  على  وشــدد  ال«،  أم  الحوار  نتائج 
الرئيسي  لنجاح الحوار هو بما سيخرج به من 

دستورية«. مكتسبات 
مع  الــتــواصــل  بــشــأن  ســؤال  على  رده  ــي  وف
العالي  ــح  أوض التقدمي«،  و«المنبر  »وعـــد« 
وهناك  الديمقراطي  التيار  بين  لقاءات  »لدينا 
هناك  ــن  ــك ول ــات،  ــي ــرئ ــم ال فــي  بــســيــط  تــفــاوت 
وسيكون  الدستوري  الملف  أهمية  على  اجماع 
وأردف  الحوار«،  بدء  مع  يومي  تنسيق  هناك 
السياسية  القوى  جميع  على  االنفتاح  »قررنا 
الوحدة  تجمع  فيها  بما  المرئيات  لمناقشة 
المنبر  وجمعية  األصــالــة  وجمعية  الوطنية 
التجمع  »جــمــعــيــة  أن  ـــى  إل ــه  ــب ون ــا«،  ــره ــي وغ
تشارك  أن  وتتمنى  تدعو  الديمقراطي  القومي 
الحوار  في  اإلسالمية  الوطني  الوفاق  جمعية 
الساحة  فــي  رئيسيًا  سياسيًا  مكونًا  لكونها 
صفوف  مشاركتها  وستعزز  ثقلها  ومعروف 

المعارضة داخل الحوار«.
السكة  على  الوطني  العمل  »سنضع  وتابع 

ــاد  ــع ــت ـــوار واالب ـــح ــة ال ــك الــصــحــيــحــة وهـــي س
ـــداث  اح اثــبــتــت  الــــذي  الـــشـــارع  تجييش  عــن 
للقوى  خــاضــع  غير  انــه  شــبــاط  فــبــرايــر/   14
اجندات  يفرض  أن  يمكن  وبالتالي  السياسية، 
ثقل  تعرف  »الحكومة  وواصل  أجندتها«،  غير 
اصواتها  عن  النظر  بغض  السياسية  القوى 
هناك  يكون  عندما  وبالتالي  الحوار  طاولة  في 
توافق وبالتالي شبه اجماع لو قلنا على األمور 
السياسية  فالقوى  والدستورية  السياسية 
فشل  يعني  موافقتها  ــدم  وع تــوافــق،  ان  يجب 
تكون  أن  يجب  الغمامات  رغم  وعلى  الحوار، 
لمدى  مسطرة  ولدينا  قدرتنا  في  ثقتنا  لدينا 

فشل أو نجاح الحوار وبناء عليه نتصرف«.
ســنــوات   10 مــنــذ  نــطــالــب  ــن  ــح »ن ــــاف  وأض
بالحوار  نطالب  كنا  إننا  وصحيح  بالحوار، 
هو  الحكم  ألن  السياسية  والقوى  الحكم  بين 
حوار  على  منفتحون  ولكننا  القرار،  يملك  من 
مستمر  اتصال  ولدينا  المكونات،  جميع  يضم 
بما  األربع  السياسية  القوى  مع  المرئيات  عن 
من  التأخر  ــدرون  ــق م ونــحــن  »الـــوفـــاق«،  فيها 
البحرين  فــي  ـــواء  األج بسبب  الموقف  ــالن  اع
سلبي  ــف  ــوق م ــاذ  ــخ ات بــاتــجــاه  تضغط  ــي  ــت ال
نتائج  إن  قلنا  »لكننا  واستدرك  الــحــوار«،  من 
بشأن  النهائي  القرار  ستعطي  التي  هي  الحوار 

فشل الحوار«.

لجمعية  العام  األمين  نائب  أشار  جهته  من 
القصاب  محمود  الديمقراطي  القومي  التجمع 
مفتوحا  يكون  ان  يجب  الحوار  »سقف  أن  إلى 
ونحن  يريده،  ما  طرح  شخص  اي  حق  من  ألن 
خائنًا،  ليس  المطالب  ــع  رف مــن  أن  على  نصر 
من  تستفيد  أن  أرادت  جهات  هناك  أن  صحيح 
ونبه  بها«،  شأن  للمطالب  ليس  لكن  األحــداث 
مرئيات  عليها  تــقــوم  الــتــي  »الــمــبــادئ  أن  ــى  إل
ـــى مــجــلــس كــامــل  ــل إل ــوص ــت الــجــمــعــيــة هـــي ال
ارادة  تمثل  حكومة  على  والتوافق  الصالحيات 
والحفاظ  البرلمان  لرقابة  وتخضع  الشعب 
الفئات  ــل  ك ودعـــم  ــي،  ــان ــك ــس ال ـــوازن  ـــت ال عــلــى 
»جوهر  أن  واعتبر  الــقــومــي«،  البعد  وتعزيز 
وسنطلب  الدستورية،  التعديالت  المرئيات 
وحكومة  الصالحيات  كامل  منتخبًا  مجلسًا 
كما  الــحــريــات،  على  والــحــفــاظ  الشعب  تمثل 
االنتخابية  الدوائر  لتعديل  بمشروع  سنتقدم 
القانون  عيوب  من  يحد  جديد  قانون  من  البد  إذ 
الحالي واعطاء الناخب الفرصة األكبر الختيار 
من يريد«.وتابع القصاب »في تقليص الدوائر 
دائرة  بين  الفرق  يتجاوز  أال  يجب  االنتخابية 
مــجــال  »فـــي  وزاد  الــمــئــة«،  فـــي   15 وأخـــــرى 
االحزاب السياسية صغنا مرئياتنا وهو اجراء 
من  بــدال  األحـــزاب  قانون  إلــى  المسمى  تعديل 
الحقوق  وتفعيل  السياسية  الجمعيات  قانون 

الثاني  الباب  في  عليها  المنصوص  والحريات 
ــادئ الــمــيــثــاق،  ــب ــم ــور والــتــمــســك ب ــت ــدس ــي ال ف
إلى  ونبه  حقوقيا«،  النافذة  القوانين  وتعديل 
قانون  تعديل  هو  به  سنتقدم  ما  ضمن  »من  أن 
المالي  الفساد  ومحاربة  البلدية  المجالس 
وتسجيل  وطنية  مصالحة  وتحقيق  واإلداري 
عن  فضال  الخطأ،  حقهم  في  حصل  لمن  اعتذار 
القطاع  لدعم  عاجلة  باجراءات  سنطالب  أننا 
للمؤسسات  تمويلية  منح  وتقديم  الــخــاص 
ـــررة والــــقــــضــــاء عـــلـــى اإلجــــــــراءات  ـــض ـــت ـــم ال
االجتماعي  »المحور  أن  وبين  البيروقراطية«، 
إصالح  ومنها  والتعليم  التربية  من  سيتكون 
ومنه  الصحي  المحور  ولدينا  للتعليم،  شامل 
المراكز  وتــطــويــر  الــشــامــل  الصحي  التأمين 
الصحية ولدينا ما يتعلق بالتجنيس وتعديل 

قانون الجنسية«.
ستقترح  »الــجــمــعــيــة  إن  ــاب  ــص ــق ال وقــــال 
به  يــخــرج  ــا  م تنفيذ  لمتابعة  لجنة  تشكيل 
من  لالجتماع  الــحــوار  أعضاء  وإعـــادة  الــحــوار 
»التوافق  أن  إلــى  ــوه  ون التنفيذ«،  تقييم  أجــل 
بالتصويت،  مرتبطًا  الموضوع  يكون  أال  يعني 
على  ــاء  ــن ب الــقــرار  سيتم  أنـــه  ــرف  ــع ن كــنــا  ولـــو 
رفضنا  لكنا  المعارضة  عــدد  ــذا  وه التصويت 
ونــوه  مشجع«،  الــتــوافــق  أن  إال  ـــاس،  األس مــن 
عندما  السبع  المعارضة  »الجمعيات  أن  إلى 

تحدثت  التأسيسي  المجلس  فــكــرة  طــرحــت 
ـــوات  أص بغالبية  ــون  ــك ي الــتــصــويــت  أن  ــن  ع
الحوار  مــخــاوف  »أحــد  أن  واعتبر  الثلثين«، 
وذات  مختلفة  سياسية  قـــوى  ــاك  ــن ه أن  ــو  ه
الــقــوى  جميع  وبــالــتــالــي  مختلفة  تــوجــهــات 
حاد  والسياسي  الطائفي  واالختالف  ستذهب 
عدم  على  نصر  أن  يجب  وطنية  كقوى  ولكننا 
»الفشل  أن  إلى  ونبه  الطائفي«،  الخيار  فرض 
البلد  سيقودان  طائفي  إلى  الموضوع  تحول  أو 
على  وسنصر  شاقة  مهمة  وهي  المجهول  إلى 

ان السقف هو مصلحة الوطن«.
من  هناك  أن  نعرف  اننا  رغــم  »على  وأكمل 
وخصوصا  ــرى  أخ لمناح  بالمؤتمر  سيذهب 
أننا نعرف أن هناك أطرافًا تريد إفشال المؤتمر 
اتصاالت  هناك  فإن  السابق،  الحوار  أفشل  كما 
رؤاهم  على  االطالع  أجل  من  االخرى  القوى  مع 
طرح  ــا  م على  بالتأكيد  ـــادر  ب ــن  م أول  ونــحــن 
األول  اللقاء  فــي  الوطنية  الــوحــدة  تجمع  فــي 
اللقاء  في  درجة   180 ينحرف  أن  قبل  بالفاتح 
ممدودة«،  وايدينا  منفتحون  ولكننا  الثاني. 
ولــي  ســمــو  ــادرة  ــب ــم ل »بالنسبة  أنــه  وأوضـــح 
تريد  قوى  وهناك  مرئياتنا،  في  ضمناها  العهد 
الدولة  وبين  بينها  مسافة  هناك  إن  تقول  أن 
ضد  ــوار  ــح ال ــار  س وإذا  معها  نتحاور  أن  نريد 

الشعب فإننا سنتوقف عن المشاركة«.

ندوة التجمع القومي التي تم خاللها استعراض مرئيات التجمع للحوار الوطني

] قالت جمعية التجمع القومي الديمقراطي في ندوة عقدتها مساء أمس األول 
»الحكومة  إن  ال��ح��وار  بشأن  مرئياتها  الستعراض  بالزنج  الجمعية  مبنى  في 
المنتخبة ومجلس منتخب كامل الصالحيات هو من مبادئ المرئيات التي تقدمنا 

بها للحوار«.

§ البسيتين - جمعية المنبر الوطني اإلسالمي

التي  المنبر  رؤية  إن  الشيخ  عبداللطيف  اإلسالمي  الوطني  المنبر  لجمعية  العام  األمين  قال   [
تم رفعها إلى رئيس لجنة حوار التوافق الوطني رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تنطلق من 
األربعة  المحاور  تجاه  الجمعية  مرئيات  يحدد  عاّمًا  إطارًا  منها  تستمد  التي  الثوابت  من  مجموعة 

للحوار.

مشاركة ممثلين للحكومة لإلجابة عن استفسارات المتحاورين 

الظهراني: مناقشة جميع المرئيات المقدمة في الحوار

الحكومة  مــن  ممثل  مشاركة  عــن  الظهراني  وكــشــف 
)السلطة التنفيذية( أو ممثلين في جلسات حوار التوافق 
الحوار  إلثراء  األساسية  المحاور  مناقشة  خالل  الوطني 
ربما  الــتــي  ــاؤالت  ــس ــت وال ــارات  ــس ــف ــت االس ــن  ع واإلجـــابـــة 
تعزز  الحكومية  المشاركة  أن  كما  المتحاورون،  يطرحها 
شكره  عــن  الظهراني  وعبر  والــتــعــاون.  الــتــواصــل  مبدأ 
المجتمعية  والفعاليات  المواطنون  أبــداه  لما  وتقديره 
الوطني،  التوافق  حوار  في  للمشاركة  وطنية  مشاعر  من 
وإنجاح  لدعم  المساهمة  في  الواسعة  الشعبية  والرغبة 
من  العديد  الحوار  رئاسة  تلقي  إثر  وذلك  الحوار،  وإثــراء 

والفعاليات  المواطنين  ــن  م واالتـــصـــاالت  ــالت  ــراس ــم ال
المجتمعية للمشاركة في حوار التوافق الوطني.

ــة  ــادق ــص ــا ال ــواي ــن ــال ــي عـــن ثــقــتــه ب ــران ــه ــظ ـــــرب ال وأع
التوافق  حوار  في  المشاركين  لدى  الوطنية  والمسئولية 
ومطالب  تطلعات  عن  والتعبير  الحوار  إلنجاح  الوطني، 
ورغبات الشعب البحريني ومؤسسات المجتمع المدني، 
توافقية  برؤية  الخروج  أجل  من  التحديات  كل  وتجاوز 

وطنية من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين.
الــمــكــان  ومـــحـــدوديـــة  ـــوار  ـــح ال طــبــيــعــة  أن  ـــــح  وأوض
تحقيق  من  الحوار  هذا  على  القائمين  تمكن  لن  والزمان، 

رغبة المشاركة والحضور لجميع المواطنين والفعاليات 
من  أكثر  على  المشاركة  اقتصار  تم  ولذلك  المجتمعية، 
300 فعالية تمثل أكبر قدر ممكن من اهتمامات وتطلعات 
بإمكان  أنه  مؤكداً  البحريني،  المجتمع  مكونات  مختلف 
من  ــدد  ع ولديها  للمشاركة  تـــدَع  لــم  وجمعية  جهة  ــة  أي

جهة  أو  جمعية  ألية  بها  تبعث  أن  والتصورات  المرئيات 
أو شخصية مشاركة، ترى أنها قريبة منها وتتوافق معها 

في رؤاها وتوجهاتها.
ـــذي أبـــداه  ــال والــتــفــاعــل ال ــب ــاإلق ــــاد الــظــهــرانــي ب وأش
وتسليم  األعضاء  ترشيح  خالل  من  للمشاركة  المدعوون 

والتي  الوطني،  التوافق  حوار  محاور  بحسب  المرئيات 
الشعب  بها  يتسم  الــتــي  الوطنية  المسئولية  تعكس 
المزيد  وتحقيق  والتطوير،  للتنمية  سعيه  في  البحريني 
اإلصالحي  المشروع  ظل  في  والمكاسب  اإلنــجــازات  من 

والمسيرة الديمقراطية.
ــدادات  ــع ــت االس أن  الــظــهــرانــي  أكـــد   ـــر،   آخ صعيد  على 
الوطني  الــتــوافــق  ـــوار  ح لــبــدء  ـــاق  وس قــدم  على  ــة  ــاري ج
في  وتعاونها  الحكومة  بجهود  مشيداً  المقبل،  األسبوع 
القيادة  حرص  يعكس  والذي  للحوار  والتنسيق  الترتيب 
على إنجاح هذه الفرصة التاريخية بالغة األهمية والتي 
بالبالد  عصفت  التي  األزمة  من  للخروج  األمثل  الحل  تعد 
المكاسب  ــن  م الــمــزيــد  وتحقيق  الــتــحــديــات  ــة  ــه ــواج وم
والمسيرة  ــي  ــالح اإلص ــروع  ــش ــم ال ـــم  ودع ـــازات،  ـــج واإلن
خالل  ذلك  جاء  وشعبها.  البحرين  لمملكة  الديمقراطية 
الثلثاء  أمـــس  ــاح  ــب ص مكتبه  ــي  ف الــظــهــرانــي  اســتــقــبــال 
والشئون  الــعــدل  ــر  وزي  )2011 حــزيــران  يونيو/   28(
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضمن 

االستعدادات النطالق حوار التوافق الوطني.

الظهراني يستعرض مع وزير العدل االستعدادات لبدء الحوار الوطني

§ المنامة - حوار التوافق الوطني 

المرئيات  »كل  أن  الظهراني  خليفة  الوطني  التوافق  حوار  رئيس  النواب  مجلس  رئيس  أكد   [
المجتمع  ومؤسسات  السياسية  الجمعيات  من  المدعوين  جميع  من  تقديمها  تم  التي  والقضايا 
المدني والشخصيات واإلعالم سيتم إدراجها وتصنيفها على المحاور األساسية التي تم اإلعالن 
عنها )السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والحقوقية(، ولن تستبعد أية مرئية مقدمة من أية 

جهة في أي شأن أو مجال«.
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التصنيف األول

التصنيف الثاني )تحت المراقبة(

تصنيف البحرين في مؤشر مكافحة اإلتجار بالبشر

التصنيف الثاني

التصنيف الثالث

أكدت أنها تبذل جهدًا للقضاء على الظاهرة... »الخارجية األميركية«: 

البحرين ال تمتثل تمامًا بالمعايير الدنيا لمكافحة االتجار بالبشر

ــق بــالــبــحــريــن  ــل ــع ــت ــم ـــزء ال ـــج ـــي ال ــر ف ــري ــق ــت وبــــدأ ال
الذين  والنساء  للرجال  مقصداً  كونها  إلــى  بــاإلشــارة 
ــري واالتـــجـــار بــالــجــنــس،  ــس ــق ــون لــلــعــمــل ال ــرض ــع ــت ي
وباكستان  الهند  من  القادمين  والنساء  الــرجــال  وأن 
وتايالند  وإندونيسيا  وبنغالديش  وسريالنكا  ونيبال 
إلى  طوعيًا  يــهــاجــرون  وأريــتــريــا  وإثيوبيا  والفلبين 
للعمالة  ينضمون  أو  المنازل  في  كخدم  للعمل  البحرين 
غير الماهرة التي تعمل في صناعات البناء والخدمات. 
ظروف  إلى  العمالة  هذه  تعرض  إلى  التقرير  وأشار 
بسبب  البحرين،  ــى  إل وصولها  بعد  القسري  العمل 
بعضهم،  بحق  المشروعة  غير  األســالــيــب  اســتــخــدام 
وفرض  حركتهم،  وتقييد  سفرهم،  ــوازات  ج حجز  مثل 
وتهديدهم  أجورهم،  دفع  وعدم  عملهم،  عقود  في  قيود 

الجنسي.  أو  البدني  االعتداء  إلى  وتعريضهم 
هيئة  قــبــل  ــن  م ــدة  ــع ُم ـــة  دراس إلــى  الــتــقــريــر  ــرق  ــط وت
المئة  في   65 أن  إلى  أشارت  والتي  العمل،  سوق  تنظيم 
عملهم،  عقود  على  يطلعوا  لم  المهاجرين  العمال  من 
بشروط  علم  على  يكونوا  لــم  منهم  المئة  فــي   89 وأن 

البحرين. إلى  وصولهم  فور  عملهم 
العمالة  توظيف  مكاتب  من  العديد  أن  إلى  أشار  كما 
من  تطلب  للعمال،  الــمــصــدرة  والــبــلــدان  البحرين  فــي 
هيئة  أن  عن  ناهيك  عالية،  استقدام  رسوم  دفع  العمال 
العمال  من  المئة  في   70 أن  وجدت  العمل  سوق  تنظيم 
أجل  من  ممتلكاتهم  باعوا  أو  األموال  اقترضوا  األجانب 
الوقت  في  الفتًا  البحرين،  في  وظيفة  على  الحصول 
يفرضون  البحرينيين  العمل  أرباب  بعض  أن  إلى  نفسه 
من  باهظة  رسومًا  قانونية  غير  بصورة  العمال  على 

فيزا«. »فري  سائبة  كعمالة  البحرين  في  بقائهم  أجل 
تنظيم  هيئة  إلــيــه  ـــارت  أش مــا  ــى  إل التقرير  وتــطــرق 
العمال  من  المئة  في   10 نحو  أن  من  كذلك  العمل  سوق 
غرفة  أن  حين  في  فيزا«،  »فــري  البحرين  في  األجانب 
ترتفع  النسبة  أن  تعتقد  البحرين  وصناعة  تــجــارة 
أن  إلــى  كذلك  التقرير  ــار  وأش المئة.  في   25 إلــى  لتصل 
والفلبين  تايالند  من  البحرين  إلــى  القادمات  النساء 
والصين  وروسيا  ولبنان  وسوريا  واألردن  والمغرب 
البغاء  إلى  يتعرضن  الشرقية  ــا  أوروب ودول  وفيتنام 

البحرين.  في  القسري 
عدد  في  التحقيق  الحكومة  »واصلت  التقرير  وتابع 

تسعة  نحو  وقاضت  البحرين،  في  البغاء  قضايا  من 
القسري  البغاء  ــاالت  ح عن  المسئولين  من  أشخاص 
أنها  كما  التقرير،  شملها  التي  الفترة  في  البحرين  في 
هناك  تكن  ــم  ل ذلـــك،  ــع  وم الــضــحــايــا.  ــن  م  17 ــدت  ــاع س
جــرائــم  معاقبة  ــي  ف الــحــكــومــة  جــهــود  تــوضــح  تــقــاريــر 
للتعرف  رسمية  خطوات  اتخاذها  أو  بالبشر  االتجار 
لحماية  ــود  ــه ــج ال تــحــســيــن  ـــل  أج مــن  ــا  ــاي ــح ــض ال ــى  ــل ع
هذا  ومثل  التقرير.  تناولها  التي  الفترة  خالل  الضحايا 
االتجار  لمكافحة  جهودها  في  فجوة  هناك  جعل  األمــر 

المشروع«.  غير  بالبشر 
األميركية  الخارجية  وزارة  توصيات  تضمنت  فيما 
االتجار  مكافحة  قانون  تطبيق  بمواصلة  للبحرين، 
بالتحقيق  واالهتمام   ،2008 العام  في  الصادر  بالبشر 
بالبشر،  ــار  ــج االت ــم  ــرائ ج ــي  ف الــمــتــورطــيــن  ــاة  ــاض ــق وم
نظام  وإصالح  القسري،  بالعمل  المتعلقة  وخصوصًا 
دون  مــن  تــحــول  الــتــي  العقبات  على  للقضاء  الكفالة 

الشكاوى. لتقديم  القضاء  إلى  األجنبية  العمالة  لجوء 
الشكاوى  في  الجدي  بالتحقيق  التقرير  أوصى  كما 
الغرض،  المخصص لهذا  الساخن  الخط  تصل إلى  التي 
االتجار  ضحايا  لتحديد  الرسمية  ــراءات  اإلج وتطبيق 
فروا  الذين  المنازل  كخدم  الضعيفة،  الفئات  من  بالبشر 
المتورطات  إلى  إضافة  لهم  المسيئين  عملهم  أرباب  من 

البغاء. أعمال  في 
ببرامج  الضحايا  تعريف  ــرورة  ض إلــى  كذلك  ودعــا 
اإليواء  مركز  وتوسيع  الدولة،  توافرها  التي  الحماية 
بالبشر،  االتجار  ضحايا  لحماية  الحكومة  تديره  الذي 
أال  على  الــذكــور،  من  القسري  العمل  ضحايا  فيهم  بما 
وأن  الضحايا،  حركة  لتقييد  سبياًل  المركز  ذلك  يكون 
العمالة  لــغــات  ويــتــحــدثــون  مؤهلين  موظفين  يضم 
ضحايا  معاقبة  عدم  ضمان  على  التأكيد  مع  الوافدة، 
القانونية  غير  األعمال  في  المتورطين  بالبشر  االتجار 
الشرعية  غير  كالهجرة  بهم،  لالتجار  مباشرة  كنتيجة 
العمل  ــون  ــان ق حــمــايــة  ــاق  ــط ن ــع  ــي ــوس وت ـــارة،  ـــدع ال أو 
الحماية  نفس  لديهن  أن  من  للتأكد  المنازل  لعامالت 

اآلخرين.  األجانب  للعمال  القانون  يكفلها  التي 
في  المتورطين  بمقاضاة  المتعلق  الــجــانــب  ــي  وف
استمرار  ــى  إل التقرير  أشــار  بالبشر،  ــار  ــج االت قضايا 
جرائم  لمالحقة  معتدلة  جهود  ببذل  البحرين  حكومة 

بالتقرير،  المشمولة  الفترة  ــالل  خ بالجنس  االتــجــار 
لمعاقبة  جهود  بأية  البحرين  قيام  عــدم  انتقد  أنــه  إال 

القسري.  بالعمل  المتورطين 
في  بالبشر  االتــجــار  مكافحة  قــانــون  أن  إلــى  وأشــار 
باألشخاص  ــار  ــج االت ــال  ــك أش جميع  يحظر  البحرين 
إلى  ثالثة  بين  بالسجن  تتراوح  عقوبات  على  وينص 
الصارمة  بالعقوبات  التقرير  اعتبرها  ما  وهي  عامًا،   15

الكفاية. فيه  بما 
اتجار  حالة   12 فــي  حققت  البحرين  أن  ــى  إل ــوه  ون
منها  ــاالت  ح خمس  في  المتورطون  حوكم  بالجنس، 

المشمولة. الفترة  خالل 
اثنان  عوقب  واحدة،  حالة  في  بأنه  التقرير  وأوضح 
النساء  إجبار  على  والغرامة  بالسجن  المتورطين  من 
آخــريــن  ســبــعــة  ـــن  أدي بينما  ـــارة،  ـــدع ال ــة  ــارس ــم م عــلــى 
شبكة  لتشغيل  مالية  وغرامات  أعوام  خمسة  بالسجن 

للدعارة.
قيام  ــدم  ع نفسه  ــت  ــوق ال ــي  ف انتقد  التقرير  أن  بيد 
على  تنطوي  التي  أو  كافية  تحقيقات  بإجراء  الحكومة 
من  الرغم  على  القسري  العمل  في  المتورطين  معاقبة 
يواجهن  المنازل  عامالت  أن  إلــى  تشير  التي  التقارير 

القسري. العمل  ظروف 
أن  إلــى  التقرير  ــار  ــأش ف الــحــمــايــة،  صعيد  على  أمــا 
في  تقدم  أي  تحقيقها  عن  تقرير  أي  تسجل  لم  البحرين 
خالل  بالبشر  االتجار  ضحايا  حماية  تحسين  مجال 
ــراءات  اإلج إلــى  تفتقر  أنها  عن  ناهيك  الماضي،  العام 
ــات  ــاع ــم ــج ــن ال ــي ــا ب ــاي ــح ــض ــة الـــتـــي تـــحـــدد ال ــي ــم ــرس ال
أربــاب  تركت  التي  المنزلية  العمالة  مثل  الضعيفة، 
الدعارة،  بتهمة  عليهن  قبض  اللواتي  النساء  أو  عملها 
المحتملين  االتجار  ضحايا  وقعوا  لذلك  نتيجة  والذين 
قوانين  أو  العمل  انــتــهــاكــات  بــارتــكــاب  اتــهــمــوا  ــن  ــذي ال

كافية. حماية  دون  من  ترحيلهم  ويتم  اإلقامة، 
العمال  األحيان  من  كثير  في  »اُتهم  التقرير:  في  وجاء 
العمل  أصحاب  من  الــفــرار  من  تمكنوا  الذين  األجــانــب 
عليهم  وحــكــم  هــاربــيــن،  بأنهم  إليهم  يسيئون  الــذيــن 

وترحيلهم«. أسبوعين  لمدة  بالسجن 

دار  تمويل  في  الحكومة  »استمرت  التقرير  وتابع 
غير  منظمات  وتــديــره  سرير   120 يضم  ــذي  ال األمـــان 
المأوى  وهذا  األســري.  العنف  ضحايا  إليواء  حكومية 
الفترة  ــالل  خ الــقــســري  الــبــغــاء  ضحايا  مــن   17 ســاعــد 

بالتقرير«. المشمولة 
كما أوضح التقرير أن الغالبية العظمى من الضحايا 
التابعة  اإليــواء  مركز  إلى  أو  سفاراتها  إلى  تلجأ  كانت 
القانون  منفذي  أن  إال  الوافدين،  العمال  حماية  لجمعية 
ــة ضــحــايــا ســوء  ــال ـــون  غــيــر مــعــتــاديــن عــلــى إح ـــزال الي

المركزين. هذين  إلى  بالبشر  االتجار  أو  العمال  معاملة 
الدولية  المنظمات  إلحدى  سابق  تقرير  إلى  وتطرق 
اإليواء  مراكز  إلى  يلجئون  الذين  الضحايا  أن  أكد  الذي 
تفتقر  المراكز  هذه  أن  كما  تنقلهم،  حرية  تقييد  يتم  هذه، 
توفيرها  ــدم  ع عــن  ناهيك  المؤهلين،  الموظفين  ــى  إل

للضحايا. السكن  منافع  أو  األجل  طويل  اإليواء 
شجعت  الــبــحــريــن  حــكــومــة  أن  إلـــى  الــتــقــريــر  ـــوه  ون
ــي الــتــحــقــيــق ومــقــاضــاة  ــة ف ــارك ــش ــم الــضــحــايــا عــلــى ال
يتقدمون  ال  عادة  العمل،  من  الضحايا  أن  إال  المتاجرين، 
بسبب  العمل  أصــحــاب  ضــد  المحاكم  أمــام  بشكاوى 
النظام  فــي  الثقة  وعــدم  بالقانون  الجهل  أو  الــخــوف 
التمثيل  تكاليف  تحمل  على  الــقــدرة  ــدم  وع القانوني، 
والتحريرية  الشفوية  الترجمة  ــدام  ــع وان القانوني، 

تصاريح  فقدان  من  والــخــوف  المحاكم،  تقدمها  التي 
ــة خــالل اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة، وتــجــنــب ســوء  ــام اإلق

العمل.  صاحب  يد  على  اإلضافية  المعاملة 
بدائل  تقدم  لــم  الحكومة  أن  ــى  إل التقرير  ــار  أش كما 
وأنه  بلدانهم،  إلى  األجانب  الضحايا  إلعــادة  قانونية 
تشغيل  ــت  ــل واص الــداخــلــيــة  وزارة  أن  ــن  م ــم  ــرغ ال على 
أنها  إال  بالبشر،  االتجار  لضحايا  مجاني  ساخن  خط 
الخط  ــذا  ه تلقاها  الــتــي  المكالمات  ــدد  ع عــن  تعلن  لــم 
هذا  على  المتصلين  مساعدة  تم  كيف  أو  الضحايا  من 

الخط. 
بالبشر،  اتــجــار  حـــاالت  وقـــوع  منع  إجــــراءات  ــي  وف
لمنع  واضحًا  جهداً  بذلت  الحكومة  أن  إلى  التقرير  أشار 
وأنه  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل  بالبشر  االتجار 
ذلك  أن  إال  الكفيل،  نظام  ألغت  العمل  وزارة  أن  حين  في 

بالبشر. االتجار  منع  في  تمامًا  مجديًا  يكن  لم 
لم  الكفالة  نظام  إلغاء  أن  إلى  كذلك  التقرير  ــار  وأش
الرغم  على  المنزلية،  العمالة  من  ألف   70 نحو  يشمل 
على  ــالوة  وع لالتجار،  عرضة  األكثر  الفئة  كونها  من 
العمال  سفر  جوازات  حجز  يمنع  الذي  القانون  فإن  ذلك 
التــزال  الممارسة  هــذه  وأن  فعال،  نحو  على  يطبق  لم 
التنقل  تقيد  شائعة  ممارسة  وهــي  االنتشار،  واسعة 

القسري. العمل  في  وتسهم  المهاجرين  للعمال 

التصنيف الذي وضعته وزارة الخارجية األميركية لدول الخليج العربي
التصنيفالدولة

التصنيف الثاني البحرين

التصنيف الثانيعمان

التصنيف الثاني )تحت المراقبة(قطر

التصنيف الثالثالسعودية

التصنيف الثالثالكويت

الدنيا  بالمعايير  تامًا  امتثااًل  تمتثل  ال  البحرين  حكومة  »إن  األميركية:  الخارجية  وزارة  قالت   [
للقضاء على االتجار بالبشر، إال أنها تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك«.

صدر  الذي  بالبشر  االتجار  مكافحة  بشأن  السنوي  تقريرها  في  األميركية  الخارجية  وصنفت 
للدول  الثاني،  التصنيف  ضمن  البحرين   ،)2011 حزيران  يونيو/   27( الماضي  اإلثنين  يوم 
التي تلتزم بمكافحة االتجار بالبشر، وهو التصنيف الذي يعني أن الدول تسعى لاللتزام بمعايير 

مكافحة االتجار بالبشر.

زيارة الوفد المصري للبحرين تشعل 
الجدل بين المنظمات الحقوقية المصرية

ــالث  ث وفــــد  ـــــارة  زي ـــــارت  أث  [
ــة  ــري ــص مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة م
من  بـــدعـــوة  لــلــبــحــريــن  ـــراً  ـــؤخ م
ــة األطــــبــــاء الــبــحــريــنــيــة  ــي ــع ــم ج
نتائج  عن  صحافي  مؤتمر  وعقد 
الكثير  بين  واسعًا  جداًل  زيارتها، 
في  الــحــقــوقــيــة  الــمــنــظــمــات  مـــن 
إذ  ــة،  ــي ــرب ــع ال ــر  ــص م ــة  ــوري ــه ــم ج
حقوقية  مــنــظــمــة   11 أصـــــدرت 
شديد  بيانًا  األول  أمــس  مصرية 
المنظمات  ـــاء  رؤس ضــد  اللهجة 

الثالث. 
»األهــرام«  صحيفة  وبحسب 
ـــس  ــــا أم ــــدده ــــي ع ـــة ف ـــري ـــص ـــم ال
حــزيــران  يــونــيــو/   28 )الــثــلــثــاء 
 11 الـــ  المنظمات  فــإن   )2011
مؤسسات  ثالث  »قيام  أن  أكــدت 
ــــارة  ــــزي ـــة مـــصـــريـــة ب ـــي ـــوق ـــق ح
لجنة  مسمى  تــحــت  الــبــحــريــن، 
أحـــداث  حـــول  الــحــقــائــق  تقصي 
يعبر  ال  السلمانية،  مستشفى 
المصرية،  الحقوقية  الحركة  عن 
عن  بوضوح  وتعلن  أعلنت  التي 
االستثنائية  للمحاكمات  رفضها 
ــــي تـــعـــقـــد ضـــــد الـــنـــشـــطـــاء  ــــت ال
والــتــي  بـــاإلصـــالح،  المطالبين 
نحو  ــا  ــاه ــاي ــح ض ــن  ــم ض طــالــت 
ومــســئــوال  ــا  ــرض ــم وم طبيبا   47
بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى)...( الــتــزمــوا 
التي  الــطــب  مهنة  وقــيــم  بقواعد 
اإلسعافات  تقديم  عليهم  تحتم 

ألي جريح أو مصاب«.
الحقوقية  المنظمات  ووصفت 
زميالتها  مــن  ــدر  ص مــا  المصرية 
ــاق والــتــســتــر«،  ــف ــن ـــ »ال ــالث ب ــث ال
وقـــالـــت إنـــه »لــيــس بــاســمــنــا«، 

مطالبة إياها بـ »االعتذار«.
مؤسسة  مدير  أكد  جانبه  من 
ورئيس  للتنمية  الــحــوار  ملتقى 
ــــــذي قـــام  ــــد الـــحـــقـــوقـــي ال ــــوف ال
ــن ســعــيــد  ــري ــح ــب ــل ــــارة ل ــــزي ــــال ب
الـــذي  ــان  ــي ــب ال أن  ــظ  ــاف ــح ــدال ــب ع
»يحمل  المنظمات  تلك  أصدرته 
من  تــصــدر  أن  يليق  ال  ــات  ــام ــه ات
ــا  ــم ــي ــة والس ــي ــوق ــق ــات ح ــم ــظ ــن م
ومقدمات  اعتراضات  بنوا  أنهم 
لنتائج  لوصولهم  أدت  فــاســدة 

فاسدة«.

»األهـــرام«  صحيفة  وأشـــارت 
ضخمًا  )بحرينيًا(  »وفدا  أن  إلى 
المؤسسات  بعض  ليلتقي  ُأرِسل 
ــة وبــعــض  ــري ــص ــم الــحــقــوقــيــة ال
في  ــن  ــي ــي ــوم ــك ــح ال ــن  ــي ــول ــئ ــس ــم ال
حــزيــران  يونيو/  شهر  مستهل 
ينجح  »لــم  وأضــافــت  ــاري«،  ــج ال
ـــــراء  ـــــوى فــــي إغ ـــــذا الــــوفــــد س ه

الثالث«. المنظمات 
صحيفة  ــت  ــال ق جــانــبــهــا  مـــن 
أمس  المصرية  السابع«  »اليوم 
المشار  الحقوقية  المنظمات  إن 
بــمــصــداقــيــة  ــى  ــظ ــح ت »ال  ــا  ــه ــي إل

كبيرة في المجتمع المصري«.
الحقوقية  المنظمات  أن  يذكر 
ـــــــدرت  ــــة الـــــتـــــي أص ــــري ــــص ــــم ال
»الجمعية  ــي  ه ــد  ــاق ــن ال ــان  ــي ــب ال
بالمشاركة  للنهوض  المصرية 
المساعدة  جمعية  المجتمعية، 
ــوق اإلنـــســـان،  ــق ــح ــة ل ــي ــون ــان ــق ال
ــة لــمــعــلــومــات  ــي ــرب ــع الــشــبــكــة ال
ـــادرة  ـــب ـــم ـــــان، ال ـــــس ـــوق اإلن ـــق ح
الشخصية،  للحقوق  المصرية 
ــوق  ــق ــح ــل ـــري ل ـــص ـــم ـــز ال ـــرك ـــم ال
مركز  واالجتماعية،  االقتصادية 
العنف  ضحايا  لتأهيل  النديم 
لحقوق  األرض  مركز  والتعذيب، 
ــارك  ــب ــام م ــش ــز ه ــرك ـــان، م ـــس اإلن
لدراسات  أندلس  مركز  للقانون، 
الــتــســامــح ومــنــاهــضــة الــعــنــف، 

والتعبير،  الفكر  حرية  مؤسسة 
بينما  الجديدة«،  المرأة  مؤسسة 
وفودها  أرسلت  التي  المنظمات 
ــوار  ــح ال ملتقى  »مــؤســســة  هـــي: 
ــة وحــــقــــوق اإلنــــســــان،  ــي ــم ــن ــت ــل ل
ودعم  للتدريب  النقيب  مؤسسة 
الوطني  الــمــركــز  الديمقراطية، 

لحقوق اإلنسان«.
البحرين  أنباء  وكالة  وكانت 
يونيو   23 بتاريخ  نقلت  )بــنــا( 
مجموعة  يمثل  وفــد  عن  الجاري 
ــة  ــي ــوق ــق ــح ــــن الـــجـــمـــعـــيـــات ال م
ــر الــعــربــيــة  ــص ــة م ــوري ــه ــم مـــن ج
مملكة  ــن  ع نشر  ــا  »م أن  تــأكــيــده 
تم  ــا  م واقـــع  يعكس  ال  البحرين 
مــشــددا  واستقصاؤه«,  بــحــثــه 
طريق  عن  له  ــروج  ي »مــا  أن  على 
في  منظمات  ومن  اإلعالم  وسائل 
ــة حــول  ــي الــبــحــريــن وأخــــرى دول
السلمانية  مستشفى  ــــداث  أح
وحــقــيــقــة الـــواقـــع الــصــحــي ومــا 
الحقل  في  العاملون  له  يتعرض 
ــى كــثــيــر من  ــل ــوي ع ــط ــن ــي ي ــب ــط ال
جزء  وأن  والمغالطة،  التحريف 
كانت  المعلومات  تلك  من  كبيرا 

والنزاهة«. للحيادية  تفتقد 
ــر  ــم ــؤت واعـــتـــبـــر الـــوفـــد فـــي م
جمعية  بــمــقــر  عــقــده  ــي  ــاف ــح ص
ــا  ــه ــوم ــة ي ــي ــن ــري ــح ــب ــــاء ال ــــب األط
المتناقضة  ــات  ــوم ــل ــع ــم »ال أن 

ــالم  اإلع وســائــل  فــي  والمنشورة 
ــع  واق حــول  المنظمات  وبــعــض 
ـــــداث فــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  األح
تجاه  بالرغبة  دفعت  التي  هــي 
ــــن جــمــعــيــة  ـــًا م ـــي ـــم ـــب رس ـــل ـــط ال
ـــد  ـــــاء الـــبـــحـــريـــنـــيـــة رص ـــــب األط
في  ـــــور  األم ــات  ــري ــج م ــق  ــي ــوث وت
ــًا  ــوص ــص ــن وخ ــري ــح ــب مــمــلــكــة ال
ــاع الــصــحــي  ــط ــق ــال ـــا يــتــعــلــق ب م
مستشفى  في  ــاع  األوض وحقيقة 
ــوارد  ــت الــســلــمــانــيــة فـــي ظـــل مـــا ي
بعض  تـــعـــرض  ـــن  ع ـــاء  ـــب أن ـــن  م
ــاع من  ــط ــق ـــذا ال الــعــامــلــيــن فــي ه
ــم  ــه ــزام ــت ــة ال ــج ــي ــت ــات ن ــم ــاك ــح م
في  الوفد  أعضاء  وقال  بعملهم«. 
وخــالل  ــه  أن الصحافي  المؤتمر 
ــرت أربــعــة  ــم ــت ــي اس ــت الـــزيـــارة ال
مختلف  في  بالتجول  قــام  ــام،  أي
ــات  ــاع ــس ــن ول ــري ــح ــب ــق ال ــاط ــن م
ليال  مختلفة  أوقــات  وفي  طويلة 
األطراف  بكل  االلتقاء  وتم  ونهارا 
وزيــارة  ــاء  ــب واألط كالمسئولين 
أرض  على  السلمانية  مستشفى 
ــــع، »حـــيـــث لــمــس الــوفــد  ــــواق ال
التعامل  وشفافية  التنقل  حرية 
والتقصي  الرصد  متطلبات  مع 
وتمكن  والــتــوثــيــق،  والتحقيق 
التقارير  على  ــالع  االط من  الوفد 
الوفاة  وحاالت  والقضايا  الطبية 

وأسبابها«.

رئيس الوفد المصري الذي زار البحرين سعيد عبدالحافظ        )بنا(
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القضاء ينظر قضية 6 متهمين 
بضرب شرطة والهروب من الحبس

الــجــنــائــيــة،  ــرى  ــب ــك ال الــمــحــكــمــة  أرجـــــأت   [
آل  عــلــي  ــن  ب محمد  الــشــيــخ  ــي  ــاض ــق ال ــة  ــاس ــرئ ب
إبراهيم  طلعت  القاضيين  وعــضــويــة  خليفة 
قضية  عبداهلل  ناجي  سر  وأمانة  العبداهلل  وبدر 
من  والــهــروب  ـــن  األم ـــال  رج بــضــرب  متهمين   6
أيلول  سبتمبر/   14 حتى  ــري  أس شرطة  مركز 
وحضور  المتهمين  ــد  الح ــاٍم  ــح م لــنــدب   2011
المتهمين البقية وإعادة إعالن المتهمين  محامي 
وجهت  العامة  النيابة  وكانت  والثالث.  األول 
والعنف  القوة  استعملوا  أنهم  الستة  للمتهمين 
اإلدارة  شرطة  مركز  من  عموميين  موظفين  مع 
رجــال  مــن   4 ــم  وه الجنائية  للمباحث  العامة 
من  عمل  أداء  مــن  االمــتــنــاع  على  لحملهم  األمـــن 
التوقيف  ورقابة  حراسة  وهو  وظيفتهم  أعمال 
اإلصابات  وأحدثوا  بالضرب  عليهم  اعتدوا  بأن 
بذلك  ــوا  ــغ ــل ب ـــد  وق ــي  ــب ــط ال بــالــتــقــريــر  الــمــبــيــنــة 
دون  معلومة،  غير  لجهة  هربوا  بــأن  مقصدهم 

المتهم السادس الذي لم يبلغ مقصده.

من  للمتهمين  الــعــامــة  النيابة  وجــهــت  كما 
مركز  ــن  م ــوا  ــرب ه أنــهــم  الــخــامــس  وحــتــى  األول 
قانونًا  عليهم  القبض  إلقاء  بعد  أســري  توقيف 

باستعمال العنف مع رجال الشرطة.
أنه  األول  للمتهم  العامة  النيابة  وجهت  كما 
موافقته،  أو  إذنه  بغير  أمن  رجل  سيارة  استعمل 
كما أنه أتلف عمداً منقوالت لمركز شرطة أسري.

من  ورد  بــالغــًا  أن  القضية  تفاصيل  وتــعــود 
أســري  شرطة  مركز  فــي  نــزيــاًل   13 أن  الشرطة 
الحراسة  أفـــراد  أحــد  على  القبض  ــن  م تمكنوا 
ــف  ــي ــوق ــت واالســـتـــيـــالء عــلــى مــفــتــاح غــــرف ال
التوقيف  الــغــرف  جميع  وفتح  )الماستركي( 
ـــداء عــلــى أفـــراد  ـــت ــب واالع ــغ ــى وش ــوض ــل ف ــم وع
خــارج  ــرار  ــف ال مــن  منهم  ــدد  ع وتمكن  الــحــراســة، 
سيارة  بسرقة  ــزالء  ــن ال ــد  أح ــام  ق إذ  الــتــوقــيــف، 
واالصطدام  وقيادتها  مالكها  على  االعتداء  بعد 
من  ــرار  ــف وال لمركز  الرئيسية  الــبــوابــة  ــي  ف بها 

التوقيف.

السجن 10 سنوات لمتهمين
بقضية مخدرات وبراءة الثالث

] حكمت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين 
آالف   5 وتغريمهما  سنوات   10 لمدة  متهمين  بسجن  عبداهلل  ناجي  سر  وأمانة  العبداهلل  وبدر  إبراهيم  طلعت 

دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه.
على  سري  ومصدر  المتهمين  بين  االتفاق  تم  بعدما  أعد  كمين  بعد  المتهمين  ضبطوا  األمن  رجال  وكان 
االستالم  عمليه  وبعد  وأن��ه  دينار،   1200 مالي  مبلغ  مقابل  المخدر  الحشيش  م��ادة  من  كيلو  نصف  ش��راء 

والتسليم تم ضبط المتهمين.

باكستاني يخبئ في أحشائه
145 كبسولة من المخدرات

الكبرى  المحكمة  أرجأت   [
القاضي  برئاسة  الجنائية، 
ــي آل  ــل ـــن ع ــد ب ــم ــح ــخ م ــي ــش ال
القاضيين  وعضوية  خليفة 
العبداهلل  وبدر  إبراهيم  طلعت 
ــداهلل  ــب ـــر نـــاجـــي ع وأمـــانـــة س
قــضــيــة بـــاكـــســـتـــانـــي مــتــهــم 
من  كــبــســولــة   145 بــتــهــريــب 
ـــادة الــهــيــرويــن الــمــخــدر في  م
يــولــيــو/   12 حــتــى  ــه  ــائ ــش أح

تموز 2011 لندب محاٍم.
ـــة يــــــوم أمـــس  ـــس ـــل ـــــي ج ف
في  شخص  بــأن  المتهم  ذكــر 
بالكبسوالت  زوده  باكستان 
شقيقة  إعــطــاءهــا  منه  وطلب 
ـــة  ـــي ـــرب ـــع ـــة ال ـــك ـــل ـــم ـــم فــــــي ال
ببلعها  قام  وأنــه  السعودية، 

وال يعلم بأنها مواد مخدرة.

اإلدارة  عــــام  مــديــر  وكــــان 
الــعــامــة لــلــمــبــاحــث واألدلــــة 
شرطة  ــأن  ب ــرح   ص الجنائية 
من  تمكنت  المخدرات  مكافحة 
بتهمة  ــوي  ــي آس على  القبض 

تهريب المواد المخدرة.
ـــــــــه ضـــمـــن  ـــــــــــــح أن وأوض
ــري  ــح ــت ــث وال ــح ــب عــمــلــيــات ال
مكافحة  إدارة  تجريها  الــتــي 
لجرائم  للتصدي  المخدرات 
تـــهـــريـــب الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة 
لحماية  بؤرها  على  والقضاء 
ثبت  مخاطرها،  من  المجتمع 
تؤكد  معلومات  اإلدارة  ــدى  ل
يقوم  آســيــوي  شخص  ــود  وج
ــدرة  ــخ ــم ــب الــــمــــواد ال ــري ــه ــت ب
ــج  ــي ــل ــخ ال دول  ــــــدى  إح ـــــى  إل
ــار  ــط ـــق م ـــري ـــي عــــن ط ـــرب ـــع ال

الــبــحــريــن الـــدولـــي، حــيــث تم 
ـــدى وصــولــه  الــقــبــض عــلــيــه ل
ــار، وتــحــويــلــه إلــى  ــط ــم ـــى ال إل
أحشائه  لفحص  المستشفى 
أن  واتضح  األشعة  طريق  عن 
بداخل  غريبة  أجسامًا  هناك 

أمعائه.
وأضاف أنه بعد استخراج 
أن  ـــح  ـــض ات األجــــســــام  ـــــذه  ه
بلغ  كبسولة   )145( عــددهــا 
من  ــع(  ورب كيلو   ( نحو  وزنها 
ــام كــان  ــخ ــن ال ــروي ــي ــه مـــادة ال
أمعائه  داخــل  المتهم  يخفيها 
بعد أن قام ببلعها، حيث تقدر 
ألف   )100( من  بأكثر  قيمتها 
دينار، وقد تمت إحالة القضية 
العامة  النيابة  إلــى  والمتهم 

التخاذ اإلجراءات القانونية.

»الداخلية«: اإلفراج عن المتهمين 
األحداث يتم عبر القنوات القانونية

§ المنامة - وزارة الداخلية

وزارة  في  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  قــال   [
فيه  أعربت  الذي  »الوفاق«  جمعية  بيان  على  رداً  الداخلية 
ومطالبتها  المعتقلين  األطــفــال  ــداد  أع تزايد  من  قلقها  عن 
اإلجراء  هذا  إن  الموقوفين،  األحــداث  المتهمين  عن  اإلفــراج 
الجهات  ـــام  وأم القانونية  الــقــنــوات  ــالل  خ مــن  إال  يكون  ال 
القضائية المختصة بتحقيق أو نظر هذه القضايا، موضحًا 
أن كل إجراءات القبض أو التوقيف ال يكون إال بسبب ارتكاب 

جرائم جنائية وتحت رقابة السلطة القضائية المختصة.
الثلثاء  أمس  الداخلية  وزارة  عن  صــادر  بيان  في  ونــوه 
األحــداث  قــانــون  أن  ــى  إل  ،)2011 حــزيــران  يونيو/   28(
الدولية  والمعاهدات  المعايير  مع  متفقًا  جــاء  البحريني 
الضمانات  كل  كفل  إذ  البحرين،  مملكة  إليها  انضمت  التي 
 )16( المادة  أوجبت  إذ  ــداث،  األح حقوق  برعاية  الخاصة 
جناية  بارتكاب  المتهم  للحدث  يكون  أن  القانون  هذا  من 
المحكمة  له  ندبت  محاٍم  له  يكن  لم  وإذا  عنه،  يدافع  محاٍم 

محاميًا تتحمل الدولة أتعابه التي تقدرها المحكمة.
حظرت  ذاتـــه  الــقــانــون  ــن  م  )27( ــادة  ــم ال أن  ــى  إل ولــفــت 

والمحامون  والشهود  أقاربه  إال  الحدث  محاكمة  حضور 
إخراج  يجوز  ال  أنه  على  وأكد  المختصة،  الحكومية  والجهة 
وااللتزام  الضمانات  هذه  كل  توفير  ويتم  الحدث،  محامي 
وهي  لذلك،  المعدة  الرعاية  بمراكز  الحدث  إيداع  يتم  إذ  بها 
مراكز منفصلة عن السجون التي يودع بها المحكوم عليهم. 
المتهمين  إعالن  بشأن  البيان  إليه  أشار  لما  وبالنسبة 
السالمة  محاكم  أمام  بالمحاكمات  سنة   18 من  أقل  هم  من 
من  ـــراء  إج ذلــك  أن  إلــى  المساعد  الــوكــيــل  لفت  الــوطــنــيــة، 
له  ضمانة  هو  بل  يتم  أن  يجب  الجنائية  الدعوى  إجــراءات 
وذلك  محاميه  وحضور  المحددة  الجلسة  بتاريخ  للعلم 

وفقًا للمادة )32( من هذا القانون.
المادة  أن  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  وأوضح 
محكمة  ــاٍض  ق اختصاص  إلــى  أشــارت  القانون  من   )35(
والقرارات  األحكام  تنفيذ  على  والرقابة  باإلشراف  األحداث 
الرقابة  يشكل  مــا  ــو  وه ــدث،  ــح ال على  ــادرة  ــص ال واألوامــــر 

القضائية على كل قرارات التوقيف الخاصة باألحداث.
مع  متفقة  جــاءت  البحرينية  القوانين  أن  على  وتأكيداً 
أن  ــر  ذك األحـــداث،  بشأن  الدولية  والمعايير  المعاهدات 
المخففة  األعــذار  حددت  العقوبات  قانون  من   )70( المادة 

للعقوبة ومنها حداثة سن المتهم الذي جاوز سن الخامسة 
تخفيف  ذلك  على  يترتب  فإنه  عشر،  الثامنة  يتم  ولم  عشر 

العقوبة المقررة.
وعما ورد بالبيان بشأن االستمرار في إحالة القضايا إلى 
دقة  عدم  المساعد  الوكيل  أوضح  الوطنية  السالمة  محكمة 
 )13( رقم  للمادة  طبقًا  إنه  إذ  الوفاق  جمعية  ببيان  ورد  ما 
حالة  بإعالن   2011 لسنة   )18( رقم  الملكي  المرسوم  من 
تستمر  الوطنية  السالمة  محاكم  فــإن  الوطنية،  السالمة 
ولكن  تنظرها  ومازالت  إليها  أحيلت  التي  القضايا  نظر  في 
ولم  بالتحقيق  متداولة  مــازالــت  التي  للقضايا  بالنسبة 
مرسوم  ــدور  ص عند  الوطنية  السالمة  محاكم  ــى  إل ترفع 
أمام  ترفع  التي  هي  فإنها  الوطنية  السالمة  حالة  إلغاء 

المحاكم العادية.
ولفت إلى أنه ليس هناك اختالف في اإلجراءات الخاصة 
عن  الوطنية  السالمة  محاكم  أمام  المحاكمة  أو  بالتحقيق 
وزارة  قيام  مؤكداً  العادية،  المحاكم  أمــام  تتبع  التي  تلك 
الداخلية بواجبها في االلتزام بالضوابط القانونية وكذلك 
لجميع  التحقيق  ضمانات  كل  توفير  في  التحقيق  جهات 

المتهمين.

تأجيل قضية »تغيير النظام« لسماع الشهود وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي

14 يوليو النطق بالحكم على 16 متهمًا بـ »إتالف مباني الجامعة«
الوطنية  السالمة  محكمة  واصــلــت   [
أمس  صباح  األولــى(  )الــدائــرة  االبتدائية 
النظر  2011م  يونيو   28 الموافق  الثلثاء 

في عدد من الجنايات على النحو اآلتي:

القضية األولى:
ــة الــوطــنــيــة  ــالم ــس واصـــلـــت مــحــكــمــة ال
لقلب  الترويج  بواقعة  النظر  االبتدائية 
أخبار  ـــة  وإذاع السياسي  النظام  وتغيير 
وإشاعات كاذبة ونقل صور بقصد التوزيع 
للبالد  اإلســــاءة  شأنها  مــن  ــور  ص وعـــرض 
)سيف(،  أبيض  ســالح  وحمل  والتجمهر 

والمتهم فيها ثالثة وعشرون متهمًا.
ارتكاب  عن  المحكمة  لهيئة  سؤال  وفي 
ــة إلــيــهــم  ــوب ــس ــن ــم الــمــتــهــمــيــن الـــجـــرائـــم ال
»غير  بــأنــهــم  ــوا  ــاب أج االتـــهـــام،  الئــحــة  ــي  ف

مذنبين«.
ـــوال  أق أن  الــعــســكــريــة  ــة  ــاب ــي ــن ال ورأت 
ــات  ــب اإلث ــود  ــه وش المتهمين  واعــتــرافــات 
ــــــــــراءات  ـــات واإلج ـــري ـــح ـــت ـــر ال ـــاض ـــح وم
إلدانــة  كبينة  كافية  الممغنطة  واألقـــراص 
النيابة  بــحــق  ــاظ  ــف ــت االح ــع  م المتهمين، 

العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
القضية  تأجيل  المحكمة  هيئة  وقــررت 
ــخ 14  ــاري ــت ـــوم الــخــمــيــس ب ـــى جــلــســة ي إل
ــات  ــب اإلث ــود  ــه ش لــســمــاع  2011م  يــولــيــو 
الطبيب  عــلــى  المتهمين  جميع  ـــرض  وع
من  الـــدفـــاع  هــيــئــة  تمكين  مــع  ــي،  ــرع ــش ال
بملف  الممغنطة  ــة  ــرط األش على  ـــالع  االط
النيابة  من  إثبات  كبينة  والمقدمة  القضية 

العسكرية.

 القضية الثانية:
ــة الــوطــنــيــة  ــالم ــس واصـــلـــت مــحــكــمــة ال
في  ــروع  ــش ال واقــعــة  فــي  النظر  االبتدائية 
واستخدام  والتجمهر  سيارة  وإتالف  القتل 
مباني  ــالف  وإت الشرطة  رجــال  مع  العنف 
عشر  ستة  فيها  والمتهم  البحرين،  جامعة 
باستالم  المحكمة  هيئة  واكتفت  متهمًا. 
من  فــقــط  مكتوبة  الختامية  الــمــرافــعــات 

النيابة العسكرية وهيئة الدفاع.
تأجيل  المحكمة  هيئة  ــررت  ق ذلــك  بعد 
بتاريخ  الخميس  يوم  جلسة  إلى  القضية 
ــــدار  وإص ــة  ــداول ــم ــل ل 2011م  ــو  ــي ــول ي  14

الحكم.

 القضية الثالثة:
ــة الــوطــنــيــة  ــالم ــس واصـــلـــت مــحــكــمــة ال
سالح  حمل  واقــعــة  فــي  النظر  االبــتــدائــيــة 

من  لجماعة  المملوكة  ــوال  األم نهب  بقصد 
كــرزكــان  بمنطقة  ــزارع  ــم ال مالكي  ــاس  ــن ال
ـــان الــمــمــلــوكــة ألفـــــــراد األســـــرة  ـــت ـــس ودم
حاملة  لعصابة  ــام  ــم ــض واالن الــحــاكــمــة، 
لجماعة  الممتلكات  نهب  بقصد  للسالح 
شأنه  مــن  ــق  ــري ح وإشـــعـــال  الـــنـــاس،  مــن 
في  للخطر  وأموالهم  الناس  حياة  تعريض 
وسرقة  المزارع  وإتالف  والمباني،  المزارع 
مولوتوف  وحيازة  والهواتف  المنقوالت 
وثالثون  اثنان  فيها  والمتهم  والتجمهر، 

متهما.
شاهد  ــى  إل المحكمة  هيئة  واستمعت 
إثبات واحد – ضابط تحرٍّ – بناء على طلب 
أقواله  في  جاء  بما  أقر  والذي  الدفاع  هيئة 
أسئلة  ــزت  ــرك وت ــوى.  ــدع ال محضر  ضمن 
في  متهم  كل  دور  تحديد  على  الدفاع  هيئة 
أجريت  التي  التحريات  وطبيعة  الواقعة 
بإعدادها،  المستغرقة  والفترة  القضية  في 

ومتى  عملها  السرية  المصادر  بدأت  ومتى 
تحديد  إلى  إضافة  الــمــزارع،  معاينة  تمت 
مواقيت تقديم بالغات من أصحاب المزارع 
في  يوجد  ــان  ك إذا  ــا  وم المسروقات  ــول  ح
تم  قد  كان  إذا  وما  مراقبة،  كاميرات  المزارع 
إلى  والتوصل  الجريمة  أداة  الجرافة  ضبط 
للشاهد  الدفاع  هيئة  ــؤال  س وفــي  مالكها. 
الــمــذكــورة  الــعــصــابــة  تشكيل  كيفية  ــن  ع
أن  الشاهد  فــأجــاب  الــتــحــريــات،  بمحضر 

المدعو سيدهادي هو من قام بتشكيلها.
للشاهد  الــمــحــكــمــة  هــيــئــة  ســــؤال  ـــي  وف
الواقعة  مكان  بمعاينة  قام  قد  كان  إذا  عما 
بعدها  بــنــعــم.  الــشــاهــد  ــاب  ــأج ف بنفسه، 
عشر  أحــد  إلــى  المحكمة  هيئة  استمعت 
وجودهم  تفاصيل  عن  تحدثوا  نفي  شاهد 
خالل  الــواقــعــة  ــخ  ــاري ت ــي  ف المتهمين  ــع  م
بحسب  كل  2011م  مارس   17-16 الفترة 
الدفاع  هيئة  أسئلة  وتركزت  قرابته.  صلة 
على معرفة ما إذا كان المتهمون قد خرجوا 
وتحديد  الواقعة  يــوم  إقامتهم  أماكن  من 
تمحورت  حين  في  خروجهم.  عدم  أسباب 
النفي  لشهود  العسكرية  النيابة  أسئلة 
بالمتهمين  قرابتهم  صلة  تحديد  حــول 
دائم  بشكل  يقيمون  المتهمون  كان  إذا  وما 
المحكمة  هيئة  وقــررت  النفي.  شهود  مع 
الخميس  يــوم  جلسة  إلــى  القضية  تأجيل 
بتاريخ 7 يوليو 2011م لتقديم المرافعات 
عبداهلل  المحاكمة  جلسة  حضر  الختامية.  
الجمعية  ــن  م الصميخ  ومحمد  ــــدرازي  ال
حضر  كما  ــان،  ــس اإلن لحقوق  البحرينية 
المتهمين  ذوي  مــن  ــدد  ع المحكمة  جلسة 

والمجني عليهم.

محكمة السالمة الوطنية

إرجاء قضية متهم بضرب
المجني عليه وسرقة 110 دنانير 

الشيخ  القاضي  برئاسة  األولى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أجلت   [
وبــدر  إبــراهــيــم  طلعت  القاضيين  وعضوية  خليفة  آل  علي  بــن  محمد 
محاٍم  لندب  بــاإلكــراه  سرقة  قضية  عبداهلل  ناجي  سر  وأمانة  العبداهلل 

للمتهم حتى 13 يوليو/ تموز 2011.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق المبلغ النقدي المملوك 
للمجني عليه وكان ذلك بطريق اإلكراه الواقع على المجني عليه بأن قام 
برش مادة على عينيه واالعتداء على سالمة جسمه وتمكن بتلك الوسيلة 
عليه  الــواقــع  اإلكـــراه  تــرك  وقــد  بالمسروقات  والــفــرار  مقاومته  شل  من 

اإلصابات الموصوفة بتقرير الطبيب.

... وإرجاء قضية شابين
وفتاة متهمين بقضية مخدرات

الكبرى  المحكمة  أرجـــأت   [
ــة الــقــاضــي  ــاس ــرئ ــة، ب ــي ــائ ــن ــج ال
خليفة  آل  علي  بن  محمد  الشيخ 
طلعت  ــن  ــي ــي ــاض ــق ال وعــضــويــة 
إبــراهــيــم وبـــدر الــعــبــداهلل وأمــانــة 
شابين  قضية  عبداهلل،  ناجي  سر 
بيع  قضية  ــي  ف متهمين  ــاة  ــت وف
ــدرة إلـــى 13  ــخ ـــواد م وتــعــاطــي م
سبتمبر/ أيلول 2011 الستدعاء 

شهود اإلثبات.
ــــس  وفـــــــي جـــلـــســـة يـــــــوم أم
فاطمة  الــمــحــامــيــة  ــت  ــوب ــج ــت اس
األمن  رجال  من  شاهدين  الحواج 
استجوابهما  ــالل  خ مــن  ـــرت  وذك
ــــوال  أق ـــي  ف ـــًا  ـــارب ـــض ت هـــنـــاك  أن 
الشرطة  محاضر  في  الشاهدين 
أن  بــخــصــوص  المحكمة  وأمــــام 
األمن  رجال  ساعد  من  هو  موكلها 

للتوصل للمتهمة الثالثة.
ــور  ــض ـــت الـــــحـــــواج ح ـــب ـــل وط
التي  وشرطية  ــن  األم ــال  رج ــد  أح

حضرت واقعة ضبط المتهمة.

ــة  ــام ــع ــة ال ــاب ــي ــن وأســــنــــدت ال
ــن جـــمـــيـــعـــًا تــهــمــتــي  ــي ــم ــه ــت ــم ــل ل
بقصد  ــدرة  ــخ ــم ال الــمــواد  ــازة  ــي ح
ــــازة واإلحــــــــراز  ــــي ــــح ـــع وال ـــي ـــب ال
إلى  وأحالتهم  التعاطي  بقصد 
القضية  أوراق  وتشير  المحاكمة. 
قيام  بشأن  معلومات  ورود  إلــى 
المخدرات  بحيازة  األول  المتهم 
فتم  ــي،  ــاط ــع ــت وال الــبــيــع  بــقــصــد 
السرية  المصادر  أحد  مع  االتفاق 
المعلومات  صحة  من  التأكد  بعد 
المخدرات،  من  كمية  ــراء  ش على 
تم  والتسليم  التسلم  عملية  وعند 

إلقاء القبض على المتهم.
الشرطة  بإرشاد  المتهم  وقــام 
أخبرهم  حيث  الثاني  المتهم  إلى 
ـــى الـــمـــواد  ـــل ــل ع ــص ــح ــت بـــأنـــه ي
عليه،  القبض  فتم  منه  المخدرة 
المتهمة  إلى  أرشــد  ــدوره  ب ــذي  وال
على  منها  يحصل  التي  الثالثة 
ــة  ــرط ــش الـــمـــخـــدرات وقـــامـــت ال

بالقبض عليها.
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أقلهم حّظًا يحصل على راتب يساوي راتب نائب برلماني في المغرب

صحيفة مغربية: المغربيون يشغلون مناصب عليا ومرموقة في هرم اإلدارة الحكومية بالبحرين
أمس  عددها  في  المغربية  »هسبريس«  جريدة  قالت   [
العاصمة  فــي  إن   )2011 ــران  ــزي ح يونيو/   27( األول 
المغربية،  للجالية  الفــتــًا  ـــوداً  »وج المنامة  البحرينية 
اإلدارة  هــــرم  فـــي  ومـــرمـــوقـــة  ــا  ــي ــل ع ــب  ــاص ــن م ــون  ــل ــغ ــش ي
بالمملكة  تجمعها  التي  الفتية  المملكة  لهذه  الحكومية، 
الراحلين  عهد  منذ  ـــوة  واألخ المحبة  أواصـــر  المغربية 

خليفة«. آل  سلمان  بن  عيسى  والشيخ  الثاني  الحسن 
تقريراً  اإللــكــتــرونــي  موقعها  على  الــجــريــدة  ونــشــرت 
في  ــد  ــواج ت أنــه  إلــى  فــيــه  ـــار  أش ـــذي  ال صحافييها،  ألحــد 
مدارس  إحدى  في  معاراً  »أستاذاً  بصفته  البحرين  مملكة 
إلى  التقرير  ولفت  المنامة«،  بالعاصمة  العامة  الثانوية 
)الطبقة  من  مختلفة  أطيافًا  »يضم  مقهى  البحرين  في  أن 
ــي الــشــرطــة والــحــرس  الــوســطــى الــمــغــربــيــة(، ضــبــاطــًا ف
في  العاملين  بعض  ممرضين،  أطباء،  أساتذة،  األميري، 
وتابع  إلــخ«.  وصحافيين...  ومترجمين  القضاء  مجال 
منهم  الجرائد،  يتصفحون  وأحيانًا  يتحدثون  »أحيانًا 

التدخين«.  رائحة  يعيف  من  ومنهم  بشراهة  يدخن  من 
الــبــحــريــن  فـــي  الــمــغــربــيــيــن  أن  ـــى  إل ــر  ــري ــق ــت ال وأشـــــار 
في  بــمــا  ــًا،  ــب ــري ــق ت ــات  ــس ــؤس ــم ال جــمــيــع  فــي  »يــشــتــغــلــون 
والدولية  واإلقليمية  المحلية  والهيئات  الـــوزارات  ذلــك 
ـــن  ودواوي القضائية  والــدوائــر  الحكومية  والــمــجــالــس 
مبينًا  أصــنــافــهــا«.  بمختلف  األمنية  ــزة  ــه واألج الحكام 
نائب  ــب  رات يــســاوي  ــب  رات على  يحصل  حــّظــًا  »أقلهم  أن 
على  يحصلون  التراجم  وبعض  المغرب؛  في  برلماني 

بقليل«. المغرب  وزراء  يتقاضاه  ما  يفوق  راتب 
أنهم  )المترجمين(  فئة  في  االنتباه  يلفت  »ما  أن  وذكر 
الرابع  عقده  أكبرهم  يتجاوز  ال  العمر  مقتبل  في  شباب 

المغرب  ــي  ف والــتــحــريــريــة  الــفــوريــة  الترجمة  أن  بحكم 
تخصص حديث نسبيًا«. وقال: »ألول مرة أعرف أن هناك 
في  متخصص  العالي  للتعليم  حكومي  معهد  المغرب  في 
اإلجــازة  على  حصولهم  بعد  الطالب  إليها  يلج  الترجمة 
ــع ضــــرورة تــفــوقــهــم في  ـــدى الــلــغــات األجــنــبــيــة م ــي إح ف
بحكم  صعبًا  فيه  الشك  مما  سيكون  الذي  الولوج  اختبار 
المغرب«.  في  يتخرجون  الذين  التراجم  من  القليل  العدد 
سوق  األجنبية  اللغات  إتقان  »إن  بالقول:  التقرير  وختم 

األخرى«. العربية  الدول  وبعض  الخليج  دول  في  تبور  ال 
مطار  مــن  الطريق  فــي  »وأنــا  التقرير  كاتب  واستطرد 
المطاعم  وجد  مكان  عن  السائق  سألت  الدولي،  البحرين 
اليوم  وفي  خاصة.  والمغربية  عامة  العربية  المقاهي  أو 
لي  وصفها  التي  الجفير  منطقة  ــى  إل توجهت  الــمــوالــي، 
مقاهي  وتضم  ومزدحمة  صاخبة  فعاًل  ووجدتها  السائق 
لبنان  من  العربية  الجاليات  مختلف  ومتاجر  ومطاعم 
وتونس...  ومصر  والمغرب  والعراق  واألردن  وسورية 
لبنان  زهرة  مطعم  يجاور  مراكش  خياطة  متجر  تجد  الخ. 
للحلويات  متجراً  يجاور  أغادير  سيارات  تأجير  ومحل 
العربية  الدول  كل  وتصبح  الحدود  تـُزال  هنا  العمانية؛ 
إلــى  حــاجــة  ال  ـــام،  ع أمــيــن  أو  مــقــر  إلـــى  يــحــتــاج  ال  اتـــحـــاداً 
ومراكش  بيروت  عن  تفصلك  ال  الحّي؛  هذا  في  التأشيرات 
خطوات.  ثالث  وسكيكدة  مسقط  وبين  أمتار  خمسة  سوى 
عن  كثيراً  يختلف  ال  ــذي  ال الحي  هــذا  في  رأيته  ما  جميل 
البيضاء  الدار  في  غلف  درب  أو  الرباط  في  الحد  باب  سوق 
اختالف  مع  مكناس  في  الهديم  أو  طنجة  في  كازاباراطا  أو 
محفظة  تنسى  أن  يمكن  هنا  واألمــن.  االحترام  في  بسيط 
في  وتجدها  ساعة  بعد  وتعود  المقهى  طاولة  فوق  نقودك 

. » نها مكا
التفت  الحي،  هذا  وشــوارع  أزقة  في  أسير  وأنا  وأكمل: 
اسمًا  يحمل  مطعمًا  أرى  لعلي  الشمال  وذات  اليمين  ذات 
مغربيًا  اسمًا  أو  »النكعة«  أو  الـــزردة«  »مطعم  قبيل  من 
ــا  ــك ــالن ــازاب ـــم ك ــاًل لــلــحــالقــة يــحــمــل اس ــح ــزاً. رأيــــت م ــي ــم م
يــجــيــدون  ال  هـــنـــوداً  ـــوى  س بــه  ـــد  أج فــلــم  ــه  ــي إل فــتــوجــهــت 
يعرفون  كانوا  إن  متلعثمة  بإنجليزية  فسألتهم  العربية، 
بعدين  سيييدا  »رووح  أحدهم:  فأجاب  مغربيًا.  مطعمًا 
باك  مطعم  في  مسجد،  إيشوف  أنت  وكف.  في  ما  دّور  دّور 
توقف  دون  السير  علّي  أن  منها  فهمت  ركيكة  لغة  سايد«. 
عندما  بلكنتي  لهجته  ذكرتني  مطعمًا.  هناك  وســأجــد 
إلى  مرة  ألول  ارسالي  تم  أن  بعد  األمازيغية  أتعمل  بدأت 
لتعلم  مضطراً  كنت  حيث  هناك  ألدرس  الناظور  مدينة 

خاللها. من  أتواصل  أن  يمكنني  التي  العبارات  بعض 
اسم  يحمل  صغيراً  مطعمًا  مسجد  خلف  »وجدت  أردف 
صادفته.  مغربي  أول  على  تعرفت  وهــنــاك  »مــكــنــاس« 
آخر  شخص  معه  ــان  وك المطار  شرطة  فــي  يشتغل  كــان 
يبدو.  كــان  هكذا  أو  النعمة  أثــر  عليه  ُــرى  وتـــ الكالم  قليل 
البطاطس  ورقــائــق  والجلبان  باللحم  طاجينًا  تناولت 
تلقّيتها  نصيحة  أول  المغربية.  الطريقة  على  المقلية 
اسمًا  يحمل  مشبوه  مقهى  عن  االبتعاد  هو  الشرطي  من 
ــة الــذيــن فــقــدوا  ــارب ــغ ــم فــرنــســيــًا ويـــرابـــط فــيــه بــعــض ال
من  خــوفــًا  ربما  البلد  مــن  الــخــروج  ــدون  ــري والي وظائفهم 
يجلس  آخر  بمقهى  أوصاني  الجيران.  أو  الناس  شماتة 
أنني  ومع  جيد.  ثقافي  مستوى  ولهم  أشراف  مغاربة  فيه 
إلى  المساء  فــي  ذهبت  »مــثــقــف«،  كلمة  فــي  كثيراً  ــق  أث ال 

. » لمقهى ا

عدم صرف المخصصات المالية 
لساعات العمل اإلضافي لألطباء

بـــأن  ـــــط«  ـــــوس »ال ــت  ــم ــل ع  [
العاملين  األطـــبـــاء  ــن  م ــد  ــدي ــع ال
يتم  لـــم  ــة  ــي ــح ــص ال الـــمـــراكـــز  فـــي 
المالية  المخصصات  لهم  صرف 
والتي  اإلضافية،  العمل  لساعات 

تبلغ ما يقارب 200 دينار.
أن  إلــــى  الـــمـــصـــادر  ــــــارت  وأش
إلى  الــمــراكــز،  أطــبــاء  مــن  العديد 
ـــب أطــــبــــاء فــــي مــســتــشــفــى  ـــان ج
صرف  يتم  لم  الطبي  السلمانية 
ــل  ــم ــع ــات ســــاعــــات ال ــص ــص ــخ م

اإلضافي لهم، لينضموا بذلك إلى 
والموظفين  الــمــمــرضــات  بــاقــي 
وهم  أشهر  مضت  الذين  والكتاب 
لم يستلموا مخصصاتهم المالية 

اإلضافية. العمل  لساعات 
فقط  أن  إلى  المصادر  ــرت  وذك
يغطون  الــذيــن  ــن  ــي ــاري ــش ــت االس
الصحية  المراكز  فــي  ــراغ  ف ــدل  ب
لهم  ـــرف  ص تـــم  الـــذيـــن  ــط  ــق ف هـــم 
لتغطيتهم  مــالــيــة  مــخــصــصــات 

بدل الفراغ.

المسئولين  ــاء  ــب األط ــد  ــاش ون
هذه  بصرف  الصحة  وزارة  فــي 
أن  وخـــصـــوصـــًا  ــات  ــص ــص ــخ ــم ال
ما  تبلغ  اإلضافية  العمل  ساعات 

يقارب 63 ساعة.
في  العاملين  من  عدداً  أن  يذكر 
مسبقًا  اشتكوا  الصحي  القطاع 
المخصصات  ـــرف  ص ـــدم  ع مـــن 
اإلضافي  العمل  لساعات  المالية 
وشهر  شباط  فبراير/  شهري  منذ 

مارس/ آذار الماضيين.

»التربية« تعمل على استكمال 
إجراءات صرف المكافآت لبقية المتطوعين

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جاٍر  العمل  إن  والتعليم  التربية  وزارة  قالت   [
للمتطوعين  المكافآت  صرف  إجراءات  استكمال  على 
خالل  الــــوزارة  قــطــاعــات  مختلف  ــي  ف عملوا  ــن  ــذي ال
عملية  وتأخرت  بالبالد  مرت  التي  المؤسفة  األحداث 
صرف المكافآت لهم أسوًة بزمالئهم.  وذكرت الوزارة 
في  نشر  رسمي  تصريح  ــالل  خ ــن  وم لها،  سبق  ــه  أن
لمراجعة  أولئك  توجيه  سابقًا،  المحلية  الصحف 

إدارة الموارد البشرية في المنامة لمتابعة هذا األمر.

للمتطوعين  مكافآت  بصرف  قامت  أنها  وبينت 
وقاموا  ـــوزارة  ال قطاعات  مختلف  فــي  عملوا  الــذيــن 
ــوزارة  ال مّكن  ما  النقص  سد  في  مشرف  وطني  بــدور 
لألبناء  التعليمية  الخدمة  توفير  في  االستمرار  من 
العالقات  إدارة  عــن  صـــادر  بــيــان  ـــح  وأوض الطلبة. 
المكافأة  هــذه  صــرف  أن  ــوزارة  ــال ب واإلعـــالم  العامة 
المؤهل  هــي:  رئيسية؛  ــل  ــوام ع ثــالثــة  فيه  ــت  ــي روع
قاموا  الذي  العمل  ونوعية  التطوع،  وفترة  الدراسي، 
ديــوان  ألنظمة  ــًا  ــق وف الــمــكــافــآت  صــرف  ــم  ت وقــد  بــه، 

الخدمة المدنية.

... وتوقع تعاونًا 
مع »الهيئة العالمية للقرآن الكريم«

العدل وزارة   - المنامة   §

والشئون  العدل  وزير  وقع   [
الشيخ  واألوقـــــاف  ــة  ــي ــالم اإلس
مع  خــلــيــفــة  آل  ــي  ــل ع بـــن  خــالــد 
العالمية  للهيئة  الــعــام  األمــيــن 
عبداهلل  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
ــاون  ــع ـــرة ت ـــذك ــر، م ــف ــص ــي ب ــل ع
التجارب  لتبادل  الطرفين  بين 
ــرآن  ــق ــال ال ــج والــخــبــرات فــي م
من  مــا  ـــل  وك ــه،  ــوم ــل وع ــم  ــري ــك ال
خدمة  في  دورهما  تأصيل  شأنه 
في  والتعاون  تعالى،  اهلل  كتاب 
المشاركة  خالل  من  المجال  هذا 
فـــي الــمــؤتــمــرات والــمــلــتــقــيــات 
المحلية  ـــدوات  ـــن وال ــة  ــي ــرآن ــق ال

. جية ر لخا ا و
ــاع  ــم ــت جــــاء ذلــــك خــــالل االج
ـــي مــكــتــب  ـــــذي عــقــد أخــــيــــراً ف ال
للهيئة  العام  األمين  مع  الوزير 
ـــرآن  ـــق ــظ ال ــي ــف ــح ــت الــعــالــمــيــة ل
ــي بــصــفــر،  ــل ـــداهلل ع ـــب الــكــريــم ع

للشئون  الوزارة  وكيل  بحضور 
ـــد الـــمـــفـــتـــاح،  ـــري اإلســـالمـــيـــة ف
العدل  لشئون  ـــوزارة  ال ووكــيــل 
ـــل  ـــي ـــوك ســـالـــم الــــــكــــــواري، وال
خالد  المحاكم  لشئون  المساعد 
الــشــئــون  إدارة  ومــديــر  ــاج  ــج ع

القطان. طاهر  محمد  الدينية 
ــر  ـــد وزي ـــذا اإلطـــــار، أك ـــي ه وف
ــــــــوزارة  »الــــــعــــــدل« حــــــرص ال
ــي تــعــزيــز الــتــعــاون  ورغــبــتــهــا ف
ــة  ــئ ــي ــه فـــيـــمـــا بــيــنــهــا وبــــيــــن ال
ـــرآن  ـــق ــظ ال ــي ــف ــح ــت الــعــالــمــيــة ل
العالم  لرابطة  التابعة  الكريم 
العربية  بالمملكة  اإلســالمــي 
مجال  فــي  بالعمل  السعودية، 

وعلومه. الكريم  القرآن 
عن  بصفر  أعــرب  جانبه،  من 
للدور  وتــقــديــره  ــزازه  ــت اع بــالــغ 
الشئون  به  تضطلع  الذي  الكبير 
ــة  ــدم ـــة بـــــالـــــوزارة خ ـــي ـــالم اإلس
في  والعاملين  تعالى  اهلل  لكتاب 
إدارة  عبر  المبارك،  الحقل  هــذا 

شئون  وإدارة  الدينية  الشئون 
على  تشرف  التي  الكريم  القرآن 
ــات الــقــرآنــيــة  ــق ــل ــح ــز وال ــراك ــم ال
لتنمية  وتسعى  البحرين  ــي  ف
في  العاملين  ومــهــارات  قــدرات 

المجال. هذا 
الــمــذكــرة  مـــواد  أن  ــى  إل يــشــار 
ــى تـــعـــاون الــطــرفــيــن  ــل ــص ع ــن ت
والدراسات  البحوث  مجال  في 
الكريم  القرآن  بتعليم  المتعلقة 
الجانبان  يعمل  وأن  وعلومه، 
ــــة  ــم لــــقــــاءات دوري ــي ــظ ــن عــلــى ت
في  والــبــاحــثــيــن  الــعــلــمــاء  بــيــن 
لمواجهة  الكريم  الــقــرآن  علوم 
والمستجدات  القضايا  مختلف 
ــات  ــاج ــي ضـــوء مــعــطــيــات وح ف
ــال  ــج ـــر، وكــــذلــــك فــــي م ـــص ـــع ال
ـــــة  ـــــي ـــــالم اإلصــــــــــــــــــــدارات اإلع
المجالت  وخصوصًا  والدورية، 
تشمل  ــي  ــت ال وغــيــرهــا  العلمية 
وعلومه  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال خــدمــة 

المشتركة. األهداف  يحقق  بما 

وزير العدل بعد توقيع االتفاق للتعاون في مجال القرآن الكريم

»العدل« توقف وتنذر 98 موظفًا
 98 نحو  وأنذرت  أوقفت  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزارة  أن  عليمة  مصادر  من  »الوسط«  علمت   [

موظفًا.
باإلضافة  الراتب،  من  الخصم  مع  أيام    10 لمدة  العمل  عن  إيقافهم  تم  موظفًا   20 »نحو  بأن  المصادر  وأفادت 
أن  بعد  ذلك  ويأتي  الماضية«،  القليلة  األيام  خالل  آخرين  موظفًا   28 لنحو  وكتابية  شفوية  إنذارات  توجيه  إلى 

أوقفت الوزارة نحو 50 موظفًا مع الخصم من رواتبهم لمدة 10 أيام في وقت سابق.
كانت  أخرى  تحقيق  ولجنة  الغياب  بشأن  تحقيق  لجنة  إلى  الموظفين  بعض  إحالة  »تمت  أن  إلى  وأشارت 
من  عدد  من  أخرى  تحقيق  لجنة  تشكيل  »تم  أن  إلى  المصادر  ولفتت  األخيرة«،  األحداث  في  المشاركة  في  تحقق 
التحقيق  لجنة  إلى  إحالتهم  تمت  ومن  األخرى،  دون  معينة  لفئة  المنتمين  الموظفين  مع  التحقيق  وتم  المديرين 

األخرى تم إيقافهم عن العمل وإعطاء البعض إنذارات شفهية وأخرى كتابية«.

فتح باب القبول بكلية الطب بجامعة الخليج ألبناء »التعاون«
العربي  الخليج  جامعة  ـ  المنامة   §

الــعــربــي  الــخــلــيــج  ــة  ــع ــام ج فــتــحــت   [
الطبية  والعلوم  الطب  بكلية  القبول  باب 
ألبناء  2011م  /2012 الــدراســي  للعام 
الــخــلــيــج  ــــدول  ل الـــتـــعـــاون  ــس  ــل ــج م دول 
دكتور  درجة  لنيل  الجنسين  من  العربية 
بكالوريوس  لدرجة  المعادلة  الطب  في 
معظم  في  تمنح  التي  والجراحة  الطب  في 

العربية. الجامعات 
ــل  ــي ــج ــس ــت ـــول وال ـــب ـــق ـــس ال ـــي ـــــال رئ وق
عبدالحميد  الــعــربــي  الخليج  بجامعة 
أن  فــي  تتمثل  القبول  ــروط  ش إن  مــرهــون 
مجلس  دول  مواطني  مــن  الطالب  يكون 
ومرشحًا  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
أو  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارات  قــبــل  ــن  م
ولــو  حــتــى  ــم،  ــه دول ــي  ف الــعــالــي  التعليم 
قبول  يمكن  كما  الخاص،  حسابهم  على 
األخــرى  العربية  الــدول  أبــنــاء  مــن  طــالب 
لهؤالء  يمكن  إذ  المجلس،  بدول  المقيمين 

الجامعة.  إلى  مباشرة  بطلباتهم  التقدم 
حــاصــاًل  ــب  ــال ــط ال ــون  ــك ي أن  ــرط  ــت ــش وي
القسم  ــة  ــام ــع ال ــة  ــوي ــان ــث ال شــهــادة  ــى  ــل ع
ـ  سبقه  الذي  العام  أو  العام  لهذا  العلمي 
أو   95 عن  يقل  ال  عام  وبمعدل  ـ   األكثر  على 
3.75( من سلم الدرجات األربع، على أال  (

ميالدية. سنة   20 على  المتقدم  عمر  يزيد 
لتقديم  ــد  ــوع م آخـــر  أن  ــون  ــره م ـــال  وق
أو  والتعليم  التربية  ـــوزارات  ل الطلبات 

 17 هــو  المجلس  ــدول  ب العالي  التعليم 
االمتحانات  ان  إلــى  الفتا  المقبل،  يوليو 
ــد فــــي يـــــوم األحــــد  ــق ــع ــت الـــتـــحـــريـــريـــة س
الــمــقــبــل،  أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/   4 ــق  ــواف ــم ال
في  نـــظـــرّيـــًا  ــًا  ــب ــان ج االمـــتـــحـــان  ــل  ــم ــش وي
ــاء والــكــيــمــيــاء  ــزي ــي ــف ـــاء، ال ـــي ــوم األح ــل ــع ال
اللغة  في  امتحان  وكذلك  والرياضيات 
الــمــقــابــالت  ــدأ  ــب ت أن  ــى  ــل ع ــة،  ــزي ــي ــل ــج االن
 6 واألربــعــاء  الثلثاء  يــومــي  الشخصية 

نتائج  ستعلن  إذ   ،2011 و7ســبــتــمــبــر 
ـــول فـــي ضــــوء نـــتـــائـــج االمـــتـــحـــان  ـــب ـــق ال

الشخصية. والمقابلة 
وفي سياق متصل، قالت إدارة البعثات 
والتعليم  التربية  بـــوزارة  والملحقيات 
كلية  فــي  ـــى  األول للسنة  الــقــبــول  ــاب  ب إن 
الخليج  بجامعة  الطبية  والعلوم  الطب 
 1432 /1433 الدراسي  للعام  العربي 
فــتــح  2011م   /2012 ـــق  ـــواف ـــم ال هـــــ 

لنيل  الجنسين  من  البحرينيين  للطلبة 
ــب، الــمــعــادلــة لــدرجــة  ــط ــوس ال ــوري ــال ــك ب
بــكــالــوريــوس الــطــب والـــجـــراحـــة الــتــي 
لذلك  العربية،  الكليات  معظم  في  تمنح 
اســتــمــارة  مــلء  المتقدمين  الطلبة  عــلــى 
في  بــالــقــبــول  ــة  ــاص ــخ ال ــاق  ــح ــت االل طــلــب 
استيفاء  ــع  م ــي  ــرب ــع ال الــخــلــيــج  جــامــعــة 
المطلوبة،  ــق  ــائ ــوث وال الــبــيــانــات  جميع 
ــةـ  وفــي  ــام ــع ــة ال ــوي ــان ــث ــادة ال ــه ـــي: ش وه
ــة  ــوي ــان ــث ــى ال ــل ــب ع ــال ــط حـــال حــصــول ال
ــة داخــل  ــي ــب ــن ـــدارس األج ـــم ــة مــن ال ــام ــع ال
الــتــقــدم  عــلــيــه  الــمــجــلــس،  دول  خـــارج  أو 
التربية  وزارة  من  الشهادة  لهذه  بمعادلة 
وسلوك  سيرة  حسن  وشهادة  والتعليم، 
الطبية  االستمارة  وتعبئة  المدرسة،  من 
من  واعــتــمــادهــا  الــجــامــعــة  ــن  ع الــصــادرة 
لــيــاقــتــه  ــت  ــب ــث ت ــي  ــوم ــك ح مــســتــشــفــى  أي 
فوتوغرافية  صور   )4 ( وتقديم  الصحية، 
ـــــــورة مــــن جــــواز  ـــة، وص ـــون ـــل حـــديـــثـــة م
الهوية  أو  السكانية  البطاقة  مع  السفر 
ــق بــشــروط  ــل ــع ــت ــة، وفــيــمــا ي ــي ــص ــخ ــش ال
من  الطالب  يجتاز  أن  يتطلب  فإنه  القبول 
تنظمها  التي  االختبارات  العلمي  المسار 
بأن  علمًا  االنجليزية،  اللغة  في  الجامعة 
بحد   TOFEL امتحان  على  الحاصلين 
 IELTS امتحان  أو  درجــة   )450 ( أدنــى 
من  إعفاؤهم  يتم  درجة   )5.5 ( أدنى  بحد 
ــذي  ال االنجليزية  اللغة  اخــتــبــار  دخـــول 

الجامعة. تعقده 

عبدالحميد مرهون

التسجيل المبدئي بجامعة البحرين من 3 إلى 7 يوليو
§ الصخير - جامعة البحرين 

البحرين  بجامعة  والتسجيل  القبول  عمادة  أعلنت   [
للعام  األول  ــي  ــدراس ال للفصل  المبدئي  التسجيل  موعد 

الجامعي 2011/2012م، والذي يمتد من األحد 3 يوليو/ 
تموز 2011 حتى يوم الخميس 7 يوليو 2011.

المبدئي  التسجيل  في  الراغبين  الطلبة  العمادة  ودعت 
بعملية  للقيام  للجامعة  اإللكتروني  الموقع  زيـــارة  ــى  إل

االحتياجات  ذوو  الطلبة  يراجع  فيما  المبدئي،  التسجيل 
بعمادة  ــي  ــم ــادي األك ــــاد  واإلرش التسجيل  ـــرة  دائ الــخــاصــة 
الفترة  خالل  بالصخير  الجامعة  مقر  في  والتسجيل  القبول 

المذكورة أعاله.

5 يوليو آخر موعد لمقابالت متفوقي الثانوية
ــوزارة  ب والملحقيات  البعثات  إدارة  أعلنت   [
المقابالت  إجـــراء  سيتم  أنــه  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
المتفوقين  الثانوية  المرحلة  لخريجي  الشخصية 
على  الحاصلين  والخاصة  الحكومية  المدارس  من 
لم  والــذيــن  ــوق  ف فما  المئة  فــي   90 تراكمي  معدل 
الوزارة  أجرتها  التي  المقابالت  حضور  من  يتمكنوا 
تموز  يوليو/   5 الموافق  الثلثاء  يوم  وذلك  سابقًا، 
في  والتعليم  التربية  وزارة  صالة  فــي  2011م، 

صباحًا. الثامنة  الساعة  من  ابتداًء  عيسى  مدينة 

في  الراغبين  المعنيين  الطلبة  اإلدارة  ــت  ودع
بحسب  الدراسية  البعثات  على  للتنافس  التقدم 
العام،  لهذا  الوزارة  خطة  في  الواردة  التخصصات 
ــد أقــصــاه  ــوع ــي م ـــــوزارة ف ــة ال ــال ــور إلـــى ص ــض ــح ال
ألي  يسمح  ولن  صباحًا،  والنصف  الثامنة  الساعة 
الوقت،  هذا  بعد  المقابالت  مقر  إلى  بالدخول  طالب 
المقابالت  ــراءات  ــإج ب الطلبة  الــتــزام  ضــرورة  مــع 
علمًا  الصالة،  داخــل  النقالة  الهواتف  حمل  وعــدم 

المقابالت. إلجراء  موعد  آخر  يعتبر  الموعد  هذا  أن 

كمال: التنسيق مع »الخدمة المدنية« 
للهيكل التنظيمي لـ »حقوق اإلنسان«

§المنامة - وزارة حقوق اإلنسان 

الــتــنــمــيــة  وكـــيـــل  صـــرحـــت   [
ــوق  ــق االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــــــوزارة ح
االجتماعية  والتنمية  ــان  ــس اإلن
التنسيق  بأن  كمال،  محمد  حنان 
المدنية  الخدمة  ــوان  دي مع  ــاٍر  ج
لوكالة  التنظيمي  الهيكل  بشأن 
ورفع  بــالــوزارة،  اإلنسان  حقوق 
وكذلك  للوزارة،  الوظيفي  السقف 
التنسيق مع وزارة المالية لتوفير 
الموازنة المطلوبة لوكالة حقوق 

اإلنسان واإلدارات التابعة لها. 
التنمية  قطاع  أن  كمال  وأكدت 
معني  ــــوزارة  ــــال ب ــة  ــي ــاع ــم ــت االج
جميع  وتحفيز  المجتمع  بتنمية 
للمساهمة  الــمــجــتــمــع  شـــرائـــح 
المستدامة،  التنمية  عملية  فــي 
على  يرتكز  القطاع  أن  موضحة 
يرتكز  األول  أساسين،  محورين 
في  االجتماعي  االستثمار  على 
وقــدراتــه  طاقاته  وتنمية  الــفــرد 
في  ــة  ــل ــاع ف ــة  ــم ــاه ــس م ــم  ــاه ــس ــي ل
ـــوى مــعــيــشــتــه  ـــت ـــس ــن م ــي ــس ــح ت
ـــارك فـــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر  ـــش وي
ــذا  ــه ويــخــدم ه ــن ــوط والــتــنــمــيــة ل
ـــور شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن  ـــح ـــم ال

ـــرة  ــــواء أفـــــراد األس الــمــجــتــمــع س
األهـــلـــي،  الـــقـــطـــاع  مــنــتــســبــي  أو 
على  الثاني  المحور  يركز  بينما 
االجتماعية،  الحماية  مــجــاالت 
والتأهيل  الــرعــايــة  تضم  والــتــي 
فئات  من  كبيرة  شريحة  ويخدم 
الضعيفة  أو  المهمشة  المجتمع 
مــــن الـــمـــســـنـــيـــن والـــمـــعـــوقـــيـــن 
أو  ــل  ــاك ــش ــم ــل ل والــمــتــعــرضــيــن 

للعنف األسري.
ــن  ــوري ــح ــم ال أن  ــــت  ــــح وأوض
أرضية  لتشكيل  مــعــًا  يتكامالن 
ذات  الــــمــــبــــادرات  مـــن  واســـعـــة 
والتنموي  االجتماعي  ــردود  ــم ال
للقياس،  والقابل  الــمــدى  طويل 
ـــي رفــــع مــســتــوى  ــم ف ــاه ــس ــا ي ــم ب
ــرار  ــق ــت الــمــعــيــشــة، ويــحــقــق االس

ــراد  أف ــل  وك ــرة،  ــألس ل االجتماعي 
الـــوزارة  أن  وأضــافــت  المجتمع. 
ــج  ــام ــرن ــى تــنــفــيــذ ب ــل حـــرصـــت ع
المجتمع  مؤسسات  مع  الشراكة 
إضافة  الخاص،  والقطاع  المدني 
من  الـــقـــصـــوى  ـــادة  ـــف ـــت االس ــــى  إل
المتخصصة،  الدولية  الخبرات 
بتطوير  الـــــوزارة  ــت  ــم ــت واه كــمــا 
ــع  ــوزي ــت الــبــنــيــة الــمــؤســســيــة وال
عبر  لخدماتها  العادل  الجغرافي 
المختلفة  البحرين  مملكة  مناطق 

لبناء مجتمٍع متكافٍل متماسٍك.
ــام  أي عــدة  قبل  صــدر  أن  يــذكــر 
ـــأن إعـــــادة  ـــش ــي ب ــك ــل مــــرســــوم م
التنمية  وزارة  وتنظيم  تسمية 
وزارة  لــتــصــبــح  االجــتــمــاعــيــة، 
ــة  ــي ــم ــن ــت ـــــان وال ـــــس حــــقــــوق اإلن
وزير  مسمى  ويعدل  االجتماعية، 
ليصبح  ــة  ــي ــاع ــم ــت االج الــتــنــمــيــة 
والتنمية  ــان  ــس اإلن حقوق  وزيــر 
المادة  تضمنت  كما  االجتماعية. 
الثانية من المرسوم إعادة تنظيم 
قطاعين  على  لتشتمل  ــــوزارة  ال
وكيال  أحدهما  وكــيــل  قــطــاع  لكل 
وكيال  واآلخـــر  ــان  ــس اإلن لحقوق 

للتنمية االجتماعية.

حنان محمد كمال
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دعت النساء للمشاركة بقوة في االنتخابات التكميلية المقبلة... العضو البلدي فاطمة سلمان:

1500 شخص من مختلف الجنسيات هّبوا لحماية المحرق أثناء األحداث
سلمان  فاطمة  المحرق  بلدي  مجلس  عضو  أفــادت   [
لهم  ــان  ك الــمــحــرق  محافظة  فــي  والمقيمين  ــي  ــال األه أن 
منذ  البحرين  شهدتها  التي  ــة  األزم خــال  الفاعل  ــدور  ال
عمدت  أنــهــا  ــى  إل وأشـــارت   ،2011 شــبــاط   / فــبــرايــر   14
جنسيات  مــن  شخص   1500 يــقــارب  مــا  استقطاب  ــى  إل
وقد  ويمنيين،  وباكستانيين  بحرينيين  مــن  مختلفة 
تحتج  لم  إذ  المحرق،  محافظة  حماية  في  جميعًا  شاركوا 

الشرطة. رجال  وجود  إلى  المحافظة 
األول  أمس  مساء  أقيمت  ندوة  خال  سلمان  وتحدثت 
األعلى  بالمجلس   )2011 حزيران  يونيو/   27 )اإلثنين 
في  الــبــحــريــنــيــة  الــمــرأة  ــة  ــرب ــج »ت ــوان  ــن ع تــحــت  ــرأة  ــم ــل ل
التطوعي  العمل  في  انخراطها  عن   »2010 انتخابات 
بيئة  وسط  عاشت  أنها  إلى  مشيرة  عامًا،   17 من  أكثر  منذ 

لها. األول  المساند  والدتها  وكانت  فقيرة 
البحرينية  ــرأة  ــم ال مــشــاركــة  ـــرورة  ض عــلــى  ـــددت  وش
 24 ( ــي  ف إقــامــتــهــا  الــمــزمــع  التكميلية  ــات  ــاب ــخ ــت االن ــي  ف
تعني  ال  المشاركة  أن  وبينت   ،)2011 آب  أغسطس/ 

مؤشرا  يعطي  ذلك  أن  إال  االنتخابات،  في  الفوز  ضــرورة 
ممارسة  على  قــادرة  البحرينية  المرأة  أن  على  إيجابيا 

الرجل. بجانب  واالجتماعي  السياسي  العمل 
البلدية  االنتخابات  في  مشاركتها  أن  سلمان  وأضافت 
صدمة،  لها  تشكل  لم  فيها  وخسارتها   2006 العام  في 
خليط  عــلــى  وتــحــتــوي  مغلقة  ــا  ــه ــرت دائ أن  اعــتــبــار  عــلــى 
انتخابات  تجربة  أن  وتابعت  إسامية،  جمعيات  مــن 
في  قــوة  بكل  للخوض  وقناعة  حافزا  لها  شكلت   2006

 .2010 العام  في  أجريت  التي  البلدية  االنتخابات 
لجالة  ــي  ــاح اإلص الــمــشــروع  »بــعــد  سلمان:  وقــالــت 
عن  والبحث  التطوعي  العمل  في  االستمرار  حاولت  الملك 
المواطنين  لمساعدة  الخدمة  هذه  لصقل  المثلى  اآللية 
في  مكثت  وقد  االنتخابي،  المعترك  في  الدخول  خال  من 
 2002 العام  في  البلدية  المجالس  تجربة  على  االطاع 

.»2006 انتخابات  في  الدخول  إثرها  على  وقررت 
جمعية  مع  التطوعي  عملها  أن  إلــى  سلمان  ــارت  وأش
والمواظبة  الناس  حب  اكسبها  البحريني  األحمر  الهال 

تفرقة  دون  من  الموجودة  اإلمكانات  بكل  مساعدتهم  على 
اإلنسانية. مساعدة  هو  التطوعي  العمل  إن  إذ  بينهم، 

ــى صــدري  ــل ــة الــنــاس وســـامـــًا ع ــق ــت »كــانــت ث ــع ــاب وت
ــاالت«،  ــج ــم ال شــتــى  ــي  ف لخدمتهم  الــمــســئــولــيــة  حملني 
هي  أمثلها  الــتــي  االنــتــخــابــيــة  »الــدائــرة  أن  ــى  إل مــشــيــرة 
هناك  ــان  وك البحريني،  المجتمع  مــن  مزيج  عــن  عــبــارة 
للمشاركة  مساعدتي  على  دأب  من  المحرق  رجــاالت  من 
ولكن  الكثير  قاسيت  ــد  وق االنــتــخــابــات،  فــي  والتنافس 
ــات بــحــلــوهــا  ــاب ــخ ــت ــة االن ــرب ــج ــت ت ــض ـــك خ ـــم ذل ــى رغ ــل ع

. » ها مر و
ــة مــع  ــب ــي ـــات ط ـــاق ـــت ع ـــون ـــا ك ـــه وأفـــــــادت ســلــمــان أن
المجتمع  ومؤسسات  الخدمية  الحكومية  المؤسسات 
هذه  إلى  يحتاج  البلدي  العمل  أن  اعتبار  على  المدني، 
ووزارة  ــاء  ــم وال الــكــهــربــاء  كهيئة  الــمــهــمــة  الــمــؤســســات 
المواطنين،  لمشكات  الحلول  وضع  أجل  من  اإلسكان، 
بشكل  لصيقة  الــرســمــيــة  الــجــهــات  هــذه  أن  ــًا  ــوص ــص وخ
اليومية. وحياتهم  وهمومهم  الناس  باحتياجات  مباشر 

§ المنامة - هيئة الكهرباء والماء

ميرزا  علي  عبدالحسين  الــطــاقــة  وزيـــر  ــن  دش  [
 ،)2011 حزيران  يونيو/   28( الثلثاء  أمس  صباح 
 one( والماء  الكهرباء  لهيئة  الشامل  الخدمات  مركز 
الواقع  التجاري  كونتري  مجمع  في   ،)stop shop

على شارع البديع. 
ــة إلـــى شـــرح مــفــصــل عن  ــاق ــط ــــر ال ــع وزي ــم ــت واس
نائب  من  المركز  هذا  خال  من  ستقدم  التي  الخدمات 
الشيخ  والمالية  اإلدارية  للشئون  التنفيذي  الرئيس 
يشمله  عما  تحدث  الذي  خليفة،  آل  إبراهيم  بن  نواف 
المراجعين  جميع  احتياجات  تلبي  أقسام  من  المركز 
والــمــاء  الكهرباء  هيئة  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  مــن 
والجهد،  للوقت  وتوفيرا  المشتركين  على  تسهيًا 
العاشرة  من  سيتواصل  بالمركز  العمل  أن  موضحًا 
الفرصة  إلتاحة  وذلك  مساًء،  السادسة  إلى  صباحًا 

أمام المراجعين إلنهاء مراجعاتهم وطلباتهم.
ــذا  ه إن  ــة  ــاق ــط ال وزيــــر  قــــال  ــة  ــب ــاس ــن ــم ال ـــذه  ـــه وب
المشتركين  على  التسهيل  فــي  سيسهم  الــمــشــروع 
وقطع  بتوصيل  المتعلقة  ـــراءات  اإلج جميع  إلنهاء 
وتقديم  الفواتير،  ــع  ودف ــاء،  ــم وال الكهرباء  خدمتي 
الطلبات الجديدة لتوصيل الكهرباء والماء وخدمات 
المهندسين  من  بعدد  المركز  سيزود  إذ  المشتركين، 
المشتركين  استفسارات  على  بالرد  سيقومون  الذين 
من  ذاتـــه  الــمــكــان  فــي  المناسبة  النصيحة  وتــقــديــم 

العاشرة صباحًا إلى السادسة مساًء.

المركز  فــي  سيجد  العميل  »ان  ــر  ــوزي ال ـــاف  وأض
سقف  تــحــت  إلــيــهــا  يــحــتــاج  ــي  ــت ال ــات  ــدم ــخ ال جميع 
ــور  األم لتسهيل  الهيئة  إلــيــه  تــهــدف  مــا  ــو  وه ـــد،  واح
أن  ــى  إل ــًا  ــت الف لــلــوقــت«،  ــراً  ــي ــوف وت المشتركين  على 
إنشاء  على  القريب  المستقبل  فــي  ستعمل  الهيئة 
البحرين،  مناطق  مــن  ــدد  ع فــي  الــمــراكــز  مــن  الــمــزيــد 
التي  الــمــهــمــة  الــتــجــاريــة  الــمــجــمــعــات  ــي  ف ــام  ــق ــت وس
مستمرة،  ــورة  ــص وب بكثافة  الــمــواطــنــون  يــرتــادهــا 
وستحدد ساعات العمل بحسب عمل تلك المجمعات 

التجارية.
وأوضح وزير الطاقة أن مركز الخدمة الشاملة في 
الواقعة  القرى  من  كبيراً  عددا  سيخدم  البديع  شارع 

في تلك المنطقة المتميزة بالكثافة السكانية.
األهداف  من  عدد  تحقيق  في  أمله  عن  ميرزا  وأعرب 
توفير  بينها  من  التي  المشروع،  هــذا  من  اإليجابية 
المعمول  العمل  إجراءات  وتقصير  المبذولة،  الجهود 
التعامل  ذات  اإلدارات  حصر  ــال  خ مــن  حــالــيــًا  بها 
وخصوصًا  واحــد،  مكان  في  الجمهور  مع  المباشر 
المشتركين  لخدمات  الجديد  النظام  تطبيق  بعد 
الذي يربط إجراءات العمل في هذه اإلدارات في نظام 

موحد. 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  التدشين  حفل  حضر 
الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي ونواب الرئيس 
ــس الــتــنــفــيــذي لــمــصــرف الــســام  ــي ــرئ الــتــنــفــيــذي وال
وعدد  شاهين  خالد  المصرف  ومستشار  تقي  يوسف 

من المديرين والمسئولين في الهيئة.

تدشين مركز خدمات »الكهرباء والماء« بمجمع »الكونتري«

فاطمة سلمان: المشاركة ال تعني ضرورة الفوز في االنتخاباتجانب من الحضور النسائي خالل الندوة 

وزير الطاقة مفتتحًا المركز

حطاب: »البلديات« توافق 
على موازنة بلدية المنطقة الوسطى

§ سند - مجلس بلدي الوسطى 

بلدي  مــجــلــس  ــس  ــي رئ ـــال  ق  [
ــرزاق  ــدال ــب ع ــى  ــط ــوس ال المنطقة 
البلديات  شئون  وزير  إن  اب،  حطَّ
جمعة  ــي  ــران ــم ــع ال ــط  ــي ــط ــخ ــت وال
بلدية  موازنة  على  وافق  الكعبي، 
التشغيلية  الــوســطــى  المنطقة 
ألــف  و100  مــايــيــن   9 الــبــالــغــة 
جمع  ــاء  ــق ل خـــال  ــــك  وذل ـــار،  ـــن دي
ــــــر بــــرئــــيــــس الــمــجــلــس  ــــــوزي ال
عامر  خالد  العضوين  وبحضور 

وأحمد األنصاري.
وزيــر  أن  ـــى  إل ــاب  حــطَّ ــــار  وأش
بتنفيذ  اللقاء  خال  وعد  البلديات 
المجلس  رفــعــهــا  ــي  ــت ال الــقــائــمــة 
تنمية  بمشروع  المتعلقة  البلدي 
برفع  وعـــد  كــمــا  والـــقـــرى،  ــدن  ــم ال
وقت  أســرع  في  الجديدة  القائمة 
فاتحة  سيكون  الــذي  األمــر  ممكن 
ــى أهـــالـــي الــمــنــطــقــة من  ــل ــر ع ــي خ

أصحاب طلبات المشروع.
ـــدي  ـــاع ـــس وفــــيــــمــــا يــــخــــص م
ـــاء الــــذي كــــان الــمــجــلــس  ـــض األع
حطاب  أوضح  بتوظيفهم،  طالب 
أن الوزير قال إن الوزارة  ستنسق 
مع ديوان الخدمة المدنية لوضع 
موافاة  وستتم  التوظيف،  آليات 

المجلس في حينه.
مصر  المجلس  أن  إلــى  ولــفــت 

يعين  أنه  باعتبار  األمــر  هذا  على 
خدمة  على  المنتخبين  األعضاء 
الوجه  على  وناخبيهم  دوائــرهــم 
خدمات  تقديم  من  يمكنهم  ــذي  ال
ــت  ــوق ـــر عــلــيــهــم ال ـــوف ـــل، وي ـــض أف
صالح  على  ينعكس  بما  والجهد 

المواطنين.
ــب آخــــر، أفــــاد رئــيــس  ــان مــن ج
على  ـــاق  ـــف االت تـــم  أنـــه  الــمــجــلــس 
وفقًا  الــحــدائــق  ــن  م حــزمــة  تنفيذ 
المتعلقة  ــات  ــب ــل ــط ال لــتــصــنــيــف 
ستنفذها  حدائق  هناك  إن  إذ  بها، 
ــن  ـــــــــــوزارة وأخــــــــرى تـــنـــشـــأ م ال
ببلدية  الــتــنــفــيــذي  ــاز  ــه ــج ال قــبــل 
وعد  الكعبي  أن  مبينًا  الوسطى، 
المرحلة  في  المنطقة  تشهد  بــأن 
هذا  فــي  ملحوظًا  تــطــوراً  المقبلة 
الحدائق  مجال  في  سواًء  الجانب 
تجميل  وكــذلــك  ــات  ــزه ــن ــت ــم ال أو 
والميادين  الشعبية  الــســاحــات 

العامة. 

وزير األشغال يتفقد احتياجات عراد اليوم

غلق مسارات من شارع الملك فيصل على مراحل
§ المنامة - وزارة األشغال

] أعلنت إدارة العاقات العامة واإلعام 
بالوزارة  الطرق  شئون  أن  األشغال  بوزارة 
للمرور  ــة  ــام ــع ال اإلدارة  ــع  م وبالتنسيق 
تنفيذ  ــال  ــم أع ســتــبــدأ  ــة،  ــي ــل ــداخ ال بـــــوزارة 

الملك  شارع  وتوسعة  المنامة  شمال  جسر 
المسارات  بعض  غلق  يستدعي  ما  فيصل، 

من شارع الملك فيصل على مراحل.
وبينت أن المرحلة األولى تتمثل في غلق 
في  فيصل  الملك  ــارع  ش من  األيمن  المسار 
بالقرب   1701 طريق  بين  المحصور  الجزء 

وشــارع  الدبلوماسية  المنطقة  مدخل  من 
والمرحلة  شــرقــا،  المتجه  للمرور  الفاتح 
من  األيسر  المسار  غلق  في  تتمثل  الثانية 
مع  تقاطعه  من  بالقرب  فيصل  الملك  شارع 
الفاروق  تقاطع  كوبري  إلى  الفرضة  شارع 

للمرور المتجه غربا.

الموقعين  في  العمل  سيتم  أنــه  ــرت  وذك
الموافق  الجمعة  يوم  من  ابتداًء  المذكورين 
ــد،  واح شهر  لمدة   2011 تموز  يوليو/   1
االلتزام  والمقيمين  المواطنين  من  راجية 
سامة  عــلــى  حــفــاظــا  ــة  ــروري ــم ال بــالــقــواعــد 

الجميع.

§ البسيتين - مجلس المحرق البلدي

المقلة،  علي  المحرق  بلدي  مجلس  رئيس  نائب  قال   [
عراد  لمنطقة  بزيارة  سيقوم  خلف  عصام  األشغال  وزير  إن 
للقائه   ،)2011 حزيران  يونيو/   29( األربعاء  اليوم  مساء 
سمو  الــوزراء  رئيس  توجيهات  على  بناًء  المنطقة،  وأهالي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
بشأن  التباحث  ــارة  ــزي ال ــال  خ سيتم  ــه  أن المقلة  وذكــر 
في  المشاركة  ــى  إل ــي  ــال األه ــًا  ــي داع ـــراد،  ع تطوير  ــات  ــوي أول
رئيس  على  مثنيًا  المناطق،  جميع  تشمل  الــتــي  ــارة  ــزي ال
كونها  عراد  بمنطقة  العناية  ضرورة  إلى  لفت  الذي  الــوزراء 
من أقدم مناطق المحرق التي سكنها السكان وعمروها وهم 
التباحث  »سيتم  وأضاف  البحرين.  رجال  خيرة  من  اليوم 

في  المحرق  تنتظرها  التي  المشروعات  أكبر  ــد  أح بشأن 
الفترة المقبلة، وهي إنشاء شارع 47 الممتد من شارع حاتم 
المؤمل  والجسر  شــمــااًل،  بوماهر  حالة  إلــى  شرقًا  الطائي 
وحالة  عراد  بين  يربط  الذي  ذاته  الشارع  من  ممتداً  إنشاؤه 
بوماهر«.  ولفت المقلة إلى أن هذا التطوير الجذري سيكون 
االخــتــنــاقــات  ويــخــفــف  المنطقة  ســيــخــدم  إذ  جــــداً،  حــيــويــًا 
المجمعات  ويــغــذي  عـــراد،  ــارع  ش على  اليومية  الــمــروريــة 

الكبيرة في عراد والحد ويخدم أهالي المحرق عمومًا.
عراد  في  ميدانية  جولة  على  سيشتمل  اللقاء  أن  وبين 
سيتم  إذ  والسلطة،  النعيم  وحالتي  عــراد  وقرية  الجديدة 
التي  التحتية  البنية  من  المنطقة  احتياجات  على  االطــاع 

تشمل الطرق ومصارف مياه األمطار والصرف الصحي.
شارع  تطوير  أيضًا  االحتياجات  هــذه  ــرز  أب »مــن  وتابع 

مناقصة  أن  الشهر  هذا  سابق  وقت  في  الوزير  أعلن  إذ   ،46
كما  العام،  هذا  عامة  مناقصة  في  ستطرح  الشارع  مشروع 

ستتم متابعة شارع 44 الذي بدأت الوزارة في تطويره«.
عراد  قرية  تطوير  الــوزيــر  من  سيطلب  أنــه  المقلة  ــر  وذك
و245،  و244   243 مجمعات  وتطوير  الثانية(  )المرحلة 
الجنوبية،  الجهة  من   244 لمجمع  جديد  مخرج  وإنــشــاء 
مجمعي  في  اإلسكان  بيوت  طرق  وتبليط  رصف  واستكمال 
240 و244، وتطوير شارع 49 والطرق المتفرعة منه وهي 
الصحي  الصرف  وإنشاء  الطرق  ورصــف  و4038،   4037
بمجمع  الــطــرف  ــف  ورص  ،241 بمجمع   4135 طريق  فــي 
السيارات  مواقف  وتطوير  مجاري،  شبكة  وإنشاء   ،246
لطريق  ومخرج  مدخل  وإنشاء  الخطاب،  بن  عمر  جامع  في 

4334 وطريق 4338 بمجمع 243 )المنطقة الصناعية(.
اب حطَّ عبدالرزاق 

بوعنق ينتقد قرار حظر العمارات 
في المناطق القديمة بالمحرق

§ البسيتين - مجلس بلدي المحرق

خالد  الرابعة  الدائرة  ممثل  المحرق  بلدي  مجلس  عضو  أعــرب   [
في  الــعــمــارات  بناء  تراخيص  حظر  ــرار  ق مــن  استغرابه  عــن  بوعنق، 
السابق،  االجتماع  في  المجلس  عليه  صوت  الــذي  القديمة  المناطق 
أجل  مــن  لألعضاء  داخلية  مــذكــرة  وجهت  المجلس  رئــاســة  أن  مبينًا 
رفع  بتأييد  صوتوا  الذين  الفنية  للجنة  حولت  ذلك  وبعد  الحظر،  رفع 
رفع  لعدم  ــوت  ص االعــتــيــادي  اجتماعه  فــي  المجلس  أن  غير  الحظر، 

الحظر؟!
ذلك  وبعد  رأي  لهم  كان  الذين  الفنية  اللجنة  أعضاء  بوعنق  وانتقد 
مذكرة  ترسل  ولماذا  واحد؟  رأي  على  يبقون  ال  »لماذا  متسائًا  آخر،  رأي 
من  تصوت  وبعدها  الموضوع،  وإثــارة  الحظر  رفع  أجل  من  لألعضاء 

فهم؟«. عدم  أم  اإلدارة  في  تخبط  هذا  فهل  عليه  اإلبقاء  أجل 
في  قائمة  المباني  إن  إذ  منطقي،  غير  »الحظر  أن  إلى  بوعنق  وأشار 
األمتار؟!  على  الحظر  فهل  فقط  واحــد  بمتر  وتعمل  القديمة  المناطق 
قائمة،  والمباني  المباني  على  الحظر  مسمى  المجلس  يطلق  وكيف 
الذي  الحظر  هو  فهل  واحد  وبمتر  المباني  يشيد  فالكل  كذلك  كان  وإن 

ذلك؟«. من  المجلس  يبتغيه 
أن  المفترض  من  الحظر  يشملها  التي  القديمة  المنطقة  »إن  وأضاف 
على  الحصول  أجل  من  العمراني  التخطيط  إدارة  في  للدراسة  ترفع 
رفع  تم  أنــه  اســم  مجرد  فقط  وليس  للمواطنين،  ومناسب  جــذري  حل 

الحظر«.
ــه من  ــراب ــغ ــت ــن أبــــدى اس ــي ـــه ح ــرق« أن ــح ــم وذكــــر مــمــثــل »رابـــعـــة ال
تطل  المباني  أن  المجلس  رئاسة  قالت  الحظر،  رفع  لتجديد  التوصية 
في  والمبكي  المضحك  األمر  وهذا  لها  المجاورة  القديمة  المنازل  على 
تكشف  وهــي  ــد،  واح بمتر  وتعمل  قائمة  المباني  إن  إذ  نفسه،  الوقت 
حتى  أو  مترين  أو  بمتر  كانت  إن  فرق  هنالك  سيكون  وهل  أصًا  المنازل 
أجل  من  سابقة  توصية  رفــع  السابق  المجلس  أن  كما  أمتار؟  عشرة 
على  )كركري(  ساتر  وضع  وهي  الوزير  عليها  ــق  وواف المشكلة  هذه 
 15 بتاريخ  األحد  يوم  المحلية  الصحف  في  تصريح  وهناك  النوافذ، 
المحرق  في  البنايات  إلزام  المحميد:   « بعنوان   2010 آب  أغسطس/ 
إلى  المجلس  رئيس  فيه  أشار  نوافذها«،  على  )كركري(  ساتر  بوضع 
ياقي  أن  شأنه  من  المجلس  توصية  على  البلديات  وزارة  موافقة  أن 
الذين  القديمة  المناطق  قاطني  والسيما  األهالي،  لدى  كبيراً  ترحيبًا 
والبنايات  العمارات  بعض  من  عليهم  الواقع  الضرر  من  كثيراً  اشتكوا 
وأصبحت  منها،  أسفل  المنخفضة  البيوت  عورة  تكشف  التي  المرتفعة 

والعائات«. األسر  أرباب  لقلق  مصدراً 
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مازال هناك فساد مستشر في البلد
على  منتشرة  رائحته  مــازالــت  الفساد  إن  وثالثة،  ثانية  مــرة  أقولها  نعم،   [
غنيًا،  أو  فقيراً  كان  سواء  الجميع  مطالب  من  هو  والتطهير  الغالي،  الوطن  أرض 
في  كبيرة  مبالغ  استثمروا  الذين  المواطنين  من  مجموعة  هناك  أن  ننسى  وال 
يومنا  حتى  وهم  حسيب،  أو  رقيب  دون  من  مرخصة  وهمية  استثمارية  شركات 
من  كثير  في  تسببت  التي  األزمة  هذه  مع  وازدادوا  اهلل  عند  من  الفرج  ينتظرون  هذا 
الضحايا  يذكرون  ال  المحلية  والصحف  اإلعــام  إن  الشديد.  ولألسف  المشاكل، 
المحلية  الصحف  في  نقرأ  حين  مبالغهم،  استرجاع  في  يساندونهم  وال  بشيء 
والسرقة  للنصب  تعرض  قد  البلد  مشاهير  من  واحــد  لشخص  مساندة  أن  هناك 
المجموعة  ولكن  االهتمام،  هذا  فقط  يستحق  من  هو  أصبح  قد  الغني  صاحبه  ألن 
عن  قرأناه  ما  ذلك  على  ومثال  يساندهم،  من  هناك  ليس  المواطنين  من  الكبيرة 
الخاصة  أموالها  وسرقة  واحتيال  نصب  كمين  الى  تعرضت  معروفة«  »فنانة 
ومجموعة من مجوهراتها بحسب المنشور في إحدى الصحف المحلية، وقد اتجه 
شهرتهم  لعدم  منسيين  فأصبحوا  المواطنين  باقي  أما  مشكلتها،  الى  فقط  اإلعام 
المستثمرين  غالبية  بأن  علمًا  مطالبهم،  في  يساندهم  من  يوجد  وال  نفوذهم  وقلة 

وبإخاص  طويلة  خدمة  بعد  العمل  عن  متقاعدون 
النظر  المختصة  الجهات  على  فيجب  الوطن.  لهذا 

في مشاكلهم التي مضت عليها فترة ليست بقصيرة، 
ــاع  األوض هــذه  مع  التعايش  صعوبة  لهم  سببت  وقــد 

لنفسي،  وبالنسبة  الفترة.  هذه  وخصوصًا  المتأزمة  المعيشية 
استولى  ــد  وق للعدالة،  مطلوب  النصابين  هــؤالء  ــد  أح ــأن  ب معلومة  فلدي 

باد  الى  هاجر  أنه  وأعرف  المواطنين،  من  بقليل  ليس  عدد  من  كبيرة  مبالغ  على 
خليجية، كما أعرف عنوانه بالكامل. فهل من مجيب لهذه المشكلة؟ وطلبي هو أن 
القانون  مطبقي  على  فالواجب  الازم،  اإلجراء  واتخاذ  القضاء  في  هم  من  يساندنا 
وإن  ممكن.  وقت  أسرع  في  مبالغهم  واسترجاع  المتضررين  المواطنين  يحموا  أن 
هذا المجرم الهارب حاليًا يعيش في نعيم وال يبالي بأحد ويصرف من مبالغ مالية 

تخص غيره من المستثمرين.

صالح  علي

متقاعدون يأملون الترخيص لهم 
لفتح محالت تجارية في الحجيات

الشرقي  بالرفاع  الحجيات  منطقة  سكان  من  مجموعة  نحن   [
رخصة  على  والحصول  بالسماح  طلبًا  قدمنا  أن  سبق   935 مجمع 
شارع  على  بسيطة  تجارية  محات  فتح  لنا  يسمح  كي  البلدية  من 
العمل  عن  متقاعدون  وإننا  المعيشي،  مستوانا  من  لنرفع  المحزورة 
مصدر  الى  الحاجة  بأمسِّ  اآلن  وإننا  بقصيرة  ليست  زمنية  فترة  منذ 
ممكن  وذلــك  األساسية  الحياة  متطلبات  على  يعيننا  لكي  ثــاٍن  دخــل 
هذا  بأن  علمًا  به،  نستطيع  ما  نــزاول  كي  تجاري  محل  بفتح  تحقيقه 
لذلك  جــّداً؛  قديم  طلبنا  فإن  وللعلم  بالمحات  مكتّظًا  أصبح  الشارع 
ونريد  طلبنا  على  والــرد  الموافقة  على  الحصول  على  ونصر  نطالب 
ألننا  حقوقنا؛  مــن  حــق  ــو  وه مطالبنا  على  الــرفــض  سبب  نعرف  أن 
يتساوى  أن  ويجب  نطلبه  ما  ونستحق  لبلدنا  مخلصون  مواطنون 
لبناء  استثناءات  ــدة  ع الموافقة  أعطيت  ــد  وق الحقوق  فــي  الجميع 

نفسه. الشارع  على  تجارية  محات 
رفقًا يا حكومتنا بالمتقاعدين)االسم والعنوان لدى المحرر(

القطاع  ــة  ــاص وخ القليل  ــل  ــدخ ال ذوو  الــمــتــقــاعــدون   [
هذه  طوال  الوطن  نخدم  لم  وكأننا  بنا  يهتم  أحد  ال  الخاص 
حالة  فــي  أصبحنا  العز  فبعد  لنا  وعــودكــم  ــن  أي السنين. 

لها! يرثى 
واالهتمام  األهمية  من  كثير  إعطاء  النواب  مجلس  على 
وأن  تــقــاعــدهــم  ــي  ف يــفــكــرون  ــا  م مــثــل  الــمــتــقــاعــديــن  بــهــمــوم 
الشعب  بــهــا  ـــدو  وع ــي  ــت ال االنــتــخــابــيــة  ــم  ــوده وع تــتــطــابــق 

منهم. المتقاعدين  وخاصة 
نهضة  ــي  ف ــــاص  وإخ بــجــد  ــوا  ــم ــاه س لــلــذيــن  ــن  ــدي ال رد 
إلى  وصلنا  لما  هم  فلوال  إهمالهم،  وعــدم  وتطوره  الوطن 
يشملهم  لــم  ــال؟  ــم اإله جــزاؤهــم  فهل  الــمــذهــل،  التطور  ــذا  ه
دينار   200 اللهم  ــيء،  ش وال  المئة  في   8 وال  المئة  في   20
ظل  ــي  ف اآلن  ـــاذا  وم معقول  ــذا  ه ــل  ه واحـــدة،  لــمــرة  بــونــس 
والسكن  البناء  ومواد  األساسية  الغذائية  األسعار  ارتفاع 
كتب  مــن  ومستلزماتها  والتعليم  ـــة  واألدوي األراضـــي  مــع 
لم  ــراوات  ــض ــخ وال البحرية  ــوالت  ــأك ــم ال كــذلــك  ودفـــاتـــر... 
الثمن  دفعنا  المتقاعدين  نحن  وغيرها.  الزيادة  من  يسلموا 
والتسعينيات  الثمانينيات  في  النفط  أسعار  هبطت  عندما 
النفط  أسعار  ارتفعت  أن  وبعد  الزيادات،  ووقف  بالتقشف 
بالمعادلة  وإذا  العجاف،  سنين  من  سنعّوض  وقلنا  فرحنا 

سوءاً: زادت  بل  ال  نفسها 
الفاحش  الغاء  مع  زيادات  وال  قليل  التقاعدي  المعاش 
ومصيبة  تعاسة  ــوازي  ي كبرت،  العيال  كذلك  والــقــروض 
على  القضاء  الحكومة  تريد  كيف  إذاً  سر!  محلك  والمعاش 

المتقاعدين. من  وخاصة  الفقراء  زاد  وقد  الفقر؟ 
عملية  ــي  ف اإلســـراع  والــحــكــومــة  ــواب  ــن ال ــن  م الــمــطــلــوب 
ــات  ــن ــي ــأم ــت ــل ــة الـــعـــامـــة ل ــئ ــي ــه الـــدمـــج بـــيـــن صـــنـــدوقـــي ال
لها  ــة  ــوازن م وتخصيص  التقاعد  ــدوق  ــن وص االجتماعية 
العادل  التوزيع  لضمان  وذلــك  المؤسسات  ببعض  أســوة 
الخاص  القطاع  معاشات  وتصحيح  الصندوقين،  لكا 

النفقات.  في  لخفض  يؤدي  والدمج  بالحكومة،  أسوة 
في  نشر   2007 ــــارس/آذار  م  29 بتاريخ  ــه  أن للتذكير 
تحسين  ألجل  المسئولين  من  تصريحات  الصحف  معظم 
من  وخــاصــة  اهتمامًا  يلقون  وأنــهــم  المتقاعدين  أوضــاع 
ما  ضمن  عناية  بكل  أوضاعهم  دراسة  تتم  حيث  الحكومة، 
مواصلة  على  كبيرين  وحرص  اهتمام  من  الحكومة  توليه 
الباد  في  جميعًا  للمواطنين  المعيشية  األوضاع  تحسين 

ــاه  ــور أع ــذك ــم ــخ ال ــاري ــن ت ــا. تــصــوروا م ــازه ــج ــة إن ــرع وس
نحن  أوضــاعــنــا  فــي  تغيير  أي  نشاهد  لــم  ــذا  ه يومكم  ــى  إل
الحكومة  تحتاج  فهل  الــخــاص!  القطاع  فــي  المتقاعدين 
استقطاع  المئة  في   1 قانون  تنفيذ  الفترة!  هذه  من  ألكثر 

معجزة! أليست  وطبقت،  يوم  من  أقل  أخذ 
هي: اقتراحاتي 

وما  دينار   600 الدخل  ذوي  المتقاعدين  ديون  إسقاط   -
الخدمات  رسوم  إلى  إضافة  للجميع،  أمكن  إذا  أو  ذلك  دون 
بالمتقاعدين  خاصة  تموينية  بطاقة  وإصــدار  الحكومية 
)المطار،  األمــاكــن  ــذه  ه فــي  عنهم  الضرائب  وإســقــاط  فقط 
والماء،  الكهرباء  التعليم،  الفنادق،  الــجــوازات،  الــمــرور، 
الكريم  العيش  يعيشوا  حتى  ذلك  أمكن  إذا  المركبات  تأمين 

العادل(.  الملك  ظل  في 
 700 من  األقل  الدخل  لذوي  السنوية  الزيادة  تفعيل   -

لها. والمحدد  المعقول  الحد  إلى  يصلوا  أن  إلى 
 300 ـــدود  ح ــي  ف ــًا  ــوي ــن س ـــاوة(  ـــع )ال ــس  ــون ــب ال جــعــل   -
الخاص  للقطاعين  ــة  دوري عــاوة  منح  أي  دينار   400 إلــى 
ــداد  س نستطيع  تــقــديــر  أقـــل  عــلــى  حــتــى  ــة  ــام ــع ال والــهــيــئــة 
البطاقات  أو  أهالينا  من  استدناها  الذي  المبالغ  من  بعض 
نحصل  فهل  الكريم،  الشهر  سيأتيننا  شهر  وبعد  البنكية، 
في  الفرح  يدخل  حتى  الحكومة  من  عيدية  أو  بونس  على 
متقاعد  كل  يتمناه  ما  وهذا  عيدين  العيد  ويكون  بيوتاتنا 

سنة.  كل  في  الصبر  بفارغ  وينتظره 
مشاكل  يعايشوا  أن  والخبراء  المسئولين  من  نريد   -
المتقاعدين  من  الساحقة  الغالبية  القريب،  من  الشعب 
بداية  فــي  أو  ــدارس  ــم ال فتح  عند  المتقاعدين  غير  وحتى 
الشعبية  األســـواق  ــى  إل يذهبون  والصيف  الشتاء  فصل 
وغيرها،  الشعبي  الــســوق  جـــداً،  الرخيصة  الــمــحــات  أو 
في  ويقيسون  الخبراء  يأتي  ثم  ومن  المتقاعدين،  بال  فما 
يقول  وتقريرهم  الكبرى  والمجمعات  السيف  مثل  المناطق 
هذه  من  عجبي  هاهلل  هاهلل  العيش،  بحبوحة  في  الشعب  إن 

! ير ر لتقا ا
في   15 لحدود  معاشه  في  سنوية  زيادة  المتقاعد  منح   -

دينار.  500 من  أقل  معاشه  أن  حالة  في  المئة 
في   70 ــى  إل  50 بنسبة  التخفيض  كوبونات  إعــطــاء   -

دينار.  600 عن  التقاعدي  معاشه  يقل  من  لكل  المئة، 
فاضل محمد عابدين )متقاعد(

في حب بالدي 
البحرين

] على ترابك نقشت اسمك  

بدم روحي أيا بحرين

شربت ماءك من عيونك  

أيا دانة بوسط العين

ملكت قلوب كل الناس   

بطيب أهلك لكل سنين

بساتينك وداناتك  

وبحرك زان بالخيرين

هواِك جــله اعذوبــة   

بهرت الخلق بالطيبين 

دليلي احتار بأوصافك  

حفظك اهلل باسم الدين

مالكي انِت في ذاتي  

ونفسي عانقت سعدين

شذى عشقك يناغيني 

تباركِت بقدس عيدين

سالمي دوم أبد واصل 

لِك يا ديرة الغاليين

مصطفى الخوخي

بـريق العيــون... سعادة
بــشــأن  ــان  ــي ــب ــت اس ــج  ــائ ــت ن ــــرأت  ق  [
ــرؤى  ال فيه  اختلفت  الــســعــادة،  مفهوم 
ـــاء الــتــي  ـــي ــات لــتــفــســيــر األش ــف ــس ــل ــف وال
بحسب  كــٌل  السعادة،  لإلنسان  تسبب 
وثقافته،  ــره  ــم وع االجــتــمــاعــي  موقعه 
الحصول  فــي  الــســعــادة  ــرى  ي مــن  منهم 
ثمين،  شيء  شراء  أو  راقية،  وظيفة  على 
لكن  ــخ،  ال بــالــزواج...  أو  بالنجاح،  أو 
يشعر  لشخص  مــوقــف  انــتــبــاهــي  لــفــت 
البيت  ــي  ف يــجــلــس  عــنــدمــا  ــادة  ــع ــس ــال ب

فقط!. التلفزيون  ويشاهد 
ـــت مــن  ـــرب ـــغ ـــت ضــحــكــت عــلــيــه واس
لكنني  ــا،  ــه ــت ــاط ــس وب ــرة  ــك ــف ال ســـذاجـــة 
كان  لو  مــاذا  وتساءلت:  نفسي  تداركت 
بهذه  ــادة  ــع ــس ال كــانــت  ــو  ل ـــاذا  م مــحــقــًا؟ 

والسهولة!  البساطة 
أبحث  عــمــري  ضّيعت  أنــنــي  لــو  مــاذا 
صعب  إليها  الــوصــول  ــا،  م ســعــادٍة  عــن 
فيها  ضمانة  وال  كبيراً،  مجهوداً  ويتطلب 
يدي  بين  ببساطة  هــي  بينما  أحــيــانــًا، 
وقد  ــريء،  ب طفٍل  مثل  سكون  في  تغفو 
تفاصيلها  بكل  الحالية  حياتنا  تكون 
السعادة  هي  الصغيرة  العادية  اليومية 

ذلك. إدراك  يفوتنا  ولكن  فعًا 
ــت بــأســتــاذٍة  ــي ــق ــت ــذ عــــدة أيــــام ال ــن م
ــذ فــتــرة  ــن ــــا م ــة لـــم أره ــع ــام ــج لـــي فـــي ال
دائمًا  كانت  أنها  حينها  تذكرت  طويلة، 
رسائلي،  تــقــرأ  حين  تسعد  إنــهــا  تــقــول 
أهديها  حين  أسعد  كنت  أنني  وتذكرت 
تأتي  تحب،  الذي  النوع  من  شوكوالته 
الصغيرة  األشياء  من  أحيانًا  السعادة 
حياتنا  ــي  ف البسيطة  ــات  ــارس ــم ــم ال أو 

. مية ليو ا
في  هــي  الــســعــادة  مــع  مشكلتنا  لكن 
نحقق  حين  تأتي  السعادة  أن  نظن  أننا 
إليه  نسعى  ومــا  وتطلعاتنا  أحــامــنــا 

بين  التي  األشياء  تمامًا  وننسى  فقط، 
بضحكة  نسعد  أننا  ننسى  اآلن،  أيدينا 
بتناول  حتى  أو  صديق،  بلقاء  أو  طفل، 

نحبها. شوكوالته  قطعة 
»لو  من  تفكيرنا  تغيير  استطعنا  لو 
ــى  »إل ســعــيــداً  لكنت  ــك  ذل على  حصلت 
ــذا«،  ه كــل  أملك  ــي  ألن سعيد  الــيــوم  ــا  »أن
كل  أن  أجزم  فأنا  فقط  ذلك  استطعنا  لو 

الناس. أسعد  بأنه  سيشعر  منا  شخص 
ــا ولــكــنــهــا  ــه ــد ب ــع ــس ـــاء ن ـــي هـــنـــاك أش
مع  ننساها  قــد  مؤقتة  لحظية  ســعــادة 
في  تبقى  ســعــادة  وهــنــاك  الــزمــن،  ــرور  م
شيء  دغـــدغ  كلما  أن  ــة  ــدرج ل الــذاكــرة، 
نسعد  فبها  ــال  ــب ال على  تــأتــي  ذاكــرتــنــا 
وبالدرجة  نفسها  السعادة  ونستعيد 

أحيانًا. نفسها 

ــي،  ــب ــس ن ـــادة  ـــع ـــس ال مــفــهــوم  إن  ـــم  ث
المال  وصاحب  المال  في  يراها  فالفقير 
ــة الــبــال، والــســعــادة هي  يــراهــا فــي راح
لكن  للغريب،  والوطن  للمريض  الصحة 
العطاء،  في  تكمن  الحقيقية  السعادة 
في  اآلخــريــن،  ــاد  ــع إس عــلــى  ــدرة  ــق ال ــي  ف
تفعل،  وبما  بك  سعداء  حولك  من  رؤية 
إال  فعليًا  السعادة  طعم  تتذّوق  لن  إنك 

حولك،  مــن  على  الــســعــادة  تنشر  حين 
عيون  في  يلمع  الذي  البريق  ذلك  وترى 
احتاج  حين  جانبه  إلى  وقفَت  شخٍص 
ــت  وق فـــي  ــه  ــدت ــاع س صــديــق  أو  إلـــيـــك، 
له،  قضيتها  حاجة  صاحب  أو  الضيق، 
بالفخر  سيشعرك  ــده  وح البريق  ــك  ذل

نفسك. عن  راٍض  ألنِك  ذلك 
حنان محمد رجب

الظروف منعت نشر أسماء

 المقبولين في الصحف

»التربية« تتعاون مع جامعة البحرين 
وكلية المعلمين لتوظيف الكوادر 

العدد  في  »الــوســط«  صحيفة  في  ُنشر  ما  إلــى  بــاإلشــارة   [
)3182( تحت عنوان »بانتظار لفتة من وزارة التربية تنتشلنا 
المختصة  الجهة  على  الموضوع  عرض  وبعد  فيه«،  نحن  مما 

في الوزارة وافتنا بالرّد اآلتي: 
الماضية  السنوات  خــال  والتعليم  التربية  وزارة  أثبتت 
أن  إال  المقبولين  أسماء  عن  ــان  اإلع خال  من  موقفها  شفافية 
دون  حالت  األخيرة  الفترة  في  البحرين  بها  مرت  التي  الظروف 
تم  ــك  ذل عــن  فــبــداًل  المحلية  الصحف  فــي  األســمــاء  عــن  اإلعـــان 

االتصال هاتفيًا بالمعنيين.
المسابقة  مراحل  يجتازوا  لم  بالشكوى  المتقدمين  أن  يذكر 

بنجاح.

الــعــدد  ــي  ف »الـــوســـط«  صحيفة  ــي  ف ــر  ُنــش ــا  م إلـــى  بـــاإلشـــارة   [
)3183( تحت عنوان »لماذا؟ ». وبعد عرض الموضوع على الجهة 

المختصة في الوزارة وافتنا بالرّد اآلتي: 
إن وزارة التربية والتعليم وانطالقًا من حرصها على مد جسور 
التعاون، فإن هناك تعاونًا وثيقًا بين جامعة البحرين لالستفادة من 
مخرجات الجامعة في تلبية حاجة الوزارة من القوى البشرية وفقًا 
أن  يخفى  ال  كما  الــوزارة،  في  لها  والمتاحة  المطلوبة  للتخصصات 
أو  البحرين  جامعة  في  تكون  التي  العلمية  البرامج  من  الكثير  هناك 
الجامعات الخاصة وال تطلبها الوزارة بحكم التخصص، إال أننا نود 
توظيف  أجل  من  المعنية  الجهات  كل  بين  التام  التنسيق  على  التأكيد 
الوزارة  بين  تعاونًا  هناك  أن  إلى  اإلشارة  نود  كما  الوطنية  الكوادر 

وكلية البحرين للمعلمين.
                          

إدارة العالقات العامة واإلعالم 
وزارة التربية والتعليم

واقفون لحراسة المنشآت التعليمية 
دون ترقيات رغم امتالكنا المؤهل

لين  لمسئو ا لى  إ ا  هذ نا  ء ا ند جه  نو  [
ن  ا يـــو د و لــتــعــلــيــم  ا و بــيــة  لــتــر ا ة  ر ا ز و ــي  ف
ل  ــو ــل ــح ل ا ـــع  ض ـــو ل  ، نـــيـــة لـــمـــد ا مـــة  لـــخـــد ا
ــن  ــي ــل ص ــا ــح ــل ل ســـبـــة  لـــمـــنـــا ا و ـــة  ي ر ـــذ ـــج ل ا
ظفين  للمو مــعــيــة  لــجــا ا ة  د ــا ــه ــش ل ا عــلــى 
ت  ما لخد ا ضمن  لمصنفين  ا ملين  لعا ا و
نــخــص  و  ، ــم ــي ــل ــع ــت ل ا و ــة  ــي ب ــر ــت ل ا ة  ر ا ز بـــــو
ــن  ي ــذ ل ا  ) س  ر ا لــــمــــد ا س  ا ـــــر ح ( كـــر  لـــذ بـــا
ل  لــحــصــو ا ـــل  ج أ مــن  ا  و ـــر ب ـــا ث و ا  و هـــد جـــا
 ! ت ا سنو خمس  ة  لمد هل  لمؤ ا ا  هــذ على 
ج  ــو ــت ي ال  لــكــبــيــر  ا ء  ـــا ـــن ـــع ل ا ا  ــــذ ه ـــد  ـــع ب و
على  فــهــم  قــو و ى  ــو س ء  بــشــي هم  د مجهو
على  ل  لحصو ا ن  و د من  س  ر ا لمد ا ب  ا بو أ
ضــي  يــر ـــر  م أل ا ا  هـــذ فــهــل   . ة ــــد ح ا و ـــة  ج ر د
مة  لخد ا ن  ا ــو ي د و ة  ر ا ز لــو بــا لين  لمسئو ا

. ؟ نية لمد ا
لكننا  و لكثير  با لب  نطا ال  هنا  نحن 
ن  ــإ ف  ، ـــة ل ا ـــد ـــع ل ا و ف  نـــصـــا إل بـــا ــب  ل ــا ــط ن
ن  يمتلكو ال  ة  ر ا ز ـــو ل ـــا ب ظــفــيــن  مــو ك  ــا ــن ه
ن  فو مشر منهم  و مة  لعا ا ية  نو لثا ا ى  سو
هــم  غــيــر و ـــــة  ي ر ا د إل ا و لــيــة  لــمــا ا ن  لــلــشــئــو
على  ــن  ــي ــف ق ا و ــن  ــح ن ــى  ــق ــب ن و ؟  ! ــر ــي ــث ــك ل ا
على  لنا  حصو غم  ر على  س  ر ا لمد ا ب  ا بو أ
ة  ر ا ز لــو ا ن  أ ال  إ ل  عما أ ة  ر ا د إ س  يو ر لو بكا
و  أ لــنــا  ــف  ئ ــا ظ و د  ــا ــج ي إ عــلــى  ة  ر د ـــا ق غــيــر 
لقليل  ا نا  د عد غم  ر على  لك  ذ يد  تر ال  نها  أ

. مة لسا ا و من  أل ا قسم  في 
اً  د ــا ــق ــت ن ا ــه  ج ــو ن ــا  ــن ن إ ل  ــا ــق ي ال  ــى  ــت ح و
ل  لحلو ا د  يجا إ ن  و د من  لين  لمسئو ا لى  إ
ــم  ــك ي ــد ي أ بــيــن  نــضــع  نــنــا  فــإ ـــة  ي ر ـــذ ـــج ل ا
 ، ــع ــي ــم ــج ل ا ـــي  ض ـــر ي ي  لــــــذ ا ـــل  ـــح ل ا ا  هـــــذ

س  ر ا ــد ــم ل ا ــن  م د  عــد عــلــى  يــعــنــا  ز تــو هــو  و
لــنــا  ن  ــــإ ف ــة  ــل ــب ــق ــم ل ا ــة  ــن ــس ــل ل ة  ـــد ي ـــد ـــج ل ا
ظــيــفــة  و ــى  ــل ع ل  ــو ــص ــح ل ا فـــي  ـــة  ي ـــو ل و أل ا
ة  ر ا ز لو با لين  لمسئو ا قبل  من  يمنا  تكر و
ئــنــا  عــطــا إ و  أ ة  د ــا ــه ــش ل ا عــلــى  لــنــا  لــحــصــو
لتي  ا ى  ــر خ أل ا ت  ا ر ا ز لــو ا كبقية  جتين  ر د
هلين  مؤ هــا  ظــفــو مــو ن  ــو ــك ي ن  أل تــســعــى 

 . متعلمين و
بية  لتر ا ة  ر ا ز و ن  أ كيف  يعلم  لجميع  ا و
س  ر ا لــمــد بــا عين  لمتطو ا يم  بتكر مــت  قــا
ر  ينا د  1 0 0 0 ــى  ل إ تصل  لية  ما لغ  بمبا
نحن  يمنا  بتكر م  تــقــو ال  لكنها  و ــر  ــث ك أ و
معية  لجا ا ت  ا د لشها ا على  صلين  لحا ا
د  نتقا ا يتم  ال  حتى  بنا  ف  ا عــتــر ال ا م  ــد ع و
سة  ا حر على  يقف  من  ك  هنا ن  بأ ة  ر ا ز لو ا
يمكن  و هل  مؤ هو  و لتعليمية  ا ت  لمنشآ ا

 . لتعليم ا حقل  خل  يد ن  أ له 
ل  يصا إ هــو  مــا  ر  بــقــد اً  نــقــد ليس  ا  هــذ و
ــن  ــي ل ــو ــئ ــس ــم ل ا لـــــى  إ مـــنـــا  هـــمـــو و مــــنــــا  ال آ
نــيــة  لــمــد ا ــة  م ــد ــخ ل ا ن  ا يـــــو د و ــة  ــي ب ــر ــت ل ــا ب
لحر  ا لمنبر  ا ا  هذ عبر  يسمعنا  من  لنجد 
جــمــيــع  ـــي  ض ـــر ت ــة  ــج ــي ــت ن ــــى  ل إ لــنــصــل  و
معية  لجا ا ت  ا د لشها ا على  صلين  لحا ا
لمصنفة  ا ئف  ظا لو ا في  ا  لــو ز مــا يــن  لــذ ا و
من  لكثير  ا نصحني  و  ، ت ما لخد ا ضمن 
ف  تعتر لـــن  و ــم  ل ة  ر ا ز لــــو ا ن  بـــأ ء  مــا لــز ا
ية  بأ نحَظ  لن  و علينا  د  لــر ا يتم  لن  و بنا 
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. ي د تنا لمن  ة  حيا ال  لكن  و حيًا 
  )االسم والعنوان لدى المحرر(
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توجد  وال  متوقفة  فاألعمال  الفترة  ه��ذه  بالملل  تشعر   [
الكثير من األحداث.

]  أنت مستاء بسبب التأخر في ترقيتك ال تقلق.

في  ت���ت���ردد  ال  ال��م��س��اع��دة  م��ن��ك  ي��ط��ل��ب  ال���زم���الء  أح����د   [
مساعدته.

] ال تكن كثير التطلب وحاول أن تعتمد على نفسك أكثر.

]عليك أن تكون أكثر دقة في مراجعة األوراق المالية.

]عليك أن تكون أكثر هدوءا واسترخاء في تنفيذ أعمالك.

]  كل يوم يزيد حبك للشريك أكثر وتتوطد عالقتك به.

] قد تفشل بعض المشاريع التي تستثمرها ال تيأس.

] عليك أن تكون أكثر التزاما في مواعيد عملك.

] تنزعج من محاولة الحبيب الدائمة الختبار مشاعرك.

] عليك أن تقف وتهتم بالحبيب أكثر.

] تنجح في الحصول على صفقة رابحة لطالما انتظرتها.

29 يونيو/حزيران
في  األم��وي��ة  ال��خ��الف��ة  ح��اض��رة  ق��رط��ب��ة  س��ق��وط   -  1236  @
مملكة  ملك  ال��ث��ال��ث  ف��رن��ان��دو  ي��د  ف��ي  ق��واع��ده��ا  وك��ب��رى  األن��دل��س 

قشتالة.
@ 1398 – والدة الملك خوان الثاني، ملك منطقة أرغون.

ومدينة  ميناء  على  السيطرة  يستعيدون  اإلسبان   -  1732  @
وهران الجزائرية من العثمانيين.

@ 1832 - اندالع ثورة المفتي عبدالغني آل جميل ضد الوالي 
العثماني علي رضا في بغداد.

@ 1835 - محمد علي باشا يصدر أمرًا بإنشاء مصلحة اآلثار 
أفندي  ضياء  يوسف  إلى  إدارتهما  وأسند  المصري،  والمتحف 

بإشراف رفاعة الطهطاوي.
@ 1886 – والدة روبرت شومان، رئيس وزراء فرنسا.

بسبب  كانت  والتي  الثانية  البلقانية  الحرب  نشوب   -  1913  @
رغبة بلغاريا في انتزاع إقليم مقدونيا الشمالية من صربيا.

@  1925 – والدة جورجو نابوليتانو، رئيس إيطاليا.
@ 1928 - اكتشاف دواء البنسلين على يد ألكسندر فلمنج.

الكويت،  في  التشريعي  المجلس  انتخابات  إجراء   -  1938  @
وهو أول مجلس تشريعي فيها.

@ 1949 - األقلية البيضاء الحاكمة في جنوب إفريقيا تبدأ في 
ضد  العنصري  الفصل  قوانين  تطبيق 

السود فيما عرف بسياسة األبارتيد.
الزغبي،  ن���وال  والدة   -  1972  @

مغنية لبنانية.
ال��ك��وب��ي  ال���رئ���ي���س   -  1960  @
البترول  شركة  يمنع  كاسترو  فيدل 
األم����ي����رك����ي����ة ت���ك���س���اك���و وي����ص����ادر 

ممتلكاتها.
@ 1964 - شقيقة الرئيس الكوبي فيدل كاسترو تفر من كوبا 

وتطلق تصريحات مناهضة له.
أول  تبدأ  فيتنام  إلى  أرسلت  التي  األميركية  القوات   -  1965  @

عملياتها القتالية إلى جانب قوات فيتنام الجنوبية.
@ 1974 - إيزابيال بيرون زوجة الرئيس خوان بيرون تقسم 

اليمين كأول رئيسة لجمهورية األرجنتين.
أثناء  بوضياف  محمد  الجزائري  الرئيس  اغتيال   -  1992  @
قصيرة  مدة  بعد  وذلك  عنابة  في  المسارح  بأحد  رسمي  احتفال 

من توليه الرئاسة.
على  بغالبية  يصوت  اإلسرائيلي  ال��وزراء  مجلس   -  2008  @
أسرى   5 سراح  بإطالق  تقضي  اهلل  حزب  مع  أسرى  تبادل  عملية 
اللذين  اإلسرائيليين  الجنديين  جثتي  تسلم  مقابل  لبنانيين 

اختطفهما حزب اهلل في 2006.
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»هوامير الصحراء 3« ينجز تصويره على رغم العثرات
ــر  ــي ــوام »ه مــســلــســل  ــل  ــم ع ــق  ــري ف ــز  ــج أن  [
كامل  تــصــويــر  ــث  ــال ــث ال بــجــزئــه  الــصــحــراء« 
وخارجها،  السعودية  في  المطلوبة  المشاهد 
ــان، وســيــبــدأ  ــن ــب ــد فـــي ل ــاه ــش ــم ــــان آخـــر ال وك
المونتاج  بعملية  الشيخاني  أيمن  المخرج 
خالل  للعرض  ــزاً  ــاه ج العمل  ليكون  قــريــبــًا 
»روتــانــا  شاشة  على  الــمــبــارك  رمــضــان  شهر 

خليجية«.
تأخير  ألزمـــة  تــعــرض  ــد  ق التصوير  وكـــان 
بتجديد  استحدث  جديد  ــرار  ق بسبب  الوقت 
إلى  الدخول  تأشيرة  على  االستحصال  طريقة 
المملكة العربية السعودية، وهذا ما أثر بشكل 
فريق  واضطرار  التصوير  عملية  على  مباشر 
دبي  منها  ــرى  أخ أمــاكــن  ــى  إل لالنتقال  العمل 
توقيت  مسار  غيرت  العملية  وهذه  وبيروت. 

تسليم العمل في وقته المحدد.
ـــال مــنــتــج »هــوامــيــر  ـــذا الــتــأخــيــر ق ـــن ه وع
الصحراء« الفنان عبداهلل العامر إن المعامالت 
الجديد  التأشيرات  استحصال  وقرار  اإلدارية 
برمجة  حاولوا  وإنهم  العمل،  ــرت  أخ مسألة 
العمل  يتأثر  ال  لكي  سريعة  بطريقة  التصوير 
األخيرة  المشاهد  أن  خاصة  بنجاح،  األمر  وتم 
إلى  العمل  فريق  ليعود  بــيــروت  فــي  التقطت 

مكانه وتبدأ عملية المونتاج قريبًا.
إدارة  ــس  ــل ــج م رئـــيـــس  ـــع  م ـــال  ـــص ات ــــي  وف
السعوديين  والموزعين  المنتجين  جميعة 
الــقــرار  حقيقة  ــن  ع لــســؤالــه  الــغــامــدي  محمد 
العربية  المملكة  في  استحدث  الــذي  الجديد 
والفنانات  الفنانين  الستحصال  السعودية 
الــدخــول  تــأشــيــرة  على  الــعــرب  واإلعــالمــيــيــن 
»بكل  ــال:  ق الشهرين،  قرابة  تتطلب  قد  التي 
مصادر  مــن  منشورة  أمـــوراً  ــًا  ــم دائ نــقــرأ  ــف  أس
االنترنت  على  نقرأ  وأحيانا  بها،  موثوق  غير 
بأخبار  نتفاجأ  وأحيانا  بها  موثوق  معلومات 
ـــذا الــخــبــر غير  ــوق بــهــا نــهــائــيــًا، وه ــوث غــيــر م
صحيح، فالموضوع اختلف، ألن الدخول إلى 
المملكة يتم وفق قوانين الزيارة واالستخدام. 
يتم  ــة  ــودي ــع ــس ال ـــى  إل الــفــنــانــيــن  ــور  ــض وح
تتم  الماضي  في  كانت  التي  ــارة  زي بتأشيرة 
باتت  واآلن  والخارجية،  اإلعــالم  وزارة  عبر 

مثل كل الدول العربية تتم عبر وزارة الداخلية 
ما  فكل  الخارجية،  وزارة  إلى  تتحول  ثم  ومن 

حصل هو طريقة تنظيمية فقط. 
ــرات  ــي ــأش ــت ال تــكــون  أن  الـــغـــامـــدي  ونــفــى 
مؤكداً  يوما،   60 تتطلب  واإلعالميين  للفنانين 
أي  أن  موضحًا  دقيقة،  غير  الفرضية  هذه  أن 
نظام  وأي  لتطبيقه  وقــتــًا  يأخذ  جديد  نظام 
ويتكيفون  الناس  ليفهمه  لوقت  يحتاج  جديد 
أن  خــاصــة  لــوقــت  يحتاج  قـــرار  أي  ألن  مــعــه، 
أنه  الناس  وسيكتشف  تنظيمي  هو  قرار  هكذا 
ستة  قبل  صدر  فلو  وعادي،  صحيح  موضوع 
لكنه  أمورنا  ورتبنا  تكيفنا  لكنا  اآلن  من  أشهر 
نعمل  كنا  للعمل،  تنفيذنا  فترة  ــالل  خ ــدر  ص
بطريقة في السابق واآلن نعمل بطريقة أخرى 
وهذا  الجديد،  العمل  فيه  لننفذ  لوقت  ونحتاج 

هو اإلحراج فيه.
وأكد الغامدي أن الجمعية تعقد اجتماعات 
سريعة  بطريقة  المواضيع  لتنفيذ  تنسيقية 
في  »نحن  وقـــال:  ـــور،  األم تنهي  اهلل  ــاء  ش وان 
يريد  ــل  ــك وال مضغوطون  الفنانين  جمعية 
لحظة  وبأي  عادية،  بطريقة  فنانيهم  حضور 
أن  منتج  أي  ويستطيع  اإلجــراءات  تنتهي  قد 
أيام،  ثالثة  خالل  التأشيرات  على  يستحصل 

لغاية  يوقعه  لم  القرار  هذا  سيعتمد  من  أن  إال 
لتوقيعه  ــف  ــاي ن ــر  ــي األم ننتظر  ــن  ــح ون اآلن، 

وينتهي األمر.
األمـــــوال  رؤوس  خـــــروج  ــة  ــي ــان ــك إم ــــن  وع
اإلنتاجية من السعودية إذا طال األمر قال: »إذا 
الدول  أقل  فهي  إنتاجيًا  السعودية  عن  تكلمنا 
أو  لبنان  من  ــص  وأرخ إنتاجيًا  كلفة  العربية 
هــروب  مــن  نــخــاف  ال  لــهــذا  األردن.  أو  ســوريــة 
سيضطرون  المنتجين  ولــكــن  ــال،  ــم ال رأس 
خارج  أعمالهم  لتصوير  للمغادرة  السنة  هذه 
على  التوقيع  يتم  أن  بمجرد  ولكن  السعودية، 
وجيدة  عادية  األمــور  ستعود  الجديد  الــقــرار 

دون مشاكل«.
سؤال  على  رد  الحالية  ـــراءات  اإلج ظل  في 
إعالمي  إنتاج  شركة  آالف  تسعة  مصير  حول 
فيها،  سعودي  عامل  ألف   28 وتضم  سعودية 
الرسمية  الجهات  مــع  اجتمعنا  »نحن  ــال:  ق
تنفيذ  بآلية  للبحث  واإلعـــالم  الداخلية  فــي 
المشكلة  ســهــلــة،  بــطــريــقــة  الــمــواضــيــع  هـــذه 
القرار  لتنفيذ  واضحة  آلية  توجد  ال  أنه  لدينا 
فبعد  ــة،  األزم تنتهي  ــور  األم تتوضح  وعندما 
تتجاوز  أال  قررت  المتخصصة  اللجان  اجتماع 

التأشيرات أكثر من ثالثة أيام«. 
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»الهوية الثقافية 
والنقد األدبي«

§  الوسط - محرر فضاءات

محور  ظلت  التي  الهوية،  بشأن  تساؤالت  الكتاب  ه��ذا  يقدم   [
أواخ��ر  في  الثقافية  األق��ام  أث��ارت  حيث  الكبرى،  األم��م  كل  اهتمام 
ومع  العشرين،  ال��ق��رن  مطلع  وف��ي  ال��س��ؤال،  عشر  التاسع  ال��ق��رن 
بدأت  التي  الغربية  بالحضارة  واالتصال  العثمانية،  الهيمنة  غروب 

تثبت وجودها وهيمنتها.
بمعالم  وال��ع��ش��ري��ن،  ال��واح��د  ال��ق��رن  مطلع  م��ع  ال��س��ؤال  وت��ج��دد 
صغيرة،  ق��ري��ة  العالم  االت��ص��االت  ث���ورة  جعلت  حين  »ال��ع��ول��م��ة«، 
إنتاجها  وس��ائ��ل  ووف���رت  المعرفة،  إلن��ت��اج  ج��دي��دة  آل��ي��ات  ووف���رت 
جعل  ما  وه��و  والتسجيل.  والحفظ  البحث  على  وال��ق��ادرة  السهلة 
إذ  متسارع؛  إيقاع  وذات  كثيفة  تراكمية  صفة  ذات  سلعة،  المعرفة 
أصبحت تتضاعف مرة كل 18 سنة، بعد أن كانت تتضاعف مرة كل 

مئات السنين!
ويتعرض الكتاب لهذه الميزات، وما قابلها من سلبيات، مثل خلق 
الكبرى،  ال��دول  عقول  له  تروج  الذي  النمط  وهو  واح��د،  ثقافي  نمط 
مشروب  انتشار  إل��ى  نسبة  )ال��ك��ْوَك��ل��ة(  نمط  عليه  أطلقوا  م��ا  وه��و 

الكوكاكوال عالميًا، إضافة إلى الهيمنة االقتصادية والسياسية.
طرق  تعدد  عن  »اليونسكو«،  ل��  الثقافي  التنوع  كتاب  عن  ويتحدث 
التنمية  خ��ال  من  إال  تحدث  أن  يمكن  ال  والتي  اإلنسانية،  التنمية 
اإلنجليزي  الباكستاني  علي  ط��ارق  الكاتب  عبر  ورب��م��ا  الثقافية، 
الجنسية في كتابه »صدام األصوليات«، قد عبر عما آلت إليه الصورة 
الثقافية للعالم. حيث قال إن الواليات المتحدة هي القوة الوحيدة في 
العالم، بعد سقوط االتحاد السوفياتي، أصبحت نوعًا من األصولية 
تبرير  يماثل  دينيًا  تبريرًا  تمثل  للهيمنة(  وسعيها  توحشها  )ف��ى 

منظمة القاعدة، وكل التوجهات لعودة الخافة. 
تتسم  األرضية،  الكرة  على  هيمنة  إلى  تسعى  األصوليتين  وكا 
فكرة  ت��ب��دو  ال��ت��ع��دد.  ال  ال��واح��د  وال��ص��وت  التسامح،  ال  بالتعصب 
سبق  )ما  اآلني  الواقع  مقابل  في  الكاتب،  عند  الهوية  قضية  مناقشة 

اإلشارة إليه(، تبدو مع مناقشة مفهوم الثقافة الوطنية.
وهي التي تشكلت خال فترة مواجهة ثقافة المستعمر، وأصبح 
على  )تأسيسًا  المستعمر  لمواجهة  نقيضًا  الوطنية  الثقافة  مفهوم 
أفرز  ما  وهو  الغالب(.  تقليد  إلى  يميل  المغلوب  أن  خلدون  ابن  فكرة 
جعل  ما  وهو  القومية،  الثقافة  أو  القومي  المفهوم  إلى  أقرب  مفهومًا 

البعض يؤجل مفاهيم الثقافة المحلية.
وهذا الظرف التاريخي )وجود وهيمنة المستعمر(، جعل الجميع 
التناقضات  م��واج��ه��ة  مقابل  ف��ي  الثانوية  التناقضات  يتناسون 
المستعمر  مواجهة  في  الوطنية  الثقافة  مفهوم  وشارك  األساسية، 

والمشاركة في معركة التحرير. 
تحت  إدري��س  يوسف  القاص  أعمال  في  أدب��ي��ًا  انعكس  من  وه��و 
على  القصيرة  القصة  كتابة  ف��ي  المصرية  بالخصوصية  دع��وت��ه 

خلفية أن االختاف والتنوع من سمات الشعوب واألمم.
إلى  عنها  المدافعون  انقسم  حين  الهوية،  تحديات  ويستعرض 
التي  والمخاطر  التهديدات  من  حمايتها  يرى  األول  الفريق  فريقين: 
أخرى،  ت��ارة  العولمة  ومن  ت��ارة،  االستعمار  في  متمثلة  بها،  تحيق 
حولها  تحدث  )األخيرة  ثالثة  تارة  والفرانكفونية  االنغلوفونية  ومن 
بأهمية  يرون  من  فهم  اآلخر  الفريق  أما  كثيرًا(.  العربي  المغرب  أهل 

حماية الهوية الثقافية، أو تصويرها على أنها نسق مغلق.
واللغة،  الثقافية  الهوية  موضوع  بشأن  فصواًل  الكاتب  أفرد  ثم 
مكونات  م��ن  أس��اس��ي  مكون  اللغة  ألن  ي��ن.  وال��دِّ الثقافية  والهوية 
الهوية، لكنها ليست المكون الحاسم. وضرب في ذلك مثااًل في اللغة 
ولكنها  شيء،  في  العربية  تزاحم  ال  التي  النوبة،  أهل  لسكان  النوبية 

لغة مختلفة في إطار الثقافة المصرية.
ليس  ولكن  الثقافية،  الهوية  عناصر  أه��م  م��ن  ي��ن  ال��دِّ اعتبر  كما 
ما  وهو  المجتمع.  ثقافة  داخل  األدي��ان  لمجمل  بل  المفرد،  بالمعنى 
يرجعه إلى أن الثراء الثقافي في التنوع والتعدد هو »التنوع الخاق«.

نقيض  وه��ى  المنفتحة«،  »الهوية  مفهوم  عند  الكاتب  وت��وق��ف 
من  ق��در  أكبر  تحقق  إذ  نقائضها؛  بين  الممزقة  أو  المغلقة  الهوية 
تجاور  ألن  األساسية،  مكوناتها  بين  والتناغم  والتفاعل  التوازن 
عنصر  كل  واح��ت��رام  بالتسامح  يسمح  للهوية  المختلفة  العناصر 
حسين  طه  جعلت  التي  هي  المنفتحة  الهوية  وتلك  العناصر،  لبقية 

يكتب كتابه »مستقبل الثقافة في مصر«، العام 1938.
اإلب���داع  باعتبار  اإلب��داع��ي��ة،  الهوية  تحديات  الكاتب  يغفل  وال 
صورة المنجز البراق للهوية؛ إذ أشار إلى أن نكسة العام 67 كانت 
سببًا في وضع الوعي العربي في مأزق، كما أنه بات من الصحيح أن 

ماحقة اإلبداع العالمي، من األمور الضرورية والازمة. 
التي  المزدوجة«  »الهوية  ب��  عليه  أطلق  ما  أم��ام  الكاتب  ويتوقف 
سويف،  وأه��داف  بركات،  وحليم  سعيد،  إدوارد  أعمال:  عنها  ر  تعبِّ
إب��داع��ًا  شكلوا  حيث  وغ��ي��ره��م.  ج��ب��ار،  وآس��ي��ا  ج��ل��ون،  ب��ن  وال��ط��اه��ر 

ينطوي على ما يمكن تسميته بالهوية المزدوجة.
»الهوية  موضوع  تناولت  التي  الكتب  أهم  من  الكتاب  هذا  ويعد 
استخدمه  ال��ذي  والتاريخي  التحليلي  المنهج  إل��ى  نظرًا  الثقافية«، 

الكاتب، مع غلبة التناول، من خال مفاهيم النقد الثقافي.

غاف الكتاب

أحصي تهكمي على الحياة

في انتظار الحليب
وأشباهه من ُلعْب

دهشة في الصباح
ألّن المرايا تجالسني 

حيثما مْلُت مالْت

ال توقظني يا أبي 
ال شيء يغري على اليقظة...

الضوضاء والحزن والدخان
آفة أرواحنا

تحصون أحزانكم
وأنا أحصي تهكمي على الحياة

رفقة الماء...
محاولة إلقناع الكائنات المائية

بصداقة مقيمة
أنظر إلى الزويا بحب

يعيد لها ولألشياء اعتبارها

§  نص - جعفر الجمري

قبلة كي ننام على سعة
من غد ال يمل حكاياتنا

وأبصركم من مكاني األثير
تعالوا لنكمل قصتنا الفائتة...

أيها الكهُل أنَت.. نعْم أنَت
رأيتك أمس تخبئ دّبًا 

وتتركني في عراء السرير

مقاطع من كتاب »في حضرة الغياب« لمحمود درويش )3 - 3(
على  حنجرته  درب  إال  فيه  ليلة  قضى  أحد  من  ما  كثافة.  السجن   [
وصيانة  العزلة  لترويض  المتاحة  الطريقة  هي  فتلك  الغناء،  يشبه  ما 
سامرك  قــد  آخــرك  أن  يعني  المبحوح  صوتك  تسمع  ان  ـــم.  األل كــرامــة 
وراءهــا  ما  اتسع  ضاقت  كلما  غرفة  في  الشخصية،  باخبارك  لك  وأســر 

واحتضنت العالم بشغف المصالحة.
وأنت إذ تغني ال تغني لتتقاسم الليل مع أحد. وال تغني لتقيس ايقاع 
وقت بال ايقاع وال عالمة، بل تغني ألن الزنزانة تغريك بمناجاة الخارج، 
الذهبية.  السنابل  بحفيف  إليك  الحقول  تأتي  العزلة:  كمال  في  نقصانك 
والشمس تمأل قلبك بضوء البرتقال. وتأتي إليك زهور السفوح المبعثرة 
تأتي  الهال  بهياج  المشحونة  القهوة  ورائحة  فوضوية.  فتاة  كشعر 
إليك. كأنك لم تنتبه من قبل إلى ما في خارجك من سعة ودعة... وإلى ما 

كان ينقصك من احتفاء بالطبيعة.
بؤرة  ألن  بالوضوح،  الغموض  يحتفل  والغسق،  القصائد  في  وكما 
من  الظالم  وتحرم  الكلمات،  وفــي  الجهات  في  إشعاعها  تطلق  سرية 
وأيائل  ماعز  من  قطيعًا  الصغيرة  الذكريات  ــزورك  ت الصفات.  أبدية 
على  تنتظر  فتاة  أغنية  كل  في  جبلي.  طريق  على  صنوبر  كأكواز  تتقافز 

محطة باص أو على شرفة. وعلى كل شرفة منديل يلوح وحمامة آمنة

وأنت، أنت وأكثر
إلى  وبالنازلين  ــدرج  ال على  بالصاعدين  سكاني،  كمجمع  مأهول، 
أفضل  على  األزواج  ونزاع  والغساالت  المطبخ  بأدوات  مأهول  الشارع. 
يتبعه  المعدة  في  خفيف  وجع  السمك.  وقلي  البطاطا  لتقشير  طريقة 

وجع ميتافيزيقي: هل تصاب المالئكة بالزكام؟

وأنت، أنت وأقل.
وفنجان  وصحيفة،  وحالقة،  حمام،  بال  جديد  يوم  ولوج  تستطيع  ال 
اإلغالق.  دائم  حديدي  باب  لهما  مربعان  متران  هنا  األرض  حجم  قهوة. 
بالسوس،  المطبوخ  العدس  حساء  إليك  تحمل  غليظة  أحذية  أصــوات 
األيام،  تحصي  ال  لكنك  العالم.  على  ضيفًا  حل  قد  جديداً  نهاراً  أن  فتدرك 
حرب  كانت  إن  تعلم  وال  الجديد.  للتقويم  حصى  وال  زنزانتك  في  خرز  فال 
وال  ـــا.  أوزاره وضعت  قد  القديمة  الحرب  كانت  أو  اندلعت،  قد  جديدة 
تعرف إن كانت ثيابك قد توقفت عن بث رائحتها،أم أن حاسة الشم فيك 

هي التي تعطلت.
ال جديد إذاً. ال جديد في هذه القطيعة الصلبة مع الزمن. ال جديد سوى 
مهاراة،  بال  تتناوبان،  وصورة  فكرة  متحواًل  وإليك،  منك  الزاحف  قديمك 
ال  فاسد.  هواء  في  الطبيعي  للتنفس  عنه  لك  غنى  ال  الذي  هدوئك  ذرائع 
تعصى  بأن  ويأمرك  فتنصاع،  يأمرك  كان  الذي  القلب  إشارة  رهن  شيء 
فتعصى، ويأخذك إلى أقصى ما في مطاردة الحجل من برية، وإلى أقسى 

ما في الكالم من خشونة الهجاء.
مناطحة  على  الــقــادرة  اللغة  فحولة  الهجاء  لتقول:  ــادئ  ه أنــت  كم 
الجنادل، كلما توقفت البالبل عن الغناء، وامتثلت فرس غير أصيلة، إلى 

بالقادر  التشبه  نقصان  تعوض  مقهورة  فروسية  الهجاء  حمار.  إغــواء 
الجمهور  يطرب  الهجاء،  لكنه،  العرش،  مرتبة  إلى  الخاسر  إنشاء  برفع 
الغاضب، ويعذب الغالب بطنين األوالد الذين يالحقونه بأصوات التنك 

والشتائم، ويحرمه من تتويج النصر بالطرب.

وأنت، تقريبًا أنت.
إال  فيه  ليلة  قضى  أحــد  من  ما  كثافة.  فالسجن  طليق.  وال  سجين  ال 
السهر  فرط  من  المتشنجة،  الحرية  عضالت  تدليك  في  كله  الليل  وأمضى 
كل  من  تحتضنها  ذا  أنت  وها  وجائعة.  وعارية  حافية  األرصفة،  على 
وما  أبسطها  ومــا  أصغرها  ما  البرهان.  عــبء  من  متحرراً  ــراً  ح ناحية، 
يدك  متناول  وفي  فيك  وهي  السراب.  نشاط  إلى  االستجابة  في  أسرعها 
هطول  وفي  الطير،  أمثولة  اقتباسك  في  الزنزانة:  جدران  بها  تدق  التي 
منسي،  حجر  على  الــضــوء  ضحكة  ــي  وف ــاح،  ــري ال هبوب  ــي  وف المطر، 
مع  متكافئ  غير  حوار  وفي  بخلوا،  إذا  مانحيه  يوبخ  شحاذ  كبرياء  وفي 

سجانك حين تقول له:
الضوء  مــن  غيره  حــرمــان  على  يحيا  فمن  الخاسر،  هــو  ــا،  أن ال  ــت،  أن
الكرم،  في  حريتي  بالغت  إذا  إال  تتحرر  ولن  ظله.  عتمة  في  نفسه  يغرق 
تفعله  مما  أنا،  ال  الخائف،  أنت  بيتك.  إلى  وترشدك  السالم  تعلمك  كأن 
باإلشارات.  الملغومة  وهذياناتي  وحلمي  نومي  حارس  يا  بي،  الزنزانة 
لي الرؤيا ولك البرج وسلسلة المفاتيح الثقيلة والبندقية المصوبة إلى 
شبح. لي النعاس حريري الطبع والملمس، ولك السهر علي لئال يسحب 
النعاس سالحك من يدك قبل أن يرتد إليك طرفك. الحلم مهنتي، ومهنتك 

استراق السمع، سدى، إلى حديث غير ودي بيني وبين حريتي.
نفسك  في  وتدخل  تغافله  ــت  وأن ــراك  ي وال  إليك،  السجان  يصغي  ال 
دخول الغريب إلى مقهى على الرصيف. لم تحب المقاهي ومالهي الليل، 
المتعطش  النص  بفضول  الروائي  امتالء  هو  المقهى  عنك.  أشاعوا  كما 
إلى مراقبة المصائر. المقهى هو إفراغ الوقت من ضجر مصاحب للكائن 
في كؤوس نميمة. والضجر مذل كالشهوة المتأججة في غير موضعها. 

المقهى هو الشرك المالئم الصطياد أفكار نسيها أصحابها مع البقشيش 
الوجبات  تشبه  ثقافية  لعناوين  دقيقة  غير  واقتباسات  الموائد،  على 

السريعة.
المقهى.  إلى  الزنزانة  من  الذهاب  في  ملتهبة  برغبة  اآلن  تحس  لكنك 
قرأت.  ما  وتنسى  تقرأها  قد  وجريدة  قهوة  فنجان  مع  وحدك  ستجلس 
إلى  النظر  الختالس  ورقية  ستارة  لكنها  تقرأ.  لم  ما  وتتذكر  تقرأها  ال  وقد 
يأكل  جنرال  وإلــى  عائلي،  بحنان  كلبها  تخاطب  سيدة  إلــى  اآلخــريــن: 
شعر  خصلة  تنزل  فتاة  وإلــى  يجوع،  كائن  أيضًا  هو  فالجنرال  بنهم، 
رجل  عن  مالحظات  يدون  صحافي  وإلى  المنتظرة...  بنزق  جبينها  على 
نفسك،  إلى  النظر  تختلس  وحين  المتقاطعة.  الكلمات  حل  يحاول  أمامه 
أو  امتالء  أو  بفراغ  تشعر  وال  أحداً،  تنتظر  وال  بشيء  تفكر  ال  أنك  تكتشف 

ضجر.
إلى  الصنوبر  قمم  من  الــنــازل  الــشــارع  ــى  إل فتخرج  ساطع،  الضوء 
والحرية  والبحر.  الشجرة  مشهد  من  الكائن  حرمان  هو  السجن  البحر. 
هي المخيلة القادرة على استدعائهما إلى السجن، وجعل ما ليس مرئيًا 
هو  ما  ويجعل  حرية،  فعل  إذاً  الشعر  الشعر.  يفعله  ما  هذا  ال...  مرئيًا. 
تتخيل  وحرية.  رياضة  والمشي  الخطر.  مواجهة  عند  مرئي  غير  مرئي 
شبابيك  تتملى  البداية.  في  بطيئًا  الشخصي  شارعك  على  تمشي  أنك 
المسافة  تقيس  وحمامات.  صغيرة  أســرار  على  الداخل،  على  مفتوحة 
خطأ  على  بالندم  حامض  شعور  فينتابك  صغير،  ووداع  طويل  لقاء  بين 
منا  كــاًل  ــادت  أع الحرب  لكن  ــدث.  ح عما  المسؤول  أنــا  لست  ترتكبه:  لم 
أغنية  تعد  فلم  السجن،  إلى  وأنا  الوطني،  نشيدك  إلى  أنت  خيمته.  إلى 

الجسدين مشتركة!
الشخصي  شارعك  على  تمشي  أنك  تتخيل  وحرية.  رياضة  المشي 
وألواح  الشورما  لساندويتش  الزائدة  السعيرات  لتحرق  سريعًا  سريعًا 
عافية  اســتــرداد  إلــى  السجين  شهوة  هما  والسكر  الدهن  الشوكوالته. 
تحتاج  ما  على  الــذاكــرة  وتــدريــب  الكلمات  رياضة  والمشي  المألوف. 
الكلمات  عن  يخفف  السريع  المشي  واإلهــانــة.  ــزؤان  ال نسيان  من  اليه 
السريع  المشي  طائشًا.  السهم  يجعل  وما  والمترادفات  النعوت  شحم 
الضباب  تحرش  مهما  الواقعي  من  الصحيح  موقعه  في  الرمزي  يضع 
القوام  بسروة  الكالم  يلف  السريع  المشي  والرؤيا.  والفكرة  بالصورة 
الرشيقة تحت سماء صافية. فلتسرع قبل أن يوقفك السجان عن رياضة 
المجاز في منتصف هذا الشارع الواسع. ولتسرع قبل أن يوقظك، ويرمي 

إليك بوعاء البول الصباحي.

وأنت أنت وال أنت في آن واحد.
االختالء  في  حر  لكنك  يدخل.  ــارج  خ ــى  وإل يخرج  ــل  داخ إلــى  منقسم 
وال  ركبتيك.  على  الخيال  ــع  وض فــي  حــر  أوجــــه...  حمالة  غير  بحرية 
ال  ألن  صغير،  وسجن  كبير  سجن  بين  مقارنة  العادة،  هي  كما  تجري، 
شيء في الزنزانة يلهيك عن التحديق إلى بؤرة سوداء تشع نوراً، فتغني 

له وتطير، كما يفعل المتصوف، أبعد من هدهد في أقاصي السؤال!.
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التيار الوطني الديمقراطي والمهمة غير المستحيلة )2(
الديمقراطي  الــوطــنــي  الــتــيــار  ــوى  ق مسئولية  مــن  يضاعف  ومــمــا 
حتى  شــبــاط  فــبــرايــر/   14 منذ  ـــداث  األح كشفته  ــا  م ــورة  ــط وخ حجم 
إجراء  خاللها  من  يمكن  كان  تاريخية  فرصة  وضياع  الراهن،  وقتنا 
التأزيم  نحو  األمور  دفع  لوال  جذرية،  ودستورية  سياسية  إصالحات 
األزمة،  قلب  في  والدولي  اإلقليمي  العامل  حضور  ثم  ومن  والتصعيد، 
والنتيجة  مواجهتها،  في  الجهود  وتشتيت  تعقيدها  إلى  أدى  ذلك  كل 
وضع  إلى  التطورات  تلك  كل  انتهت  حيث  اليوم  ونلمس  نرى  كما  هي 

إليه. آلت  التي  البحرين  منه  عانت  مأساوي 
ضعف  من  يعاني  ومفكك،  هش  مجتمع  أمام  لألسف  اليوم  فنحن 
مكونات  فيه  تتحكم  تاّمًا  خواًء  ويعيش  والوطنية،  الذاتية  المناعة 
متشددة،  سلطوية  عقليات  تقوده  متطرفة،  ومذهبية  دينية  ونزعات 
منطق  حضور  رأيــنــا  فقد  قــويــًا  ــان  ك الــخــارجــي  العامل  حضور  وألن 
والتنازل  للتضحية  االســتــعــداد  وغــيــاب  »العمالة«  و  »التخوين« 
تفجر  كيف  ورأينا  السياسية،  المشاركة  قاعدة  على  اآلخــر  ومالقاة 
تبقى  ما  كل  طريقه  في  جرف  الذي  والمذهبي،  الطائفي  المخزون  كل 
وحراجة  صعوبة  من  زاد  الذي  األمر  سياسي؛  واتزان  وطنيٍّ  حسٍّ  من 

الديمقراطي. الوطني  التيار  قوى  إلى  بالنسبة  الموقف 
مناسبة،  من  أكثر  في  أكدنا  وكما  الصعوبات  هذه  كل  من  وبالرغم 
على  الثبات  وعليه  الواقع،  لهذا  يستسلم  ال  أن  الوطني  التيار  على 
في  أمثل  كخيار  دوره  إلبراز  ملل  أو  كلل  دون  نضاله  ومواصلة  مواقفه 
الجامعة،  الوطنية  الهوية  على  والتأكيد  الراهنة،  أزمتنا  مواجهة 
الوطنية  المصالحة  إجراء  المرحلة  هذه  في  شعاراته  أحد  يكون  وأن 
منه  ومطلوب  ــدف،  ــه ال ــذا  ه باتجاه  هـــوادة  ــدون  ب والعمل  الشاملة 
يتعرض  التي  واإلقصاء  التشويه  حمالت  كل  فضح  ذاتــه  الوقت  في 
قيادته  تستهدف  التي  ــاءة  واإلس النيل  عمليات  وكل  التيار،  هذا  لها 
مسعورة  حمالت  مجملها  في  وهــي  والوطنية،  السياسية  ورمــوزه 
والتي  واألخــالقــيــة،  المهنية  المعايير  أبسط  إلــى  وتفتقر  وظالمة، 
من  »المراهقين«  بعض  أبطالها  اآلن،  حتى  مستمرة  مازالت  لألسف 
أطراف  وتتقاسمها  اإلعالميين،  »المهرجين«  وبعض  الصحافيين 
التيار،  هذا  قوى  على  التاريخي  حقدها  سوى  بينها  يجمع  ال  وجهات 

هذا  لها  يتعرض  التي  والضغوطات  الصعوبات  لحجم  إدراكنا  ومع 
على  القادر  الوطني  الخيار  يبقى  بأنه  تامة  قناعة  على  فإننا  التيار، 
لذلك  الطائفي؛  االنقسام  من  مزيداً  وتجنيبها  محنته  من  بلدنا  إخراج 
وطنية  وشخصيات  سياسية  قوى  من  التيار  هذا  مكونات  كل  ندعو 
ثقلها  بكل  ترمي  وأن  الفرصة  بهذه  اإلمساك  إلــى  ندعوها  مستقلة، 
الوطني  العمل  في  ميراثها  كل  تستحضر  وأن  الوطنية،  وتجاربها 
ــاح الــحــوار، وســيــكــون أحــد أهــم الــطــرق  ــج ــن أجــل إن الــديــمــقــراطــي م
ووطنية  الــتــوجــه،  وطنية  على  التركيز  الــمــجــال  ــذا  ه ــي  ف السالكة 
الــعــام،  السياسي  حراكنا  ــي  وف ــوار  ــح ال داخــل  والمطالب  الــمــواقــف 
سياسية  واقعية  وانتهاج  الــوطــن،  مصلحة  سقف  ــوى  س يحدنا  ال 
بأفضل  للخروج  المؤثرة  العناصر  لكل  الفاعلة  الموازنة  خالل  من 
صوت  وإعالء  الحقائق،  كل  إبراز  على  اإلصــرار  مع  الممكنة،  الحلول 
وأن  ــام،  ــق ــت واالن ــأر  ــث ال ــوت  ص مــواجــهــة  ــي  ف والحكمة  والــعــقــل  الــحــق 
والمشروعة  العادلة  مطالبه  جانب  وإلى  شعبنا  يكون  حيث  نكون 
والقناعات  المواقف  هذه  كل  حمل  وعلينا  السلمية،  تحركاته  ودعم 
وضرورة  أهمية  على  نصر  وسوف  الحوار،  مؤتمر  قاعات  داخل  إلى 
كل  وقف  خالل  من  الدولة،  قبل  من  الحوار  إنجاح  أمام  الظروف  تهيئة 
تهمة،  أية  إليه  توجه  لم  من  سراح  وإطالق  والمالحقات،  االعتقاالت 
القضاء  ــام  أم المعتقلين  لكل  عــادلــة  محاكمات  بضمان  وسنطالب 
الموظفين  ــن  م أعــمــالــهــم  ــن  م الــمــســرحــيــن  ــل  ك إرجـــاع  إلـــى  وســنــدعــو 
وسنطالب  الخاص،  القطاع  أو  الحكومي  القطاع  في  سواء  والعمال، 
من  فصلهم  تــم  الــذيــن  والمعلمين  الطلبة  قضايا  فــي  النظر  بــإعــادة 
أي  في  الجماعية،  التسريحات  كل  وإيقاف  حق،  وجه  دون  مدارسهم 

الدولة. مواقع  من  موقع 
علينا  شعبنا  ومصلحة  الوطن،  مصلحة  عن  نبحث  حقًا  كنا  فإن 
اللوحة  إلى  والنظر  الضيقة،  المذهبية  قمصاننا  من  نتحرر  أن  جميعًا 
هذه  انتزاع  غد  قبل  اليوم  علينا  بل  زواياها،  كل  ومن  كاملة،  الوطنية 
الذين  الموتورين  الحمقى  وبعض  العابثين  بعض  أيدي  من  اللوحة 
الدرب  نعرف  أن  وعلينا  اللوحة  هذه  في  وتخريبًا  تشويهًا  يعملون 

األوان. فوات  قبل  عليه،  نسير  الذي 

محمود القصاب

كاتب بحريني

معركة حقوق اإلنسان
] في مؤتمرها الصحافي األخير، أعلنت وزيرة حقوق اإلنسان 
الدولية  االتفاقيات  غالبية  البحرين  »تغطية  عن  االجتماعية  والتنمية 
فيها،  ج��اء  ما  بكل  االل��ت��زام  على  وتعمل  اإلن��س��ان،  بحقوق  المعنية 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  ب��األف��راد  االت��ج��ار  مكافحة  فيها  بما 

والطفولة والمسنين«.
فتح  محاولة  مهمتين:  قضيتين  عن  الوزيرة  كشفت  المؤتمر  في 
يجب  قديمة  ثغرة  باعتبارها  الدولية  المنظمات  مع  تواصل  قنوات 
السفارات  من  عدد  في  اإلنسان  لحقوق  ملحق  وتخصيص  ردمها؛ 
القذرين  البابين  ونيويورك،  بجنيف  ب��دءًا  الخارج،  في  البحرينية 

اللذين يأتي منهما الريح. 
هناك  أن  الصحافي،  المؤتمر  خ��ال  م��ن  ال��ع��ام  ال���رأي  فهمه  م��ا 
قبل  ُشّكلت  التي  الحقوقية  الجمعيات  بعض  ب��أن  ضمنيًا  اعترافًا 
تقم  لم  »الغونغو«،  منظمات  ضمن  دول��ي��ًا  تصنف  والتي  س��ن��وات، 

بواجبها المناط بها، على رغم ما ُصرف عليها من موازنات. 
بين  األدوار،  في  وتبادل  تنسيق  وجود  أثبت  الصحافي  المؤتمر 
لبعضهما،  تكميل  بأنه  الوزيرة  أسمته  ما  المنظمات،  وهذه  الوزارة 
ط��وال  بسببه  التشنيع  ت��م  م��ا  وه��و  استقاليتها.  وب��ش��دة  ينفي  م��ا 
ُتتهم  كانت  مستقلة،  أخ��رى  أهلية  حقوقية  منظمات  على  سنوات 
والتيارات  للجمعيات  والتبعية  والحقوقي،  السياسي  بين  بالخلط 

السياسية. 
ولعلها  فيها.  انخرطت  أن  بعد  اللعبة  ح��دود  اآلن  ت��درك  ال��وزارة 
ونقل  التنظيمية  الهياكل  تشكيل  في  ليست  المسألة  أن  قريبًا  تدرك 
على  وحقائق  وقائع  قضية  القضية  لتلك.  ال��وزارة  هذه  من  الكوادر 
األرض، باإلضافة إلى »االلتزام بما وّقعت عليه البحرين من اتفاقات 

ومواثيق دولية« كما قالت الوزيرة. 
الخارجي  العالم  أن  للجميع  أثبتت  الجميع،  بها  مر  التي  التجربة 
األرض.  على  الجارية  والتفاصيل  والحقائق  المعلومات  عن  يبحث 
كبقية  معاملتها  يمكن  ال  الرسمية  شبه  أو  الرسمية  والمنظمات 
المؤسسات الحقوقية المستقلة، الفتقارها ببساطة إلى االستقالية 
والصدقية والثقة. والدليل أن وفدًا أرسلته إحدى الدول العربية قبل 
ثاث سنوات إلى جنيف للتشويش على عمل المؤسسات الحقوقية 

الحقيقية، فُطرد من حضور الجلسات. 
في  التابعة  والمنظمات  الجمعيات  تاحق  ستبقى  العقدة  ه��ذه 
الثقة  معدل  وتدني  صدقيتها  لضعف  نظرًا  العربية،  البلدان  مختلف 
المجتمع  مؤسسات  تحطيم  يكفي  ف��ا  ال��دول��ي��ة.  المحافل  ف��ي  بها 
المدني وتشويه سمعة أعضائها والتضييق على كوادرها الناشطة، 
أن  كما  الزجاج.  من  هشاشًة  أكثر  تقّدمه  الذي  البديل  أن  وخصوصًا 
هي  وإّنما  منجزات،  وعرض  موازنات  رصد  ليس  الحقوقي  النشاط 
األرض،  على  ممارسات  من  يجري  ما  يراقب  عالٍم  في  مفتوح  فضاء 
األخ��رى  ال��ع��روض  ك��ل  ل��دح��ض  واح���دٌة  م��أس��اوي��ٌة  ص���ورٌة  فتكفي 

المغايرة.  
كجوهر.  لإلنسان  واحتراٌم  وقيٌم  مبادئ  اإلنسان  حقوق  إن  ثم 
والمساواة  العدل  في  جارك  بحق  كاعتراٍف  كروح.  كبشر.  كقيمة. 
وال��ع��ي��ش ب��ح��ري��ة وك���رام���ة. ك������إدراك ل��م��ش��اع��ر أم���ه���ات ال��ش��ه��داء 
إلى  الموظف  أو  المثقف  تحّول  كعدم  السجناء.  زوجات  وأحاسيس 

مخبٍر مرتٍش يوقع بمنافسه في المهنة أو رفيقه في العمل. 
حقوق اإلنسان ليست مادًة للمساومات السياسية والمماحكات 
الوحدة  بمقاييس  الناجحة  غير  التلفزيونية  وال��ب��رام��ج  الطائفية 
والغيرة الوطنية. حقوق اإلنسان أخيرًا... ثقافة تخبرنا أين وصلت 

الدول والشعوب على مدارج الحضارة والرقي واحترام الذات.

قاسم حسين

kassim.hussain@alwasatnews.com

محمد علي الهرفي

كاتب وأكاديمي سعودي

ثوابت وطنية
في  انقالب  ــداث  إح من  الشهر  هذا  في  المتحاورون  يتمكن  أن  نتمنى 
تفكيرهم وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار مذهبي أو طائفي أو 
قبلي، وأن يكون الوطن ومفهوم المواطنة وحقوق المواطن بغض النظر 

عن طائفته وقبيلته وقوميته ماثلة أمامهم وخلفهم وأين ما اتجهوا.
المتحاورين،  بين  جدال  موضوع  تكون  أال  يجب  وطنية  ثوابت  هناك 
وأال تأخذ وقتًا طوياًل منهم، ونرى أن كل ما هو مطلوب منهم هو صياغتها 
بالنجاح  تبشر  بداية  ذلك  يكون  وقد  عليها،  اإلجماع  عن  تعبر  بنود  في 
لبنات  تضع  عليها،  متفق  كثيرة  قواسم  إلــى  المتحاورين  ــول  وص في 
وتضع  بــل  إليها،  ــل  وص التي  الــهــاويــة  مــن  الــوطــن  النتشال  صحيحة 

خطوطًا حمراً أمام من سيحاول تجاوزها مستقباًل ومن أي طرف كان.
في  فإنها  ــرت  ــث وك ــددت  ــع ت مهما  ولــكــن  الــوطــنــيــة،  الــثــوابــت  تتعدد 
وال  بها،  يستظلون  للجميع  وطنية  حاضنة  تشكل  النهائية  المحصلة 
العيش  بمعادلة  إخالل  منها  أي  تجاوز  في  ألن  أحد،  يتجاوزها  أن  يجب 
عندهم  النية  صدقت  ما  متى  المتحاورين  فإن  لذلك  المشترك،  الوطني 
القواسم  تأكيد  هــو  الموحد  موقفهم  سيكون  بــل  حولها،  يختلفوا  لــن 
المشتركة للوحدة الوطنية. بعد أن يتفق المتحاورون على تلك الثوابت 
الوطنية، يمكن لهم أن ينطلقوا إلى جميع الملفات ألن حلها مرتبط بما إذا 
الثوابت  تلك  مع  تتفق  الواقع  أرض  على  فيها  الجارية  الممارسات  كانت 
أم تختلف وتتناقض معها، فإذا كانت تتفق فيجب التأكيد عليها وتعزيز 
السياسات  كانت  إذا  أما  وطنية،  ثوابت  كونها  على  تؤكد  التي  اإلجراءات 
واإلجراءات التي تتم على أرض الواقع تتناقض مع تلك الثوابت، فيجب 
البحث واالتفاق على الحلول التي تعالج ذلك التناقض وبما يعزز كونها 

ثوابت وطنية.
صلة  ذات  لألسف  وهي  خالف،  محل  ليست  هي  التي  الثوابت  أبرز  إن 
ببعض الشعارات التي رفعت في 14 فبراير/ شباط وما بعده، وأدت إلى 
بروز انقسام وطني وتوتر طائفي، بل وسرقت المطالب الشعبية المحقة 
الشعارات  تلك  في  التطرف  كان  حيث  وطني،  إجماع  شبه  محل  هي  التي 

التي تجاوزت ثابتة وطنية مهمة ال يمكن تجاوزها.
إجماع  شبه  نال  الــذي  الوطني  العمل  ميثاق  أكدها  الثابتة  هذه  إن 
وطني، وكذلك الدستور، الذي وإن اختلفنا حوله، إال أن الثابتة المذكورة 

ليست محل خالف أو جدال.
خليفة،  آل  أســرة  في  الحكم  شرعية  هي  ــرز  واألب المهمة  الثابتة  هذه 
وطنّيًا  مرفوضة  هي  الثابتة  هذه  تتجاوز  أعمال  أو  مطالب  أية  فإن  لذلك 
ودستورّيًا، ولن يحتاج المتحاورون إال إلى ثواٍن معدودة لتأكيد المؤكد. 
نكون  أن  علينا  الــحــوار.  أطــراف  بين  الثقة  عندها  تبدأ  نقطة  هنا  ومــن 
واضحين وضوحًا ال لبس فيه مع من يقول خالف ذلك ويعمل على خالف 

ذلك أنه خارج ثابتة وطنية مجمع عليها شعب البحرين.
ثاني هذه الثوابت التي نراها هي ثابتة حقوق اإلنسان، وهذه الثابتة 
هناك  أن  نعتقد  وال  إنسانية،  عالمية  ثابتة  هي  بل  فحسب  وطنية  ليست 

العريض،  عنوانها  في  الثابتة  هذه  يرفض  المتحاورين  بين  من  ــداً  أح
قد  التي  المحاور  بعض  في  أو  الصغيرة  التفاصيل  بعض  في  إال  اللهم 
المحاور  تظل  لكن  قناعاته،  من  بعٍض  مع  تتناقض  أنها  البعض  يراها 

األساسية لحقوق اإلنسان ال يمكن ألحد أن يكون في تضادٍّ معها.
ُتــدار  التي  الملفات  من  كثير  ــام  أم المتحاورين  ــوف  وق هو  المطلوب   
الحصر؛  ال  المثال  سبيل  فعلى  اإلنسان.  حقوق  ثوابت  يخالف  بشكل 
التعذيب  أساليب  ويدين  يرفض  الجميع  النظري  الصعيد  على  أنه  نجد 
وسيلة  تكون  قد  وباألحرى  المعلومات،  النتزاع  كوسيلة  بها  المدعى 
ملف  هو  بل  األخيرة  ــداث  األح وليد  ليس  الملف  هذا  واإلهانة.  لالنتقام 
ترمم  صادقة  وطنية  مصالحة  إلــى  يحتاج  ملف  بامتياز،  جديد  قديم 
إنه  أقول  للتعذيب.  تعرضوا  الذين  لدى  عالجها  يصعب  التي  الجروح 
إن  بل  التصديق،  إلى  تدعوني  الشخصية  تجربتي  ألن  جديد  قديم  ملف 
كان  بل  معلومة،  إلى  الوصول  هدفه  يكن  لم  له  تعرضنا  الذي  التعذيب 
ثالثة  قرابة  مرور  رغم  فعلى  بها،  لنا  صلة  ال  علينا  جريمة  تركيب  هدفه 
التعذيب  أنــواع  ألبشع  معي  كانوا  ممن  والعديد  له  تعرضت  لما  عقود 
لي  يمكن  ال  معي  حاضراً  ظل  ذلك  فإن  منهم،  البعض  استشهاد  إلى  أدت 
عند  حاضراً  يكون  أن  يجب  الملف  هذا  فإن  لذلك  أتجاوزه،  أو  أنساه  أن 
والنكران  للنفي  مجال  وال  اإلنسان،  بحقوق  عالقة  له  هو  ما  كل  مناقشة 

ألنه ثابت على رغم محاوالت النفي والنكران.
يزال  وال  تم  مما  الكثير  هناك  اآلن  وحتى  فبراير   14 بعد  أنه  الثابت 
مبادئ  مع  ويتنافى  يتناقض  األرض  على  وإجــراءات  ممارسات  من  يتم 
ــذه  وه ـــــراءات  اإلج هـــذه  لتبرير  مــجــال  ال  اإلنـــســـان،  لــحــقــوق  أســاســيــة 
اإلجـــراءات  هــذه  وقــف  يجب  الثابتة  لهذه  وتنفيذاً  لذلك  الممارسات، 
النجاح،  نحو  الحوار  سير  سيعزز  ما  هو  ذلك  الحال،  في  والممارسات 
أو  اإلجــراءات  بهذه  يقوم  من  هي  ألنها  محورّيًا  دوراً  السلطة  تلعب  وهنا 

يشجع عليها وهي من يملك ورقة وقفها وتجاوزها.
على  الممارسات  ولكن  كثيرة،  المتعددة  بعناوينها  الوطنية  الثوابت 
عنوان  وهي  الثوابت،  تلك  تخالف  األفرقاء  مختلف  من  الواقع  صعيد 
ستشارك  التي  ـــراف  األط مــن  ــرف  ط أي  سألت  لــو  المستمرة.  ألزمــاتــنــا 
ضد  هو  هل  مواطن  أي  سألت  لو  بل  تشارك،  لن  التي  وكذلك  الحوار  في 
كل  ستجد  ولكنك  ألبتة،  مختلف  غير  واحد  جواب  على  لحصلت  مع،  أو 
التهمة  نفي  لمحاولة  أو  الواهية  التبريرات  إلــى  يلجأ  فــرد  كل  أو  طــرف 
الخالق  مع  الصدق  إلى  المتحاورين  من  نحتاج  نحن  لذلك  نفسه؛  عن 
والدس،  التخوين  محاوالت  دون  ومن  النفس،  ومع  الوطن  ومع  بداية 
وطنًا  يبني  بما  حقيقية  وطنية  مصالحة  إلى  متجهة  النية  تكون  وأن 
الحالي  للجيل  والطمأنينة  األمن  تحقق  والتي  الكاملة،  المواطنة  يحقق 
وبذلك  االنقسامات،  من  الوطن  نحمي  وحده  ذلك  ففي  المقبلة،  واألجيال 
بجميع  مواطنوه  فيه  يتمتع  مــزدهــراً  مــوحــداً  آمنًا  وطنًا  نخلق  ــده  وح

حقوقهم المشروعة المرتكزة على الثوابت الوطنية.

شوقي العلوي

كاتب بحريني

جمعة المخدرات!
خــطــورة  يــشــكــل  الــمــخــدرات  مــوضــوع  إن 
قصوى على أمن الخليج كله؛ األمن السياسي 
والصحي  ــل  ب واالقـــتـــصـــادي،  ــي  ــاع ــم ــت واالج
عن  شمولية  نظرة  يستدعي  ــك  ذل كــل  كــذلــك، 
كيفية التعاطي مع هذه الحالة الخطيرة التي 
السعودية  شباب  من  كبيرة  بمجموعة  فتكت 

والخليج ومن كال الجنسين.
ــي تــنــشــرهــا الــصــحــف وكــذلــك  ــت األرقـــــام ال
ــار  ــش ــت ــم ان ــج ـــن ح الـــمـــراكـــز الــمــتــخــصــصــة ع
والكميات  متعاطيها،  ونــوعــيــة  ــدرات  ــخ ــم ال
الهائلة التي يتم منعها من التسويق والقبض 
عندها  يقف  أن  تستحق  أرقام  مروجيها،  على 
كم  ليتأمل  وخليجي  ــودي  ــع س ــن  ــواط م ــل  ك
األمثل  األسلوب  عن  معًا  ولنفّكر  مخيفة،  هي 
ومروجيها  األرقــــام  هــذه  مثل  ــع  م للتعاطي 

يستخدمونها. والذين 
منع  في  كبير  بعمل  تقوم  األمنية  األجهزة 
التي  اإلحـــصـــاءات  لكن  ــدرات،  ــخ ــم ال انــتــشــار 
تقول  المتخصصة  المراكز  بعض  تصدرها 
المخدرات  مــن  الــمــصــادرة  الكميات  حجم  إن 
من  المئة  ــي  ف  30 على  يــزيــد  ال  أنــواعــهــا  بكل 
الــمــروجــون  يستطيع  الــتــي  الــكــمــيــات  حــجــم 
عرفنا  فإذا  الناس!  بين  توزيعها  والمهربون 

على  ســنــوّيــًا  تقبض  ــا  ــده وح الــســعــوديــة  أن 
وكذلك  والمخدرة،  الهلوسة  حبوب  ماليين 
حجم  ـــدرك  ن والــهــيــرويــن،  الحشيش  ــان  ــن أط
ال  التي  المئة  في   70 الـ  توزيع  جراء  من  الخطر 
أن  وأعتقد  استخدامها.  فيتم  بها  اإلمساك  يتم 
التي  هي  منها  قريبًا  أو  ذاتها  هي  النسبة  هذه 

توجد في كل دول الخليج.
ــي الــمــخــدرات  ــا ف ــل م ــر - وك ــط ــيء األخ ــش ال
أعمار  نسبة  أن  تؤكد  اإلحــصــاءات  أن   - خطر 
سنة!  و35   12 بين  مــا  الــمــخــدرات  متعاطي 
عمليات  من  المستهدفون  هم  الشباب  أن  أي 
إلــى  تتطلع  أمـــة  ــل  ك أن  ــوم  ــل ــع وم ــج،  ــروي ــت ال
األجيال  وتربية  وحمايتها  لبنائها  شبابها 
حال  سيكون  كيف  نتخيل  أن  ولنا  المقبلة. 
شبابها  ــن  م عــالــيــة  نسبة  ــت  ــان ك إذا  ــا  ــالدن ب
على  كبيراً  سلبّيًا  عبئًا  ويشكلون  مخدرين 

ومجتمعهم. أسرهم 
نسبة  إن  تــقــول:  اإلحــصــاءات  أخـــرى  ــرة  م
المتعاطي تشكل حوالي 5 في المئة من نسبة 
ذاتها  النسبة  هي  تكون  وربما  عالمّيًا،  السكان 
النسبة  وهــذه  الخليج!  دول  فــي  الــمــوجــودة 
هــذا  يتسع  ال  عـــدة  ــاب  ــب ألس ــد  ــزاي ــت ت ــف  ــألس ل
أخرى  ــرًة  م  - ولألسف  كلها،  لذكرها  المقال 

بعد  عامًا  يتزايد  الفتيات  تعاطي  نسب  إن   -
هذه  عن  بعيدات  أنهن  نعتقد  كنا  أن  بعد  آخر، 

المصيبة!
في ظني أننا جميعًا ال نختلف على خطورة 
أفضل  على  نتفق  أن  ــود  ن لكننا  ــدرات،  ــخ ــم ال

الوسائل للتقليل منها.
تعاطي  فــي  الــشــاب  يــوقــع  مــا  أكــثــر  ــراغ  ــف ال
المروجين  إن  يــقــولــون:  ــذا  ــه ول ــدرات،  ــخ ــم ال
البد  ولــهــذا  ــــازات،  اإلج فــي  فرصتهم  يــجــدون 
أن   – الخليجية  دولنا  خصوصًا   – دولــة  لكل 
الشباب  لكل  أشــبــه  ــا  وم دورات  بعمل  تــقــوم 
ترفيه  وســائــل  إيــجــاد  وكــذلــك  الجنسين،  مــن 
ـــم. حــبــذا  ـــالده ـــي ب ــف ف ــي ــص ـــي ال مــشــجــعــة ف
تشرف  وأشــبــاهــهــا  السياحة  وزارات  أن  ــو  ل
المتعة  للشاب  تحقق  شبابية  ــالت  رح على 

والفائدة في وقت واحد.
والتربية،  ــة،  ــي ــالم اإلس الــشــئــون  وزارات 
المختصة،  ـــــوزارة  ال أو  الــشــبــاب  ورعـــايـــات 
بما  الشباب  ــات  أوق إشغال  إلــى  مدعوة  كلها 
ظاهرة  تخفيف  في  يسهم  عمل  وهذا  يفيدهم، 

انتشار المخدرات.
مروجي  بكل  العقاب  إيقاع  يجب  أخيراً... 

المخدرات مهما تكن مكانتهم.

بدء  عن  المتبقي  الوقت  ويكون  المقال  هذا  ُينشر  ربما   [
أصابع  من  أقل  عددها  أيامًا  الوطني  التوافق  حوار  جلسات 
اليد الواحدة، والمزمع له أن يبدأ في الثاني من شهر يوليو/ 
الخمسينات  ف��ي  ال��ث��وري��ة  االن��ق��اب��ات  ش��ه��ر  وه���و  ت��م��وز، 
 14 وانقابي  مصر،  في  يوليو   23 منها  أتذكر  والستينات، 
يتيسر  لم  ربما  التي  االنقابات  عدا  العراق،  في  تموز  و17 

لها النجاح وخصوصًا في سورية والعراق. 

العربية  المملكة  في  اإلسامية  الشئون  ل��وزارة  أحمد   [
عن  للحديث  الماضية  الجمعة  خصصت  أنها  السعودية 
فعلوا  الجمعة  خطباء  جميع  أن  وأعتقد  المخدرات،  خطورة 
ذلك، والواقع أن هذا الموضوع ال يهم السعودية وحدها بل 

يهم جميع دول الخليج خصوصًا، وكل دول العالم عمومًا.

صيف البحرين الحزين!
البحرين،  أهل  ضربت  التي  األزمة  بعد  علينا  يمّر  صيف  أّول   [
وبين محاوالت إلنجاح الحوار، وأخرى إلفشاله، فإّنه علينا جميعًا 
اليوم تخّطي األزمات التي نواجهها، حتى نظهر في الّنهاية بنتيجة 

ُمرضية للجميع، بدون ضرر أو ضرار.
ذنبهم  فما  إجازة،  وبأي  صيف  بأي  االستمتاع  األطفال  حّق  إن 
طفولتهم  إاّل  معركتهم  وما  الغابرة،  األجواء  هذه  ظل  في  يكونوا  أن 
الشارع؟  إحباط  وعن  السياسة  عن  إبعادهم  نستطيع  فهل  البريئة، 
نوعًا  الهدوء  إلى  يحتاجون  أطفالنا  ألّن  نستطيع؛  أن  يجب  بالطبع 
التي  الُمهِلكة  والسياسة  الدراسة  عناء  بعد  االستجمام  وال��ى  ما، 

تعّرضنا لها.
صيف  أج��ل  م��ن  مضنية  بجهود  الثقافة  وزارة  ت��ق��وم  حاليا 
غير  العام  المزاج  ب��أّن  ونعلم  ذل��ك،  على  مشكورة  وهي  البحرين، 
نفكر  أن  يجب  ولكّننا  تحويه،  التي  والفعاليات  الصيف  لهذا  ُمهيأ 

في جيل المستقبل وفي فرحة قد ندخلها لهم من أجل العام القادم.
تنّظمها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يقصد  أن  ب��ي��ت  ك��ل  م��ن  الب���د  وع��ل��ي��ه 
أّوال  لألطفال  والسعادة،  واالستجمام  الفرح  أج��ل  من  ال���وزارة، 
انهاك  مع  والغبار  الجو  انهاكًا  ويزيدنا  ُمنهكون،  اّننا  إذ  ثانيا،  ولنا 
على  تعمل  بأن  للبنوك،  مقترح  لدينا  ذلك،  الى  باالضافة  السياسة. 
الدخل  لذوي  فقط،  واحد  راتب  ارجاع  أو  فقط،  واحد  قرض  تأخير 
قدوم  مع  الحال  ضيق  من  يشكون  كّله  ذل��ك  ف��وق  فهم  المحدود، 
مقاالت  في  مأزقها  عن  تكّلمنا  التي  والمدارس،  ورمضان  الصيف 

أخرى في سنوات ماضية.
فهم يريدون إدخال الفرح على األبناء، ولكن مع وجود األزمات 
وجيبهم  بصيرة  وعينهم  قصيرة  يدهم  بالطبع  فإّنهم  المالية، 
أّن  أم  األبناء،  أجل  من  المقترح  دراسة  البنوك  تستطيع  فهل  فاٍض، 

الجانب اإلنساني غير موجود في خريطة البنوك!
من  بعض  أي��دي  في  جميعا  أيدينا  لنضع  وتكرارا  م��رارا  قلناها 
أجل البحرين، ومن أجل التعايش، ومن أجل العيش في كنف واحد، 
وقد  واح��دًا،  هّمًا  ونحمل  واح��دة  أّمة  بل  أمم،  مجموعة  لسنا  فنحن 

أصبح الهم الواحد هو »البحرين«.
األمن  بعدم  شعرنا  وقد  واألم��ان،  األمن  ااّل  البلد  لهذا  نريد  ال         
األمّرين،  فيها  عانينا  أشهر،   4 مّزقتنا  التي  وبالطائفية  واألم��ان 
كانت  بل  الخارج،  من  أحد  يرحمنا  ولم  البحرين،  حال  على  وبكينا 
الغالي  وطننا  تقتسم  أن  تريد  جانب  كل  من  مصّوبة  الغدر  سهام 

وأمنه.
       بلد األجداد يدمي اليوم من المواقف التي تجتاح أرضه، وعبثا 
نحاول لم الشمل، فاّن الموجة التسونامية كبيرة علينا، ولكن بإذن 

اهلل سنستطيع تعّديها، لنبلغ حياة أفضل من تلك التي عاصرناها.
       البد أن نغير مرئياتنا عن صيفنا الحزين، ووجب علينا انجاح 
الحوار، فهذه األرض الطيبة تنام اليوم على بركان ثائر، وال ندري 
التي  الّنار  كرات  قذف  عن  يتوّقف  ومتى  البركان،  هذا  ُيخمد  متى 
في  يحدث  ما  صدورنا  وآل��م  آلمنا  فلقد  واليابس،  األخضر  تلتهم 

وطننا.

مريم الشروقي

maryam.alsherooqi@alwasatnews.com

بحجم  ومعرفتنا  البحرين،  شعب  لطبيعة  فهمنا  إن   [
نستطيع  يحمله،  الذي  والسياسي  الوطني  الميراث  ونوعية 
المخيفة  »الترسيمة«  ه��ذه  مثل  الشعب  ه��ذا  برفض  الجزم 
وغير العادلة، بل والمحبطة أصًا... والتي تعني في إحدى 
مخاطرها  بكل  الراهنة  أزمتنا  استمرار  وتجلياتها  صورها 
آخر  تحديًا  يظهر  ما  وهو  والمستقبلية  الحالية  وتداعياتها 
للطائفية  العنيد  الخصم  الديمقراطي  الوطني  التيار  أم��ام 
حضوره  تأكيد  عليه  يفرض  ما  سواء؛  حدٍّ  على  ولاستبداد 
ميراث  بكل  تمسكه  وإظ��ه��ار  المستقل،  ودوره  وفاعليته 
تعبئة  على  والعمل  البحرينية،  الوطنية  الحركة  وتقاليد 
وديمقراطية  وطنية  منطلقات  وف��ق  مكوناته  بكل  الشعب 
المذهبي،  التحشيد  وحمات  الطائفية  الخيارات  ومواجهة 
مكتوف  التيار  هذا  يبقى  أن  المعقول  أو  المقبول  من  ليس  إذ 
يحرك  أن  دون  وتطوراتها،  األح��داث  على  متفرجًا  األي��دي 
 - السماح  ع��دم  العاجلة  مهماته  أول��ى  وستكون  س��اك��ن��ًا، 
واالستراتيجيات  النوايا  هذه  ألصحاب   - ذريعة  أية  تحت 
المدمرة بأن يحددوا »خيارات« الوطن وأن يتاعبوا بمصير 
خانقة  زواي��ا  إلى  »عنوة«  بهم  الدفع  خال  من  المواطنين، 

ومظلمة، ليس فيها سوى المهانة والذل وسلب اإلرادة...
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»كانو« تعرض أحدث تطبيقات 
سيسكو في االتصاالت الموحدة

§ الوسط - المحرر االقتصادي

ــة  ــي ــن ــق ــت ل كــــانــــو  قــــامــــت   [
ـــدى الــشــركــات  الــمــعــلــومــات، إح
حلول  تــوفــيــر  ــي  ف المتخصصة 
واالتصاالت  المعلومات  تقنيات 
وبالتعاون  البحرين،  مملكة  في 
بتنظيم  البحرين،  سيسكو  مــع 
االتصاالت  حلول  عن  عمل  ورشة 
الــمــوحــدة مـــن ســيــســكــو، وذلـــك 
يونيو/   28( الثلثاء  ــس  أم ــوم  ي
ــدق  ــن ف فــــي   )2011 ــــران  ــــزي ح

الشيراتون.
بعنوان  العمل  ورشــة  وكانت 
ــى مـــرونـــة حــلــول  ــل »الــتــعــرف ع
بروتوكوالت  لتطبيقات  سيسكو 
محترفو  ــام  ق حيث  ــت«،  ــرن ــت اإلن
المعلومات  لتقنية  كانو  شركة 
باستعراض  سيسكو  ــة  ــرك وش
ــــاالت  ــــص االت حــــلــــول  أن  ـــف  ـــي ك
تساهم  سيسكو  ــن  م ــدة  ــوح ــم ال
بــشــكــل كــبــيــر فـــي زيـــــادة ســرعــة 
وسهولة التفاعل بين الموظفين، 
والزبائن.  الموزعين  الشركاء، 
مع  التعامل  طرق  بعض  وأيضًا 
المشاريع  تواجه  التي  العقبات 
طرق  ــن  م لــاســتــفــادة  الــتــجــاريــة 
ــة وتــحــقــيــق  ــث ــدي ــح االتــــصــــال ال

الربحية.
ــات،  ــوم ــل ــع ــم كــانــو لــتــقــنــيــة ال
بالتعاون مع شركائها التقنيين، 
في  ــًا  ــي ــاس وأس مهمًا  دوراً  تــأخــذ 
المشاركة  ــي  ف البحرين  مملكة 
تقنية  تــحــتــيــة  ــة  ــي ــن ب بـــنـــاء  ـــي  ف
القيمة  عالية  الستثمارات  قوية 
ـــن طـــريـــق أفـــضـــل الــمــنــتــجــات  ع
والخدمات في تقنية المعلومات، 
ــــي تــبــســيــط  ـــم ف ـــاه ـــس ــــي ت ــــت وال
ــات اإلداريــــــــة، وخــفــض  ــي ــل ــم ــع ال

الكلفة وتطوير اإلنتاجية.
وقال المدير العام لشركة كانو 
كانو:  وليد  المعلومات  لتقنية 
كبير  باهتمام  يتطلع  »الــعــالــم 
المهمة  سيسكو  مــســاهــمــة  ـــى  إل
تحويل  تسهيل  فــي  والمستمرة 

التقليدية  التجارية  المشاريع 
على  مبنية  تجارية  مشاريع  إلى 
كون  أن  كما  اإلنترنت.  تطبيقات 
المعلومات  لتقنية  كانو  شركة 
فإنها  سيسكو،  مع  فضيا  شريكا 
ــًا يــمــكــنــه الــتــعــامــل  ــق ــري تــمــتــلــك ف
متطلبات  مــع  وتمكن  باحتراف 

العماء وموازنتهم«.
المساعد  الــعــام  المدير  ــال  وق
ــو لــتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات  ــان فـــي ك
ــة  ــرؤي ل »ســعــدنــا  مــيــنــون:  رام 
من  والـــتـــفـــاعـــل  ـــام  ـــم ـــت االه ــــذا  ه
العمل  ورشــة  فــي  الحضور  قبل 
ــا لــتــجــاوز  ــودن ــه وســـنـــواصـــل ج
ـــن طــريــق  ــا ع ــن ــائ ــم تــوقــعــات ع
ــرات  ــب ــول تــقــنــيــة وخ ــل ــم ح ــدي ــق ت
ــا  ــن ــو. ألن ــك ــس ــي ـــن س مـــدعـــومـــة م
والتطور  النمو  من  المزيد  نتوقع 
التقنية  المعلومات  نظم  لقطاع 

والشبكات«.
ــام  ــل، ق ــم ــع وخــــال ورشــــة ال
العمري  ووسيم  إبراهيم  حسين 
أحدث  باستعراض  سيسكو،  من 
الــمــوحــدة  االتــصــاالت  منتجات 
من  الــمــحــددة  ــر  ــي غ ــات  ــك ــب ــش وال

سيسكو.
ــام  ــة ق ــي ــال ــع ــف ـــًا خــــال ال ـــض أي
علي  محمد  تمكين  مؤسسة  ممثل 
عن  للحضور  نبذة  بإعطاء  غلوم 

المعلومات  نظم  تطبيقات  فوائد 
مساعدة  في  تساهم  التي  المالية 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
قوية  تحتية  بنية  تأسيس  فــي 

المعلومات. لنظم 
ـــا جـــــوان  ـــش ـــي ــــت ن ــــام كـــمـــا ق
كانو  شركة  من  جوبتا  وفيكاس 
ــرض  ــع ــات ب ــوم ــل ــع ــم لــتــقــنــيــة ال
ــاالت  ــص االت ــل  ــائ وس لتطبيقات 
الشركة  من  المتوافرة  الحديثة 
ـــال  ـــص ـــام االت ـــظ ــل ن ــم ــش ـــي ت ـــت ال
تحويات  ـــدة،  ـــواح ال باللمسة 
سيسكو  تطبيقات  ــاالت،  ــص االت
مكالمات  فـــون،  االي  لــمــوبــايــل 
 VPN وساطة  خال  من  الفيديو 
مع التركيز على الفوائد المترتبة 
ــي  ــت ــات ال ــق ــي ــب ــط ــت عـــلـــى هـــــذه ال
التجارية  المشاريع  على  تعود 

والربحية. بالفائدة 
عضو  قام  الورشة  ختام  وفي 
باإلعان  بدر  آشار  سيسكو  فريق 
ــور  ــض ــح ــل ـــــاص ل ـــــرض خ ــــن ع ع
منتجات  على  مخفضة  بأسعار 
مع  الموحدة  االتصاالت  وحلول 
من  ــة  ــدم ــق ــم ال ــات  ــدم ــخ ال ــض  ــع ب

كانو لتقنية المعلومات.
ـــــو لــتــقــنــيــة  ـــــان ــــــج ك ــــــدم وت
ــي  ـــا ف ـــه ـــرت ـــب الــــمــــعــــلــــومــــات خ
ــة،  ــي ــن ــق ــت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة ال

التخزين،  الــمــعــلــومــات،  ــز  ــراك م
المعلومات،  حماية  الشبكات، 
ــات  ــوم ــل ــع ــم ــة ال ــي ــن ــق وحــــلــــول ت
مجال  ــي  ف العالية  الــمــهــارة  ــع  م
لتلبي  والــتــدريــب  ــارات  ــش ــت االس
ــات الــتــقــنــيــة  ــب ــل ــط ــت ــم ــع ال ــي ــم ج
واألعمال  الشركات  أنواع  لجميع 

التجارية.
قامت  عـــامـــًا،   15 ـــدى  م عــلــى 
المعلومات  لتقنية  كانو  شركة 
ــم وتـــقـــديـــم الـــحـــلـــول  ــي ــم ــص ــت ب
الشركات  من  لعدد  والتطبيقات 
في  ــة  ــي ــس ــي ــرئ ال والـــمـــؤســـســـات 
ــاع  ــط ــق ــي، وال ــوم ــك ــح ــاع ال ــط ــق ال
والــغــاز،  النفط  وقــطــاع  الــمــالــي، 
قطاع االتصاالت وكذلك التعليم. 
كانو  قبل  ــن  م المقدمة  الــحــلــول 
للشركات  الــمــعــلــومــات  لتقنية 
وكذلك  الكبيرة،  والــمــؤســســات 
أدى  قد  والصغيرة،  المتوسطة 
إلى تمتع كانو لتقنية المعلومات 
بسبب  ــم  ــاه ورض الــعــمــاء  بثقة 
ـــق،  ـــي ـــدق ـــا الـــتـــقـــنـــي ال ـــه ـــزام ـــت ال
المبتكرة،  وحلولها  وتطبيقاتها 
طريق  عن  ذلــك  تحقيق  تم  حيث 
ــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــراك ــــش ال
أفضل  مع  المتبادلة  والخبرات 
الشركات الرائدة في مجال تقنية 

المعلومات.

كانو وسيسكو تقيمان ورشة عمل عن حلول االتصاالت الموحدة         )تصوير: عيسى إبراهيم(

بهدف تحسين وزيادة اإلنتاجية

نمو عدد الشركات الحاصلة على شهادة ISO في البحرين
§ الوسط - المحرر االقتصادي

عن  جعفري  أكــبــر  االقــتــصــادي  تــحــدث   [
على  حصلت  ــي  ــت ال ــات  ــرك ــش ال عـــدد  ارتــفــاع 
بهدف  البحرين  ــي  ف  )ISO( آيــســو  ــادة  ــه ش
في  ــا  ــوص ــص خ اإلنـــتـــاج،  وزيــــــادة  تــحــســيــن 
تزيد  ال  التي  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
لزيادة  المئة،  في   54 عن  لها  اإلنتاجية  القدرة 

الشركات. لهذه  التنافسية  القدرة 
الصناعي  الــقــطــاع  لجنة  رئــيــس  ــر  ذك كما 
وزارة  أن  الكوهجي  عبدالحميد  الغرفة  في 
الشركات  بعض  لمساندة  مستعدة  الصناعة 
ــرق  ــط ــى تــعــلــم ال ــل ــرة ع ــي ــغ ــص الــبــحــريــنــيــة ال
اإلنــتــاج  ــن  م وتحسن  تــزيــد  الــتــي  المناسبة 
عن  وذلك  التكاليف،  زيادة  إلى  الحاجة  دون 
البحرين  في  موجودة  عالمية  شركة  طريق 

الغرض. لهذا  الوزارة  استقدمتها 
منصب  ــل  ــغ ــش ي الـــــذي  جــعــفــري،  وبـــيـــن 
ــة اســتــشــارات  ــرك ــش ــذي ل ــي ــف ــن ــت الــرئــيــس ال
ــدوة  ن ــي  ف ــة،  ــي ــاج ــت اإلن لتحسين  الــجــعــفــري 
مسمى  تحت  يونيو2011(   28( أمس  أقيمت 
المحلي«  الصناعي  المنتج  بجودة  »االهتمام 
حصلت  التي  البحرين  في  الشركات  عدد  أن 

. شركة   375 بلغ  آيسو  شهادة  على 
ــــدوة إلـــــى تـــعـــريـــف رجــــال  ــــن وهــــدفــــت ال
الشركات  إنتاجية  تحسين  بسبل  األعــمــال 
على  المضافة  القيمة  وزيـــادة  الصناعية، 
وهيكلة  ــف،  ــي ــال ــك ــت ال ــض  ــف وخ ــات،  ــي ــل ــم ــع ال

زيادة  على  الجودة  وتأثير  الشاملة،  الجودة 
العنصر  تأثير  وكذلك  والربحية،  المبيعات 

والربحية. الجودة  على  البشري 
ــي  ــج ــوه ــك ـــغ ال ـــل ومــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى أب
إنتاجية  أن  الندوة  هامش  على  الصحافيين 
في  ــة  ــط ــوس ــت ــم وال ــرة  ــي ــغ ــص ال ــات  ــس ــؤس ــم ال
قدرتها  من  فقط  المئة  في   54 تبلغ  البحرين 
المطلوبة  اآلالت  توافر  رغم  على  اإلنتاجية، 
إدارة  كيفية  في  تكمن  المشكلة  وأن  والعمال، 
اإلنتاجية  ــادة  زي في  وتسخيرها  اآلالت  هذه 

. تحسينها و
ــارة  ــج ــت ال وزارة  أن  ــي  ــج ــوه ــك ال وشــــرح 
إلــى  متخصصة  ــة  ــرك ش جلبت  والــصــنــاعــة 

بعض  إنتاجية  في  ــادة  زي »ورأت  البحرين، 
ـــاص  ـــخ ــا واألش ــه ــس ــف ــــــاآلالت ن ـــات ب ـــرك ـــش ال
تحتاج  الــصــغــيــرة  ــات  ــرك ــش ال وأن  نفسهم، 
ــدوة،  ــن ــك قــمــنــا بــعــمــل ال ــذل ــدة ول ــاع ــس ـــى م إل
لتحسين  الحقا  ستقام  ــرى  أخ ــدوة  ن ولدينا 

اإلنتاجية«.
والــصــنــاعــة  الــتــجــارة  »وزارة  وأضـــــاف 
مـــســـتـــعـــدة لـــمـــســـاعـــدة بـــعـــض الـــشـــركـــات 
تدرس  األجنبية  الشركة  وجعل  الصغيرة، 
تنعكس  وبالتي  اإلنتاجية،  لزيادة  أحوالها 
الشركات.  لهذه  الربحية  ارتفاع  على  بالتالي 
ستقدم  التي  الخدمة  أن  هــذا  في  المهم  ــر  األم

مقابل«. دون  من  ستكون  الشركات  لهذه 

عبدالحميد الكوهجيأكبر جعفري 

جمال هجرس: البحرين ستظل واحدة من أهم المراكز المالية في المنطقة
§ المنامة - كابينوفا 

االستثماري،  كابينوفا  لبنك  التنفيذي  الرئيس  أكد   [
ــــذراع الــمــصــرفــي االســتــثــمــاري  ــرس، وهـــو ال ــج جــمــال ه
الشريعة  لمبادئ  وفقًا  ويعمل  والكويت  البحرين  لبنك 
اإلسامية، أن البحرين ستظل واحدة من المراكز المالية 
الرقابية  السياسات  بفضل  المنطقة  في  المتخصصة 
القطاع  ينتهجها  ــي  ــت وال ــاءة  ــف ــك ال والــعــالــيــة  الــفــعــالــة 

المصرفي.  
وأضاف هجرس، قائًا: »مازالت البحرين من الجهات 
المفضلة والتي يقبل عليها المستثمرون األجانب بسبب 
ممارساتها وأنظمتها الرقابية، وما تتمتع به من شفافية 
ألقطاع  تمكن  لقد  الدولية.  المعايير  بمراعاة  والــتــزام 
وعــدم  السابقة  األوضـــاع  على  التغلب  مــن  المصرفي 
وتعتبر  االقتصادي.  الركود  آثار  من  الناتجة  االستقرار 
االقتصادية  اإلدارة  تطبيق  فــي  المتمثلة  الخبرة  ــذه  ه

أكبر  مــن  الصعبة  ـــات  األوق ــذه  ه فــي  السليمة  والمالية 
المقومات بالنسبة للقطاع المصرفي في البحرين«. 

البحرين  بــأن  بــقــوة  أؤمـــن  ــي  ــن »إن ــًا:  ــائ ق واســتــطــرد 
ساعدت  وقد  المالي.  قطاعها  في  القوي  النمو  ستواصل 
المنافسة  مــســتــوى  رفـــع  عــلــى  المنطقة  ــات  ــادي ــص ــت اق
وتحتفظ  الــصــدارة  موقع  تحتل  مــازالــت  البحرين  لكن 
المالية  المراكز  أضخم  من  باعتبارها  بجدارة  بموقعها 
مستقبل  بــأن  تامة  بثقة  القول  بمقدوري  المنطقة.  في 
وتوجد  وقويًا.  سليمًا  مازال  دولي  مالي  كمركز  البحرين 
الكثير من الفرص التي يمكن استغالها في الباد لتأمين 
على  مستمرة  واستدامة  جيدة  عائدات  على  الحصول 

المدى البعيد«.  
من  كثيراً  البحرين  استفادت  »لقد  هجرس  ــاف  وأض
المالية  السياسات  بفضل  وضعت  التي  القوية  األسس 
ـــوام  ــة الــفــعــالــة الــتــي تــرســخــت خـــال األع ــادي ــص ــت واالق

جهة  المركزي  البحرين  مصرف  في  فيوجد  السابقة. 
وال  المنطقة.  فــي  األفــضــل  بأنها  تعرف  واحـــدة  رقابية 
البحرين  على  تأثير  له  كان  االقتصادي  الركود  أن  أعتقد 
المنطقة  في  أخرى  جهات  به  تأثرت  مثلما  نفسه  بالقدر 
للمستويات  نفسه  بــالــقــدر  نتعرض  لــم  أنــنــا  وخــاصــة 
مناطق  شهدتها  التي  العقارية  المضاربة  مــن  نفسها 

أخرى«.  
وفقًا لما تقوله مؤسسة »موديز« لخدمة المستثمرين 
اإلسامية  المالية  المؤسسات  تملكها  التي  األصول  فإن 
السنوات  في  أضعاف  خمسة  بمعدل  ترتفع  أن  يمكن 
تريليون   5 مــن  أكثر  ــى  إل تصل  بحيث  المقبلة  القليلة 
والمنتجات  األدوات  على  الطلب  معدل  يزيد  فيما  دوالر 
ــا أن  ــم ــة اإلســـامـــيـــة. ك ــع ــري ــش ــادئ ال ــب ــم ــزم ب ــت ــل ــي ت ــت ال
المالي  القطاع  اعتماد  في  تتمثل  التي  األساسية  الحقيقة 
التمويل  على  االعتماد  وليس  األصــول  على  اإلســامــي 

القطاع  ــذا  ه ومنعت  الحماية  ــرت  وف التي  هــي  بالدين 
القطاع  فــإن  بالتالي  العالمية.  لــأزمــات  التعرض  من 
النامية  القطاعات  أضخم  من  يعتبر  اإلسامي  المصرفي 

بل ويعد ثورة رئيسية في القطاع المالي«.  
ــرس حــديــثــه قـــائـــًا: »يــتــمــتــع الــقــطــاع  ــج ــم ه ــت ــت واخ
سريع  قــطــاع  بــأنــه  البحرين  فــي  ــي  ــام اإلس المصرفي 
استغالها  يمكن  التي  الفرص  من  العديد  يقدم  النمو 
مازال  األوســط  الشرق  أن  من  بالرغم  منها.  واالستفادة 
ــاع الــمــصــرفــي  ــط ــق ــات ال ــام ــع ــة مـــن م ــص ــر ح ــب يــمــثــل أك
لاستفادة  تستعد  الغربية  الدول  فإن  بكامله  اإلسامي 
ــة فــريــدة  ــرص ــد الــــذي يــتــيــح ف ــدي ــج ـــذا االتـــجـــاه ال مــن ه
المقبلة  القليلة  الــســنــوات  أن  الــمــؤكــد  ــن  وم للتنويع. 
في  اإلسامي  المالي  القطاع  وصابة  قوة  مدى  ستختبر 
قوته  سيثبت  المالي  القطاع  بأن  ثقة  على  وأنا  المنطقة 

وصابته«. جمال هجرس

تشارك في الحوار الوطني 

بوجيري: مصارف البحرين تطالب بسوق حرة من دون تدخالت
§ ضاحية السيف - عباس سلمان

عبدالكريم  والــكــويــت  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  كشف   [
الوطني  الحوار  إلــى  بمرئيات  تقدمت  البحرين  مصارف  أن  بوجيري 
ضمنها  مــن  فــيــه،  ستشارك  الـــذي  المقبل  الشهر  مطلع  عــقــده  المزمع 
أو  الحكومية  األطـــراف  من  تدخل  أي  عن  بعيداً  حــرة  بسوق  المطالبة 
القضاء،  أحكام  لتسريع  مائمة  تشريعات  سن  وكذلك  الحكومية،  غير 

باإلضافة إلى نسبة الفائدة والرسوم التي تتقاضاها البنوك.
األزمة  ظل  في  جيدة  البحرين  في  العاملة  البنوك  أوضاع  أن  ذكر  كما 
التي شهدتها البحرين في األشهر الماضية، وأن البنوك جددت التزامها 
النتائج  على  المطروحة  اآلمــال  ذلك  إلى  تدفعها  البحرين،  من  بالعمل 
يوم  يبدأ  أن  ينتظر  الذي  الوطني  الحوار  في  إليها  التوصل  سيتم  التي 

السبت المقبل بدعوة من جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
المصارف  بين  مشترك  لقاء  هامش  على  »الوسط«،  بوجيري  وأبلغ 
وشركات التأمين عقد في فندق الرتز كارلتون أمس الثلثاء )28 يونيو/ 
المركزي،  البحرين  مصرف  عــن  مــنــدوب  وحــضــره  ـــران2011(،  ـــزي ح
البنوك  ــع  وض وأن  عـــام،  بشكل  ــــاع  »األوض ــوا  ــدارس ت المجتمعين  أن 
الحوار  في  المشاركة  إلى  ُدعينا  كغيرنا  أننا  لهم  ا  وبينَّ عام،  بشكل  جيد 
كما  عبدالرحيم.  راشد  البحرينية  المصرفيين  جمعية  وسيمثل  الوطني 

أن مرئيات البنوك تم إرسالها«.
مبنّيًا  يكون  أن  يجب  البحريني  االقتصاد  أن  المرئيات  »أهم  وأضاف 
من  آللياتها  السوق  عمل  يترك  وأن  المعايير،  بكل  الحر  االقتصاد  على 
معينة.  بطريقة  السوق  لجر  حكومية  غير  أو  حكومية  تدخات  دون 
يجب أن يترك للقطاع الخاص العمل بحرية ضمن آلية السوق وبمفهوم 

االقتصاد الحر المتكامل«.
ورّداً على استفسار؛ أفاد بوجيري بأن »مفهوم االقتصاد الحر موجود 

القطاع  ينافس  األوقات  بعض  في  إنه  إذ  دقة،  بكل  مطبقًا  ليس  لكنه  اآلن 
القطاع  إلى  تترك  أن  يجب  التجارية  األعمال  الخاص.  القطاع  الحكومي 

الخاص«.
وهي  مائمة،  تشريعات  سن  إلى  البنوك  حاجة  بوجيري  أوضح  كما 
البحرينية،  المحاكم  في  التحكيم  قضايا  لتسريع  مرئياتها،  ــدى  إح
»وأن إحدى النقاط التي طرحت تفعيل وتحديث اآللية التي تسير عليها 
حضاريًا  ليس  ــذا  وه طــويــًا  وقــتــًا  تأخذ  القضايا  بعض  ألن  البحرين 

للمملكة التي تعتبر مركزاً مالّيًا رئيسّيًا«.
متكاملة  ونظرة  تفعيل  هناك  يكون  »بأن  طالبت  البنوك  بأن  وشرح 
لجعل  الكثيرة،  المرئيات  من  واحــدة  وهي  القضاء،  ــراءات  إلج وشاملة 

العمل المصرفي أكثر انفتاحًا وبعيداً عن التحكم من قبل جميع األطراف 
التي لها عاقة«.

يمكن  التي  نظره،  وجهة  من  المهمة،  اإلجـــراءات  ضمن  من  أن  وبين 
السوق،  عوامل  تحددها  التي  الفائدة  سعر  السوق،  النفتاح  اتخاذها 
تحّصل  أن  للبنوك  الحاضر  الوقت  في  حرية  هناك  ليست  أيضًا  »لكن 
رسومها أو أرباحها بالطريقة التي تريدها. الرقابة يجب أن تكون مبنية 
السوق  إلــى  الحر  العمل  تــرك  المفترض  ومــن  المفتوحة،  السوق  على 

واختيار الزبائن«.
لوضع  ارتياحنا  عن  وأعربنا  األوضــاع  »تدارسنا  بوجيري  أفاد  كما 
التقارير،  من  العديد  خال  من  عليها  وأكدنا  الماضية  الفترة  في  البنوك 

مجتمعة  المالية  لأوراق  البحرين  سوق  في  المدرجة  البنوك  أرباح  وأن 
المئة  فــي   9.8 بنسبة  تقريبًا  زادت   2011 الــعــام  مــن  األول  الــربــع  فــي 

بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي«. 
نسبة  وهبطت  المئة،  فــي   12 بنسبة  الزبائن  ودائـــع  ارتفعت  كما 
السابق،  في  المئة  في   99 من  المئة  في   87 لتبلغ  الودائع  إلى  القروض 
دليل  الودائع   إلى  القروض  نسبة  انخفاض  إن  إذ  جداً،  جيد  شيء  »وهذا 

على توافر السيولة«.
وتفاؤلها  ارتياحها  عن  أعربت  البنوك  جميع  إن  بوجيري  قــال  كما 
البحرين  بنك  عن  ممثلين  وإن  العام،  من  الثاني  النصف  إلى  بالنسبة 
قبل  من  تفكير  أدنــى  هناك  ليس  أنه  بينوا  المصرفي  والقطاع  المركزي 
وأنهم  استمراريتها،  أو  األزمـــة  بسبب  البحرين  مــن  للخروج  البنوك 

متفائلون بمخرجات الحوار المرتقب.
األزمة  ظل  في  أنه  ذكــرت  األجنبية  البنوك  بعض  أن  بوجيري  وبين 
الوضع  أن  إلــى  تشير  المتوافرة  األرقــام  فــإن  البحرين،  بها  مــرت  التي 

المصرفي في البحرين اليزال قوّيًا ومتماسكًا«.
مصرفًا   135 بــيــن  ــن  م أجــنــبــّيــًا  مــصــرفــًا   92 الــبــحــريــن  ــي  ف ويــعــمــل 
يشرف  الذي  المركزي،  البحرين  مصرف  لدى  مسجلة  مالية  ومؤسسة 

على المصارف وشركات التأمين. 
سيفتتح  والكويت  البحرين  بنك  بوجيري:«إن  قال  ثانية،  جهة  ومن 
قريبًا جّداً شركة خدمات وساطة مالية في الكويت لغير الكويتيين بعد 
أن حصل على رخصة من السلطات الكويتية، وأن نشاطها يشمل تقديم 

خدمات استشارة ووساطة في أوجه االستثمار كافة«.
»ستكون  يسمها،  لــم  الــتــي  الــجــديــدة،  الشركة  أن  بوجيري  وبــيــن 
تبلغ  حصة  سيملك  الذي  والكويت،  البحرين  بنك  بين  مشتركًا  مشروعًا 
في   60 ستملكان  واللتين  هندية،  وأخرى  كويتية  وشركة  المئة،  في   40

المئة مناصفة بينهما«.

لقاء مشترك بين المصارف وشركات التأمين عقد في فندق الرتز كارلتون أمس             )تصوير: عقيل الفردان(

التجارة: 18 ألف طن من 
األسمنت في السوق المحلية

§ المنامة -  وزارة الصناعة والتجارة

يونيو/  28( الثلثاء  أمــس  يــوم  والتجارة  الصناعة  وزارة  قالت   [
على  بناء  المحلي  السوق  في  المتوافر  األسمنت  إن   )2011 حــزيــران 
المستوردة  كمياته  بلغت  األسمنت،  مــوردي  من  المتسلمة  المعلومات 
األيام  من  الفائضة  الكميات  الى  باإلضافة  طن   6800 محليا  والمنتجة 
الكميات  إجمالي  يكون  وبالتالي  ــن،  ط  11500 والبالغة  الماضية 
المحلي  السوق  طلب  بينما  طن.   18300 المحلي  السوق  في  المتوافرة 

5000 طن أي بزيادة قدرها 13300 طنًا.
وأوضحت الوزارة للمستهلكين والمقاولين أنه تم طرح 14 ألف كيس 

إضافي من األسمنت المعبأ يفوق احتياجات السوق المحلي.

»األوراق المالية« تشتري 
أسهمًا في »التمويل الخليجي«

§ الوسط - المحرر االقتصادي

] ذكرت بورصة البحرين على موقعها اإللكتروني أنه تم يوم اإلثنين 
أسهم  على  رئيسي  لمساهم  صفقة  إتمام   )2011 حزيران  يونيو/   27(
مقدارها  إجمالية  بقيمة  سهم   4,000,000 بعدد  الخليجي  التمويل  بيت 

490,100 دينار بحريني.
واالستثمار  المالية  األوراق  شركة  هو  المشتري  إن  البورصة  وقالت 
بيت  أسهم  في  المشتري  المساهم  ملكية  ستكون  إذ  )سيكو(،  ش.م.ب.م 
التمويل الخليجي بعد تنفيذ الصفقة   216,809,759 سهمًا, 21.42 في 

المئة من رأس مال بيت التمويل الخليجي.
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وزير الطاقة يرعى مؤتمر الموارد 
البشرية والتدريب أكتوبر المقبل

§ الوسط - المحرر االقتصادي 

] يلتقى قياديو الموارد البشرية 
ــم في  ــال ــع ـــن حــــول ال ـــب م ـــدري ـــت وال
السنوي  المؤتمر  ــال  خ البحرين 
البشرية  ـــوارد  ـــم ال إلدارة  ــث  ــال ــث ال
إلى   10 من  الفترة  في  سيقام  الــذي 
 .2011 األول  تشرين  أكتوبر/   12
ــة وزيـــر  ــاي ــرع ــر ب ــم ــؤت ــم ــدم ال ــق ــي وس
على  ــرزا،  ــي م عبدالحسين  الــطــاقــة 
ــي  ــادي ــي ــن خـــبـــراء وق ــي ــوم ــي مـــدى ال
لتلبية  والتدريب  البشرية  الموارد 

للمشتغلين  ـــدة  ـــزاي ـــت ـــم ال الـــحـــاجـــة 
بالموارد البشرية والتدريب لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

المنظمة  الجهة  روشكوم  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قــال  جانبه  من 
في  المؤتمر  هذا  رعاية  تتم  أن  جدا  سعداء  »نحن  أم.شــريــدار:  للمؤتمر، 
وتقديرا  مــيــرزا.  عبدالحسين  الطاقة  لــوزيــر  الديناميكية  القيادة  ظــل 
الشاملة  التنمية  فــي  يبذلها  التي  والمتواصلة  الكبيرة  للمساهمات 
ونحن  الــبــحــريــن،  مملكة  ــي  ف والمجتمع  االقــتــصــاد  ــب  ــوان ج لمختلف 
مختلف  ومساندة  رعايته  تحت  الحدث  هذا  يقام  أن  وسعداء  فخورون 

شركائنا«.  
البشرية  الموارد  إدارة  مؤتمر  بأن  ثقة  على  »نحن  أم.شريدار  وأضاف 
أبــرز  مــن  ستكون  هامشه  على  المقامة  الجانبية  والفعاليات   2011
الفعاليات التي تهدف إلى توفير أقصى عائد لتعزيز رأس المال البشري 

في المنطقة«. 
الحدث  سيكون   2011 البشرية  الــمــوارد  إدارة  مؤتمر  أن  إلــى  ــار  وأش
البشرية  ــوارد  ــم ال احتياجات  لتلبية  المتخصص  المنطقة  فــي  األبـــرز 
أكبر  استقطاب  على  الــقــدرة  ولديها  النمو  متسارعة  لسوق  والتدريب 
تجمع مهني في مجال الموارد البشرية والتدريب لقادة قلما اجتمعوا معا 

في المنطقة.  
الذي  المبتكر  الحدث   2011 البشرية  الــمــوارد  إدارة  مؤتمر  ويعتبر 
دورات  وإدارة  البشرية  الموارد  تنمية  في  عميقة  رؤى  توفير  على  يركز 
الدولية  الممارسات  أفضل  تطبيق  على  خاص  بوجه  التركيز  مع  الحياة، 

المصممة خصيصا ألسواق المنطقة.
 10 من  الفترة  في   2011 البشرية  الموارد  إدارة  مؤتمر  عقد  المقرر  ومن 
ويستعد  البحرين  مملكة  في  بازا  كــراون  بفندق   2011 أكتوبر   12 إلى 
مختلف  مــن  ــرار  ــق ال وصــنــاع  التنفيذيين  المسئولين  كبار  الستقطاب 

القطاعات في المنطقة.

وزير شئون النفط والغاز 

 »بنك اإلسكان« يوقع اتفاقية 
مع »بي إم آي بنك« لتقديم منتجات وخدمات

البنك،  عــام  مدير  االتفاقية  ووقعت 
بنك  عــن  ممثلة  الــمــؤيــد،  خليل  صــبــاح 
إم  بي  لـ  التنفيذي  والرئيس  اإلسكان، 
إم  بي  عن  ممثًا  الهزيم،  جمال  بنك  آي 

بنك. آي 
إم  بــي  توفير  فــي  االتفاقية  وتــهــدف 
وبــطــاقــات  شخصية  ـــروض  ق بــنــك  آي 
ـــن بـــنـــك اإلســــكــــان،  ـــائ ـــزب ائــتــمــانــيــة ل
قروضًا  اإلسكان  بنك  يقدم  وبالمقابل 
ـــة مــــع الـــشـــريـــعـــة  ـــق ـــواف ـــت عــــقــــاريــــة م

بنك.   آي  إم  بي  لزبائن  اإلسامية 
مع  ــاءم  ــت ــي ل ــع  ــي ــوق ــت ال ـــذا  ه ويـــأتـــي 
ـــاون مــع  ـــع ـــت ـــات الـــبـــنـــك فـــي ال ـــه ـــوج ت
لتقديم  الـــخـــاص  ــاع  ــط ــق ال ــات  ــس ــؤس م
اإلسكان  بنك  لخدمات  مكملة  خدمات 
ــز  ــرك ي اإلســــكــــان  بــنــك  إن  الـــعـــقـــاريـــة. 
ــروض  وق إسكانية  حــلــول  توفير  على 
المواطنين  من  المزيد  تساعد  ميسرة 
ـــاك مــســاكــن  ـــت ــى ام ــل ــن ع ــي ــي ــن ــري ــح ــب ال
اجتماعية  بيئة  فــي  والــعــيــش  خــاصــة 
بنك  آي  إم  بي  مع  والتعاون  متماسكة. 
ذات  ــرى  أخ مصرفية  منتجات  لتقديم 

أألهمية.  نفس 
ــك اإلســـكـــان،  ــن ـــام ب ــر ع ــدي ــت م ــق ــل وع
اإلســكــان  بنك  أن  »بــمــا  الــمــؤيــد  صــبــاح 
القروض  في  متخصص  كبنك  مصنف 
بي  مع  بالتعاون  ــأى  ارت فقد  العقارية 
في  الزبائن  طلبات  تحقيق  بنك  آي  إم 
ليكون  وسلسة  ميسرة  حــلــول  ــاد  ــج إي

وإنتاجية  تنوعية  وأكثر  متكامًا  بنكًا 
الشخصي  الـــقـــرض  ــر  ــي ــوف ت ـــال  خ مـــن 
من  زبــائــنــه  تمكن  ائتمانية  وبــطــاقــات 
وشــراء  تأثيث  من  احتياجاتهم  تلبية 
األخرى.   المنزلية  واالحتياجات  السلع 
ضمن  ــة  ــدم ــخ ال هـــذه  طـــرح  ويـــأتـــي 
الفعال  ودورنا  االجتماعية  مسئوليتنا 
المعيشية  الحياة  مستوى  تحسين  في 
أفراد  وخدمة  البحرينيين  للمواطنين 
إستراتيجية  ضمن  هي  التي  المجتمع 
مع  ومتماشية  أولوياته  أهم  ومن  البنك 

  .2030 االقتصادية  المملكة  رؤية 
جهودنا  واصــلــنــا  ــدد  ــص ال هـــذا  وفـــي 
منتجاتنا  تنويع  من  خدماتنا  لتطوير 
ــرة  ــي ــغ ــت ــم ــي االحـــتـــيـــاجـــات ال ــب ــل بــمــا ي
األفراد  من  زبائننا  في  النمو  وتوقعات 

والشركات«.
ــل تــوقــيــع  ــف ــا فـــي ح ــاه ــق فـــي كــلــمــة أل
ــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  االتـــفـــاقـــيـــة ق
توقيع  »يسرني  الهزيم:  جمال  للبنك، 
التي  ــان  ــك اإلس بــنــك  ــع  م االتــفــاقــيــة  ــذا  ه
ــــدل عــلــى  ـــة ت ـــراك ـــة ش ـــداي ـــن ب ــر ع ــب ــع ت
زبائننا.  لكل  ملموسة  ــا  ــزاي وم منافع 
معروفًا  اســمــًا  يعتبر  اإلســكــان  بنك  إن 
ــروض  ــق ــاع ال ــط ــي ق ــة رائــــدة ف ــس ــؤس وم
خال  بنك  آي  إم  بي  قام  بينما  العقارية 
مجموعة  بتعزيز  الماضية  السنوات 
توفير  وقـــنـــوات  ــه  ــات ــدم وخ مــنــتــجــاتــه 
االبتكار  خال  من  الشخصية  الخدمات 

المستمرة  والتحسينات  الــمــتــواصــل 
الــشــراكــة  هــذه  خــال  ومــن  للمنتجات 
ــة  ــوي ـــاء مـــقـــومـــات ق ـــن ــن مـــن ب ــك ــم ــت ــن س
فيما  مــعــًا  بها  نتمتع  ــي  ــت وال مشتركة 
الــقــدرة  المصرفين  ــا  ك لــزبــائــن  نــؤمــن 
اإلمــكــانــيــات.  ــذه  ه مــن  االســتــفــادة  على 
أيضًا  نعتقد  فإننا  اإلسكان،  بنك  ومثل 
والخدمات  األنظمة  استخدام  بأهمية 
ــاءة  ــف ــك ــان ال ــم ــض ــًا ل ــي ــن ــق الـــمـــتـــطـــورة ت
العماء  مــع  تعاماتنا  فــي  والسهولة 
بأن  بالتزامنا  الوفاء  من  نتمكن  حتى 

معًا«.  لألفضل  نسعى 
ــــن خــال  ــــه »م وأضــــــاف الـــهـــزيـــم أن
المساهمة  مــن  سنتمكن  مــعــًا  جــهــودنــا 
لبادنا  والــتــطــويــر  الــنــمــو  تحقيق  ــي  ف
المساهمة  إطار  في  الوطني  ولاقتصاد 
للعام  ــة  ــادي ــص ــت االق الـــرؤيـــة  ـــم  دع فــي 
أفضل  حياة  توفير  إلى  الرامية   2030

بحريني«.  لكل 
من  ــة  ــي ــاق ــف االت ــع  ــي ــوق ت ــر  ــض ح وقــــد 
ــادة  ــس ــب بــنــك اإلســـكـــان كــل مــن ال ــان ج
المصرفية  للعمليات  التنفيذي  المدير 

ــر الــعــام، كــيــث ســكــوت،  ــدي ــم ــب ال ــائ ون
بروين  والتسويق،  المبيعات  ورئيس 
خالد  الــرئــيــســي،  ــرع   ــف ال ــر  ــدي وم عــلــي، 

البنك.   مسئولي  من  وعدد  عبدالملك، 
بنك  آي  إم  بــي  جانب  مــن  حضر  كما 
ورئيس  الــعــام  المدير  مساعد  ــن:  م كــل 
ــة،  ــي ــص ــخ ــش األعــــمــــال الـــمـــصـــرفـــيـــة ال
هيثم  المنتجات،  ومــديــر  ســاتــر،  ــازن  م
المشتركة  االتصاالت  ورئيس  الحداد، 
اندرادي،  جوردون  العامة،  والعاقات 

البنك. مسئولي  من  وعدد 

بنك التنمية: 6 مبادرات لتمويل وتنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

§ الوسط - المحرر االقتصادي

ضمن  مبادرات   6 على  يعمل  البنك  إن  للتنمية  البحرين  بنك  قال    [
موافقة  أن  إلى  فيه  أشار  الذي  الوقت  في  المقبلة  للمرحلة  استراتيجيته 
 65 إلى  بحريني  دينار  مليون   50 من  البنك  مال  رأس  رفع  على  الحكومة 

مليون دينار ستصب في تحقيق هذه المبادرات.
أن  الــعــوجــان  نــضــال  التنمية  لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  أوضـــح  كما 
ثقافة  حفز  مبادرة  على  ترتكز  للبنك  الوطنية  االقتصادية  االستراتيجية 
الريادة في تأسيس األعمال من خال 6 مبادرات تتعلق بتعزيز التنسيق 
والتكامل بين مبادرات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب 
لريادة  منح  وتقديم  الفنية  والمساعدات  التمويل  على  الحصول  تسهيل 
دراسات  وتمويل  الجريء  المال  رأس  استثمار  صناديق  وإنشاء  األعمال 

الجدوى وتوسعة حاضنات األعمال.
دينار  مليون   15 بواقع  للتنمية  البحرين  بنك  مال  رأس  زيادة  أن  وأكد 
بحريني يعكس رؤية واستراتيجية الحكومة تجاه تنويع مصادر الدخل 
وبناء اقتصاد وطني متين من خال تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة 
المئة  في   90 من  أكثر  تشكل  باتت  والتي  البحرين  مملكة  في  والمتوسطة 

من مجموع المؤسسات العاملة في البحرين.

»بتلكو« الراعي الرئيسي 

لمؤتمر البحرين الدولي األول لنقل القيادة
§ الهملة - بتلكو

سابق  ــت  وق فــي  »بتلكو«  تعهدت   [
الرئيسي  الــراعــي  تكون  ــأن  ب بالتزامها 
لنقل  األول  الــدولــي  الــبــحــريــن  لمؤتمر 
بازا  كراون  بفندق  عقده  المزمع  القيادة 
تشرين  نوفمبر/  و22   21 في  البحرين 

الثاني 2011. 
ــر  ــة وزي ــاي ويــعــقــد الــمــؤتــمــر تــحــت رع
والغاز  النفط  هيئة  ورئيس  والغاز  النفط 
ــن  ـــرزا. وم ـــي ــد الــحــســيــن م ــب ــة ع ــي ــن ــوط ال
ــاء  ــرؤس ال المؤتمر  يحضر  أن  المتوقع 
البحرين  في  الشركات  لكبار  التنفيذيون 

ونحو 200 من المندوبين.
ــة الــتــي  ــي ــال ــم ـــــة ال ـــاب األزم ـــق وفــــي أع
الفترة  خال  العالمي  باالقتصاد  عصفت 

اآلن  تتعافى   ،2010 حتى   2008 ــن  م
انتعاشها  وتعاود  الشركات  من  الكثير 
جداً  المهم  ومن  جديد.  من  قدراتها  وبناء 
تعلمها  تم  التي  الــدروس  من  االستفادة 

تعلم  تم  لقد  تلك.  االمتحان  أوقات  خال 
إدارة  ــاء  ــن أث ــادة  ــي ــق ال عملية  ــن  م الكثير 
لتبادل  الفرصة  الحدث  وسيوافر  األزمة 
للقيادة  جديدة  صيغ  الكتشاف  المعرفة 

المناسبة،  األهـــداف  لــوضــع  المطلوبة 
وتحقيق  الصحيحة  ــار  ــك األف ــال  ــص وإي

نتائج فعالة للمضي قدمًا.
لقد تم تصميم مؤتمر البحرين الدولي 
خال  من  نقلة  يحدث  لكي  القيادة  لنقل 
أنه  كما  السائدة.  التفكير  طريقة  تحدي 
ــد الــحــضــور بــــاألدوات  ــزوي ــدف إلـــى ت ــه ي
قدراتهم.  بأقصى  عملهم  ألداء  الــازمــة 
المندوبين  مساعدة  إلى  المؤتمر  ويطمح 
القادة  مــن  الــنــوع  ــك  ذل يصبحوا  أن  على 
هذه  في  المطلوبة  الرؤية  يمتلكون  الذين 

اللحظة التاريخية.
ـــات  ـــاق ـــع ـــر مــــديــــر عــــــام ال ـــب وقــــــد ع
ــة بــمــجــمــوعــة بــتــلــكــو أحــمــد  ــي ــاف ــح ــص ال
لتقديم  »بتلكو«  سعادة  عن  الجناحي 
المؤتمرات  أحــد  في  والمساهمة  دعمها 

الناجحة.
تأثرت  البحرين  تــكــون  ال  ــد  »ق وقـــال 
إال  الرائدة،  الدول  بعض  من  أسوأ  بشكل 
بأوقات  ــرت  م قــد  الصناعات  بعض  أن 
فرصة  الــمــؤتــمــر  ـــذا  ه ــدم  ــق ــي وس صعبة 
األعمال  مجال  في  الرائدة  للعقول  ممتازة 
نوع  ومناقشة  لاجتماع  المملكة  ــي  ف

القيادة المطلوبة لمستقبل ناجح«.
خالد  المؤتمر  رئيس  عبر  جهته،  من 
نحو  بتلكو  بالتزام  سعادته  عن  القعود، 
شكرنا  عن  نعبر  أن  »نود  بقوله  المؤتمر 
والتزامهم  المتميز  لدعمهم  بتلكو  لشركة 
ــم  ــه ــت ــاي ــرع ــي ول ــن ــري ــح ــب ــع ال ــم ــت ــج ــم ــال ب
الـــمـــؤتـــمـــرات الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــقـــام في 
المستقبل  قــادة  تطوير  بهدف  البحرين 

في المملكة«.

أثناء توقيع االتفاقية 

§ المنامة - بنك اإلسكان 

آي  إم  بي  مع  مشتركة  تعاون  اتفاقية  أم��س  اإلسكان  بنك  وق��ع   [
المصرفية  وخ��دم��ات��ه��م  منتجاتهم  ال��م��ص��رف��ان  فيها  ي��ت��ب��ادل  ب��ن��ك 

 . طنين ا للمو

بمبلغ 300 مليون دوالر 

»سيرة االستثماري« يكمل عملية تخارج في بريطانيا
§ المنامة - مصرف سيرة االستثماري 

مصرف  وهو  االستثماري،  سيرة  مصرف  قال   [
اإلسامية  الشريعة  أحكام  وفق  يعمل  استثماري 
باع  إنه  البحرين،  مملكة  في  الرئيسي  مركزه  يقع 
 BWA Water Additives (BWA( شــركــة 
بنحو  تــقــدر  صفقة  فــي  المتحدة  المملكة  ومــقــرهــا 

أميركي. دوالر  مليون   300
إجمالّيًا  عائداً  حققت  الصفقة  أن  المصرف  وذكر 
تقارب  استثمار  فــتــرة  على  المئة  ــي  ف  70 ـــ  ب يــقــدر 
يبلغ   IRR داخلي  عائد  بمعدل  والنصف  العامين 

المئة. في   20
تطوير  في  متخصصة  عالمية  شركة   »BWA»و
بمعالجة  الخاصة  الكيميائية  واإلضافات  المواد 
المتخصصة  األســـواق  بتزويد  تقوم  حيث  المياه 
لشركة  الجدد  والماك  العالم.  حــول  دولــة   90 في 
مقرها  عالمية  اســتــثــمــارات  شــركــة  ــم  ه  BWA
استثمارات  ولديها  األميركية  المتحدة  الــواليــات 

مختلفة.   قطاعات  في  عدة 

ــرف  ــص ــم ل اإلدارة  ــس  ــل ــج م ـــس  ـــي رئ عــلــق  وقــــد 
»نحن  قــائــًا:   البنوان،  أسعد  االستثماري،  سيرة 
لعدة   BWA شركة  بيع  عملية  بشأن  متحمسون 
في  ــة  ــرك ــش ال عــلــى  ــواذ  ــح ــت االس ــم  ت أواًل:   أســـبـــاب، 
االقتصادية  األزمــة  بداية  مع   ،2008 العام  أواخــر 
عوائد  تحقيق  على  القدرة  فــإن  ثم  ومــن  العالمية، 
معظم  فــيــه  فــقــدت  وقــت  ــي  ف الــمــئــة  ــي  ف  70 بنسبة 
ــم الــكــثــيــر من  ــال ــع ــوى ال ــت ــس ــى م ــل ــارات ع ــم ــث ــت االس
مصرف  ــى  إل بالنسبة  كبيراً  ــازاً  ــج إن يعد  قيمتها، 
بالنسبة  مهم  حدث  التخارج  هذا  إن  ثانيًا،  سيرة.  
اســتــثــمــارات  عــجــلــة  يــكــمــل  ـــه  إن إذ  ــرف،  ــص ــم ال ـــى  إل
ــد خــبــرة  ــؤك ـــى األمـــــام مـــا ي ــا إل ــه ــع ــدف ــرف وي ــص ــم ال
والحكيم  الحذر  االستحواذ  في  الواسعة  المصرف 
والحصص  األسهم  في  العالمية  االستثمارات  على 
بيعها  ــم  ث ومـــن  ــال  ــع ف بــشــكــل  ـــا  ـــه وإدارت ــة  ــاص ــخ ال

بنجاح«. منها  والتخارج 
يتعلق  فيما  عالمي  توجه  سيرة  مصرف  ولــدى 
السعي  في  واضحة  واستراتيجية  باالستثمارات، 
والمقومات  القوية  األسس  ذات  االستثمارات  وراء 

المستقبلية. النمو  فرص  على  تدل  التي 
بالنسبة  القيمة  على  وتأكيداً  الضوء  ولتسليط 
سيرة،  مصرف  في  والمساهمين  المستثمرين  إلى 
العام  باألداء  جّداً  سعداء  »نحن  قائًا:  البنوان  علق 
أظهر  فقد  االستثمارية،  ومحفظته  سيرة  لمصرف 
العالمية.  االقتصادية  األزمــة  خال  مرونة  كاهما 
على  المالية  األزمــة  خال  جهودها  اإلدارة  ركزت  إذ 
لضمان  وذلك  الحالية  واستثماراتها  محفظتها  إدارة 
ــار الــصــحــيــح وتــجــنــب أي  ــس ــم ــا عــلــى ال ــراره ــم ــت اس
التخارج  هذا  ومع  القيمة.  في  طبيعي  غير  انخفاض 
لهذه  اإليــجــابــيــة  الــنــتــائــج  بالفعل  ـــدرك  ن الــمــربــح 
إدارة  فريق  يبذلها  التي  والجهود  االستراتيجية 
والــفــرص  بالمستقبل  ثقة  ـــزداد  ون ســيــرة  مــصــرف 

المقبلة«.  االستثمارية 
هــذا  ــن  ع يــنــتــج  أن  ــع  ــوق ــت »ن ــوان:  ــن ــب ال قـــال  كــمــا 
مصرف  فــي  للمساهمين  جــيــدة  ــًا  ــاح أرب الــتــخــارج 
أولوها  التي  الثقة  على  مجدداً  سيؤكد  كما  سيرة، 
ــس الــتــنــفــيــذي، عــبــداهلل  ــي ــرئ ــق ال ــل ــرف«. وع ــص ــم ــل ل
بشركة  سيرة  مصرف  اهتمام  »كان  قائًا:  جناحي، 

االستثمارية  باستراتيجيتنا  مــدفــوعــًا   BWA
مع  الــقــويــة،  األســس  ذات  الــشــركــات  على  للتركيز 
في  والتواجد  عالية،  كفاءة  ذي  إدارة  فريق  وجــود 
بشكل  أداؤها  يتأثر  ال  والتي  الدورية  غير  القطاعات 
القدرة  لديها  والتي  االقتصادية،  بــالــدورة  مباشر 
إلى  الحاجة  دون  من  الطبيعي  النمو  على  الذاتية 

المضافة«. االستحواذات  على  كبير  بشكل  االعتماد 
التي  الــرئــيــســيــة  ـــس  األس ــت  ــان ك ــد  ــق »ل وأضــــاف 
موقعها  هـــي   BWA ــة  ــرك ــش ل ــنــا  ــمــام اهــت ــت  ــذب ج
المياه  معالجة  قطاع  مثل  مهم  قطاع  في  الريادي 
لتطوير  الشركة  إمكانات  وكذلك  السريع  النمو  ذي 
ذي  خبير  إدارة  فــريــق  ــال  خ مــن  جــديــدة  منتجات 

المياه«.  معالجة  مجال  في  عميقة  معرفة 
ــس  األس هـــذه  عــلــى  تــركــيــزنــا  كـــان  ــد  ــق »ل وأردف 
عوائد  عنه  ونتجت  ثماره  ــى  وأت صحيحًا  توجهًا 
ــرة  ــت ــــال ف ـــرة خ ـــي كــبــيــرة ومـــجـــزيـــة لــمــصــرف س
السوق  واجهت  وقت  وفي  نسبّيًا  وجيزة  استثمار 
االقتصادية  األزمـــة  بسبب  كبيرة  صعوبات  فيه 

العالمية«.

بنك البحرين للتنمية

القائمة بأعمال السفير األميركي 
تلتقي مع غرفة التجارة األميركية

§ المنامة - غرفة التجارة

مع  ويليامز  ستيفاني  األميركي  السفير  بأعمال  القائمة  التقت   [
الرئيس الجديد لغرفة التجارة األميركية حامد الزياني وأعضاء مجلس 

اإلدارة لمناقشة الخطط المقبلة للغرفة وفرص التعاون.

حامد الزياني ومسئولين في الغرفة األميركية البحرينية مع مسئولين في السفارة 

أسامة السعد)الثاني من اليسار( يقدم شيك الرعاية إلى خالد القعود 

»غلوبل«: احتجاجات البحرين ضغطت على قطاع اإلسكان في الربع األول
إن  قوله  )غلوبل)  العالمي  االستثمار  بيت  عن  »مباشر«  موقع  نقل   [
 ،2011 من  األول  الربع  في  ضغوط  تحت  ظلت  البحرين  في  اإليجارات 
والسيما في ظل عدم االستقرار السياسي من االحتجاجات التي اندلعت 
خال هذا الربع. وأشارت إلى أن زيادة المعروض من المكاتب والمتاجر 
التزال تشكل عبئًا في حين أن الطلب مرتفع على الوحدات السكنية ذات 

الدخل المنخفض.
تأجيل  إلى  أدت  قد  البحرين  اجتاحت  التي  االحتجاجات  أن  وأضاف 

سباق الجائزة الكبرى، والذي كان من المفترض عقده في شهر مارس/ 
تم  كذلك  دوالر،  مليون   700 قدرها  خسارة  ذلك  عن  لينتج  الماضي  آذار 

تأجيل باقي األحداث والمؤتمرات.
السياحة  على  ضغط  تمثل  االحتجاجات  تلك  أن  »غلوبل«  ــرى  وي
معدل  تحقيق  على  اعتاد  والذي  والفنادق  اإلسكان  وقطاع  البحرين  في 

إشغال 100 في المئة خال سباق الفورموال1.
ألف   60 إلى  دينار  ألف   20 من  سترتفع  اإلسكان  بنك  قروض  إن  وقال 

دينار، وهو ما سيساعد في تسهيل الضغط على قائمة االنتظار لإلسكان.
إصدار  أجل  قد  البحرين  في  المركزي  البنك  أن  إلى  »غلوبل«  وأشــار 
سندات بقيمة مليار دوالر والتي كان من المخطط أن تغطى ارتفاع العجز 
اإلسكان  مثل  االجتماعية  الخدمات  على  المرتفع  اإلنــفــاق  من  المالي 
في  المستثمرين  ثقة  هز  قد  السياسي  االستقرار  عدم  إن  وقال  والصحة. 
المحدد  الخطط  في  التعديات  من  العديد  ليسبب  للدولة  المالي  القطاع 

القيام بها في البحرين.
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بعد شهرين من اتفاق المصالحة ما زال الخالف قائمًا بين فتح وحماس
الفلسطيني،  الــرئــيــس  ــاس«  ــم »ح ــي  ف ــادي  ــي ق حمل   
الموقف  تـــأزم  فــي  االثنين  المسئولية  عــبــاس  محمود 
سترأس  التي  الشخصية  بشأن  بالتعنت  ــاه  إي متهمًا 
فتح  حركة  وقالت  المزمعة.  الوطنية  الوحدة  حكومة 
هناك  ليست  بأنه  ــرت  أق لكنها  مستمرة  المباحثات  إن 
كان  قضية  لحل  رفيع  مستوى  على  مقررة  اجتماعات 
خالل  تسويتها  توقعوا  قد  الجانبين  كال  على  مسئولون 
ومع  نيسان.  أبــريــل/   27 في  الموقع  االتــفــاق  من  ــام  أي
جمود حملة المصالحة فيما يبدو يواصل عباس المضي 
األمــم  مــن  ــراف  ــت اع اســتــصــدار  ــى  إل الــرامــيــة  خطوته  فــي 
لكن  أيلول.  سبتمبر/  في  الفلسطينية  بالدولة  المتحدة 
التوترات  من  سيزيد  السياسي  التأزم  إن  قالوا  محللين 
العالقات  في  بالخير  ينذر  وال  الفلسطينية  األراضــي  في 
غزة  قطاع  على  تسيطر  التي  »حماس«  بين  المستقبلية 
الضفة  على  وتسيطر  عباس  يتزعمها  التي  فتح  وحركة 

الغربية. 
أعتقد  لم  »أنا  حبيب  هاني  السياسي،  المحلل  وقال   
من  اتجاه  أي  إلى  ستمضي  المصالحة  أن  اإلطــالق  على 
أكبر  »المشاكل  يقول  ومضى  لتوقيعها«.  األول  اليوم 
غياب  هي  المشكلة  غيره...  أو  شخص  حول  تكون  أن  من 
كان  المصالحة«.  بتطبيق  وحماس  فتح  لــدى  اإلرادة 

حيويًا  يعتبر  أمــراً  الفلسطينية  الــوحــدة  إلــى  التوصل 
الحصول  إلــى  تهدف  التي  للحملة  المصداقية  إلعطاء 
توسطت  اتفاق  وفي  الفلسطينية.  بالدولة  اعتراف  على 
من  حكومة  تشكيل  على  وحماس  فتح  اتفقت  مصر  فيه 
المستقلين لبدء اإلعداد لالنتخابات التي تأجلت طوياًل. 
يصر عباس على بقاء سالم فياض وهو خبير اقتصادي 
أي  في  الوزراء  رئيس  منصب  في  الدولي  البنك  في  سابق 
وال  جديدة.  شخصية  »حماس«  تريد  بينما  مقبلة.  إدارة 
موقفه.   عن  التراجع  على  مؤشراً  الجانبين  من  أي  يبدي 
األول  أمــس  الحية  خليل  »حــمــاس«،  في  القيادي  ــال  وق
وأضاف  بفياض.  التمسك  في  الحق  له  ليس  عباس  إن 
على  ينص  ــذي  ال المصالحة  اتفاق  على  وقعنا  »نحن 
بــالــتــوافــق«.  يتم  والـــــوزراء  ــــوزراء  ال رئــيــس  اخــتــيــار  أن 
رئيس  تــرشــيــح  يمكنه  ــس  ــي ــرئ ال أن  عــلــى  فــتــح  ــر  ــص وت
عباس  إن  خاصة  لقاءات  في  مسئولون  ويقول  ــوزراء  ال
من  الغرب  مخاوف  لتبديد  بفياض  االحتفاظ  في  يرغب 
المتحدة  الواليات  تعتبرها  التي  »حماس«  مع  التحالف 
اتفاق  ــود  رك ومــع  إرهابية.  منظمة  ـــي  األوروب واالتــحــاد 
األميركية  الحملة  ــي  ف مماثل  ركـــود  هــنــاك  المصالحة 
والفلسطينيين.  إسرائيل  بين  السالم  مفاوضات  إلحياء 
مبعوثين  مع  السرية  االجتماعات  من  جولة  تحقق  ولم 

المفاوضات  مائدة  إلى  الطرفين  إعادة  بهدف  أميركيين 
يعتزم  أنــه  ـــد  األح يــوم  ــدداً  ــج م عــبــاس  ـــد  وأك ــة،  ــراج ــف ان
المقبل.  سبتمبر  في  المتحدة  األمم  من  موافقة  استصدار 
التنفيذية  للجنة  مشترك  اجتماع  ــالل  خ عباس  ــال  وق
حركة  عليها  تهيمن  -التي  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
يقول  من  هناك  »الزال  لفتح  المركزية  واللجنة  فتح- 
الذهاب  ولكن  مــنــاورة  قضية  القضية  وإن  نتكتك  إننا 

المفاوضات«.  فشلت  إذا  منه  البد  أمر  المتحدة  األمم  إلى 
الستئناف  مقبول  مشروع  يأتنا  لم  اآلن  »وحتى  وتابع 
أساس  وعلى  الدولية  الشرعية  أساس  على  المفاوضات 
هذا  مثل  يأت  لم  اآلن  إلى  االستيطان...  ووقف  الدولتين 
الذهاب  خيارنا  سبتمبر  في  سيكون  وبالتالي  المشروع 
إلى األمم المتحدة للحصول على قرار بعضوية فلسطين 
لـ  فلسطيني  مبعوث  وقال  الدولية«.  المؤسسة  هذه  في 

عطالت  أخذ  من  ممنوعون  الدبلوماسيين  إن  »رويترز« 
في  لحملتهم  يستعدون  بينما  المقبلة  األسابيع  خالل 
من  ــدداً  ع الوفود  تــزور  أن  المقرر  من  وإن  المتحدة  األمــم 
في  للمبادرة  المساندة  على  الحصول  لمحاولة  ــدول  ال

سبتمبر. 
 وعلى الرغم من أن من المتوقع أن يلقى الفلسطينيون 
المتحدة  الـــواليـــات  فـــإن  ـــة  دول مــئــة  ــن  م أكــثــر  ــن  م ــًا  ــم دع
)الفيتو(  النقض  ــق  ح اســتــخــدام  اعــتــزامــهــا  ــت  ــح أوض
مجلس  فــي  الــصــدد  بهذا  قــرار  أي  على  التصديق  لمنع 
على  تحكم  أن  الــمــرجــح  ــن  م خــطــوة  ــي  ف ــي  ــدول ال ـــن  األم
بالفشل.  المتحدة  األمم  في  العضوية  استصدار  جهود 
ورفضت »حماس« مثل هذه المناورات في األمم المتحدة 
وتحذر من أنها لن تجلب للفلسطينيين أية منفعة. وقال 
وفي  الفشل«.  سيحصد  السراب  على  يراهن  »من  الحية 
هذه  اتخاذ  يؤيدون  »حماس«  مسئولي  بعض  أن  حين 
إن  عالنية  يقولون  فإنهم  المتحدة  األمــم  فــي  الخطوة 
فعل  رد  إلى  سيؤدي  حماس  مع  المصالحة  تطبيق  عدم 
غالبية  االضطرابات  اجتياح  ومع  الشوارع.    في  عكسي 
األراضي  كانت  الجاري  العام  في  العربي  العالم  أنحاء 
المصالحة  اتفاق  قبيل  لكن  نسبيًا.  هادئة  الفلسطينية 
كل  في  االحتجاجات  استعرت  نيسان  أبريل/   27 في 
بين  االنقسام  بإنهاء  للمطالبة  وغزة  الغربية  الضفة  من 
االلتزامات  تنفيذ  عدم  إن  سكان  ويقول  »حماس«.  و  فتح 
القيادي  وقــال  المشاعر.  يؤجج  أن  الممكن  من  المعلنة 
في فتح بالضفة الغربية، صبري صيدم إنه إذا لم يعين 
تصديق  عــن  الــنــاس  فسيتوقف  قريبًا  ــوزراء  ــل ل رئيس 

ساساتهم وسرعان ما ستحدث مظاهرات.

§  غزة - رويترز

زالت  ما  الخصومة  من  سنوات  إلنهاء  المفاجئ  المصالحة  اتفاق  إعللان  من  شهرين  بعد   [
تنفيذ  عن  عاجزتان  وهما  فتح  وحركة  )حماس(  اإلسامية  المقاومة  حركة  بين  قائمة  الخافات 

حتى أسهل األجزاء في االتفاق. 

 محمود عباس و إسماعيل هنية في جلسة خاصة للبرلمان في مدينة غزة     )أ.ف.ب(

المعارك على الحدود الباكستانية األفغانية قد تعيق محادثاتهما مع أميركا
§  إسالم آباد - رويترز

وأفغانستان  باكستان  بين  حدودية  معارك  تلقي  أن  المتوقع  من   [
أمس  المتحدة  الواليات  مع  الدولتان  أجرتها  محادثات  على  بظاللها 

)الثلثاء( لوضع خطط للمصالحة مع »طالبان«. 
 470 بــإطــالق  باكستان  قــرضــاي  حامد  األفــغــانــي،  الرئيس  واتــهــم   
في  الماضية  الثالثة  األسابيع  خالل  أفغانستان  شرق  على  صاروخًا 
إنه  باكستان  وقالت  الخطرة.  الحدودية  المنطقة  في  للمعارك  تصعيد 
مالحقتها  أثناء  الحدود  عبرت  عارضة«  قذائف  »بضع  أن  المحتمل  من 
القتال  تصاعد  ــرز  ــب وي األمــنــيــة.  قــواتــهــا  هــاجــمــوا  ــن  ــذي ال المتشددين 
وأفغانستان  لباكستان  القبلية  البشتون  مناطق  بين  الــحــدود  على 
الصعوبات التي تلقاها الدول الثالث في سعيها إليجاد تسوية سياسية 

للحرب األفغانية التي مضى عليها عشر سنوات. 
 وقال المحلل السياسي في المركز األفغاني االستشاري التحليلي في 
جدول  في  شيء  أهم  أن  »أعتقد  مجدا  وحيد  كابول،  األفغانية  العاصمة 
محادثات  أمس  وأجريت  الحدود«.  على  الموقف  هو  المرة  هذه  األعمال 
باكستان  خارجية  ووزيــري  جروسمان  مارك  األميركي،  المبعوث  بين 
أوباما  باراك  األميركي،  الرئيس  أعلن  أن  منذ  األولى  وهي  وأفغانستان 
أفغانستان  ــن  م األميركية  ــوات  ــق ال لسحب  خطة  الــمــاضــي  ــوع  ــب األس
مع  محادثات  إجراء  ذلك  يصاحب  أن  على  متوقعًا  كان  مما  أسرع  بشكل 
»طالبان«. وقال جروسمان في مؤتمر صحافي إن االجتماع »هو وسيلة 
لتنسيق جهود التصالح وأيضًا وسيلة ألفغانستان والواليات المتحدة 
باكستان  دعــم  تنهي  أن  الباكستانية...  للحكومة  بوضوح  يقوال  ألن 
وتتهمها  أفغانستان  على  باللوم  باكستان  وتلقي  اآلمنة«.  للمالذات 
في  خصوصًا  و  الحدود،  من  األفغاني  الجانب  على  متشددين  بإيواء 
تالحق  حين  مضادة  لهجمات  قواتها  يعرض  ما  الشرقي  كونار  إقليم 

المتشددين في مناطق قبائل البشتون. 
والواليات  وأفغانستان  باكستان  من  كبار  عسكريون  قادة  واجتمع   
على  الموقف  الستعراض  الماضي  االثنين  ــوم  ي كــابــول  فــي  المتحدة 
كياني  أشفق  الجنراالت  إن  الباكستاني  للجيش  بيان  وقــال  الحدود. 

فعالية  تحسين  سبل  بحثوا  بترايوس  وديفيد  كريمي  محمد  وشير 
الالزمة  الخطوات  أيــضــًا  »نوقشت  قوله  البيان  وأضـــاف  العمليات. 
لتحسين التنسيق وتعزيز التعاون لتفادي سوء الفهم فيما يتعلق بأمن 

الحدود«.
القوات  عثرت  أن  بعد  سمعتها  تضررت  التي  باكستان  وتحرص    
أبوت  بلدة  في  وقتلته  الدن  بن  أسامة  »القاعدة«  زعيم  على  األميركية 

أن  تظهر  أن  على  الماضي  أيــار  مايو/  من  الثاني  في  الباكستانية  آبــاد 
بوسعها أن تلعب دوراً إيجابيًا في مساعدة الواليات المتحدة على إعادة 
من  باكستان  طلبت  ولطالما  المجاورة.  أفغانستان  دولة  إلى  االستقرار 
تسوية  إلى  للتوصل  »طالبان«  مع  محادثات  إجراء  المتحدة  الواليات 
اإلسالمي  التمرد  يذكي  إنــه  تقول  والــذي  األفغاني  للصراع  سياسية 
وبدأت  هذه  النظر  وجهة  من  المتحدة  الواليات  واقتربت  أراضيها.  داخل 

مطالبها  إن  قائلة  موقفها  من  وخففت  »طالبان«.  مع  تمهيدية  محادثات 
بتنظيم  صالتهم  ويقطعوا  العنف  الــمــتــشــددون  ينبذ  ــأن  ب الــخــاصــة 
ستتمخض  نتائج  كلها  هي  األفغاني  الدستور  ويحترموا  »القاعدة« 
العام  باكستان  طرحته  اقتراح  وهو  شروطًا  وليست  المفاوضات  عنها 

الماضي. 
 وقال مسئول عسكري كبير »من الناحية االستراتيجية الدولتان في 

صفحة واحدة. هناك قضايا على مستوى العمليات والتكتيكات«. 
مع  مصالحة  ــى  إل الــتــوصــل  ــل  أج ــن  م األفــغــانــي  الــرئــيــس  ويضغط   
وأفغانستان  باكستان  تتبنى  سنوات  عشر  خالل  مرة  وألول  »طالبان« 
انعدام  لكن  سياسية،  تسوية  إلى  السعي  سياسة  المتحدة  والواليات 
والواليات  باكستان  بين  العالقات  صعيد  على  كبير  األطراف  بين  الثقة 
وقال  وأفغانستان.  باكستان  بين  العالقات  صعيد  وعلى  المتحدة 
العاصمة  ــي  ف صحافي  مؤتمر  ــي  ف جــروســمــان  ــي،  ــرك ــي األم المبعوث 
ــى  األول ــاالت  ــص االت ــن  م استبعدت  باكستان  إن  ــول(  ــاب )ك األفغانية 
الحكومة  ــارك  ــش ت ــم  ل اآلن  »حــتــى  وأضـــاف  ــان«،  ــب ــال »ط ـــ  ب لواشنطن 
الــواليــات  وتــرفــض  اآلن«.  ــى  وإل تمامًا  العملية  ــذه  ه فــي  الباكستانية 
وتقصر  السياسية  الــتــســويــة  ــي  ف الــمــتــشــدديــن  ــل  ك إشــــراك  الــمــتــحــدة 
عمر  محمد  المال  يتزعمها  التي  األفغانية  »طالبان«  على  محادثاتها 
على  وتضغط  أفغانستان.  شرق  في  النشطة  حقاني  شبكة  مستبعدة 
الستهداف  القبلية  المنطقة  في  العسكرية  عملياتها  لتوسيع  باكستان 
في  للقتال  كــقــاعــدة  الباكستانية  األراضــــي  يستخدمون  متشددين 
محادثات  إليها  تطرقت  تكون  أن  المتوقع  من  قضية  وهي  أفغانستان 
ستعطي  وإنــهــا  بأعباء  محمل  جيشها  إن  باكستان  وتــقــول  األمـــس.  
إن  باكستان  وتقول  مواطنيها.  يقتلون  متشددين  لمحاربة  األولــويــة 
الجانب  إلى  لجأوا  الباكستانية«  »طالبان  في  قادة  بينهم  من  متشددين 
من  لطردهم  عسكرية  عمليات  الجيش  شن  حين  الحدود  من  األفغاني 

المناطق القبلية. 
أطهر  جنرال  الميجر  الباكستاني،  الجيش  باسم  المتحدث  ــال  وق  
عباس »منذ فترة ونحن نبرز وجود مالذات آمنة عبر الحدود. يجب فعل 

شيء حيال هذا«.

 مقاتلو حركة طالبان والدور المنتظر في المصالحة األفغانية      )أ.ف.ب(

تايلند تتجه إلى مفترق طرق في االنتخابات العامة األحد المقبل

الديمقراطي  الــحــزب  هما  الرئيسيان  المتنافسان   
الذي تأسس قبل 65 عامًا والذي أصبح يمثل المؤسسة 
زعيمه  ــاع  ــط ــت اس الــــذي  ـــاي  ت بــيــو  وحــــزب  الــعــســكــريــة 
عن  السياسي  مشواره  بدء  شيناواترا  تاكسين  الفعلي، 
في  مهم  آخــر  العــب  هناك  القائم.  الوضع  تغيير  طريق 
هذه االنتخابات وهو الجيش الذي قام بـ 18 انقالبًا على 
أطاح  ــذي  ال االنقالب  آخرها  الماضية  عامًا   79 لـ  مــدى 
أيلول  سبتمبر/  فــي  تاكسين  ـــذاك،  آن ـــوزراء  ال برئيس 
الجنرال  للجيش،  العام  القائد  وأبــدى   .2006 العام 
باالنتخابات.  شــديــداً  اهتمامًا  أوتــشــا  تشان  بــرايــوث 
في  التلفزيون  شاشة  عبر  التايلنديين  برايوث  دعا  فقد 
لصالح  التصويت  إلى  الجاري  الشهر  من  عشر  الرابع 
ــي االنــتــخــابــات، )والــتــصــويــت(  ــاس الــجــيــديــن« ف ــن »ال
»الناس  أن  ويعتقد  الملكية.  إلى  إشارة  في  »للمؤسسة« 
الجيدين« ليس المقصود بهم مرشحو حزب بيو تاي في 

ضوء الكراهية الشديدة التي يكنها برايوث لتاكسين. 
ــه إلــى  ــارت ــدد فـــإن إش ــص ــي هـــذا ال ــا يــقــصــده ف  وأيــــًا م
انتخابية.  قضية  إلى  الملكية  حولت  قد  »المؤسسة« 
بجامعة  الــســيــاســيــة  الــعــلــوم  ــاذ  ــت أس جــعــل  ـــر  األم هـــذا 
يقول  بونجسودهيراك  تيتينان  شولاللونجكورن، 
المقبل  ــوز  ــم ت ــو/  ــي ــول ي ــن  م ــث  ــال ــث ال ــي  ف ــات  ــاب ــخ ــت »االن
ملكي  لنظام  ــرب  أق كنا  إذا  ما  بالضرورة  لنا  ستوضح 

النظام  برايوث  الجنرال  أقحم  لقد  ديمقراطي.  نظام  أم 
التصويت  على  المواطنين  بحثه  االنتخابات  في  الملكي 
من  النصيحة  ــذه  ه أن  ــع  ــواق وال الــجــيــديــن«.  »لــلــنــاس 
تايلند،  شرق  شمال  في  السكان  جعلت  الجيش  جانب 
تاي  بيو  حــزب  ومعقل  بالبالد  منطقة  أفقر  يعد  ــذي  وال
في  تاكسين  تبناها  التي  الشعبوية  السياسات  منذ 
في  كثيراً  يفكرون  للوزراء،  رئيسًا  كان  عندما  المنطقة 
خون  بجامعة  االجتماعية  العلوم  أستاذ  يقول  إذ  األمر. 
أن  »أظــن  برومفانج  بوبان  المنطقة،  في  الكائنة  كاين 
يحدث  ماذا  لكن  للديمقراطيين  تأييده  على  مؤشر  هذا 
وهناك  أيضًا«.  للجيش  كارثة  ذلك  يمثل  قد  خسروا.  لو 
المقاعد  بمعظم  الديمقراطيون  يفوز  أال  كبير  احتمال 
استطالعات  كــافــة  أظــهــرت  فقد  ـــد.  األح انتخابات  فــي 
الديمقراطي  الــحــزب  على  ــاي  ت بيو  ــزب  ح تقدم  الـــرأي 
من  مــقــعــداً   23 بـــ   ــر  ــي األخ فــاز  حيث  بــانــكــوك  ــي  ف حتى 
في  ــرة  ــي األخ العامة  االنتخابات  فــي   27 مقعداً  أصــل  
بالحزب  مسئواًل  أن  بل   .2007 األول   كانون  ديسمبر/ 
لو  محظوظًا  سيكون  الحزب  بأن  اعترف  الديمقراطي 
من  األخيرة  األسابيع  وفي  بانكوك.  في  مقعداً   11 بـ  فاز 
حملته يضغط رئيس الوزراء زعيم الحزب الديمقراطي، 
في  الفوز  استعادة  أجل  من  بشدة  فيجاجيفا  أبهيسيت 
حاشد  انتخابي  مؤتمر  في  أبهيست  عمد  فقد  بانكوك. 

راتشابرآسونج  طريق  على  عقد  الماضي  الخميس  يوم 
ـــان مــســرحــا اًلحــتــجــاجــات  ــــذي ك ــط الــمــديــنــة وال ــوس ب
ــع الــعــام  ــي ــاب ــرت ســتــة أس ــم ــت مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة اس
راح  التي  االضــطــرابــات  فــي  الــلــوم  إلــقــاء  ــى  إل الماضي، 
يذكر  مباشر.  بشكل  تاكسين  شخصًاعلى   92 ضحيتها 
حل  إلى  أبهيست  دعوة  شهدت  التي  المظاهرات  تلك  أن 
أسابيع  بعد  حدثت  مبكرة  انتخابات  وإجراء  البرلمان 
مليار   46 بمصادرة  العليا  المحكمة  من  قرار  صدور  من 
تاكسين  عائلة  أصـــول  مــن  دوالر(  مليار  )5ر1  بــاهــت 
الهدف  أن  أبهيست  وزعــم  السلطة.  باستغالل  إلدانته 
العفو  نيل  هو  االنتخابات  من  تاي  بيو  لحزب  الرئيسي 
عامين  لمدة  السجن  عقوبة  يواجه  الــذي  تاكسين  عن 

واســتــرداد  بالفساد  إلدانــتــه 

منذ  ــارج  ــخ ال فــي  يعيش  الــذي  تاكسن  ـــار  وأش ــه.  ــوال أم
يود  ــه  أن ــى  إل العقوبة  لتجنب   2008 الــعــام  منتصف 
فوز  أن  بيد  المقبل.  ديسمبر  بحلول  تايلند  إلى  العودة 
فوزه  حال  في  حتى  به  مسلمًا  أمراً  يعد  ال  تاي  بيو  حزب 
بمعظم المقاعد. إذ إن في حال فوز حزب بيو تاي بمعظم 
واضحة  غالبية  إحــراز  من  تمكنه  عدم  مع  لكن  المقاعد 
تكوين  ــدوره  ــق م ــي  ف سيظل  الــديــمــقــراطــي  ــزب  ــح ال ــإن  ف
من  الـــتـــحـــرك  ـــــذا  وه ـــالف  ـــت ائ

بيو  حــزب  ناخبي  يدفع  قد  لكن  الجيش  طمأنة  شـأنه 
بــانــكــوك  ــــوارع  ش ـــى  إل الـــخـــروج  ـــى  إل المحبطين  ـــاي  ت

للتظاهر مرة أخرى.

رئيس وزراء تايلندأبهيست فيجاجيفا خال حملة انتخابية       )أ.ف.ب( 

§ بانكوك - د ب أ

على  تللؤدي  لن  المقبل  األحللد  يللوم  إجللراؤهللا  المقرر  العامة  االنتخابات  إن  المحللون  يقول   [
األرجح إلى وضع حد سريع لحالة الفوران السياسي التي تعاني منها تايلند طيلة األعوام الخمسة 
الماضية. وسوف يدلي زهاء 47 مليون تايلندي تنطبق عليهم شروط التصويت بأصواتهم حول 

مستقبل بادهم التي باتت في مفترق طرق اآلن.
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الكويت تضبط خلية تخريب 
تابعة لبلد عربي مضطرب

ألقت  البالد  في  األمنية  األجهزة  أن  كويتية  مصادر  أعلنت   [
دولة  استخبارات  تتبع  وتجسس،  تخريب  خلية  على  القبض 
واالحتجاجات  االضــطــرابــات  من  موجة  حاليًا  تشهد  عربية 
إضافة إلى عناصر تتبع أحد األحزاب المسلحة في دولة عربية 
تخريبية  عمليات  لتنفيذ  آخرين  أشخاص  مع  تستعد  أخــرى، 
خلط  ــدف  ــه »ب وذلـــك  المنطقة،  دول  ــن  م وعـــدد  الــكــويــت  داخـــل 
من  ــى  األول الدولة  في  يجري  عما  العام  ــرأي  ال وإبعاد  األوراق 

أحداث دامية«.
الكويتية  »الجريدة«  لصحيفة  المطلعة  المصادر  وقالت 
الذين  »األشخاص  إن  )الثلثاء(  أمس  اإللكتروني  موقعها  في 
والحزب،  باالستخبارات  صلة  على  بأنهم  اعترفوا  اعتقلوا 
الكويت  في  يجري  عما  المعلومات  بجمع  مكلفون  حاليًا  وأنهم 
الداخلية  وزارة  منع  يتضمن  تقريراً  أرســلــوا  وأنهم  تحديداً، 
ضمن  وتصنيفهم  الــبــالد،  ــول  دخ من  بلدهم  لرعايا  الكويتية 
التقرير  تضمن  كما  الكويت،  دخول  من  الممنوعة  الخمس  الدول 
وتأييده  بلدهم،  فــي  ـــداث  األح مــن  ــة  األم مجلس  موقف  أيــضــًا 

للثوار ومطالبة بعض أعضائه بطرد السفير«.
أيضًا  اعترفوا  المجموعة  أعضاء  أن  إلى  المصادر  وأشــارت 
بأنهم صوروا أماكن حيوية في البالد، وكذلك صوروا التظاهرة 
بالصوت  بلدهم  في  الحاكم  النظام  ضد  نظمت  التي  األخيرة 
والصورة. وأوضحت أن أفراد المجموعة، وهم سبعة أشخاص 
واثنان  اضطرابات  تشهد  التي  الدولة  جنسية  يحملون  منهم   5
مجاميع  هناك  ــأن  ب أيضًا  اعترفوا  المسلح،  الحزب  يتبعان 
وأنهم  يعرفونها،  ال  لكنهم  ــط،  ــخ ال نفس  على  تعمل  ـــرى  أخ
بلدهم،  سفارة  في  ارتباط  ضابط  إلــى  التقارير  هــذه  يسلمون 
لجهاز  مخصص  موقع  ــى  إل »اإلنــتــرنــت«  عبر  إرسالها  يتم  أو 

االستخبارات.
وأفادت بأن الموقوف ورئيس المجموعة »أ. م« اعترف كذلك 
ــة  ودول وبلده  الكويت  بين  مكوكية  ــالت  رح يجري  ــان  ك بأنه 
وتلقي  المعلومات  ــال  ــص وإي التنسيق  بــهــدف  أخـــرى  عربية 
أن  نفسها  المصادر  من  »الجريدة«  وعلمت  الجديدة.  التعليمات 
إحدى  من  استخباراتيًا  تقريراً  تلقت  البالد  في  األمنية  األجهزة 
الدول الخليجية، يفيد بوجود مثل هذه العناصر التخريبية في 
الدول  إحدى  استخبارات  تنظيميًا  بعضها  يتبع  والتي  البالد 
عربية  دولــة  في  مسلحًا  حزبًا  يتبع  اآلخــر  والبعض  العربية، 

ثانية.

البرلمان السوداني يطالب 
بمراجعة العالقات مع واشنطن

] طالب المجلس الوطني )البرلمان( السوداني بمراجعة عالقة 
الواليات  مع  للتعامل  موحدة  سياسة  ووضع  بواشنطن  الخرطوم 
أمس  اإللكتروني  موقعها  في  السودانية  اإلذاع��ة  ونقلت  المتحدة. 
)الثلثاء( عن رئيس المجلس، أحمد إبراهيم الطاهر قوله إن المجلس 

سيتخذ األسبوع المقبل قرارًا بهذا الخصوص.
لمناقشة  خصصت  أم��س  للبرلمان  جلسة  في  الطاهر،  ووج��ه 
العالقات  لجنة  ال��س��ودان،  ح��ي��ال  األم��ي��رك��ي  الكونغرس  م��واق��ف 
الفترة  خ��الل  األميركية  السودانية  العالقات  ب��دراس��ة  الخارجية 
المؤتمر  لنواب  البرلمانية  الكتلة  رئيس  طالب  جانبه  من  الماضية. 
الواليات  مع  التعاون  عائد  بمراجعة  الدين  صالح  غازي  الوطني، 
المتحدة في المجاالت األمنية والسياسية واإلنسانية وتطبيق مبدأ 
مراجعة،  إلى  تحتاج  األميركية  السياسة  إن  وقال  بالمثل،  التعامل 
السودانية  العالقات  في  الشعبي«  »البعد  وج��ود  أهمية  إلى  منوها 

األميركية.
مصطفى  السوداني،  الرئيس  مستشار  قال  ذاته،  السياق  وفي 
عثمان إسماعيل إن مجموعات ضغط »محدودة وصغيرة وعدائية« 
واإلدارة  ال��ك��ون��غ��رس  ع��ب��ر  ال���ق���رارات  ت��م��ري��ر  م��ب��االة  ب��ال  ت��م��ارس 
المعايير«  »ازدواجية  واستعرض  السودان،  لمحاصرة  األميركية 
في  جديته  رغم  »على  السودان  مع  التعامل  في  األميركية  ل��إدارة 
وأكد  المتحدة.  ال��والي��ات  مع  وتحسينها«  عالقاته  في  الهوة  ردم 
إسماعيل على ضرورة إعادة النظر في هذه العالقات بما يخدم أمن 

وسيادة البالد.

مرشح جمهوري ينتقد موقف 
أوباما من »الربيع العربي«

§ واشنطن - رويترز

األميركي  الجمهوري  الرئاسة  مرشح  ألقى   [
في  خطابًا  )الثلثاء(  أم��س  بولنتي  تيم  المحتمل، 
ن��ي��وي��ورك وص��ف��ه م��ن��ظ��م��و ح��م��ل��ت��ه ب��أن��ه خ��ط��اب 
األميركي  الرئيس  موقف  فيه  انتقد  مهم  سياسي 

العربي«.  »الربيع  من  أوباما  باراك  الديمقراطي، 
نشرتها  ال��ت��ي  ال��خ��ط��اب  م��ق��ت��ط��ف��ات  وك��ش��ف��ت   
فشل  أوباما  إن  سيقول  بولنتي  أن  مسبقًا  حملته 
للتعامل  متجانسة«  فعالة  »استراتيجية  تطبيق  في 
م���ع االن��ت��ف��اض��ات ف���ي ش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا وال��ش��رق 
»ك��ان  أوب��ام��ا  أن  المقتطفات  ف��ي  وج��اء  األوس���ط. 
واضح  فهم  األغلب  في  ويعوزه  وبطيئ  مقدام  غير 

بمبادئنا«.  واضح  والتزام  لمصالحنا 
وق�����ال ب��ول��ن��ت��ي ح���اك���م م��ي��ن��ي��س��وت��ا ال��س��اب��ق 
الواليات  توضح  أن  الضروري  من  إنه  المحافظ 

إلسرائيل.  الصريح  دعمها  المتحدة 
وج���اء ف��ي ال��م��ق��ت��ط��ف��ات »ال��س��الم اإلس��رائ��ي��ل��ي 
تسلم  ال��ذي  ال��ي��وم  م��ن  اآلن  أب��ع��د  ه��و  الفلسطيني 
أن  بالضرورة  ليس  لكن  السلطة.  أوباما  باراك  فيه 
السالم  أن  ندرك  أن  يجب  دائمًا.  موقفًا  هذا  يصبح 
أميركا  أن  المنطقة  في  فرد  كل  فهم  إذا  إال  يتحقق  لن 

إسرائيل«. مع  بقوة  تقف 
المرشحين  وس��ط  ال��ب��روز  بولنتي  وي��ح��اول   
ال��ح��زب  بترشيح  ال��ف��وز  أم��ل  ع��ل��ى  الجمهوريين 
ل��خ��وض ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة ال��ع��ام 
حصل  أن���ه  أظ��ه��ر  ل��ل��رأي  اس��ت��ط��الع��ًا  ل��ك��ن   2012
الجمهوريين  م��ن  فقط  المئة  ف��ي  ستة  تأييد  على 
 23 على  رومني  ميت  حصل  بينما  أي��وا  والي��ة  في 
في   22 على  باتشمان  ميشيل  وحصلت  المئة  في 

. لمئة ا

نجاة وزيرة عراقية سابقة من محاولة اغتيال في كركوك

 الجيش األميركي ينتقد القضاء العراقي لتبرئته ثالثة من»اإلرهاب«
أمس  األمــيــركــي  الجيش  انتقد   [
الثلثاء )28 يونيو/ حزيران 2011( 
لتبرئته  العراقي  القضاء  بيان  فــي 
ــــاب  ــم االره ــه ــة أشـــخـــاص مـــن ت ــالث ث
ساعتين،  استغرقت  محاكمة  أثناء 
ــح خـــاللـــهـــا لــلــمــســئــولــيــن  ــم ــس لــــم ي
اإلدالء  ــن  ــي ــي ــرك ــي األم ــن  ــي ــري ــك ــس ــع ال

بشهاداتهم.
ـــوة  »ق إن  لــلــجــيــش  بـــيـــان  وأفــــــاد 
محمد  عــلــى  الــقــبــض  ــت  ــق أل أمــيــركــيــة 
سنيوي  هــاشــم  ومنيف  لفتة  ســالــم 
مارس/   14 في  صابر  عبيد  وسعيد 
الــســريــع  ــق  ــري ــط ال مــن  ــرب  ــق ــال ب آذار 
بغداد  جنوب  الهاشمية  منطقة  فــي 
عن  تحكم  وجهاز  قنبلة  وبحوزتهم 
بعد؛ استعداداً لتفجيرها على سيارة 
إلى  تسليمهم  ــم  »ت ـــاف  وأض مـــارة«. 

السلطات العراقية لمحاكمتهم«.
»الـــقـــاضـــي  أن  ـــان  ـــي ـــب ال وتــــابــــع 
ــم  ــه ــت ــع ال ــي ــم ــم مــــن ج ــه ــت ــرئ ــب ـــــرر ت ق
التي  المحاكمة  بعد  إليهم  الموجهة 
 20 ــن فــقــط فـــي  ــي ــت ــاع اســـتـــمـــرت س
 100( الحلة  ــي  ف ــران  ــزي ح يــونــيــو/ 
يسمح  ولم  بغداد(  جنوب  كيلومتراً 
األميركيين  العسكريين  للمسئولين 

لإلدالء بشهادتهم«.
المدرع  الفرسان  فــوج  قائد  ــال  وق
»نحن  ريجنالد  ــن  ال العقيد  الثالث 
ــرار  ق ــن  م عميقة  أمـــل  بخيبة  نشعر 
»اإلفــــراج  أن  وأضــــاف  الــمــحــكــمــة«. 
دون  ــم  ــه ب الــمــشــتــبــه  مـــن  ــة  ــالث ث عـــن 

على  ــور  ــث ــع ال بــعــد  عــادلــة  مــحــاكــمــة 
نية  مــع  الــجــريــمــة  ــرح  ــس م فــي  أدلــــة 
إلى  يــهــدف  األذى  ــاب  ــك الرت ــة  ــح واض
بالقانون،  واالستهانة  الضرر  إلحاق 
مصالح  تخدم  خطيرة  رسالة  ويعد 
حرية  لزعزعة  اإلرهابيين  أو  األعــداء 

العراق«.
التي  الهاشميات  منطقة  وتشهد 
ــوت  ــم ـــرب مـــا يــســمــى مــثــلــث ال ــع ق ــق ت
الميليشيات  من  لعدد  نشاطًا  سابقًا، 

المسلحة.
األعلى  القضاء  باسم  الناطق  لكن 
قال  البيرقدار  الستار  عبد  القاضي 
هو  ــل  ــي ــدل »ال إن  بـــرس«  »فـــرانـــس  ـــ  ل
القاضي«.  إليه  يستند  الذي  المعيار 
فإن  ــة  أدل هناك  تكن  لم  »إذا  ــح  وأوض
المشتبه  عن  لإلفراج  مضطر  القاضي 

به.

المحكمة  ــدت  أي ــر،  آخ صعيد  على 
ــا األمـــيـــركـــيـــة رفـــــض دعــــوى  ــي ــل ــع ال
شركتين  موظفي  إن  تزعم  قضائية 
شاركوا  الدفاع  وزارة  مع  متعاقدتين 
عراقيين  معاملة  وإساءة  تعذيب  في 

في سجن أبو غريب بالعراق. 
ـــاة االســتــئــنــاف  ـــض ـــق ــــــض ال ورف
 250 ــــن  م مــجــمــوعــة  ــــن  م ـــدم  ـــق ـــم ال
في  النظر  ــادة  ــإع ب يطالبون  عــراقــيــًا 
ـــد شـــركـــة »ســـي.ايـــه. قــضــيــتــهــم ض
ــي  ــت ــــــي.آي انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال« ال س
غريب  أبــو  سجن  في  محققين  قدمت 
إل3-  لشركة  التابعة  تيتان  ووحدة 
ــز الــتــي  ــج ــدن ــول كــومــيــونــيــكــيــشــنــز ه
للجيش  فــوريــيــن  مترجمين  قــدمــت 

األميركي. 
 2004 الــعــام  الـــدعـــوى  ورفــعــت 
إنهم  قالوا  الذين  العراقيين  عن  نيابة 

للتعذيب  تــعــرضــوا  ــم  ــه ــارب أق أو  ــم  ه
االحتجاز  أثــنــاء  المعاملة  إســـاءة  أو 
سجن  فــي  ــي  ــرك ــي األم الــجــيــش  ـــدى  ل
إن  ــوا  ــال وق ــداد.  ــغ ب خــارج  غريب  ــو  أب
المتعاقدتين  الــشــركــتــيــن  مــوظــفــي 
وهــو  المعاملة  إســــاءة  ــي  ف ــوا  ــارك ش
القضاة  وامتنع  الشركتان.  نفته  زعم 
محكمة  حــكــم  فــي  الــنــظــر  ــــادة  إع عــن 
الدعوى  رفضت  اتحادية  استئناف 
بحصانة  تتمتعان  الشركتين  ألن 

وألنهما متعاقدتان مع الحكومة. 
الشرطة  أعلنت  آخــر،  صعيد  على 
اإلعمار  وزيرة  إصابة  أمس  العراقية 
ـــي  ــة بـــيـــان دزي ــق ــاب ــس ــــان ال ــــك واإلس
استهدفها  بقنبلة  هجوم  إثر  بجروح 
بالنفط  الغنية  كركوك  مدينة  قــرب 

شمال بغداد.
ــي الــشــرطــة أن  ــدر ف ــص وأوضــــح م
سيارة  هاجموا  مجهولين  »مسلحين 
الطريق  عــلــى  ــة  ــدوي ي بقنبلة  ـــي  دزي
الـــعـــام قــــرب طــوزخــرمــاتــو جــنــوب 
بــغــداد«.  ــى  إل توجهها  أثــنــاء  كــركــوك 
عن  أســـفـــر  ـــوم  ـــج ـــه »ال أن  ــــــاف  وأض
بجروح  سائقها  وإصــابــة  إصابتها 

واحتراق السيارة التي كانت تقلها«.
من  اآلالف  ــات  ــئ م ــا  ــي أح ـــك،  ذل الـــى 
موسى  اإلمــام  وفاة  ذكرى  العراقيين 
الكاظمية  منطقة  ــي  ف )ع(  الــكــاظــم 
ــددة من  ــش ـــــراءات أمــنــيــة م وســـط إج
ــًا لـــوقـــوع أيــة  ــب ــس ــح الـــســـلـــطـــات؛ ت

هجمات.

حشود كبيرة في منطقة الكاظمية أمس وسط إجراءات أمنية مشددة    )أ.  ف. ب(

ليبرمان يؤكد أن المشاركين في قافلة المساعدات لغزة يسعون إلى الدم

منظمون: تعرض إحدى سفن »أسطول الحرية 2« للتخريب
§ أثينا، القدس المحتلة - أ ف ب، د ب أ 

أن  المقرر   ،»2 الحرية  »أســطــول  منظمو  قــال   [
 28  ( الثلثاء  أمس  غزة،  قطاع  إلى  مساعدات  يحمل 
األسطول  سفن  إحدى  إن   ،)2011 حزيران  يونيو/ 
ميناء  من  انطالقه  من  أيام  قبل  للتخريب  تعرضت 
المتضامنين  الناشطين  مئات  ويعتزم  يوناني. 
والــواليــات  وكــنــدا  اليونان  مــن  الفلسطينيين،  مــع 
البحر  عبر  برحلة  القيام  أخـــرى،  ودول  المتحدة 
ــن األســطــول  ــف ــن س ــت ــى م ــل ــط إلـــى غـــزة ع ــوس ــت ــم ال
نحو  تحمالن  شحن  سفينتي  تضم  التي  العشر، 
وسيارة  واألدويـــة  المساعدات  من  طن  آالف  ثالثة 
االسمنت،  ــن  م وكــمــيــات  التجهيز  كاملة  ــاف  ــع إس
المفروض  اإلسرائيلي  البحري  للحصار  تحٍد  في 
الناشطون،  ويقول  سنوات.  اربع  منذ  القطاع  على 
اليونان،  من  مختلفة  موانئ  من  ينطلقوا  أن  المقرر 

سلمية. عمليتهم  إن  المقبل،  الجمعة  أو  الخميس، 
اإلثنين  اإلســرائــيــلــيــة  األمــنــيــة  الــحــكــومــة  ـــرت  أم
المساعدات  أسطول  بوقف  اإلسرائيلية  البحرية 
غزة  قطاع  إلى  األسبوع  هذا  سينطلق  الذي  الدولي 
المفروض  الــبــحــري  الــحــصــار  لــخــرق  مــحــاولــة  فــي 
على  الناشطين  مــع  االشــتــبــاكــات  وبتجنب  عليه 

. متنه
مــأســاة  ــرار  ــك ت بــعــدم  األمــيــركــيــة  اإلدارة  ــت  ــل وأم
غزة  قطاع  الى  طريقه  في  كان  الذي  الحرية  اسطول 

النفس«. »ضبط  الى  داعية   ،2010 العام 

موشيه  االسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  نائب  ــال  وق
ــادة  إع قـــرروا  ـــوزراء  ال إن  العامة  لــإلذاعــة  يعالون 
االجانب  الصحافيين  بمعاقبة  التهديد  في  النظر 
عن  منعهم  خـــالل  ــن  م االســطــول  ــي  ف الــمــشــاركــيــن 

اعوام. عشرة  لمدة  اسرائيل  دخول 
الــوزراء  رئيس  »سمع  لالذاعة  يعالون  واضــاف 
به.  وفوجئ  أنا  وهكذا  االعالم  وسائل  عبر  القرار  عن 

القرار«. في  النظر  وإعادة  المسالة  بدراسة  سنقوم 

ــة اإلســرائــيــلــي  ــي ــارج ــخ ـــال وزيــــر ال مــن جــهــتــه ق
المشاركين  إن  الــثــلــثــاء  ـــس   أم لــيــبــرمــان  أفــيــغــدور 
ـــى كــســر الــحــصــار  ــدف إل ــه ــدات ت ــاع ــس ــي قــافــلــة م ف
»المواجهة  ــى  إل يسعون  ــزة  غ لقطاع  االسرائيلي 
للقضية  مـــنـــاصـــرون  ــاء  ــط ــش ن ـــول  ـــق وي والـــــــدم«. 
تــحــمــل  ســفــن  عــشــر  مـــن  ـــر  ـــث أك إن  ــة  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
عليه  تسيطر  ـــذي  ال غـــزة  قــطــاع  إلـــى  الــمــســاعــدات 
الممكن  من  )حــمــاس(  اإلسالمية  المقاومة  حركة 

وقبل  القادمة.  األيــام  في  أوروبية  موانئ  تغادر  أن 
يحمل  تركي  منهم  أتـــراك  نشطاء  تسعة  قتل  ــام  ع
جنود  مع  اشتباكات  في  األميركية  الجنسية  أيضا 
كانت  التي  القافلة  سفن  إحدى  اعتلوا  اسرائيليين 
وتقول  المتوسط.  البحر  ــرق  ش فــي  لغزة  متجهة 
الوصول  من  الجديدة  القافلة  ستمنع  إنها  اسرائيل 
النشطاء  على  عرضه  ليبرمان  ــرر  وك القطاع  ــى  إل
االسرائيلي  أسدود  ميناء  عبر  المساعدات  توصيل 
ليبرمان  وصــرح  المتحدة.  األمــم  أو  مصر  عبر  أو 
للتسبب  هناك  أنهم  الواضح  »من  اسرائيل  لراديو 
والــدم  الــمــواجــهــة  ــن  ع يبحثون  االســتــفــزاز...  ــي  ف

 . التلفزيون«  شاشات  على  الكثيرة  والصور 
في  اإلسرائيلية  القوات  آخراعتقلت  جانب  من 
فلسطينيًا   11 الثلثاء  صباح   من  األولى  الساعات 
»يديعوت  صحيفة  ونقلت  الغربية.  الضفة  فــي 
اإللكتروني  موقعها  في  اإلسرائيلية  ــوت«  ــرون أح
اعتقلت  اإلسرائيلية  القوات  أن  عسكرية  مصادر  عن 
وجرى  »مطلوبون«،  أنهم  بدعوى  الفلسطينيين 
في  ــن  ــي ــن واث قلقيلية  شـــرق  منهم  ــة  ــع أرب ــال  ــق ــت اع
كان  إذا  ما  االسرائيلي  الجيش  يكشف  ولم  نابلس. 
أضاف  أنــه  إال  تنظيمية،  انتماءات  أي  للمعتقلين 
المختصة  الجهات  إلى  المعتقلين  إحالة  »تم  أنه 
اإلســرائــيــلــي  الــجــيــش  ــن  ــش وي ــم«.  ــه ــع م للتحقيق 
الضفة  في  يومية  شبه  ومداهمات  اعتقاالت   حمالت 
فلسطينيين  نــشــطــاء  مــالحــقــة  ـــار  إط ــي  ف الــغــربــيــة 

بـ«المطلوبين«. يصفهم 

نشطاء يرددون هتافات بعد مؤتمر صحافي بشأن االستعدادات »أسطول الحرية 2« في أثينا               )رويترز( 

طهران تصف عدم تزويد طائراتها بالوقود بـ »عمل غير إنساني« 

إيران تواصل مناوراتها الدفاعية وتطلق 14 صاروخًا بالستيًا
§ طهران - أ ف ب، رويترز

حزيران   / يونيو   28( الثلثاء  أمس  إيران  واصلت   [
على  الــثــانــي  لليوم  ــة«  ــي ــاع ــدف »ال مــنــاوراتــهــا   )2011
المديين  من  بالستيًا  صاروخًا   14 أطلقت  إذ  التوالي، 
ــا الــمــعــتــادة  ــه ــاورات ــن ـــار م ــي إط الــقــصــيــر والــمــتــوســط ف
والواليات  إسرائيل  وردع  قوتها  استعراض  إلى  الرامية 
الجمهورية  عــلــى  عــســكــري  هــجــوم  ــن  ش ــن  ع الــمــتــحــدة 

اإلسالمية.
علي  أمـــيـــر  الـــجـــنـــرال  ـــو،  ـــج ال ســــالح  قـــائـــد  ـــن  ـــل وأع  
النظام  في  النخبة  قوة  الثوري،  الحرس  أن  حاجيزاده 
أطلق  اإليرانية  الصواريخ  برنامج  على  تسيطر  التي 
صاروخًا من طراز »قدر« المتوسط المدى )1800 كلم( 
ــزال««  »زل طــراز  من  المدى  مختلف  آخر  صاروخًا  و13 

500 كلم(. 2 )300 إلى  1 وشهاب  )400 كلم( وشهاب 
»مــنــاورات  ــار  إط في  هــذه  ــالق  اإلط عمليات  وتــنــدرج   
يقودها  ـــام  أي عــشــرة  لــمــدة  االثــنــيــن  انطلقت  دفــاعــيــة« 
هذا  مــن  بتمارين  سنويًا  يقوم  ــذي  ال الــثــوري  الــحــرس 

اإلعالم. وسائل  من  مكثفة  بتغطية  تحظى  القبيل 
الــذي  »قـــدر«  صـــاروخ  الغربيون  الخبراء  ويعتبر   
للجمهورية  اللدود  العدو  إسرائيل،  يبلغ  أن  نظريًا  يمكن 
ــط،  األوس الشرق  في  األميركية  والقواعد  اإلسالمية، 
السائل  بالوقود  المدفوع  الصاروخ  من  محسنة  نسخة 
ــغ  دون ــو-  ن ـــاروخ  ص ــن  م المقتبس  ــي  ــران اإلي  3 شــهــاب 

الشمالي. الكوري 
مقتبسة  وزلزال   2 وشهاب   1 شهاب  صواريخ  بينما 

السوفياتي. »سكود«  صاروخ  عن 
بأنها  الــمــنــاورات  هـــذه  ــت  ــف وص ــران  ــه ط أن  ـــم  ورغ  
تهدد  ال  وأنها  المنطقة«  لــدول  وصداقة  ســالم  »رسالة 
عبر  ــة  ــراح ص ــزاده  ــي ــاج ح ــرال  ــن ــج ال كــشــف  ــد«  ــل ب »أي 

القوة. استعراض  من  الهدف  التلفزيون 

نحو  »موجهة  اإليرانية  الصواريخ  إن  الجنرال  وقال   
الصهيوني«  النظام  وإلى  المنطقة  في  أميركية  أهداف 

الرسمية. األنباء  وكالة  أفادت  كما 

كلم  ألفي  مداها  يبلغ  التي  بصواريخنا  »إننا  وأضاف   
يبعد  ال  الذي  الصهيوني  النظام  إلى  الوصول  نستطيع 

1200 كلم«. عن إيران سوى 

ــن الــجــنــرال  ــل ـــرى إلـــى واشــنــطــن أع ــة أخ ــال  وفـــي رس
طائرات  عن  روس  لخبراء  كشفت  إيــران  أن  حاجيزاده 

الخليج. في  أسقطتها  طيار  بدون  أميركية 

لصنع  التكنولوجيا  »لدينا  أن  المقابل  في  أكد  لكنه   
ال  لكننا  ــم(  ــل ك ــي  ــف أل ــن  م ــر  ــث )أك مـــدى  ـــول  أط صــواريــخ 

صنعها«. نحاول  وال  نحتاجها 
اختبار  ــن  م »قلقها«  ــن  ع االثــنــيــن  فرنسا  ــت  ــرب وأع  
الجارية  المناورات  إطار  في  مقررة  بالستية  صواريخ 
ــات  إدان ســت  الــدولــي  ــن  األم مجلس  ــدر  أص ــد  وق حاليًا. 
بسبب  ــدة  ــدي ش ــة  ــي دول ــات  ــوب ــق ع عــلــى  عـــالوة  ــــران  إلي

للجدل. المثير  النووي  برنامجها 
 وفي إطار مناورات هذه السنة كشف الحرس الثوري 
لتخزين  األرض  تــحــت  مــســتــودعــا  ـــرة  م وألول  ــًا  ــض أي
صور  التلفزيون  بث  حيث  يحدد  لم  مكان  في  الصواريخ 

إطالق صاروخ قال إنه شهاب ثالثة.
تحت  مستودعات  سنة«   15 »منذ  ــران  إي وصنعت 
ــي  األراض »عبر  مناطق  عــدة  في  القبيل  هــذا  من  األرض 
قال  كما  والصحاري«  الجبال  في  الشاسعة  اإليرانية 
قليش- أصغر  الكولونيل  الــمــنــاورات،  باسم  الناطق 

خاني.
تــلــك  ــــي  ف ـــة  ـــزن ـــخ ـــم ال ــــخ  ــــواري ــــص ال أن  وأوضــــــــح   
محددة  أهــداف  على  إلطالقها  »مبرمجة  المستودعات 

سلفًا«.
وزارة  بــاســم  ــدث  ــح ــت ــم ال قــــال  آخــــر،  ســيــاق  وفــــي   
المؤتمر  في  باراست  مهمان  رامين  اإليرانية،  الخارجية 
المفروضة  العقوبات  إن  أمــس  األسبوعي  الصحافي 
التزود  الركاب  طائرات  على  صعبت  والتي  إيران  على 
وتستوجب  إنسانية«  »غير  هي  الخارج  في  بالوقود 

عليها.  الرد 
عمل  هو  بالوقود  ركاب  طائرة  تزويد  »عدم  وأضاف 
»أخطرنا  وقال  الدولية«.  األعراف  وينتهك  إنساني  غير 
يخالف  بما  ما  دولة  تصرفت  إذا  بأنه  المعنية  السلطات 
ذلك  على  ســنــرد  بــالــوقــود  الــتــزويــد  ورفــضــت  الــمــبــادئ 

الالزمة«. اإلجراءات  ونتخذ 
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ألمانيا تعلن استعدادها لدعم قوات »الناتو« بالذخيرة 

»األطلسي«: اعتقال القذافي ليس من مهمات الحلف
ــة  ــي ئ ــا ــن ــج ل ا ــة  ــم ــك ــح ــم ل ا عـــلـــنـــت  أ ــــد  ق و
ة  كر مذ ر  و صد ثنين  إل ا ي  ها ال في  لية  و لد ا
سيف  ــه  ــل ــج ن و ــي  ف ا ــذ ــق ل ا ــق  ــح ب ــف  ــي ق ــو ت
ت  ا ر ستخبا ال ا ة  جــهــز أ ئــيــس  ر و م  ســـا إل ا
بــتــهــمــة   ، ســي لــســنــو ا هلل  ا ـــد ـــب ع ــة  ــي ــب ــي ــل ل ا

. نية نسا ال ا ضد  ئم  ا جر ب  تكا ر ا
ــف  ــل ــح ل ا ســـم  بـــا ــة  ث ــد ــح ــت ــم ل ا ـــت  ل ـــا ق و
ة  و ـــد ن ـــي  ف ــو  ــك ــس ــي ــغ ن ال نـــــا  ا و طـــلـــســـي  ال ا
قـــيـــف  لـــتـــو ا ة  ـــــر ك ـــــذ م « ن  إ ـــة  ـــي ف ـــا ـــح ص
ــة  ع ــو ــم ــج ــم ل ا ـــن  م ة  ـــد ي ـــد ج ة  ر شـــــا إ ه  ــــذ ه
نــك  مــكــا  : فـــي ا لـــقـــذ ا م  ــا ــظ ن ـــى  ل ا لــيــة  و لــد ا
لسلطة  ا ــي  ف ــس  ــي ل و لمحكمة  ا ــي  ف ت  بــا

. » بلس ا بطر
ــس  ــل ب ا ــر ط تـــهـــمـــت  ا ــــر  خ آ ـــب  ن ـــا ج مـــن 

تعمل  نها  بأ لية  و لد ا ئية  لجنا ا لمحكمة  ا
ــا  ب و ر و أ و طلسي  أل ا ل  شما حلف  مة  لخد
بحق  ــف  ــي ق ــو ت ة  كــر مــذ ت  ر ــــد ص أ ــا  م ــد ــع ب
ت  عــد و و  ، في ا لقذ ا معمر  لليبي  ا عيم  لز ا
اً  نصر ر  ا لثو ا ز  حر أ فيما  ل  لقتا ا من  يد  بمز

. اً يد جد نيًا  ا ميد
ــة  ــي ئ ــا ــن ــج ل ا ــة  ــم ــك ــح ــم ل ا عـــلـــنـــت  أ ــــد  ق و
قيف  تو ة  كر مذ ر  ا ــد ص ا ثنين  إل ا لية  و لد ا
سيف  ــه  ــل ــج ن و فــي  ا لــقــذ ا ــد  ــي ــق ــع ل ا ــق  ــح ب
ت  ا ر ستخبا ال ا ة  جــهــز ا ئــيــس  ر و م  ســـا ال ا
بــتــهــمــة  ســـي  لـــســـنـــو ا هلل  ا ـــبـــد ع ــة  ــي ــب ــي ــل ل ا

. ب حر ئم  ا جر ب  تكا ر ا
ليس  ر  ا لقر ا ن  ا ل  قا لليبي  ا م  لنظا ا لكن 
ي  ــذ ل ا ــي  ــس ــل ط ال ا لــلــحــلــف  ء  ــا ــط غ « ى  ســـو

كما   » ــي ف ا ــذ ــق ل ا ل  غــتــيــا ا ل  و ــا ــح ي و ل  و حـــا
محمد  يد  لجد ا لليبي  ا ل  لــعــد ا ــر  ي ز و ل  قــا

. في صحا تمر  مؤ ل  خا ي  د لقمو ا
لــة  كــا و ــل  س ا ــر م د  ـــا ف أ ى  ـــر خ أ جــهــة  ــن  م
لليبيين  ا ر  ا لـــثـــو ا ن  أ  » س بــــر نـــس  ا فـــر «
ن  ــز ــخ م عــلــى  ء  لــثــلــثــا ا ظــهــر  ا  ـــو ل ـــو ـــت س ا
تبعد  ية  و ا صحر منطقة  في  مهم  ئر  خا ذ
 1 2 0 ( ن  ــا ــت ن ــز ل ا ب  ــو ــن ج اً  مــتــر كــيــلــو  2 5

. ) بلس ا طر ب  جنو اً  متر كيلو
في  ا  صــلــو و يــن  لــذ ا ر  ا لــثــو ا نتشر  ا قــد  و
من  لمحلي  ا قيت  لتو با سعة  لتا ا عة  لسا ا
قع  لمو ا ا  هذ ل  حو  ، ت عا ر مد مع  ل  لشما ا
تضم  لتي  ا ني  لمبا ا ت  ا عشر جد  تو حيث 
ت  ا لــقــو ا نــت  كــا حين  سلحة  ا ت  نــا و مــخــز
في  ا لقذ ا معمر  لليبي  ا عيم  للز لية  ا لمو ا

. ب لجنو ا لى  ا ت  ا يز تعز ل  سا ر ا ل  و تحا
ــة  ــي ج ر ــا ــخ ل ا ــــر  ي ز و ب  ــــر ع أ ــه  ــت ــه ج مـــن 
ال  أ مــلــه  أ عــن  ف  و فـــر ال جي  سير ــي  س و ــر ل ا
لية  و لد ا ئية  لجنا ا لمحكمة  ا ر  ا قــر ك  يتر
لــلــيــبــي  ا ضـــع  لـــو ا ــى  ــل ع  » ــًا ــي ــب ــل س اً  ثـــــر أ «
يــق  طــر عــلــى  ــة  ــي ف ــا ض إ عــقــبــة  ن  ــو ــك ي ال  أ و

لــة  كــا و نــســبــت  و  . د ــا ــب ل ا ــي  ف ـــة  م ز أل ا ــل  ح
ــى  ل إ ء  ــا ــب ن ــأ ل ــة  ــي س و ــر ل ا  « ــي  ــت س ــو ف ــو ن «
ه  عقد في  صحا تمر  مؤ في  له  قو ف  و فر ال
ن  أ يستطيع  ال  « نه  إ ء  لثلثا ا سكو  مو في 
لمحكمة  ا ر  ا قـــر ثــيــر  تــأ ــن  ع ن  آل ا ث  يــتــحــد
مة  ز أل ا حل  د  جهو على  لية  و لد ا ئية  لجنا ا
ك  هــنــا ن  ــو ــك ي ال  أ ــل  م ــأ ي لــكــنــه  و ، لــلــيــبــيــة ا

. » سلبي ثير  تأ
هــا  د ا ســتــعــد ا نــيــا  لــمــا أ ت  كـــد أ لــك  ذ لــى  إ
ــي  ــس ــل ط أل ا ل  ـــا ـــم ش حـــلـــف  ت  ا ـــــو ق ـــم  ع ـــد ل
ل  ــا ق و  . ة ــر ــي خ ــذ ل ــا ب ليبيا  ــي  ف  ) ــو ت ــا ــن ل ا (
ي  د س  ـــا م ـــو ت ـــي  ن ـــا ـــم ل أل ا ع  فـــا لـــد ا يـــــر  ز و
د  و ز « لصحيفة  ت  يــحــا تــصــر ــي  ف يــر  مــيــز
ها  تنشر نية  لما أل ا  » نج يتو تسا يتشه  و د
لة  كا و من  طلبًا  تلقينًا  «  : ء بعا ر أل ا م  ليو ا
تو  للنا بعة  لتا ا جيستي  للو ا لتجهيز  ا
لطلب  ا عــلــى  د  لـــر ا ت  ر قـــر قــد  و  ) ــا ــس م ــا ن (
ه  ر ا ــر ق ن  أ ير  ميز ضــح  و أ و  . » فقة ا لمو با
ن  أ لــى  إ اً  مشير  ، لحلف ا عد  ا قو من  ينبع 
لــعــجــز  ا ن  و يــســد ــف  ــل ــح ل ا فــي  ء  ــا ك ــر ــش ل ا

. بينهم فيما  له  ن  ضو يتعر ي  لذ ا

§بروكسل، طرابلس - أ ف ب، د ب أ

] اعتبر حلف شمال االطلسي أمس الثلثاء )28 يونيو/ حزيران 2011( 
ومعاونيه،  القذافي  معمر  العقيد  الليبي  الزعيم  محاكمة  الضروري  من  أن 
لكنه أكد أن اعتقالهم ليس من مهماته، مشيرًا الى أن حملته الجوية على ليبيا 

ستستمر بوتيرة مرتفعة.

أحكامًا  )الثلثاء(  أمس  ُعمان  سلطنة  في  محكمة  أصــدرت   [
لمشاركتهم  وعام  شهر  بين  تراوحت  محتجًا   55 على  بالسجن 

في تظاهرات تطالب بوظائف.
بــدأت  االحتجاجات  مــن  أشــهــراً  الخليجية  الــدولــة  وشــهــدت 
المطالبة  الشعبية  التظاهرات  مستلهمة  شباط  فبراير/  فــي 
السابقين.  ومصر  تونس  برئيسي  أطاحت  التي  بالديمقراطية 
ورفع  بوظائف  المطالبة  على  الُعمانية  االحتجاجات  وتركزت 
 55 إن  بيان  في  العام  المدعي  وقال  الفساد.  ومحاربة  الرواتب 
محتجًا اتهموا بجرائم منها السرقة والتجمهر بشكل غير مشروع 
إلى  إشــارة  في  علي  بو  بني  جعان  في  حكومية  شقق  وتخريب 

بلدة واقعة في شرق ُعمان.
وجاء في البيان أن معظم األحكام تراوحت بين السجن شهراً 
عامًا.  بالسجن  فقط  واحد  شخص  على  حكم  بينما  أشهر  وثاثة 
مارس/  من  الفترة  في  اعتقلوا  مئات  بين  من  المحتجون  وكان 
إثر  على  المظاهرات  توقفت  حين  الماضيين  أيار  مايو/  إلى  آذار 
األمن.  قوات  مع  اشتباكات  في  مئة  من  أكثر  وإصابة  اثنين  مقتل 
وتحولت  المحتجزين.  معظم  عــن  عفو  ــدر  ص ــق  الح ــت  وق ــي  وف
بو  بني  جعان  في  شاب   100 نحو  فيها  شــارك  التي  التظاهرة 
بوظائف  المحتجون  وطــالــب  مــايــو  فــي  عنف  أعــمــال  ــى  إل علي 
 80 السلطات  شركات.واعتقلت  ومقار  حكومية  مباني  واقتحموا 
قابوس  السلطان  ويحكم  منهم.   25 عن  أفرجت  لكنها  شخصًا 
في  ووعد  عامًا   40 منذ  الباد  المتحدة  الواليات  حليف  سعيد  بن 
أبريل بعد االحتجاجات بإنفاق 2.6 مليار دوالر. ولم يرض كثير 
من المحتجين برد فعل الحكومة وقالوا إن التغييرات الموعودة 

جزئية وتنفيذها يتسم بالبطء.

إن  قوله  كبير  مسئول  عن  )الثلثاء(  أمس  إماراتية  صحيفة  نقلت   [
بحيث  االنتخابات  في  المشاركة  توسيع  في  تفكر  قد  اإلمارات  دولة 

تضم عددًا أكبر من مواطنيها.
جيرانها  ببعض  عصفت  التي  االحتجاجات  اإلم��ارات  تشهد  ولم 
خطوات  اتخاذ  في  أخرى  خليجية  عربية  دول  إلى  انضمت  أنها  غير 
سابق  وقت  وفي  أعتابها.  على  االضطرابات  موجة  تخطي  لمحاولة 
المؤهلين  اإلم���ارات  مواطني  ع��دد  زي��ادة  تقرر  ال��ج��اري  الشهر  من 
الختيار  المقبل  أيلول  سبتمبر/  في  تجرى  انتخابات  في  للمشاركة 
بات  إذ  أمثاله  عشرة  من  ألكثر  االت��ح��ادي  الوطني  المجلس  أعضاء 
العدد 80 ألفًا بعد أن كان أقل من 7000. وحتى العدد الجديد يقل عن 

عشر سكان البالد الذين يقدر عددهم بمليون نسمة.
ونقلت صحيفة »جلف نيوز« عن وزير الدولة للشئون الخارجية، 
 150 إضافة  القادمة  الخطوة  تكون  »ربما  قوله  قرقاش  محمد  أنور 
ألف ناخب ثم كل المواطنين«، مضيفًا أنه لن تكون هناك تغييرات قبل 
مجلس  االتحادي  الوطني  المجلس  إن  محللون  ويقول  االنتخابات. 

استشاري بدرجة كبيرة وال يملك سلطات ضخمة في حد ذاته.
اإلمارات  دفعت  العربي  العالم  في  االضطرابات  إن  قرقاش  وقال 
للتفكير في هذه الخطوة. وقال »أظهرت األحداث السياسية في العالم 
خطة  يتطلب  ما  وه��و  فجأة  يحتدم  قد  السياسي  الحراك  أن  العربي 

لحماية أمن بلدنا واستقراره االجتماعي والسياسي«.

] فشلت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب األردني أمس 
األول )اإلثنين( في الحصول على عدد كاٍف من األصوات لتوجيه 
معروف  الـــوزراء  لرئيس  السلطة«  استخدام  ــاءة  ــإس »ب اتــهــام 

البخيت في قضية »الكازينو« التي شابها شبهة فساد.
»اللجنة  إن  الثلثاء  عطية  خليل  النائب  اللجنة  رئيس  وقــال 
وعرضت  السلطة  استخدام  إساءة  تهمة  للبخيت  وجهت  كانت 
توجه  حتى  للتصويت  االثنين  مساء  المجلس  على  القضية 
التهمة رسميًا، لكن 50 نائبًا فقط صوتوا؛ تأييداً لتوجيه االتهام 
ألصوات  بحاجة  كانت  »اللجنة  أن  ــح  120«.وأوض أصل  من  له 
ثلثي أعضاء المجلس )80 نائبًا( لتوجه االتهام رسميًا للبخيت 
الفصل  القرار  له  يكون  الذي  العالي  المجلس  إلى  القضية  وترفع 
االتهام  وجه  »المجلس  أن  إلى  عطية  وأشار  للدستور«.  وفقًا  فيها 
ورفعت  القضية  في  الــدبــاس  أسامة  السابق  السياحة  لوزير 
لباقي  االتهام  توجيه  على  التصويت  يستكمل  أن  على  الجلسة 

وزراء حكومة البخيت السابقة الخميس«.
في  الفساد  مكافحة  هيئة  إلى  »الكازينو«  ملف  البخيت  وأحال 
مجلس  إلى  الملف  بدورها  أحالت  التي  الماضي  شباط  فبراير/ 
بتوجيه  الصاحية  صاحب  كونه  نيسان  أبريل/  في  النواب 
كشفت  األولية  »التحقيقات  أن  الهيئة  وأعلنت  للوزراء.  االتهام 
المختصين  الوزراء  قبل  من  قانونية  وتجاوزات  مخالفات  وجود 

)آنذاك( والتي ترقى إلى وجود شبهة فساد في القضية«.

معارضون في موسكو يطالبون بالضغط على دمشق

تظاهرات ليلية في سورية وحمالت اعتقال
§نيقوسيا، موسكو - أ ف ب

اإلنــســان  حــقــوق  ــن  ع لــلــدفــاع  منظمة  أعــلــنــت   [
سورية،  في  الديمقراطية  سبيل  في  الناشطين  أن 
ودعوا  الماضية،  قبل  الليلة  تظاهرات  بضع  نظموا 
من  تابع  الذي  األسد  بشار  الرئيس  نظام  إسقاط  إلى 

المتظاهرين. اعتقال  عمليات  جهته 
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  رئيس  وقــال 
ليلية  تظاهرات  »نظمت  لندن:  في  عبدالرحمن  رامي 
وانتقدت  النظام  إسقاط  إلى  ودعــت  عدة  أماكن  في 
دمشق.  في  األول  أمس  عقد  للمعارضين«  اجتماعًا 
قد  المحتجين  »آالف  أن  عــبــدالــرحــمــن  ــــح  وأوض
عشرة  إلى   7 بين  وما  )وسط(،  حمص  في  تظاهروا 
دير  في  آالف  و7   5 بين  وما  )شمال(  حماة  في  آالف 
إدلب  في  األلفين  عددهم  وفاق  شرق(،  )شمال  الزور 

غرب(«. )شمال 
مدينتي  في  للنظام،  معادية  تظاهرات  جرت  كما 
القابون  حييي  وفي  الساحليتين،  والاذقية  جبلة 
مع  حوار  أي  »رفض  الناشط  وأكد  دمشق.  في  وبرزة 
عن  ثانية  جهة  من  عبدالرحمن  وتحدث  السلطة«. 
وبرزة  الدين  ركن  في  متظاهرين  األمن  قوات  اعتقال 
من  القريبة  الناجية  قرية  وفــي  ــب  وإدل دمشق  في 

التركية. الحدود 
اجتماعًا  ــس  أم ــون  ــوري س مــعــارضــون  عقد  ــد  وق

نهايته  في  وأكــدوا  دمشق.  في  مسبوق  غير  علنيًا 
إلى  االنتقال  تريد  التي  الشعبية  االنتفاضة  »دعمهم 
»إنهاء  إلى  نفسه  الوقت  في  داعين  الديمقراطية«، 
الدامي  القمع  إلى  إشارة  في  وذلك  األمني«،  الخيار 

االحتجاجية. للحركة 
الذين  بالديمقراطية  المطالبون  ندد  المقابل  في 
االجتماع  بهذا  الــســوري،  النظام  ضد  ثــورة  أطلقوا 

الثورة  تنسيق  لجان  وقالت  دمشق.  في  عقد  الذي 
إنها  »الفيسبوك«  على  ــدر  ص بــيــان  ــي  ف الــســوريــة 
يعقد  مؤتمر  أو  اجتماع  بأي  المبدأ  حيث  من  »تندد 

النظام«. راية  تحت 
روسيا  من  سوريون  معارضون  طلب  ذلــك،  إلى 
خال  وذلك  القمع  أعمال  لوقف  دمشق  على  الضغط 
أعلن  كما  كبير  روســي  مسئول  مع  موسكو  في  لقاء 

صحافي. مؤتمر  خال  زياده  رياض  احدهم 
لدراسات  دمشق  مركز  مؤسس  وهو  زياده  وقال 
»روسيا  إن  واشنطن  في  والمقيم  اإلنــســان  حقوق 
ــى الــنــظــام  ــل ــط ع ــغ ــل ض ــب ـــى س ــوء إل ــج ــل يــمــكــنــهــا ال
هذا  بأن  بوضوح  الرسالة  إليه  توصل  لكي  السوري 
ويرئس  مقبول«.  غير  )القمع(  السلوك  من  النوع 
لقاء  عقدوا  السوريين  المعارضين  من  وفــداً  زيــاده 
ميخائيل  إفــريــقــيــا،  ــى  إل الكرملين  مــوفــد  ــع  م ــس  أم
الخارجية  الشئون  لجنة  رئيس  وكذلك  مارغيلوف 

االتحاد. مجلس  في 
صديق  لديها  ليس  ــا  ــي »روس مارغيلوف  وقـــال 
إلى  داعيًا  الــســوري«،  الشعب  غير  سورية  في  آخر 
مفاوضات  ــراء  إج وإلــى  العنف«  أشكال  »كــل  وقــف 

سياسية.
نــوري  الــعــراقــي  الــــوزراء  رئــيــس  اعتبر  ــك  ذل ــى  إل
واستقرار  بأمن  مرتبط  المنطقة  استقرار  أن  المالكي 
رجال  من  ــداً  وف لقائه  خال  المالكي  وقــال  سورية. 
األعمال السوريين في بغداد أمس األول إن »استقرار 

وأمنها«. سورية  باستقرار  مرتبط  ككل  المنطقة 
ــب  ــع ــش ـــن عـــلـــى ثـــقـــة بــــقــــدرة ال ـــح وأضـــــــاف »ن
التحديات  تجاوز  على  وقيادته  الشقيق  السوري 
اإلصــاحــات  »تنفيذ  أن  معتبراً  تواجههم«،  التي 
ــن  ــودة األم ــع ــة الـــحـــوار ســيــكــون كــفــيــًا ب ــل ــواص وم

سورية«. إلى  واالستقرار 

موفد الكرملين إلى إفريقيا )وسط( يستقبل وفد المعارضة السورية      )أ. ف. ب(

المعارضة ترفض أداء القسم خالل 
افتتاح دورة البرلمان التركي

)أبرز  كيليكداروغلو  كمال  الجمهوري،  الشعب  حزب  رئيس  أعلن   [
أن   )2011 حزيران  يونيو/   28( الثلثاء  أمــس  معارض(  تركي  حــزب 
يونيو   12 في  جرت  التي  التشريعية  االنتخابات  في  المنتخبين  نوابه 
الحجز  قيد  منهم  اثنين  إبقاء  على  احتجاجًا  البرلمان  في  القسم  يؤدوا  لن 
طالما  اليمين  نؤدي  »لن  وقال  مؤامرة.   في  الضلوع  بتهمة  االحتياطي 
أداء  حفل  على  ساعة  قبل  ــك  وذل القسم«  أداء  مــن  ممنوعون  رفاقنا  أن 
الشعب  حزب  نواب  مع  اجتماع  ختام  في  وأضاف  الجدد.   للنواب  اليمين 
ممارسات  ندعم  لن  الجمهوري  الشعب  حزب  نــواب  »نحن  الجمهوري 
الشعب  قبل  من  المنتخبين  النواب  تمنع  مشروعة  وغير  ديمقراطية  غير 
 135 من  المئة  في   26 بـ  الجمهوري  الشعب  حزب  وفاز  القسم«.   أداء  من 
 12 في  التشريعية  االنتخابات  في   550 الـ  البرلمان  أصوات  من  صوتًا 
السلطة  في  ثالثة  والية  وجدد  والتنمية  العدالة  حزب  بها  فاز  التي  يونيو 

بحصوله على 50 في المئة من األصوات.
عن  اإلفــــراج  طلب  الخميس  رفــضــت  أسطنبول  فــي  محكمة  وكــانــت   
هــابــيــرال  محمد  الــجــامــعــي،  واالســـتـــاذ  بــالــبــاي  مصطفى  الــصــحــافــي، 
قوائم  على  ــرب(  غ )شمال  وزونغولداك  ــرب(  )غ أزمير  عن  المنتخبين 

حزب الشعب الجمهوري.
النتمائهما  االحتياطي  الحجز  في  كانا  حين  في  الــرجــان  وانتخب   
إيجاد  إلى  االتهام  قرار  بحسب  ترمي  كانت  انقابية  شبكة  إلى  المفترض 
انقاب  لتنفيذ  العنف،  أعــمــال  وتــيــرة  زيـــادة  ــال  خ مــن  مناسبة  أجـــواء 
اكراد  )ستة  اخرين  مرشحين  سبعة  وانتخب  الحكومة.  على  عسكري 
وعضو في الحزب القومي( عندما كانوا في الحجز االحتياطي. ورفضت 
الجمهوري  الشعب  حزب  إعــان  ويأتي  عنهم.  لافراج  طلباتهم  جميع 
أنهم  من  الماضي  األسبوع  حذروا  كرداً  نائبًا  ثاثين  حوالى  أن  حين  في 
سيقاطعون جلسة البرلمان بعد إبطال صاحية انتخاب أحدهم بسبب 

إدانته بتهمة »النشاط اإلرهابي« لصالح المتمردين األكراد.

مقاعد نواب حزب الشعب فارغة خالل مراسم أداء اليمين    )رويترز(

صنعاء تدرس خيارات عسكرية إلصالح خط أنابيب نفطي

صالح يستعد للظهور في خطاب متلفز قريبًا
§صنعاء، عدن - أ ف ب، رويترز

ـــام  اإلع وزيــــر  ــب  ــائ ن ــن  ــل أع  [
ــي عـــبـــدو الـــجـــنـــدي أمــس  ــن ــم ــي ال
ــران  ــزي ح يــونــيــو/   28( الــثــلــثــاء 
برس«  »فرانس  لوكالة   )2011
عبداهلل  علي  اليمني  الرئيس  أن 
ــب الــيــمــنــيــيــن  ــاط ــخ ــي ـــح س ـــال ص
مقابلة  في  الخميس«  يــوم  »بعد 
الرسمي  الــتــلــفــزيــون  سيجريها 
يخضع  حيث  الرياض  في  اليمني 

للعاج منذ ثاثة أسابيع.
جهة  ـــن  م الـــجـــنـــدي  ــــد  أك ــا  ــم ك
الــثــاثــة  الــفــرنــســيــيــن  أن  ــــرى  أخ
اليمن  جــنــوب  فــي  خطفوا  الــذيــن 
وقد  الــحــيــاة  قيد  على  شهر  قبل 
موقعهم.  األمنية  األجهزة  حددت 
صحافي  مؤتمر  في  الجندي  وقال 
ــه فــريــق  ــوج ــد ت ــق ــاء »ل ــع ــن فــي ص
ــوم  ــي ي ــوم ــك ــح ــون ال ــزي ــف ــل ــت مــن ال
اإلثــنــيــن إلــــى الـــريـــاض إلجــــراء 
الرئيس  ــع  م تلفزيونية  مقابلة 
المتوقع  ومن  صالح  عبداهلل  علي 
ــس«.  ــي ــم ــخ ال يــــوم  ــد  ــع ب ــث  ــب ت أن 
سيتوجه  »الرئيس  أن  وأضـــاف 
الشعب  ـــى  إل الــمــقــابــلــة  ـــذه  ه ــي  ف
ـــن وضــعــه  ــي لــيــطــمــئــنــه ع ــن ــم ــي ال

الصحي«.
الرياض  ــى  إل صالح  نقل  ــد  وق
ـــع مـــن يــونــيــو  ـــراب ــاج فـــي ال ــع ــل ل
هجوم  في  إصابته  غداة  الجاري 
الرئاسي  القصر  مسجد  استهدف 
ــاري.  ــج ال الشهر  ــن  م الــثــالــث  ــي  ف
ــح الــمــطــول  ــال ــاب ص ــي وأطـــلـــق غ
لشتى  ــه  ــي ــراع ــص م ــى  ــل ع ـــاب  ـــب ال
الصحي  وضعه  بشأن  التكهنات 
اليمن  إلـــى  المفترضة  ــه  ــودت وع
يمنية  مصادر  من  تأكيدات  وسط 

الصحية  حالته  بــأن  وسعودية 
ــه، أكــد  ــب ــان ــــزال ســيــئــة. مــن ج الت
حـــزب الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
االلكتروني  موقعه  على  الحاكم 
كلمته  ــي  ف ســيــحــدد  ــس  ــي ــرئ ال أن 
»للمرحلة  الــعــريــضــة  الــخــطــوط 
ـــــــات  ـــــــاح الـــمـــقـــبـــلـــة« و«اإلص
ــان  الــســيــاســيــة الــمــتــوقــعــة«. وك
لصالح،  الــســيــاســي  المستشار 
ـــد أمــس  ـــي أك ـــان عــبــدالــكــريــم األري
جيدة،  بصحة  الرئيس  أن  األول 
الرياض  مــن  عــودتــه  بعيد  وذلــك 
بحسب  ـــح،  ـــال ص ــى  ــق ــت ال ــث  ــي ح
ويــأتــي  اليمنية.  ــاء  ــب األن ــة  ــال وك
ــة  ــارض ــع ــم ــا تــســتــمــر ال ــم ــي ــــك ف ذل
بالمطالبة بانتقال فوري للسلطة 
ــه  ــدرب ــب ـــس ع ـــي ـــرئ ـــب ال ـــائ إلـــــى ن
ــاب  ــي ـــل غ ـــي ظ ـــــادي ف ــور ه ــص ــن م
للمبادرة  تنفيذاً  ــك  وذل الرئيس، 
تنحي  على  تنص  التي  الخليجية 
إلى  السلطة.  وانــتــقــال  الــرئــيــس 
بعثة  ـــس  أم ــدي  ــن ــج ال ـــا  دع ذلــــك، 
بمهمة  تقوم  التي  المتحدة  األمــم 
حقوق  وضــع  لتقييم  اليمن  ــي  ف

ــى »عــدم االنــحــيــاز«.  ــان، إل ــس اإلن
البعثة  تــبــدأ  أن  المفترض  ــن  وم
قبل  المسئولين  مــع  محادثاتها 
وناشطين  معارضين  تلتقي  أن 

حقوقيين.
مسئول  قــال  ـــر،  آخ ســيــاق  ــي  ف
ــة  ــال ــوك ــي رفـــيـــع ل ــن ــم حــكــومــي ي
يبدأ  قد  اليمن  إن  أمس  »رويترز« 
وإصاح  لتأمين  عسكرية  عملية 
ــي  ــط ــف ــن ــــــأرب ال ـــب م ـــي ـــاب ــــط أن خ
شنه  هجوم  منذ  المغلق  الرئيسي 
رجال قبائل محليون في منتصف 

مارس/ آذار الماضي.
وتسبب إغاق الخط في إجبار 
ـــدن عــلــى وقــف  مــصــفــاة تــكــريــر ع
اإلنتاج مما أدى إلى نقص كبير في 
زيادة  على  صنعاء  وأجبر  الوقود 
فيه  تستطيع  ال  وقت  في  وارداتها 
العملية  وســتــكــون  ـــك.  ذل تحمل 
العسكرية مرجحة في حال رفض 
للحكومة  السماح  القبائل  زعماء 
الحيوي  األنابيب  خط  بإصاح 

سريعًا.
عدم  طلب  الذي  المسئول  وقال 

نقترب  »نحن  هويته  عن  الكشف 
شن  أو  اتفاق  إلى  إما  التوصل  من 
وساطة  »هناك  وأضــاف  حملة«. 
بهم.  اتــصــال  على  نحن  ــة.  ــاري ج
خط  وأغلق  حدوداً«.  لصبرنا  لكن 
اليمن  في  الرئيسي  النفط  أنابيب 
ــط مـــن حــقــول  ــف ــن ــــذي يــحــمــل ال ال
قبائل  رجال  هاجمه  أن  بعد  مأرب 
وأدى  الرئيس.  بتنحي  يطالبون 
برميل  آالف   110 ــاج  ــت إن تــوقــف 
اليمني  ــط  ــف ــن ال ـــام  خ مــن  ــًا  ــي ــوم ي
الكبريت  والمنخفض  الخفيف 
العالمية  اإلمـــــدادات  نــقــص  إلـــى 
بعد  الــتــكــريــر  الــســهــل  الــنــفــط  ــن  م
في  الليبية  النفط  صادرات  توقف 

فبراير/ شباط الماضي.
اليمن  ـــال  ق أخــــرى،  ــة  ــه ج مــن 
أحــبــطــت  األمــــن  قــــوات  إن  أمــــس 
»القاعدة«  لتنظيم  مزمعًا  هجومًا 
الباد.  بجنوب  عدن  محافظة  في 
من  ــام  أي ثاثة  بعد  اإلعـــان  ــاء  ج
قتل مهاجم انتحاري أربعة جنود 
في  شخصًا   16 وإصابة  ومدنيا 

عدن.

مسيرة للمعارضة اليمنية في شوارع تعز   )رويترز(

ُعمان تصدر أحكامًا بالسجن على 55 محتجًا

اإلمارات تفكر في توسيع دائرة الناخبين

مجلس النواب األردني يفشل
 في توجيه اتهام لرئيس الوزراء
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البحرين  دف��اع  لقوة  ال��ع��ام  القائد  برعاية  يوليو:   10  - يونيو   25  @
الدولة  وزير  من  وبإنابة  خليفة،  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير 
يقام  خليفة،  آل  ع��ب��داهلل  ب��ن  محمد  الشيخ  طبيب  ال��ف��ري��ق  ال��دف��اع  ل��ش��ؤن 
وسيقام  واح��د«،  قلب  »البحرين  شعار  تحت  للتسوق  البحرين  مهرجان 
تقدر  التي  لذلك  المخصصة  الخيمة  في  الوطني  االستاد  خلف  المهرجان 
مساحتها بنحو 4000 متر، وسيشتمل المهرجان على برنامج مسابقات 
اللجنة  وتدعو  البورشيد.  صابرين  المذيعة  تقديم  من  لألطفال  وجوائز 
القائمة على المهرجان التجار البحرينيين والخليجيين للمشاركة في مثل 
واالقتصادي  السياحي  القطاع  على  بالنفع  تعود  التي  المهرجانات  هذه 

لمملكة البحرين.
@ 29 يونيو: ترعى وزارة الثقافة أوبريت »البحرين... أصابع خمس«، 
الصالة  م��س��رح  على  وذل���ك  البحريني،  ال��ش��ب��اب  م��ن  نخبة  يقدمه  ال���ذي 
 25 إلى  تصل  بمدة  مساء،  والنصف  السابعة  في  األربعاء  مساء  الثقافية 
قبل  األجواء  وترطيب  النظر  وجهات  تقريب  إلى  يهدف  واألوبريت  دقيقة. 
الشرقاوي،  على  البحريني  الشاعر  تأليف  من  وهو  الوطني.  الحوار  بدء 
عبدالرحمن،  ورائ���د  وم��ي��ق��ات،  ج��ال  ول��ي��د  وغ��ن��اء  ج���ال،  ول��ي��د  وأل��ح��ان 
عارف  ومكساج  وت��وزي��ع  م��راد،  إسماعيل  الرقصات  مصمم  ب��إش��راف 

عامر، وإنتاج وإخراج فتحي العلوي.
تجمع  »يوم  بعنوان:  أمسية  البحرين،  زين  شركة  تنظم  يونيو:   30  @
والبرامج  ال��ج��وائ��ز  م��ن  العديد  تقديم  م��ع   ،»2011 االجتماعي  اإلع���ام 
اليت،  وسبا  منتجع  فندق  في  مساًء   7:00 الساعة  في  وذل��ك  الترفيهية، 

جسر المحرق - قاعة 1 بالطابق 15. 
جمعية  تنظم  االجتماعية،  التنمية  وزارة  رع��اي��ة  تحت  ي��ول��ي��و:   1  @
مشروع  للتدريب/  اإلحسان  مركز  مع  بالتعاون  الرفاع  فرع   - اإلصاح 
قافلة اإلحسان للتدريب المتنقل، الحملة التوعوية الصحية »صحتك غالية 
الوزن،  قياس   - الدم  ضغط  قياس   - طبية  استشارات  وتتضمن:  علينا«، 
شباق،  حسام  ال��ج��ودر،  )د.أح��م��د  م��ن:  المكون  الطبي  الطاقم  ب��وج��ود 

الممرض محمد أحمد(، وذلك بعد المغرب في مسجد اإلحسان.
جمعية  تنظم  االجتماعية،  التنمية  وزارة  رع��اي��ة  تحت  ي��ول��ي��و:   5  @
مشروع  للتدريب/  اإلحسان  مركز  مع  بالتعاون  الرفاع  فرع   - اإلصاح 
قافلة اإلحسان للتدريب المتنقل، الحملة التوعوية الصحية »صحتك غالية 
الوزن،  قياس   - الدم  ضغط  قياس   - طبية  استشارات  وتتضمن:  علينا«، 
بوجود الطاقم الطبي المكون من: )د.مهيب أمين، محمد عبداهلل، الممرضة 

طاهرة العمادي(، وذلك بعد المغرب في مسجد البيان.
جمعية  تنظم  االجتماعية،  التنمية  وزارة  رع��اي��ة  تحت  ي��ول��ي��و:   8  @
مشروع  للتدريب/  اإلحسان  مركز  مع  بالتعاون  الرفاع  فرع   - اإلصاح 
قافلة اإلحسان للتدريب المتنقل، الحملة التوعوية الصحية »صحتك غالية 
الوزن،  قياس   - الدم  ضغط  قياس   - طبية  استشارات  وتتضمن:  علينا«، 
 - البحرينية  السكري  جمعية   - اإلي��دز  مكافحة  )لجنة  من:  كلٍّ  بحضور 
جمعية هشاشة العظام - جمعية الصحة اإلنجابية(، وذلك بعد المغرب في 

مجمع الواحة.
جمعية  تنظم  االجتماعية،  التنمية  وزارة  رعاية  تحت  يوليو:   12  @
مشروع  للتدريب/  اإلحسان  مركز  مع  بالتعاون  الرفاع  فرع   - اإلصاح 
قافلة اإلحسان للتدريب المتنقل، الحملة التوعوية الصحية »صحتك غالية 
الوزن،  قياس   - الدم  ضغط  قياس   - طبية  استشارات  وتتضمن:  علينا«، 
الجودر(،  إبراهيم  د.  الشيخ،  )د.هشام  من:  المكون  الطبي  الطاقم  بوجود 

وذلك بعد المغرب في مسجد بن حويل.
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معتدل مع تصاعد األتربة في بعض المناطق.

السواحل  ــرب  ق قدمين  ــى  إل ــدم  ق مــن 
ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 
15 إلى 20 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا.

م����ي����ن����اء 
س���ل���م���ان

ـــــــد: أعـــــــــلـــــــــى م
ـــــــزر: ــــــــــــى ج ادن

ال����ق����م����ر
ــــــــــــــــــــــــــــــزوغ: ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــول: اف

شــــــــــــــــــــــــــروق:
غــــــــــــــــــــــــــــروب: ال���ش���م���س

03:59 pm
10:02 am

02:48 am
04:55 pm

04:49 am
06:33 pm

األرصاد الجوية: 17235235

مدرسة الرجاء تقيم حفل تخريج 24 من طلبة الثانوية
] نّظمت مدرسة الرجاء حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة المرحلة 
التربية  وزارة  وكيل  بحضور  بالمنامة،  المدرسة  صالة  في  الثانوية، 
والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وعدد 

من المسئولين بالوزارة وبالمدرسة.
عن  فيها  تحّدث  كلمة،  كابنغا  بيتر  المدرسة  مدير  ألقى  الحفل  وخالل 
إنجازات  مستعرضًا  عام،  مئة  من  أكثر  مدى  على  الممتد  المدرسة  تاريخ 

المدرسة خالل العام الدراسي 2010 - 2011.
شكر  كلمة  الزيرة  فيصل  المدرسة  إدارة  مجلس  رئيس  ألقى  بعدها 

التعليم  في  باالستثمار  االهتمام  في  والتعليم  التربية  وزارة  جهود  فيها 
لإلنسان  استثمار  ــو  ه االســتــثــمــار  ــن  م ــوع  ــن ال ــذا  ه أّن  مبّينًا  ــاص،  ــخ ال

البحريني الذي يعّد الدعامة األساسية لمستقبل الوطن.
فيها  استعرض  كلمة  خليفة  آل  عبدالعزيز  بن  هشام  الشيخ  ألقى  ثّم 
الدروس التي يجب أن يستوعبها الخريجون والخريجات اليوم، ومنها 
المعرفة  إلى  تحتاج  مثلما  والمستقبل،  الحاضر  في  العملية  الحياة  أن 
فإنها  المختلفة،  الحياة  مــجــاالت  فــي  العملية  الخبرة  ــى  وإل العلمية 
بالهوية  والتشبع  والوطن،  األرض  إلى  االنتماء  قيم  إلى   حتمًا  تحتاج 

والعيش  المنتج  العمل  بقيم  االلتزام  وإلى  البحرين،  لشعب  الوطنية 
والمحبة  الثقة  جسور  وبناء  ــر  اآلخ والـــرأي  ــرأي  ال واحــتــرام  المشترك 
الجميُع،  فيه  ُيحترم  مجتمع  إطار  في  الشعب،  هذا  مكونات  جميع  بين 

وُيساهم في نمائه وازدهاره الجميع.
باللغة  الطلبة  كلمة  ــون  ــره م حبيب  ـــارة  س الطالبة  ألــقــت  بعدها 

العربية، والطالبة سارة علي الزيرة كلمة الطلبة باللغة اإلنجليزية.
بتوزيع  والــخــدمــات  للموارد  الـــوزارة  وكيل  ــام  ق الحفل  نهاية  ــي  وف

الشهادات على الطلبة الخريجين البالغ عددهم 24 خريجًا.

المحافظة الوسطى تنظم
دورة »الوقاية من مخاطر الحريق«

مع  بــالــتــعــاون  الــوســطــى  المحافظة  ــت  ــام أق  [
الداخلية  ـــوزارة  ب المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة 
الكهرباء  بهيئة  والسالمة  الصناعي  األمن  وإدارة 
من  »الـــوقـــايـــة  ــوان  ــن ــع ب ــة  ــي ــب ــدري ت دورة  ـــاء  ـــم وال
في  عــقــدت  الــتــي  ــازل«،  ــن ــم ال ــي  ف الــحــريــق  مــخــاطــر 
محافظ  رعــايــة  تحت  الــوســطــى  المحافظة  مبنى 
خالل  الفاضل  أحمد  بن  مبارك  الوسطى  المحافظة 
 .2011 حــزيــران  يونيو/   7 ولغاية   6 من  الفترة 
وزارة  ومنتسبات  األسر  ربات  من  عدد  فيها  وشارك 

المدني. المجتمع  ومؤسسات  الداخلية 
ــالل  ـــن خ ــــــدورة م ــى ال ــل ـــــح الــقــائــمــون ع وأوض
منها  محاور  عدة  والعملية  النظرية  المحاضرات 
الحريق  مخاطر  ــن  م الــعــامــة  والــســالمــة  الــوقــايــة 
في  ــن  ــودي ــوج ــم ال األشـــخـــاص  وإنـــقـــاذ  الــمــنــزلــيــة، 
كيفية  على  عملي  وتدريب  المنزل،  وإخالء  المنزل 

الحريق  مطفأة  استخدام  في  سواء  الحريق  إطفاء 
في  أو  المنزلي  الغاز  جهاز  مع  التعامل  أو  اليدوية 
وأخيرا  الطبخ  أثناء  األواني  في  حريق  حدوث  حال 
لألجهزة  األمثل  واالستخدام  الكهرباء  مخاطر  عن 

المنزلية. الكهربائية 
مؤكدا  ــدورة  ال في  بالمشاركين  المحافظ  ونــوه 
في  ــن  ــي ــن ــواط ــم ال ــة  ــي ــوع ت إلـــى  ــة  ــظ ــاف ــح ــم ال ــع  ــل ــط ت
اليومية،  الحياة  تالمس  التي  المواضيع  مختلف 
حلقة  يشكل  ــدورات  ال هذه  مثل  عقد  أن  إلى  مشيرا 
مواضيع  في  وتوعيتهم  المواطنين  مع  للتواصل 
الوسطى  المحافظة  أن  معتبرا  المجتمع،  تهم  عامة 
بين  الوقائي  والسلوك  الوعي  بنشر  اهتماما  تولي 
األســـر،  ـــات  رب ــص  ــاألخ وب المجتمع  أفــــراد  جميع 
ـــدورة  ال عــلــى  الــقــائــمــيــن  نفسه  ــت  ــوق ال ــي  ف ــرا  ــاك ش

لها. والمنظمين 

المحافظة الشمالية تنظم محاضرة 
»إدارة شئون األهل واألبناء«

الـــمـــحـــافـــظـــة  ــــت  ــــم ــــظ ن  [
ـــاون مــع  ـــع ـــت ـــال ـــة، ب ـــي ـــال ـــم ـــش ال
األســــري،  للعنف  بتلكو  ــز  ــرك م
شئون  »إدارة  بعنوان  محاضرة 
فيها  حاضرت  ــاء«،  ــن واألب ــل  األه
ــــــاد الــنــفــســي  ــة اإلرش ــاري ــش ــت اس
ــة  ــف ــري ــــالج الـــســـلـــوكـــي ش ــــع وال
إطار  في  وذلك  سوار،  عبدالحميد 
ومركز  المحافظة  بين  التعاون 
ــدد  ــم ع ــدي ــق بــتــلــكــو، فـــي ســبــيــل ت
العمل  وورش  المحاضرات  مــن 
األســريــة  التوعية  ــى  إل الــهــادفــة 
ــرى ومــنــاطــق  ــق والــمــجــتــمــعــيــة ب

المحافظة.  

ــظ الــشــمــالــيــة  ــاف ــح ـــــرب م وأع
لهذا  تقديره  عن  رجب  بن  جعفر 
صالح  في  يصب  الــذي  التعاون 
العلمي  واإلدراك  بالوعي  االرتقاء 
تربية  وطــرق  األسرية  بالثقافة 
ــورة،  ــط ــم الــنــاشــئــة الــحــديــثــة وال
أن  ــه  ــس ــف ن الـــوقـــت  فـــي  ــــداً  ــــؤك م
تحمل  ــة  ــي ــل ــح ــم ال مــجــتــمــعــاتــنــا 
التربوية  المفاهيم  ــن  م الكثير 
التي  تــلــك  ــة  ــاص وخ الصحيحة 
ـــي  ـــالم ــا ديــنــنــا اإلس ــه ــي ــل حـــث ع

الحنيف.  
ــت  ــام ـــــالل الـــمـــحـــاضـــرة ق وخ
النقاط  ــن  م عـــدد  ــرح  ــط ب شــريــفــة 

تربية  في  السلوكية  والمفاهيم 
السلوكية  واحتياجاتهم  األطفال 
ينمي  فيما  معه  التعامل  وكيفية 

والعقلية.   الجسمانية  قدراتهم 
كــمــا أفــســحــت ســــوار الــمــجــال 
الــذيــن  الــحــضــور  ــع  م للمناقشة 
ــالل  ــل فـــعـــال خ ــك ــش تـــجـــاوبـــوا ب
قسم  نظمها  ــي  ــت ال ــرة  ــاض ــح ــم ال
ــــإدارة  ــة ب ــي ــاع ــم ــت الــبــرامــج االج
ــج االجــتــمــاعــيــة وشــئــون  ــرام ــب ال
بالتعاون  بالمحافظة  المجتمع 
األســري  للعنف  بتلكو  مركز  مع 
القسم  ــس  ــي رئ عليها  وأشـــرفـــت 

البحارنة. فضيلة 

»لؤلؤة الخليج« تحتفي بطلبة البكلوريا الدولية للعام 2011
ـــؤة  ـــؤل ل ــــة  ــــدرس م ــــت  ــــام أق  [
ــل تــخــرج  ــف ــج الــعــربــي ح ــي ــل ــخ ال
البكلوريا  طلبة  من  األولى  الدفعة 
وكيل  رعاية  تحت  وذلك  الدولية، 
لشئون  والتعليم  التربية  وزارة 
يوسف  عبداهلل  والمناهج  التعليم 
عنه  ــة  ــاب ــي ن ــر  ــض ح إذ  الـــمـــطـــوع، 
الخاص  للتعليم  المساعد  الوكيل 
حفل  وأقيم  رضي.  وداد  والمستمر 
بفندق  المرجان  قاعة  في  التخرج 

الموفنبيك. 
الطلبة  عبر  المناسبة  وبهذه 
الخريجون عن شكرهم وتقديرهم 
أفراد  وجميع  حضروا  من  لجميع 
ــــــة والــتــعــلــيــمــيــة،  الــهــيــئــة اإلداري
كل  الحاضرين  جميع  تمنى  كما 
التوفيق للخريجين في مسيرتهم 

الجامعية.

عائلة البارباري تهنئ ابنتيها 
كوثر وُحسنى بمناسبة تفوقهما

كوثر  ابنتيها  بتفوق  البارباري  علي  الشيخ  عائلة  احتفلت   [
بمعدل  امتياز  درج��ة  كوثر  حصلت  حيث  ال��دراس��ة،  في  وُحسنى 
اإلع��دادي��ة  زي��ن��ب  بمدرسة  اإلع����دادي  األول  ال��ص��ف  ف��ي   )99.2(
للبنات. فيما حصلت ُحسنى على درجة امتياز من مدرسة الروابي.

وتلقت الطالبتان التهاني والتبريكات من األهل واألصدقاء. ألف 
مبروك لكوثر وُحسنى وإلى مزيد من النجاح والتفوق في حياتكما 

العلمية والعملية.
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والمسار  القانونية  بالسرعة  الشاحنات  سائقي  بعض  يلتزم  ال  لماذا   [
ما  كبيرة  بسرعة  األخ��رى  السيارات  تجاوز  وتعمد  للشاحنات  المناسب 

يعرض حياة الكثيرين للخطر؟

] المشاركون في قافلة مساعدات تهدف إلى كسر الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة يسعون إلى 
الحكومات  مع  المشاورات  آالف  وربما  مئات  عقدوا  اإلسرائيليون  والمسئولون  والدم.  المواجهة 

األجنبية إلقناعها بحّث مواطنيها على عدم االنضمام للقافلة.
وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان

الحفل الموسيقي الذي أقامته البحرين في قاعة المؤتمرات باليونسكو بالعاصمة الفرنسية، باريس، بمناسبة انعقاد اجتماعات الدورة 
ال� 35 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو برئاسة وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

معمر القذافي
ليبيا  ال��ق��ذاف��ي  معمر  ال��زع��ي��م  يحكم   [
وأصبح  ع��ام��ًا   42 منذ  ح��دي��د  م��ن  بقبضة 
يوم اإلثنين )27 يونيو/ حزيران 2011( 
ثاني رئيس دولة تالحقه المحكمة الجنائية 
الدولية بعد السوداني عمر البشير بعد أكثر 
من ثالثة أشهر على بدء غارات حلف شمال 

األطلسي على ليبيا.
وأمام انتفاضة غير مسبوقة على حكمه 
القذافي  الي��زال  أشهر،  أربعة  قبل  انطلقت 
واألفارقة،  العرب  القادة  عميد  عامًا(   69(
الدولية  الضغوط  رغ��م  بالسلطة  يتمسك 

والقصف األطلسي على ليبيا.
- ولد القذافي، بحسب قوله، في السابع 
تحت   1942 ال��ع��ام  ح��زي��ران  ي��ون��ي��و/  م��ن 
رعاة  لعائلة  سرت  صحراء  في  بدوية  خيمة 
تربية  على  ونشأ  القذاذفة  قبيلة  من  فقيرة 

دينية صارمة بقي وفيًا لها.
- التحق بالجيش في العام 1965.

- في السابعة والعشرين من العمر، قام 
من  األول  في  آخرين  ضابطًا  عشر  أحد  مع 
باإلطاحة   ،1969 العام  أيلول  سبتمبر/ 

بنظام الملك الليبي إدريس السنوسي الذي 
إراق��ة  دون  تركيا  ف��ي  نقاهة  فترة  ف��ي  ك��ان 
نفسه  ال��ق��ذاف��ي  وف��رض  واح���دة.  دم  قطرة 
الرئيس  دع��م  على  وحصل  للثورة«  »ق��ائ��دًا 

المصري آنذاك جمال عبدالناصر.
أعلن   ،1977 العام  آذار  م��ارس/  في   -
الشعبية  الليبية  العربية  »الجماهيرية  قيام 
فيها  ي��ت��ول��ى  ال��ت��ي  ال��ع��ظ��م��ى«  االش��ت��راك��ي��ة 
»مؤتمر  م��ع  م��ب��اش��رة«  »ال��س��ل��ط��ة  ال��ش��ع��ب 
الشعبية  و»اللجنة  )برلمان(  العام«  الشعب 

المؤتمر  تعليمات  تنفيذ  المكلفة  ال��ع��ام��ة« 
العام.

للغرب  عدو«  »أكبر  إلى  القذافي  تحول   -
تابعة  ط��ائ��رة  ع��ل��ى  األول  اع��ت��داءي��ن،  ب��ع��د 
بلدة  فوق  انفجرت  األميركية  بانام  لشركة 
سقوط  ع��ن  وأس��ف��ر  االسكتلندية  لوكربي 
األول  كانون  ديسمبر/   21 في  قتياًل   270
لشركة  تابعة  طائرة  على  والثاني   ،1988
في  تينيري  ص��ح��راء  ف��وق  الفرنسية  اوت��ا 
تموز  يوليو/  من  عشر  التاسع  في  النيجر 

1989 )170 قتياًل(.
تحول  الماضي  القرن  تسعينات  في   -
الساحة  على  موقعه  أضعف  الذي  القذافي 
إلى  آماله،  العرب  شركاؤه  وخيب  الدولية 

القارة اإلفريقية. 
رئيس  بأنه  ينعت  لعقود  ظ��ل  أن  بعد   -
مع  التصالح  ق��رر  م��ارق��ة«،  »إرهابية  دول��ة 
بشكل  أع��ل��ن   2003 ال��ع��ام  وف���ي  ال���غ���رب. 
للتسلح  السرية  برامجه  عن  تخليه  مفاجئ 
ث���م أق����ر ب��م��س��ئ��ول��ي��ة م��ع��ن��وي��ة ع���ن ح���ادث 
ودفع  الفرنسية  الطائرة  وح��ادث  لوكربي 
رفع  بهدف  الضحايا  لعائالت  تعويضات 
المفروض  وال��ج��وي  االق��ت��ص��ادي  الحظر 

على بالده.
تنقية  ف��ي   2008 ف��ي  ال��ق��ذاف��ي  نجح   -
المستعمرة  ال��ق��وة  إي��ط��ال��ي��ا،  م��ع  ع��الق��ات��ه 
لبالده سابقًا والتي حصل منها على اعتذار 
مليارات  وخمسة  االستعمارية  الحقبة  عن 

دوالر من التعويضات.
م��ل��وك  »م���ل���ك  ن��ف��س��ه  ال���ق���ذاف���ي  أع���ل���ن   -
منذ  األفارقة  القادة  عميد  وأصبح  إفريقيا«، 
وفاة رئيس الغابون عمر بونغو في يونيو/ 

حزيران 2010.
والسيما  ح��ول��ه  م��ن  اس��ت��غ��راب  أث���ار   -
حياته  أس��ل��وب  غ��راب��ة  ب��س��ب��ب  ال��غ��رب��ي��ي��ن 
ممارسة  ف��ي  وطريقته  التقليدية  وأزي��ائ��ه 

السلطة وتصريحاته ونظرياته المبتكرة.
أغ��ل��ب  ف���ي  ق����رارات����ه  ال���ق���ذاف���ي  ي��ت��خ��ذ   -
الصحراء  في  المتنقلة  خيمته  من  األحيان 
بالزي  النساء  م��ن  أمنية  وح���دات  بحماية 
من  بالقليل  القذافي  ويكتفي  العسكري. 

القوت السيما من حليب النوق.
األخ��ض��ر«  »ك��ت��اب��ه  أن  ال��ق��ذاف��ي  ي���رى   -
أن  وي��ؤك��د  للبشرية  ال��وح��ي��د  ال��ح��ل  يشكل 
صناديق  عبر  إحاللها  يمكن  ال  الديمقراطية 

االقتراع، معتبرًا أن »االنتخابات مهزلة«.

بيع حقيبة يد لمارغريت 
ثاتشر بـ 40 ألف دوالر

ــود  ــع ت يـــد  ــة  ــب ــي ــق ح ــت  ــع ــي ب  [
البريطانية  الـــوزراء  رئيسة  ــى  إل
مقابل  ثاتشر  مارغريت  السابقة 
 40( إسترليني  جنيه  ألـــف   25
علني  مزاد  في  أميركي(  دوالر  ألف 
األول  أمــس  بلندن  كريستي  ــدار  ب
ــران  ــزي ح ــو/  ــي ــون ي  27( ــن  ــي ــن اإلث

 .)2011
ـــوداء  ـــس ــة ال ــب ــي ــق ــح ـــت ال ـــان وك
ــي  ــت ــد وال ــل ــج ـــن ال ــة م ــوع ــن ــص ــم ال
اجتماعها  ــال  خ ثاتشر  حملتها 
الـــرئـــيـــس  مـــــع   1985 الـــــعـــــام 
ريغان،  رونالد  الراحل  األميركي 
التي  الثمينة  المقتنيات  بين  من 
لصالح  ــزاد  ــم ــال ب للبيع  عــرضــت 

أعمال خيرية.
ــن  ــواط م الــحــقــيــبــة  ـــرى  ـــت واش  
هويته  ــن  ع يــكــشــف  ــم  ل قــبــرصــي 
حينما  بريطانيا  فــي  طالبًا  ــان  ك
السلطة  رأس  على  ثاتشر  كانت 
 1979 الــعــامــيــن  بــيــن  ــاد  ــب ال ــي  ف

و1990.  
من  البالغة  ثاتشر  وتــبــرعــت 
ترمز  كانت  التي  عامًا،   85 العمر 
لسلطاتها  الـــيـــدويـــة  حــقــائــبــهــا 
ــة، بــهــذه  ــي ــل ــم ــع وشــخــصــيــتــهــا ال
أداره  خــــاص  لـــمـــزاد  ــة  ــب ــي ــق ــح ال
السابق  السياسي  ارتشر  جيفري 
الكتب  ــر  ــث أك ــب  ــاح ص ــف  ــؤل ــم وال

بيع  عـــائـــد  وســيــذهــب  مــبــيــعــًا.  
الجمعيات  من  عــدد  إلــى  الحقيبة 
ــا مــؤســســة  ــه ــن ــي ـــن ب الــخــيــريــة م
فورسز  »بريتيش  الجنود  رعاية 
»كومبات  وجمعية  فاونديشن« 
تساعد  الــتــي  الخيرية  ســتــرس« 
ــن يــعــانــون من  ــذي الــمــحــاربــيــن ال

مشاكل نفسية.

صبي يهرب من موجة بحر كبيرة أثناء هبوب عاصفة 
على ميناء سوتشي الروسي على البحر األسود   )أ.ف.ب(

حقيبة اليد التي تعود لثاتشر           )أ .ف .ب(

مدينة العين... أول موقع إماراتي على قائمة التراث اإلنساني
اإلماراتية  العين  مدينة  اليونيسكو  منظمة  ــت  أدرج  [
المدينة  هذه  لتصبح  العالمي  اإلنساني  التراث  قائمة  على 
أول  الصخرية  والجبال  الرملية  الكثبان  قلب  في  الخضراء 
لهيئة  بيان  أفــاد  حسبما  القائمة،  هذه  على  إماراتي  موقع 
أبوظبي للثقافة والتراث أمس الثلثاء )28 يونيو/ حزيران 

.)2011
والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  وضمت 
ست  بعد  المهمة  القائمة  ــذه  ه ــى  إل المدينة  )يونيسكو( 
ــي.  ــارات اإلم الجانب  مــن  المتواصلة  الجهود  مــن  ســنــوات 
واألثــريــة  الجيولوجية  األهمية  ــى  إل المنظمة  واســتــنــدت 
المدينة  أطــراف  عند  يقع  ــذي  ال حفيت  لجبل  والتاريخية 

تزدهر  كانت  التي  هيلي  حضارة  إلى  وكذلك  عليها،  ويشرف 
مثل  التاريخية  األهمية  ذات  المنشآت  عن  فضًا  العين  في 
الذي  األفــاج  ونظام  الواحات  ومناطق  سعود«  بنت  »بدع 
القرار  واتخذ  عليها.  والحفاظ  المياه  إلدارة  يستخدم  كان 
باليونيسكو  العالمي  التراث  للجنة  الـــ35  االجتماع  خال 
اليوم  ويختتم  ــس  ــاري ب ــي  ف المنظمة  مقر  ــي  ف يعقد  الـــذي 

)األربعاء(.
عن  عبارة  وهو  »الفلج«،  نظام  أن  اليونيسكو  واعتبرت 
اقنية مائية طويلة تمتد من فجوة في مكان مرتفع في طبقة 
اتاحت  وسيلة  شكل  لــلــزراعــة،  قابلة  أرض  ــى  إل صخرية 
كونه  ــى  ال ــة  ــاف اض الــمــأهــولــة«  ــرى  ــق وال المحاضر  ــور  ــط »ت

ازدهرت  التي  الهيلي  حضارة  أن  كما  بارعًا«.  هندسيًا  »عمًا 
ومبانيها  المياه  إلدارة  المتطور  بنظامها  عرفت  العين  في 
السكنية المحصنة، وعادات الدفن فيها، فيما يحتضن جبل 
المياد.  قبل  الرابعة  األلفية  إلــى  تعود  دفــن  مواقع  حفيت 
وبمساجدها  اسمها،  هنا  ــن  وم بواحاتها،  غنية  والعين 

ومزارعها ومبانيها التاريخية.
بحسب  اإلماراتية«  البدوية  الحضارة  »مهد  العين  وتعد 
وقدرة  الماضي  حياة  و»رمز  والتراث  للثقافة  أبوظبي  هيئة 
الصحراوية  البيئة  مع  والتكيف  االستقرار  على  اإلنسان 
إلى  الصحراء  عمق  مــن  التنقل  نمط  تطوير  مــع  القاسية، 

مناطق الواحات والمناطق الساحلية«.

تقدير قيمة »فيسبوك« بـ 70 مليار دوالر
] قدرت قيمة أسهم موقع »فيسبوك« 
ــي  ــاع ــم ــت ــة لــلــتــواصــل االج ــك ــب ـــر ش ـــب أك
مليار   70 ـــ  ب الــعــالــم  ــي  ف اإلنــتــرنــت  على 
 27( اإلثنين  األول  ــس  أم أميركي  دوالر 
انضمت  حينما   )2011 حزيران  يونيو/ 
لقطار  كــابــيــتــال«  ــي  ف اس  »جـــي  ــة  ــرك ش
االجتماعي  الــمــوقــع  ــي  ف المستثمرين 
»بــلــومــبــرج«  شبكة  ــــرت  وذك ــر.   ــي ــه ــش ال
»فــيــســبــوك«  أن  ــة  ــادي ــص ــت االق ــار  ــب ــأخ ل
في  االستثماري  الــصــنــدوق  لهذا  باعت 
سابقًا  مملوكة  كانت  أسهمًا  كاليفورنيا 
 6.6 نحو  بلغت  بقيمة  خاصة  لجهات 
فيسبوك  أن  ــد  ــق ــت ــع وي دوالر،  ــن  ــي ــاي م
العام  لاكتتاب  أسهمه  لطرح  يستعد 
مــوي  ــي  ت ميشيل  وقـــال   .2012 ـــال  خ
في  اس  ــــي  »ج ــــ  ل ــذي  ــي ــف ــن ــت ال الــرئــيــس 
كابيتال«، إن »فيسبوك هي شركة فريدة 

للتفاعل  هائًا  تأثيراً  خلقت  نوعها،  من 
ــــن خــال  ــــــاف »م ـــي«.  وأض ـــاع ـــم ـــت االج
شخص  مليون   650 عن  يزيد  ما  ــود  وج
من  يــقــرب  مــا  أي  فيسبوك،  منصة  على 
رسخ  فيسبوك  فإن  العالم،  سكان  عشر 
االجتماعي  للتواصل  كمنصة  مكانته 
فيسبوك  أسهم  تطرح  ولم  جديد«.  لجيل 

السهم  لكن  اآلن،  حتى  ــام  ــع ال لــلــتــداول 
يقدم  عندما  المشترين  أمام  أحيانًا  يتاح 
وحينما  أســهــمــهــم.    بيع  على  موظفون 
استثمرت جولدمان ساكس في فيسبوك 
قدرت  الجاري،  العام  من  سابق  وقت  في 
قيمة أسهم شبكة التواصل االجتماعي  بـ 

50 مليار دوالر.

وفاة عشريني بجرعة
مخدرات زائدة بمدينة عيسى

§ المنامة - وزارة الداخلية

المحافظة  شرطة  مديرية  عــام  مدير  صــرح   [
الوسطى بأن مواطنًا يبلغ من العمر 25 عامًا توفي 
في  المخدرة  المواد  من  ــدة  زائ جرعة  تعاطيه  إثــر 

منزله بمدينة عيسى. 
مساء  ــن  م  6.15 الــســاعــة  ــي  ف أنـــه  إلـــى  وأشــــار 
تلقت   )2011 حزيران  يونيو/   28( الثلثاء  أمس 
بوجود  يفيد  ــًا  ــاغ ب الرئيسية  العمليات  غــرفــة 
الفور  وعلى  عيسى،  بمدينة  بمنزله  ملقى  شخص 
اتخاذ  وتم  الموقع،  إلى  األمنية  الدوريات  انتقلت 
التي  العامة  النيابة  وإبـــاغ  األمنية  اإلجــــراءات 
الطبيب  وانتدبت  القضية  في  التحقيق  باشرت 
الشرعي للكشف على جثة المتوفى، وانتهى تقرير 
جرعة  تعاطيه  هو  الــوفــاة  سبب  أن  ــى  إل الطبيب 

زائدة من المواد المخدرة.

التريث »الوفاقي«
جاللة  سيوجهه  ال��ذي  ال��خ��ط��اب  لسماع  ال��م��واط��ن  يتلهف  فيما   [
ظهرت  والذي  أهميته،  على  اثنان  يختلف  ال  الذي  للشعب،  اليوم  الملك 

دون  س��راح،  إط��الق  شملت  التي  اإلج��راءات  في  مقدماته  بعض 
تنطلق  جنحة،  لهم  وج��ه��ت  م��ن  التهمة،  إس��ق��اط  ذل��ك  ي��راف��ق  أن 

الخطاب،  هذا  به  سيأتي  الذي  الجديد  حول  والتكهنات  اإلشاعات 
من  ت��رق��ى  ك��ي  المواطنين  ص��ف��وف  ف��ي  ال��ب��رق،  بسرعة  وتنتشر 

الصحيح  الحدث  من  تقترب  درج��ة  إلى  العادية،  اإلشاعة  مستوى 
 . بت لثا ا

المبادرات  بعض  إطالق  مجرد  على  الخطاب  اقتصار  من  تتفاوت  اإلشاعات  موجات  وجدنا  لذا 
رويدًا  راديكاليًا  تتدرج  ثم  السياسية،  اإلجراءات  ببعض  المشوبة  الراديكالية،  غير  اإلصالحية 
مجلس  الحال  بطبيعة  ومعه  النواب،  مجلس  حل  باحتمال  تتكهن  عندما  القمة  إلى  لتصل  رويدًا 
تصحيح  أو  جديد  دستور  وضع  عاتقها  على  تأخذ  منتخبة  تأسيسية  جمعية   وتشكيل  الشورى، 

للشعب. الصالحيات  من  المزيد  إعطاء  اتجاه  في  القائم 
على  المؤلمة  األخيرة  األح��داث  انعكاسات  منها  كثيرة  جوانب  في  تعكس  اإلرهاصات  هذه 
على  يستحوذ  الذي  هو  الوطني  الحوار  يظل  ذلك  كل  عن  بعيدًا  لكن  السياسي.  الحدث  مجريات 
على  منا  الكثيرون  يعلقها  التي  الكبيرة  لآلمال  نظرًا  البحريني،  السياسي  الشارع  رواد  انتباه 

بها. سيخرج  التي  والمقترحات  ومناقشاته،  الحوار،  جلسات 
اإلعالن  عن  »الوفاق«،  جمعية  وهي  المعارضة،  فصائل  أهم  أحد  امتناع  هو  هنا  للنظر  الملفت 
لتقديم  بالنسبة  أو  الحضور،  عن  االمتناع  أو  المشاركة  مستوى  على  سواء  النهائي،  موقفها  عن 

المرئيات.  وتسلم  المشاركة  بشأن  الردود  لتلقي  المعطاة  المدة  انقضاء  رغم  المرئيات، 
صعيد،  من  أكثر  وعلى  يبرره،  أن  يحاول  أو  يفسره  ما  هناك  يكون  ربما  »الوفاقي«  التريث  هذا 
من  هي  واقعها  على  »الوفاق«  غياب  انعكاسات  هو  ذلك  من  أهم  هو  ما  لكن  وسياسيًا.  تنظيميًا، 
حال  في  »الوفاق«  تغيب  إن  إذ  ستكتنفها.  التي  والحوارات  الجلسات  سير  على  وتأثيراته  جانب، 
وفي  الذاتي،  واقعها  على  به،  االستهانة  ينبغي  ال  سلبي  تأثير  له  سيكون  موقفها،  تغير  عدم 
يعني  أن  دون  المعارضة،  األص��وات  أهم  من  واح��د  سماع  من  المشاركين  يحرم  ذات��ه،  الوقت 
الوفاق  تحديد  عدم  حقه.  حق  ذي  كل  يعطي  أن  يحاول  ما  بقدر  اآلخرين،  أهمية  من  التقليل  ذلك 
أن  الشك  الوطني،  الصعيد  وعلى  جانب،  فمن  ومعقدة.  صعبة  خيارات  أم��ام  يضعها  موقفها 
وضوح  ودرجة  راديكالية،  مستوى  في  فادحة  خسارة  فيه  المؤتمر  جلسات  عن  الوفاق  غياب 
سير  على  التأثير  على  قادرة  حرجة  سياسية  كتلة  تشكيل  دون  سيحول  ذاته،  وبالقدر  القرارات. 

الحوارات.  واتجاهات  الجلسات 
التريث.  ذلك  عن  الناجمة  الخسارة  فداحة  ندرك  ذاته  بالقدر  لكننا  »الوفاقي«،  التريث  نفهم 
بغير  التوافقي،  الوطني  الحوار  جلسات  انعقاد  عن  تفصلنا  التي  القادمة  القليلة  األيام  تأتي  فهل 
الحوار؟ في  والمشاركة  التريث،  لذلك  حد  بوضع  الجميع  الوفاق  وتفاجئ  منا،  الكثيرين  توقعات 
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شارابوفا توقف مغامرة 
سيبولكوفا في بطولة ويمبلدون

أوليتش يعود لتدريبات بايرن 
بعد عملية جراحية

] أوقفت العبة التنس الروسية ماريا شارابوفا المصنفة السادسة 
من  بها  وأطاحت  سيبولكوفا  دومينيكا  السلوفاكية  مغامرة  العالم  على 
بعد  )الثلثاء(  أمس  )ويمبلدون(  المفتوحة  إنجلترا  لبطولة  الثمانية  دور 
فوزنياكي  كارولين  الدنماركية  على  سيبولكوفا  فوز  من  واح��د  يوم 
مفاجأة  ليزيسكي  سابين  األلمانية  وفجرت  عالميا.  األولى  المصنفة 
المصنفة  بارتولي  م��اري��ون  بالفرنسية  وأط��اح��ت  بالبطولة  جديدة 
المربع  إل��ى  حسابها  على  لتتأهل  الثمانية  دور  من  للبطولة  التاسعة 

الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها 24 مليون دوالر.
التي  سابين  األلمانية  مع  الذهبي  المربع  في  شارابوفا  وتلتقي 

تأهلت للدور نفسه في وقت سابق.
في  الذهبي  للمربع  تصل  ألمانية  العبة  أول  ليزيسكي  وأصبحت 
من  عقد  من  أكثر  منذ  الكبرى  األرب��ع  س��ام«  »غ��ران��د  بطوالت  إح��دى 
المصنفة  بارتولي  من  عالميا   62 المصنفة  ليزيسكي  وثأرت  الزمان. 
للبطولة  األول  الدور  من  بها  أطاحت  وأن  سبق  والتي  عالميا  التاسعة 

نفسها العام 2008.

ناديه  ت��دري��ب��ات  إل��ى  أول��ي��ت��ش  إيفيكا  ال��ك��روات��ي  المهاجم  ع��اد   [
دام  الماعب  عن  ابتعاد  بعد  )الثلثاء(  أم��س  ميونيخ  بايرن  األلماني 
لثمانية أشهر إلجرائه عملية جراحية في ركبته. وخضع أوليتش )31 
لعاج  له  أجريت  التي  العملية  عقب  مطول  تأهيل  إعادة  لبرنامج  عاما( 
تشرين  أكتوبر/  في  اليسرى  ركبته  في  غضروفي  بتهتك  إصابته 
قائا:  ميونيخ  ب��اي��رن  لتليفزيون  أول��ي��ت��ش  وص���رح   .2010 األول 
حقا  سعيد  وأنا  جديد،  من  الفريق  مع  للتدريب  أشهر   8 قرابة  »انتظرت 
ميونيخ  بايرن  مدرب  وأوضح  كاملة«.  العاجية  العملية  من  النتهائي 
تدريجيا  المباريات  إل��ى  أوليتش  إع��ادة  في  سيبدأ  أن��ه  هينكيس  ي��وب 
خال األشهر المقبلة. ويتمتع أوليتش بشعبية جماهيرية في ميونيخ 
تعرضه  قبل  ب��اي��رن،  تشكيل  ف��ي  األس��اس��ي��ي��ن  الاعبين  م��ن  وك���ان 
لإلصابة، منذ انضمامه للفريق في 2009 قادما من هامبورغ. ويمتد 
عقد أوليتش مع بايرن ميونيخ لعام 2012، ويتوقع أن يحصل الاعب 
هينكيس:  وقال  هينكيس.  قيادة  تحت  أطول  لوقت  اللعب  فرصة  على 

»أحب الاعبين أمثال أوليتش الذين يعملون من أجل الفريق«.
الجديد  للموسم  استعدادا  التدريبي  معسكره  ميونيخ  بايرن  وبدأ 
االثنين، ويأمل عماق الكرة األلمانية في أن يحظى بمشوار أفضل في 
دون  من  انتهى  الذي  الماضي  بالموسم  مشواره  عن  المقبل  الموسم 

إحرازه أي ألقاب وباحتاله المركز الثالث بترتيب الدوري األلماني.

 نادال بخير ويستعد لمواصلة 
مشواره في ويمبلدون 

ببطولة  األول  المصنف  ن���ادال  راف��اي��ي��ل  اإلس��ب��ان��ي  النجم  ]ع���اد 
من  التأكد  بعد  )الثلثاء(  أمس  التدريب  ماعب  إلى  للتنس  ويمبلدون 
اليسرى  قدمه  كعب  على  أشعة  إجراء  عقب  إصابة  أية  من  معاناته  عدم 
البطولة  من  الرابع  بالدور  مباراة  خال  االثنين  لإلصابة  تعرض  الذي 
البريطانية. ونشر نادال، الاعب األول في العالم، هذا الخبر بصفحته 
أنه  يعني  ما  اإلنترنت  على  االجتماعي  للتواصل  »فيسبوك«  موقع  على 
أمام  ويمبلدون  من  الثمانية  ب��دور  مباراته  لخوض  مستعدا  سيكون 

األميركي ماردي فيش اليوم )األربعاء(.
وكتب نادال يقول: »توجهت باألمس عقب المباراة إلجراء أشعة في 
مستشفى بلندن. اعتقدت خال المباراة أنني أعاني من إصابة خطيرة 
أن  الحظ  »لحسن  وأضاف  بتحسن«.  أشعر  بدأت  الوقت  بمرور  ولكن 
والنصف  الرابعة  في  سأتدرب  إصابة.  أية  تظهر  لم  الطبية  الفحوص 

عصرا وسألعب اليوم. أشكركم جميعا على مساندتكم لي«.
مباراته  من  األولى  المجموعة  نهاية  قرب  لإلصابة  نادال  وتعرض 
ال��اع��ب  وت��ل��ق��ى  األول.  أم���س  ب��وت��رو  دي���ل  خ���وان  األرج��ن��ت��ي��ن��ي  أم���ام 
امتدت  التي  المباراة  يكمل  أن  قبل  الملعب  أرض  على  العاج  االسباني 

ألربع مجموعات محققا الفوز.

ش����ري����دة ق�����دم ب���رن���ام���ج األول���م���ب���ي 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��م��ق��ب��ل��ة الت���ح���اد ال��ك��رة

األه��ل��ي  ب��ي��ن   )107( ال����  ال��ك��اس��ي��ك��و 
وال����زم����ال����ك ع���ل���ى ص��ف��ي��ح س��اخ��ن

3
6

االجتماع األخير غّير اتجاه الرفاعيين بعدما كان أبرز المرشحين

الحربان خارج حسابات الرفاع ومصيره 
غامض في الموسم المقبل

§ الوسط - المحرر الرياضي

نادي  إدارة  حسابات  خــارج  الحربان  خالد  الوطني  المدرب  بات   [
على  الثاني  للموسم  األول  الكروي  للفريق  مدربًا  استمراره  في  الرفاع 
تجديد  نحو  قويًا  الرفاعيين  توجه  كان  بعدما  الفت  تطور  في  التوالي، 
في  السماوي  الفريق  تــدريــب  فــي  مهمته  لمواصلة  الحربان  فــي  الثقة 
األبرز  المرشح  كان  الحربان  أن  إلى  المعلومات  وتشير  المقبل.  الموسم 
الرفاعية  لإلدارة  األخير  االجتماع  لكن  المقبل  الموسم  في  الرفاع  لقيادة 
رغم  على  الرفاعي  االتجاه  في  تغييراً  شهد  الماضي  األسبوع  عقد  الذي 

تجربة  تقييم  ضوء  على  الفريق  لتدريب  وطني  مدرب  بتعيين  التمسك 
ينجح  لم  والتي  األخيرة  المواسم  في  الفريق  مع  األجنبي  المدرب 

وأن  الفريق  مع  لقب  أي  تحقيق  جاريدو  البرتغالي  المدرب  خاللها 
وبما  المرحلة  هذه  في  للفريق  األنسب  بات  الوطني  المدرب 

الدوري  ومستوى  للنادي  الحالية  الظروف  مع  يتناسب 
المدرب  يكون  أن  يرجح  آخر  اسم  طرح  فتم  البحريني، 

األول  الوطني  المنتخب  مدرب  ومساعد  الوطني 
ــي الــمــهــمــة،  ــول ــت ــد ل ــي ــق مـــرجـــان ع ــاب ــس ال

بصورة  المدرب  موضوع  وسيحسم 
القليلة  األيـــــام  ـــالل  خ ــة  ــي ــم رس

المقبلة.
كما تفيد المصادر بأن 

خالل  توقفت  والحربان  الرفاعية  اإلدارة  بين  والمفاوضات  االتصاالت 
السماوية  الكرة  خارج  الحربان  يكون  بأن  يرجح  ما  وهو  األخيرة،  األيام 
التي  الفئات  فرق  أو  األول  الفريق  صعيد  على  سواء  المقبل  الموسم  في 
بالرفاع  الشباب  لفريق  مدربًا  كان  الحربان  أن  علمًا  مدربيها،  تعيين  تم 
الــدوري،  في  األول  الفريق  تدريب  توليه  قبل  الماضيين  الموسمين  في 
بانتظار  الرفاعية  الفرق  أحد  قيادة  مهمة  الحربان  يتولى  أن  احتمال  مع 
بأن  مصادرنا  تؤكد  فيما  للمدربين،  النهائية  الصورة 
المقبل  الموسم  في  غامضًا  أصبح  الحربان  مصير 
محلي  ناٍد  أي  من  عروضا  يتلق  لم  إذ  اآلن،  حتى 
ترجح  ــت  ــان ك ــرات  ــؤش ــم ال ألن  ــه؛  ــادت ــي ــق ل ـــر  آخ
على  الثاني  للموسم  الرفاع  فريق  مع  استمراره 

التوالي.
قيادة  تولي  الحربان  خالد  المدرب  أن  يذكر 
خلفًا  ــي  ــاض ــم ال ــم  ــوس ــم ال ــي  ف ــي  ــاع ــرف ال ــق  ــري ــف ال
الفريق  ــادة  ــي ق ــاع  ــط ــت واس جـــاريـــدو،  للبرتغالي 
ثانيًا  فيها  حل  التي  الدوري  بطولة  على  للمنافسة 
بطولة  وكذلك  النهاية،  حتى  نافس  بعدما 
فيها  خرج  التي  الخليج  أبطال  دوري 
كاظمة  أمــام  النهائي  ــع  رب دور  مــن 

الكويتي بالركالت الترجيحية.

عروض شفهية للنجماوي محمد عبدالعزيز
§ الوسط – محمد طوق

ــا  ــن ــب ــخ ــت ــن م ــــــب  الع ـــى  ـــق ـــل ت  [
محمد  النجمة  ـــادي  ون األولــمــبــي 
من  شفهية  ــا  ــروض ع عبدالعزيز 
األندية المحلية للعب في صفوف 
فريقها الكروي في الموسم المقبل 
ظهر  ــذي  ال المبهر  المستوى  بعد 
فريقه  صفوف  فــي  الــالعــب  عليه 
العالية  اإلمكانات  إلى  باإلضافة 
وكان  عبدالعزيز،  يمتلكها  التي 
في  ــي  ــب ــم األول لمنتخبنا  ـــداً  ـــائ ق
في  فلسطين  أمــــام  اإليــــاب  ــاء  ــق ل
المؤهلة  ــة  ــوي ــي اآلس التصفيات 

ألولمبياد لندن 2012.
ــواردة،  ــت ــم ــاء ال ــب وبــحــســب األن
محمد  تلقاها  التي  العروض  فإن 
وقالت  شفهية،  كانت  عبدالعزيز 
ــب  ــالع ـــادر: »لــقــد تــلــقــى ال ـــص ـــم ال
رياضية  شخصيات  من  عروضا 
والبعض  المحلية،  ــة  ــدي األن ــي  ف
الالعب  بضم  الجادة  رغبته  أبدى 
ــم الــمــقــبــل«،  ــوس ــم ــه فـــي ال ــادي ــن ل
األندية  أن  إلى  المصادر  ــارت  وأش
رسمي  خــطــاب  ــال  ــإرس ب ســتــقــوم 
خاللها  من  تطلب  النجمة  لنادي 

االستعانة بخدمات الالعب.
من  مــقــربــة  ـــادر  ـــص م ــــــدت  وأك
لديه  الالعب  أن  عبدالعزيز  محمد 
فريقه  صفوف  من  باالنتقال  النية 
ــة الــتــي قــدمــت له  ــدي ــد األن ــى أح إل
عدم  حال  في  وخصوصًا  عروض 
تــعــديــل وضـــع الــفــريــق ووضــعــه 

الالعب  أن  ــت  ــح وأوض ــاص،  ــخ ال
لديه مستحقات سابقة لم يدفعها 
ــى  إل أدى  مـــا  اآلن  ــى  ــت ح ـــادي  ـــن ال
جديدة  احترافية  بتجربة  رغبته 

في األندية المحلية.
ــاوي  ــم ــج ــن ـــب ال ـــالع ـــــان ال وك
عبدالعزيز  األولمبي  ومنتخبنا 

ــرق  ــح ــم ـــوف ال ـــف ــــى ص انــتــقــل إل
ـــل الـــمـــاضـــي  ـــب ــــي الـــمـــوســـم ق ف
ــل اإلعـــــــارة، ويــلــعــب  ــي ــب ــى س ــل ع
ويمتلك  الوسط  خط  في  الالعب 
مستوى  وقـــدم  عالية  امــكــانــات 
ــي  مـــمـــيـــزا مـــــع الــــنــــجــــمــــاوي ف

السابقة. المواسم 

محمد عبدالعزيز

أبطال دوري العمالقة
)التفاصيل ص5(
)تصوير: جعفر حسن(
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:» إداري طائرة النجمة يوسف الزياني لـ »

المالود يخضع للعالج الطبيعي وعودته للمالعب بعد شهر ونصف
§ القضيبية – محمد عون

لـ  الــزيــانــي  يــوســف  النجمة  ــرة  ــائ ط إداري  كشف   [
المالود  إبراهيم  الشاب  الالعب  أن  الرياضي«  »الوسط 
ونصف  شهر  أو  شهر  بين  تــتــراوح  لفترة  بحاجة  ــات  ب
بعدما  ـــك  وذل اللعبة  ــة  ــزاول ــم ل ــد  ــدي ج ــن  م ــود  ــع ي حــتــى 
للقاء  ــاء  ــم اإلح خــالل  الــغــضــروف  ــي  ف ــة  ــاب إلص تــعــرض 
لإلصابة  تعرض  »الــمــالــود  وأضـــاف  الشرقي،  الــرفــاع 

أنه  لنا  ــح  وأوض المباريات،  إحــدى  في  اإلحماء  خالل 
تم  ولهذا  الركبة،  الــتــواء  ــراء  ج شديد  بألم  يشعر 

قطع  من  يعاني  أنه  أكد  الذي  الطيب  على  عرضه 
أنه  تبين  ذلــك  بعد  ولكن  الصليبي،  الــربــاط  في 

يعاني فقط من إصابة الغضروف ولهذا فضلنا 
إجراءها تحت إشراف الطبيب عبدالغفار«.

ــال: »الــعــمــلــيــة أجــريــت  ــائ ــي ق ــان ــزي ــع ال ــاب وت
أن  الــطــبــيــب  ـــد  أك ــا  ــده ــع وب ــد،  ــم ــح ال وهلل  بــنــجــاح 

الالعب بعد شهرين على أقل تقدير سيكون 
دون  من  اللعبة  لمزاولة  العودة  بإمكانه 

تكون  أن  ــرط  ــش ب ــن  ــك ول مــشــاكــل 
ــه تــدريــجــيــة، وكــذلــك  ــودت ع

حضور  في  يلتزم  أن  البد 

العالج  مع  الركبة  تجاوب  يكون  حتى  الطبيعي  العالج 
مثاليًا، ولكي يعود كما كان سريعًا أيضًا«.

العب  »هــو  ــال:  وق المالود،  بالالعب  الزياني  وأثنى 
العالج  حضور  في  ــزام  ــت االل أهمية  ــدى  م ويــدرك  ــاب،  ش
 )3( الطبيعي  ــالج  ــع ال فــتــرة  عــلــى  مـــرت  إذ  الطبيعي، 
لكي  نصف  شهر  أو  شهر  أمامه  وتبقى  تقريبًا،  أسابيع 
دخول  بكيفية  المتعلقة  الثانية  التأهيل  مرحلة  يبدأ 
التدريبات  بدء  بموعد  يتعلق  وفيما  التدريبات«. 
وخصوصًا  العمرية  بالفئات  الخاصة 
إجازة  بعد  سيبدأ  الجديد  الموسم  أن 
ــال:  ــًا، ق ــب ــري ــق ــارك ت ــب ــم عــيــد الــفــطــر ال
أسبوع  منذ  التدريبات  ــدأ  ب »فريقنا 
أقــرب  فــي  نوفق  أن  ونتمنى  تقريبًا، 
وقت بحسم ملفات كل المدربين الذين 

سيتولون مهمة تدريب الفئات«.
أسماء  نحسم  »لــم  وأضــاف 
ــا  ــن ـــات، ألن ـــئ ـــف مــــدربــــي ال
نجتمع  أن  فقط  ننتظر 
الــنــشــاط  إدارة  ـــع  م
والذي  الرياضي، 
قريبًا  سيكون 
اهلل،  بـــــــإذن 
حتى نتخذ 
القرارات 

باإلضافة  باللعبة،  يتعلق  ما  بكل  مناسبة  نراها  التي 
األول  بالفريق  المتعلقة  العريضة  الــخــطــوط  لــوضــع 

الموسم المقبل«.
عبدالنبي  خليل  الالعب  أن  النجمة  طائرة  إداري  وذكر 
منتصف  »خليل  وقــال:  ناديه،  مع  إضافيًا  موسمًا  جدد 
إلى  باإلضافة  معنا،  المقبل  الموسم  البقاء  قرر  الــدوري 
كل  على  والمحافظة  العبينا  كل  على  لإلبقاء  نسعى  أننا 
إال  يأتي  لن  وهــذا  باالستقرار  نرعب  ألننا  الفريق،  ــراد  أف

بمحافظتنا على العبينا«.
ـــط  ـــوس ـــي حــديــثــه مـــع »ال ـــان ـــزي ـــف ال ـــوس ـــم ي ـــت وخ
الرياضية  للجنة  »ســنــوضــح  ــول:  ــق ــال ب ــي«،  ــاض ــري ال
منذ  متميز  محترف  العب  مع  التعاقد  ــرورة  ض بالنادي 
الفريق  مستوى  يطور  أن  شأنه  من  هذا  إذ  الموسم،  بداية 
األلقاب  تحقيق  على  األشـــداء  المنافسين  من  ويجعله 

الموسم المقبل«.
على  الثاني  للموسم  خرجت  النجمة  طائرة  أن  يذكر 
للمربع  تتأهل  لم  إذ   ،- حمص  بال  المولد   - من  التوالي 
الذهبي للدوري، فيما خرجت من الدور األول من مسابقة 
المحرق  طائرة  غريمتها  حساب  على  العهد  ولي  كأس 
ماراثونية  ــاراة  ــب م بعد  باللقب  ــك  ذل بعد  تــوجــت  الــتــي 

وهذا   .)2/3( الـــمـــشـــهـــد بنتيجة 
ــه  ــي ــل ـــد ع ـــت ـــع لــــــم ي

ـــة فــي  ـــاوي ـــم ـــج ـــن ال
السنوات األخيرة.

مـــؤثـــر ـــرف  ـــت ـــح م ــــب  ــــاع ب ــــزه  ــــزي ــــع وت األول  ــــق  ــــري ــــف ال ـــــــــراد  أف ـــى  ـــل ع ـــاظ  ـــف ـــح ـــل ل ســـنـــســـعـــى 

أحمد هرونة

طائرة المعامير ترغب 
في التجديد ألحمد هرونة

] أكد المدرب الوطني في لعبة الكرة الطائرة أحمد هرونة لـ »الوسط 
فيه  سيدرب  ــذي  ال النادي  بشأن  ــراره  ق يحسم  لم  لــآن  أنــه  الرياضي« 
معه  التجديد  بشأن  المعامير  نــادي  من  رغبة  هناك  إذ  المقبل،  الموسم 

للموسم الثاني على التوالي.
وأضاف »يوم الجمعة المقبل سأعقد اجتماعًا مع إدارة نادي المعامير 
وذلك من أجل معرفة نواياهم وطموحاتهم بشأن الموسم المقبل، وكيف 

سيتم التعامل معه، وعلى إثر ذلك سأتخذ القرار الذي أراه مناسبًا«.
إذ  سأقرر،  االجتماع  هذا  نتائج  على  »بناًء  القول:  في  هرونة  واستمر 
حال  في  الفريق  مع  وطيبة  إيجابية  مستويات  أقدم  أن  في  رغبة  لدي  أنا 
ولهذا  المعامير،  طائرة  تدريب  في  الثاني  للموسم  االستمرار  قــررت 

الطموحات من الصعب اإلعالن عنها في الوقت الجاري«.
طائرة  الــمــاضــي  الــمــوســم  ــي  ف درب  ــة  ــرون ه أحــمــد  أن  يــذكــر 
بالنسبة  شك  دون  من  مرضية  تكن  لم  النتائج  أن  إال  المعامير 
ووصل  الدير  طائرة  درب  سبق  ــذي  ال الموسم  وفــي  لــه، 
ــي الــــــدوري  ــي ــائ ــه ــن ــا ل ــه ــع م
دوري  فــــي  والــــكــــأس 
ـــة،  ـــي ـــان ـــث ــــــة ال ــــــدرج ال
ـــل ذلـــــك كـــــان مــن  ـــب وق
مــدربــي فــئــات نــادي 

داركليب.

رائد أحمد يفوز بلقب 
بطل بابكو للبولنج

اتحاد السلة يعقد 
اجتماعه الـ )48( اليوم

§ الوسط - المحرر الرياضي

التي  لألبطال  بابكو  بطل  مسابقة  لنهائيات  المتأهلون  يستطع  لم   [
الالعب  وعنفوان  وجهه  في  يقفوا  أن  بابكو  ــادي  ن ــارات  ح على  جــرت 
في  فوزه  بعد  عوالي  مدينة  سماء  في  باللقب  وطار  تألق  الذي  أحمد  رائد 

المباراة النهائية على الالعب علي القصير بنتيجة 192 مقابل 171.
القائمة  تصدر  حيث  جــدا  مريحة  اللقب  نحو  الالعب  رحلة  وكانت 
األخير  السادس  الشوط  حتى  األول  الشوط  من  النهائي  القبل  الدور  في 
العالي  والتركيز  أواًل  والخبرة  الحنكة  بفضل  وذلك  نقطة   202 بمعدل 
خاصة  بها  يتمتع  التي  المحكمة  الضربات  وإحــراز  الكرات  إرســال  في 

على حارات نادي بابكو ثانيًا.
الالعبين  من  كبيرة  مجموعة  تألق  رغم  على  البطولة  بهذه  رائد  وفاز 
تمكن  إذ  السلم،  مباريات  في  وخاصة  كبيرة  مستويات  قدموا  الذين 
تألقه  رغــم  على  خليفة  نبيل  الــالعــب  إقــصــاء  مــن  القصير  على  الــالعــب 
بعدها  ليقابل   249 مقابل   278 كبيرة  بنتيجة  األولى  السلم  مباراة  في 
الالعب الهادئ مسعود صابري في مباراة أيضا كبيرة فاز فيها القصير 
في  فقط  خشبات  سبع  مسعود  إحـــراز  أن  بعد  خشبات  ــالث  ث بــفــارق 
واألخير  العاشر  المربع  في  المتتاليين  الضربتين  بعد  األخيرة  الضربة 
لتنتهي لصالح القصير بنتيجة 211 إلى 209 ليقابل بعدها نجم الفريق 
األردني هاشم أبوزهرة في مباراة تسيد فيها القصير وفاز بها بنتيجة 
أيضًا  ويفوز  رائــد  البطولة  نجم  لمقابلة  للنهائي  ليصعد   174/196
في  الفوز  من  تمكن  رائــد  ولكن   182 إلى   200 بنتيجة  األول  اللقاء  في 

المباراة الفاصلة وباللقب.
علي،  ــد،  رائ ــي:  اآلت النحو  على  للمشاركين  النهائي  الترتيب  ــان  وك
القعود،  أحــمــد  ســالــم،  نــاصــر  العلي،  يــوســف  نبيل،  مسعود،  هــاشــم، 

عبداللطيف راشد، محمد هاشم، طه إبراهيم وعارف مرسل.
بابكو  شركة  الرئيس  عبداهلل  النادي  رئيس  شكر  المناسبة  وبهذه 
وقسم  ــروس  ــح ــم ال فيصل  التنفيذي  رئيسها  شــخــص  ــي  ف المتمثلة 
العالقات العامة بالشركة على دعمهم المستمر ألنشطة النادي على مر 

السنين.

§ أم الحصم - اتحاد السلة

برئاسة  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  إدارة  مجلس  اليوم  يعقد   [
 7:30 الساعة  في   )48( الـ  اجتماعه  العسومي  عبدالرحمن  عادل  النائب 
على  واالطــالع  السابق  المحضر  العتماد  وذلــك  االتــحــاد،  بمقر  مساًء 
الفنية  اللجنة  اجتماع  محضر  على  ــالع  االط وأيضا  الـــواردة  الرسائل 

باإلضافة إلى عدد من الموضوعات األخرى.
النائب  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  قــدم  ــرى،  أخ جهة  من 
االتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء  عن  نيابة  العسومي  عبدالرحمن  ــادل  ع
لكل  واإلشادة  والتقدير  الشكر  منتسبيه  وجميع  السلة  لكرة  البحريني 
من ساهم في إنجاح الموسم الرياضي 2011/2010 وخالص شكره 
وتقديره لرئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة على الدعم الكبير والالمحدود والمساندة التي يتلقاها االتحاد 
من اللجنة األولمبية والتي تساهم دائما في تسيير نشاطه ومهنئا نادي 
الحالة على فوزه بدرع بطولة دوري زين البحرين للرجال لهذا الموسم 
المتميز  األداء  على  المحرق  نــادي  ولفريق   2011/2010 السالوي 
التوفيق  كل  له  متمنين  للمباراة،  والمتعة  اإلثارة  من  المزيد  أضفى  الذي 
في البطوالت القادمة مشيدا كذلك بجماهير ناديي المحرق والحالة على 
المباراة،  خالل  واضحة  ظهرت  التي  الطيبة  والروح  المثالي  التشجيع 

منوها بدورهما في مساندة فريقهما طوال الموسم.
زين  محمد  البحرين  زين  شركة  عام  لمدير  وتقديره  شكره  قدم  كما 
ظهر  والذي  االتحاد  مسابقات  ودعمها  المتميزة  رعايتها  على  العابدين 
جمعت  التي  للرجال  البحرين  زيــن  ــدوري  ل النهائية  المباراة  في  جليا 

فريقي الحالة والمحرق.
المباراة  تنظيم  إنجاح  في  ساهم  من  لكل  وتقديره  شكره  وجه  كما 
آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الداخلية  وزير  من  كل  بالذكر  وخص  النهائية 
المحافظة  أجل  من  ــوزارة  ال بها  قامت  التي  الكبيرة  الجهود  على  خليفة 
انعكس  والــذي  وخارجها  الصالة  داخل  واألمــن  الجمهور  سالمة  على 
وزارة  من  دائما  عليه  تعودنا  ما  وهــذا  المباراة  تنظيم  على  كبير  بشكل 
المباراة  بنقل  قامت  التي  الفضائية  الرياضية  البحرين  وقناة  الداخلية 
خالل  مــن  رائــعــة  مــن  األكــثــر  والتغطية  مــبــاشــرة  ــواء  ــه ال على  النهائية 
لإلخوة  المتميز  والتصوير  السلة  اتحاد  صالة  في  التحليلي  األستوديو 
المتميزة  تغطيتها  ــى  إل بــاإلضــافــة  العاملين 
والشكر  الموسم.  ــذا  ه مباريات  لجميع 
الصحافيين  جميع  إلــى  أيضا  موصول 
المحلية  بصحفنا  والمصورين 
الــــذيــــن قــــامــــوا بــتــغــطــيــة 
ــــــاد  ــــــح ـــــات االت ـــــي ـــــال ـــــع ف
ـــــي إنــــجــــاح  وســـــاهـــــمـــــوا ف

مسابقاته لهذا الموسم.

رائد أحمد في لقطة استعراضية بعد التتويج

النعيمي وشريف لنهائي بطولة خالد بن علي للصاالت
§ الحنينية - نادي الرفاع

ومفروشات  النعيمي  خالد  فريقا  تأهل   [
سمو  لبطولة  النهائية  للمباراة  شريف  أحمد 
القدم  لكرة  خليفة  آل  علي  بــن  خالد  الشيخ 
الصاالت والتي ينظمها نادي الرفاع الرياضي 
شعار  تحت  »الحنينية«  بـ  النادي  صالة  على 
فريقي  حــســاب  على  وذلـــك  لــحــمــد«،  »والؤنــــا 
رويال  وسند  خليفة  آل  حمد  بن  عبداهلل  الشيخ 

ستيت.
التي  المباراة  النعيمي  خالد  فريق  وأنهى 
آل  حــمــد  ــن  ب ــداهلل  ــب ع الــشــيــخ  بــفــريــق  جمعته 
النهائي،  قــبــل  الــــدور  مــنــافــســات  ــي  ف خليفة 
أن  ــد  ــع ب ــه،  ــح ــال ــص ل أهـــــداف  ــة  ــالث ث بنتيجة 
بين  ــة  ــدي ــن وال بــالــحــمــاس  ــاراة  ــب ــم ال اتــســمــت 

الفريقين.
ـــاز فــريــق  ــات الـــــدور ذاتـــــه، ف ــس ــاف ــن ـــي م وف
ــف عــلــى ســنــد رويـــال  ــري ــد ش ــم ــات أح ــروش ــف م
تعادل  بعدما  لخمسة،  أهداف  بسبعة  ستيت 
بأربعة  للمباراة  األصلي  الوقت  في  الفريقان 
الترجيح  لــركــالت  ليحتكما  ــة،  ــع ألرب أهـــداف 
بعد  شريف  أحمد  مفروشات  كفة  رجحت  التي 
ــال  روي سند  سجل  فيما  ـــداف،  أه  3 تسجيله 

ستيت هدفا وحيدا.

صالح  عــبــداهلل  الــحــكــمــان  ــن  ــاءي ــق ــل ال أدار 
الحكام  لجنة  رئيس  وراقبهما  قاسم،  وعبداهلل 
خليفة  المتقاعد  ــي  ــدول ال الحكم  بالبطولة 

الدوسري.
للبطولة  المنظمة  العليا  اللجنة  وأعلنت 
جوائز  أن  علي  بن  خالد  الشيخ  سمو  برئاسة 
ــي،  ــان ــث وال األول  لــلــمــركــز  ســتــكــون  الــبــطــولــة 
وجــوائــز  ـــارس،  ح ــل  ــض وأف البطولة  ـــداف  وه

الحكام وتكريم اللجنة المنظمة للبطولة.
خليفة  آل  سلمان  بن  خالد  الشيخ  ــاد  وأش
بالبطولة، معتبرا أن إقامة مثل هذه البطوالت 
منقطع  ونجاحا  رواجا  تلقى  الصيف  فترة  غب 
القدم  كرة  العبي  أبــرز  وأن  خصوصا  النظير، 
في  المشاركة  يفضلون  والشباب  البحرينية 
حــرارة  عن  بعيدا  تكون  التي  البطوالت  هــذه 

الجو والرطوبة.
نادي  إدارة  وفقت  »لقد  خالد:  الشيخ  وقال 
اسم  تحمل  التي  البطولة  هذه  بإقامة  الرفاع 
من  تعتبر  التي  علي،  بــن  خالد  الشيخ  سمو 
القدم  كرة  لعبة  في  تقام  التي  البطوالت  أنجح 
فترة  ــي  ف ــام  ــق ت ــا  ــه أن ــًا  ــوص ــص وخ ـــاالت،  ـــص ال
والشباب  األندية  لالعبي  تمثل  التي  الصيف 
الفنيات  وأداء  واالستمتاع  للترفيه  مخرجا 

الكروية الرائعة«.

هذه  في  بالمشاركة  استمعت  »لقد  وأضاف 
حمد،  بن  عبداهلل  الشيخ  فريق  ضمن  البطولة 
وخصوصًا أن هذه البطولة تتمتع بمستويات 
أنها  كما  الفرق،  جميع  من  عالية  وإمكانيات 
اللجنة  به  قامت  التي  الكبير  بالتنظيم  تتميز 

المنظمة المشرفة على البطولة«.
القدير  الــوطــنــي  ــدرب  ــم ال أكــد  جــانــبــه،  ــن  م
البطولة  هذه  إقامة  فكرة  أن  المرزوقي  عــادل 
لعبة  أن  معتبرا  وناجحة،  سديدة  فكرة  تعتبر 
لبروز  الحقيقية  النواة  هي  الصاالت  القدم  كرة 

نجوم كرة القدم األساسية في المستقبل.
ــة  ــام ــرة إق ــك ـــي: »تــعــتــبــر ف ـــرزوق ـــم ــــال ال وق
البطولة فكرة ناجحة بكل المقاييس، إذ تعتبر 
خاللها  يبرز  التي  البطوالت  من  البطولة  هذه 
القدم  كــرة  العــبــي  ــن  م والــمــتــمــيــزون  الــنــجــوم 
اللعبة  في  مشرق  مستقبل  ينتظرهم  والذين 

األساسية«.
ظهرت  التي  الفني  »فالمستوى  وأضـــاف 
الترتيبات  أن  كما  عــالــيــا،  كــان  البطولة  ــه  ب
المنظمة  اللجنة  بها  قامت  التي  واإلجـــراءات 
كبيرا  ــا  ــاح ــج ن ــــه  ذات ــد  ــح ب يــعــتــبــر  لــلــبــطــولــة 
النعيمي  ــد  ــال خ لــفــريــق  متمنيا  لــلــبــطــولــة«، 
التوفيق  كل  شريف  أحمد  مفروشات  وفريق 

في المباراة النهائية.

من منافسات الدور قبل النهائي



سلمان بن إبراهيم:الحالة فريق مبدع... 
ويجب البناء على اإلنجازات

ال��ع��ام  األم���ي���ن  ه��ن��أ   [
للشباب  األع��ل��ى  للمجلس 
سلمان  الشيخ  والرياضة 
فريق  خليفة  آل  إبراهيم  بن 
بمناسبة  ال��ح��ال��ة  ن����ادي 
زين  دوري  للقب  تحقيقه 
لكرة السلة وذلك بعد فوزه 
على  النهائية  المباراة  في 

نادي المحرق.
أن  سلمان  الشيخ  وأك��د 
الحالة  نادي  فريق  تحقيق 
تواصل  يعد  ال��دوري  للقب 

والتي  الماضية  الفترة  ط��وال  النادي  حققها  التي  لإلنجازات 
وأعضاء  النادي  إدارة  مجلس  حرص  على  واضحة  دالل��ة  تدل 
تلو  اإلنجاز  تحقيق  على  والالعبين  واإلداري  الفني  الجهازين 
اإلنجاز ليثبتوا مدى التطور الكبير الذي بلغته لعبة كرة السلة 
الرائعة  بالمستويات  ذاته  الوقت  في  مشيدا  الحالة،  نادي  في 
التي قدمها العبو الفريق طول فترات المباراة التي شهدت ندية 

وإثارة بين الفريقين. 
ووجه الشيخ سلمان أسرة نادي الحالة على ضرورة البناء 
على اإلنجازات األخيرة التي تحققت من أجل تحقيق المزيد من 
النجاحات في المسابقات المقبلة بما يساهم في توسيع دائرة 
مشددا  الفريق  العبي  لدى  واإلبداع  التفوق  روح  وغرس  اإلنجاز 
صفوف  في  الواعدين  الالعبين  من  كبيرة  أعداد  وجود  أن  على 
لرياضة  واعد  بمستقبل  التفاؤل  من  المزيد  يمنح  النادي  فريق 

كرة السلة في نادي الحالة خصوصًا والبحرين عمومًا.

سلمان بن إبراهيم يستقبل السفير األلماني النغ

والرياضة  للشباب  األعلى  للمجلس  العام  األمين  استقبل   [
االتحاد  رئيس  البحرينية  االولمبية  اللجنة  لرئيس  األول  النائب 
بمكتبه  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  القدم  لكرة  البحريني 
صباح أمس السفير األلماني لدى مملكة البحرين هوبرت النغ الذي 

يستعد لمغادرة المملكة بعد انتهاء مدة عمله الرسمية.
قام  الذي  اإليجابي  الدور  على  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأثنى 
عالقات  أكسبه  ما  البحرين،  في  عمله  فترة  خالل  النغ  السفير  به 
القطاع  بينها  وم���ن  وال��ق��ط��اع��ات  األط���ي���اف  مختلف  م��ع  حميمة 
من  الكثير  سفر  مهمة  تسهيل  في  دوره  ننسى  ال  أننا  كما  الرياضي، 
النغ  السفير  أعرب  جانبه،  من  ألمانيا.  في  العالج  لتلقي  الالعبين 
بأنها  وصفها  والتي  البحرين  في  قضاها  التي  بالفترة  اعتزازه  عن 
به  يتمتع  وما  البحريني  الشعب  ممتدحا  حياته،  فترات  أجمل  من 
التي  باإلنجازات  مشيدا  الخارجي،  العالم  على  وانفتاح  وعي  من 
بن  حمد  الملك  جاللة  المفدى  البالد  عاهل  عهد  في  المملكة  حققتها 
ومن  األصعدة  مختلف  على  الرشيدة  وحكومته  خليفة  آل  عيسى 
األلمانية  البحرينية  العالقات  أن  مؤكدا  الرياضية،  اإلنجازات  بينها 

ستظل متميزة في مختلف المجاالت.

الجودر يشيد بتحقيق فريق الحالة اللقب السالوي
هشام  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  رئيس  أشاد   [
محمد الجودر بتحقيق فريق نادي الحالة للقب دوري زين لكرة 
السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي المحرق، 
القفزة  ش��ك  ب��ال  يعكس  ال���دوري  لقب  الفريق  إح���راز  أن  م��ؤك��دا 
المدروسة  الخطط  بفضل  وذلك  الفريق  مستويات  في  النوعية 

التي حرص على تطبيقها مجلس إدارة النادي. 
الحالة  نادي  لفريق  الجديد  اإلنجاز  أن  الجودر  هشام  وأكد 
العبي  وجميع  والفني  اإلداري  الجهازين  ح��رص  ليؤكد  ج��اء 
التطور  تثبت  ال��ت��ي  المتميزة  اإلن���ج���ازات  لتحقيق  ال��ف��ري��ق 
الملحوظ في لعبة كرة السلة بنادي الحالة والتي شهدت خالل 
متمنيا  المشرفة،  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  الماضية  الفترة 
مواصلة  أج��ل  م��ن  قويا  ح��اف��زا  الجديد  اإلن��ج��از  ه��ذا  يشكل  أن 
والمحافظة  بالنادي  السلة  كرة  بلعبة  للنهوض  الجاد  العمل 
حجم  زيادة  على  والعمل  الفريق  حققها  التي  المكتسبات  على 
يحتلها  التي  الكبيرة  المكانة  تأكيد  في  يسهم  بما  اإلن��ج��ازات 

فريق الحالة في لعبة كرة السلة. 

اتحاد البليارد والسنوكر يكرم 
المالحق الرياضية واإلعالميين

] ك���رم االت���ح���اد ال��ب��ح��ري��ن��ي ل��ل��ب��ل��ي��ارد وال��س��ن��وك��ر ال��م��الح��ق 
الرياضية وعددا من اإلعالميين الرياضيين، في حفل أقامه االتحاد 

مساء أمس في مطعم اللؤلؤ بالنادي البحري.
للبليارد  ال��ب��ح��ري��ن��ي  االت���ح���اد  رئ��ي��س  ال��ت��ك��ري��م  ح��ف��ل  وح��ض��ر 
األول  والنائب  خليفة،  آل  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  الشيخ  والسنوكر 
لرئيس االتحاد يوسف محمد صخير والنائب الثاني للرئيس ميرزا 
ومدير  الهاشمي  عبداهلل  محمد  باالتحاد  العام  السر  وأمين  ضيف 
وممثلي  رؤساء  بتكريم  االتحاد  رئيس  وقام  مبارك.  أحمد  االتحاد 
ساهموا  ال��ذي��ن  الرياضيين  واإلع��الم��ي��ي��ن  ال��ري��اض��ي��ة  ال��م��الح��ق 
تطور  ف��ي  يسهم  وال���ذي  االت��ح��اد،  أنشطة  دع��م  ف��ي  ف��ّع��ال  وبشكل 
الشيخ  وأشاد  الغالية.  مملكتنا  في  والسنوكر  البليارد  لعبة  وارتقاء 
واإلعالميين  الرياضية  المالحق  بجهود  عبدالرحمن  بن  عبداهلل 
الرياضيين في دعم أنشطة االتحاد المحلية ومشاركات المنتخبات 

الوطنية في المحافل الرياضية المختلفة.
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سلمان بن إبراهيم

سلمان بن إبراهيم يقدم قميص المنتخب إلى النغ

المكرمون من قبل اتحاد البليارد والسنوكر

شريدة قدم برنامج األولمبي للمرحلة المقبلة التحاد الكرة
§ الوسط – المحرر الرياضي

األول��م��ب��ي  منتخبنا  م����درب  ق���دم   [
ل���ك���رة ال���ق���دم ال���ق���دي���ر س��ل��م��ان ش��ري��دة 
أولمبينا  عليه  سيسر  ال���ذي  البرنامج 
خ���الل ال��ف��ت��رة ال��م��ق��ب��ل��ة وخ��ص��وص��ًا أن 
مهمتين  مرحلتين  سيخوض  المنتخب 
للمنتخبات  الخليجية  بالبطولة  ستبدأ 
األول��م��ب��ي��ة ال��ت��ي س��ت��ق��ام ف���ي ال��دوح��ة 
خوضه  إلى  باإلضافة  المقبل  أغسطس 
التصفيات  من  واألخيرة  الثالثة  المرحلة 
اآلس��ي��وي��ة ال��م��ؤه��ل��ة ألول��م��ب��ي��اد ل��ن��دن 

.2012
شمل  ش��ري��دة  تقرير  أن  المؤكد  وم��ن 
أسم مساعده عيسى السعدون لمواصلة 
ال��ع��م��ل م��ع��ه ك��م��س��اع��د وخ��ص��وص��ًا أن 
الشهر  نهاية  مع  ينتهي  السعدون  عقد 
في  األولمبي  مع  التحق  أن  بعد  الجاري 
الشهر  بداية  أقيم  ال��ذي  األردن  معسكر 
ال���ج���اري، وف���ي ح���ال رف���ض ال��س��ع��دون 
طرح  إلى  تشير  المؤشرات  فإن  للعرض 
اس���م م��غ��اي��ر وس��ي��ت��ك��ف��ل ب��ذل��ك ال��م��درب 
على  سيحصل  ال����ذي  ش��ري��دة  س��ل��م��ان 
البديل  المساعد  الختيار  األخضر  الضوء 

للسعدون.
على  أولمبينا  ب��رن��ام��ج  وسيقتصر 
ال��ت��دري��ب��ات ال��م��ح��ل��ي��ة وس���ي���غ���ادر إل��ى 
لخوض  ال��ج��اري  الشهر  نهاية  ال��دوح��ة 
فيها  سيلعب  التي  الخليجية  البطولة 
في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبي 

عمان واإلمارات.
إلى  ش��ري��دة  برنامج  أن  المؤكد  وم��ن 
لكرة  البحريني  االت��ح��اد  إدارة  مجلس 

القدم لإلطالع عليه.
ن  أ ل��م��ن��ت��ظ��ر  ا م���ن   ، خ����ر آ ن��ب  ج��ا م���ن 

ت  يبا ر تد ق  ن��ط��ال ا ة  ل��ك��ر ا د  ت��ح��ا ا يعلن 
م  ي����ا أل ا ل  خ����ال ل���م���ب���ي  و أل ا ل��م��ن��ت��خ��ب  ا
م��ج  ن��ا ل��ب��ر ا ب��ح��س��ب  ل��م��ق��ب��ل��ة  ا ل��ق��ل��ي��ل��ة  ا
ذ  إ  ، ة يد شر ن  سلما ب  ر لمد ا ه  عد أ ي  لذ ا
بعد  للمنتخب  حة  ا لر ا ة  يد شر عطى  أ

ل��م��ب��ي  و أل ا ض��ه  خ��ا ي  ل���ذ ا ب  ي���ا إل ا ء  ل��ق��ا
ه��ل��ة  ل��م��ؤ ا ي��ة  س��ي��و آل ا ت  ل��ت��ص��ف��ي��ا ا ف��ي 
ل��م��ن��ت��خ��ب  ا م  م�����ا أ ن  ل���ن���د د  ل���م���ب���ي���ا و أل
لمبينا  و أ ز  ب��ف��و ن��ت��ه��ى  ا و لفلسطيني  ا
ر  و لد ا لى  إ هل  تأ و ف  هد بل  مقا فين  بهد

. ت لتصفيا ا من  لث  لثا ا
شريدة  يستدعي  أن  المتوقع  وم��ن 
متواجدة  كانت  ال��ذي  األس��م��اء  بعض 
 36 ض��م��ت  ال��ت��ي  األول��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ف��ي 

. عبًا ال

شريدة يتحدث مع العبي المنتخب األولمبي

ملف إعالمي للترويج للبحرين في السباقات األوروبية للقدرة
§ عوالي - المكتب اإلعالمي

االتصاالت  خدمات  في  المتخصصة  الشركة  بادرت   [
للفريق  اإلع��الم��ي��ة  المطبوعات  ب��دع��م  تيليكوم«  »مينا 
السباقات  لخوض  يستعد  والذي  القدرة  لسباقات  الملكي 
تؤكد  ب��ادرة  في  وذلك  الصيف،  هذا  ستقام  التي  األوروبية 
اه��ت��م��ام ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ب��دع��م ال��ح��رك��ة ال��ري��اض��ي��ة في 

المملكة.
لسباقات  الملكي  الفريق  قائد  أع��رب  المناسبة  وبهذه 
تقديره  عن  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  القدرة 
الملكي  للفريق  تيليكوم«  »مينا  قدمته  الذي  الكبير  للدور 
استمرارا  هو  الدعم  هذا  أن  مؤكدا  األوروبية،  السباقات  في 
الرياضية  للحركة  الشركة  تقدمه  الذي  المتواصل  للدعم 
بأهمية  فيها  المسئولين  وع��ي  على  ودل��ي��ال  المملكة  ف��ي 
المحافل  في  البحرين  لمملكة  حضارية  كواجهة  الرياضة 
قام  ال��ذي  والمتميز  الكبير  بالتعاون  مشيدا  الخارجية، 
لشركة  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  به 
المطبوعات  دعم  في  جواهري  عبدالرزاق  تيليكوم«  »مينا 
السباقات  في  سيشارك  ال��ذي  الملكي  للفريق  اإلعالمية 
قبل  من  واسعة  بمشاركة  تحفل  ما  عادتا  والتي  األوروبية 

مختلف فرسان دول العالم. 
ق��ام  الملكي  ال��ف��ري��ق  أن  ن��اص��ر  ال��ش��ي��خ  س��م��و  وك��ش��ف 
التنموية  اإلن��ج��ازات  ع��ن  متكامال  إعالميا  ملفا  بتجهيز 
والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين في العهد الزاهر 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  المفدى  البالد  لعاهل 
في  شهدت  البحرين  مملكة  أن  مؤكدا  خليفة،  آل  عيسى  بن 
السنوات الماضية الكثير من اإلنجازات المشرفة في جميع 
إنجازات  حققت  التي  القدرة  رياضة  وخاصة  القطاعات 
كبيرة ومتميزة في مختلف البطوالت والتي كانت ومازالت 

تحفل جميع مسابقاتها بالندية واإلثارة. 
الذي  اإلع��الم��ي  الملف  أن  ناصر  الشيخ  سمو  وأض��اف 
البحرين  مملكة  تشهده  الذي  التنموي  الواقع  ليحكي  جاء 

في مختلف القطاعات وتم إعداده بأربع لغات هي العربية 
الرؤية  سيتضمن  كما  واأللمانية،  والفرنسية  واإلنجليزية 
آفاق  من  المزيد  لفتح  المفدى  الملك  جاللة  قبل  من  الثاقبة 
الالمحدود  والدعم  البحرين  مملكة  أمام  المشرق  المستقبل 
والتي  البحرينية  للرياضة  الملك  ج��الل��ة  يقدمه  ال���ذي 
الرياضية  اإلنجازات  من  الكثير  الماضية  األع��وام  شهدت 
إلى  لتصل  وال��ق��اري��ة  اإلقليمية  ال��ح��دود  ت��ج��اوزت  ال��ت��ي 

العالمية. 
سيتضمن  اإلعالمي  الملف  أن  ناصر  الشيخ  سمو  وأشار 
السباقات  في  الملكي  الفريق  حققها  التي  اإلنجازات  أيضا 
فيها  حقق  التي  األوروب��ي��ة  السباقات  وخاصة  المختلفة 
الفريق الملكي إنجازات باهرة تدل على التطور الكبير الذي 
إلى  باإلضافة  القدرة  رياضة  في  البحرين  مملكة  تشهده 
البحرين  في  تقام  التي  السباقات  على  الضوء  تسليط  أن 

وسباق البحرين الذي أقيم في المغرب. 
سيشتمل  اإلعالمي  الملف  أن  ناصر  الشيخ  سمو  وأردف 
على األهداف النبيلة للمؤسسة الملكية الخيرية والبرامج 
المملكة  في  األيتام  رعاية  اجل  من  تقدمها  التي  واألنشطة 
ستنظمها  ال��ت��ي  المستقبلية  ال��ب��رام��ج  أه���م  إل���ى  إض��اف��ة 
المجتمع  خدمة  إل��ى  الرامية  ألهدافها  خدمة  المؤسسة 

البحريني وكذلك عن السياحة في البحرين 
وأك���د س��م��و ال��ش��ي��خ ن��اص��ر أه��م��ي��ة اس��ت��ث��م��ار ال��ت��واج��د 
ال��ق��درة  ل��س��ب��اق��ات  األوروب���ي���ة  ال��ب��ط��والت  ف��ي  البحريني 
إلى  العالم  دول  مختلف  من  رسميا  حضورا  ستشهد  التي 
مختلف  في  كبيرة  تطورا  شهدت  التي  للمملكة  الترويج 
بمتابعة  تحظى  الرياضية  األح��داث  أن  مؤكدا  المجاالت، 
كبيرة من قبل مختلف القطاعات العالمية لذلك فإن الفريق 
متكامل  إعالمي  ملف  تقديم  فضل  القدرة  لسباقات  الملكي 
التي  الكبيرة  التطورات  إليصال  الفرصة  هذه  واستثمار 
تقديم  وسيتكرر  الزاهر  العهد  في  البحرين  مملكة  تشهدها 

ملفات مماثلة في جميع المشاركات المقبلة.
غالف الكتيب

رئيس االتحاد اإلماراتي يشيد 
بموقف البحرين األخوي

§ الرفاع - اتحاد ألعاب القوى

أحمد  المستشار  ال��ق��وى  ألل��ع��اب  اإلم��ارات��ي  االت��ح��اد  رئيس  أع��رب   [
االت��ح��اد  عنه  عبر  ال���ذي  المميز  للدعم  وت��ق��دي��ره  اع��ت��زازه  ع��ن  الكمالي 
إدارة  مجلس  لعضوية  ترشحه  في  لمساندته  القوى  أللعاب  البحريني 
االتحاد الدولي في االنتخابات المزمع إجراؤها في مدينة دايغو الكورية 
أغسطس/   27 يوم  ستنطلق  التي  العالم  بطولة  هامش  على  الجنوبية 

آب 2011.
االتحاد  من  الرائع  األخ��وي  الموقف  هذا  أن  الكمالي  المستشار  وأك��د 
العالقات  متانة  ال��واق��ع  أرض  على  ي��ؤك��د  ال��ق��وى  ألل��ع��اب  البحريني 
أساسا  والنابعة  واإلماراتي  البحريني  االتحادين  تربط  التي  األخوية 
العربية  اإلم��ارات  ودول��ة  البحرين  مملكة  بين  التاريخية  العالقات  من 
االتحاد  رئيس  يبذلها  التي  الطيبة  الجهود  على  الكمالي  وأثنى  المتحدة. 
توفير  في  خليفة  آل  محمد  بن  طالل  الشيخ  آسيا  عرب  واتحاد  البحريني 
الدولي،  االتحاد  النتخابات  لترشحه  والمساندة  الدعم  أشكال  مختلف 
في  قدما  المضي  أجل  من  له  الكبير  الحافز  يشكل  الدعم  هذا  أن  إلى  مشيرا 
خدمة  على  واض��ح  وبحرص  كبيرة  ب��روح  المقبلة  االنتخابات  خوض 
مسيرة ألعاب القوى العالمية عمومًا وألعاب القوى العربية والخليجية 

خصوصًا. 
بتوجيه  تصريحه  الكمالي  وختم 
بن  طالل  الشيخ  إلى  والتقدير  الشكر 
إدارة  مجلس  وأع��ض��اء  محمد 
األصيل  موقفهم  على  االتحاد 
االتحاد  من  المستغرب  وغير 
يتوانى  لم  ال��ذي  البحريني 
أب������دا ع����ن ت���ق���دي���م م��خ��ت��ل��ف 
أش��ك��ال ال��دع��م وال��م��س��ان��دة 
ل���ل���ش���خ���ص���ي���ات ال���ع���رب���ي���ة 
مختلف  ف���ي  وال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
على  ال��ق��وى  أل��ع��اب  محافل 
ال��م��س��ت��وي��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 

والقارية والعالمية.

»فيفا« تكشف عن أول الفائزين بقميص مانشستر يونايتد
§ المنامة - فيفا

لنادي  ال��رس��م��ي  ال��ش��ري��ك  فيفا،  أعلنت   [
الفائز  عن  البحرين،  في  يونايتد  مانشستر 
الخاصة  الشحن  لبطاقات  بحملتها  األول 
للفوز  جامعيها  تؤهل  والتي  العريق  بالنادي 

بأقمصة موقعة من العبي الفريق األول. 
ال  ال��ذي  بالقميص  الفائز  ج��راش��ي،  ناصر 
الشحن  بطاقات  جميع  بجمع  قام  بثمن  يقدر 

صور  م��ن  والمكونة  دنانير   5 ذات  ال��ج��دي��دة 
لفريق  األس��اس��ي��ي��ن  ال��الع��ب��ي��ن  م��ن  الع��ب��ًا   11
فرحته  عن  ناصر  وعّبر  يونايتد.  مانشستر 
للفوز  ه��دف��ت  »ل��ق��د  ق��ائ��اًل:  بالقميص  ب��ال��ف��وز 
لحظة  أول  منذ  بثمن  يقدر  ال  ال��ذي  بالقميص 
يحلم  جائزة  حقًا  إنها  فيفا،  إع��الن  فيها  رأي��ت 

بها كل محبي الفريق«.
القدم  كرة  اتحاد  مالعب  إلى  الفائز  وحضر 
تصفيات  تجرى  كانت  إذ  عيسى،  مدينة  في 

للمهارات  يونايتد  ومانشستر  فيفا  مدرسة 
الكروية لتسلم الجائزة.

وم����ازال����ت ال��ف��رص��ة س��ان��ح��ة ل��م��زي��د من 
التاريخ  م��ن  ج��زء  على  للحصول  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال��دوري  أبطال  هم  القميص  على  فالموقعين 
العمالء  وعلى   .19 ال�  للمرة  الممتاز  اإلنجليزي 
الذين استطاعوا جمع البطاقات اإلحدى عشر 
أخذها جميعًا ألي من فروع فيفا لمعرفة كيفية 

الحصول على الجائزة.

جراشي يتسلم القميص
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»األولمبية« تقدم أكثر من 800 ألف دينار دعما استثنائيا لالتحادات

أحمد بن حمد: نتطلع للمزيد من اإلنجازات الرياضية
§  أم الحصم - اللجنة األولمبية

إلى  االستثنائي  دعمها  األولمبية  اللجنة  تواصل   [
الفنية  خططها  تنفيذ  ــل  أج مــن  الرياضية  االتــحــادات 
مشرفة  بصورة  الظهور  و  الالعبين  بمستويات  لالرتقاء 
لتوجيهات  تنفيذا  المقبلة،  واالستحقاقات  المحافل  في 
رئيس  ــة  ــاض ــري وال للشباب  ــى  ــل األع المجلس  ــس  ــي رئ
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 

آل خليفة الرامية لتطوير الرياضة البحرينية.
هذا ما أكده األمين العام للجنة األولمبية الشيخ أحمد 
المادي  الدعم  حجم  عن  كشف  الــذي  خليفة  آل  حمد  بن 
مسألة  بالذكر  وخص  الرياضية  لالتحادات  االستثنائي 
ورعاية  الوطنية  المنتخبات  مدربي  مع  التعاقدات  دعم 

الالعبين المتميزين في بعض اللعبات الفردية.
اليخوت  ســبــاقــات  بــطــل  إلـــى  ــد  ــم أح الــشــيــخ  وأشــــار 
يواصل  ـــذي  ال ــداهلل  ــب ع عبدالرحيم  الــيــافــع  الــشــراعــيــة 
إشراف  تحت  فرنسا  في  التدريبي  معسكره  االيــام  هذه 
البحرين  إلـــى  ــود  ــع ي أن  ــل  ــؤم ــم ال ومـــن  ــاء  ــف أك ــن  ــي ــدرب م
ستستضيفها  التي  الخليجية  البطولة  في  للمشاركة 
يعود  ثم  الجاري  الشهر  من  األخير  األسبوع  في  المملكة 
من  والتحضير  اإلعداد  ليواصل  األوروبــي  معسكره  إلى 
ستقام  التي  العربية  األلعاب  دورة  في  المشاركة  أجل 
برنامجه  ويتواصل  الجاري  العام  نهاية  الدوحة  في 
دورة  وهــو  الرئيس  الهدف  أجــل  من  ذلــك  بعد  ـــدادي  اإلع
بعد  الجنوبية  كوريا  في  ستقام  التي  اآلسيوية  األلعاب 

ثالث سنوات.
وفي اإلطار نفسه، هيأت اللجنة األولمبية كل الظروف 
وبطل  مكوني  وأزازي  مكوني  أمان  المبارزة  العبي  إلعداد 
عبدالكريم  وزميله  عبدالحميد  عبدالرحيم  التايكواندو 
للجولف  الناشئين  منتخب  لالعبي  باإلضافة  موسى 
ــن قــبــل االتــحــادات  ــي يــتــم وضــعــهــا م ــت وفـــق الــخــطــط ال
هذا  ــي  ف االستثنائي  ــم  ــدع ال مجموع  بلغ  إذ  المعنية، 

الجانب إلى 62 ألف دينار.
األولمبية  للجنة  العام  األمين  أبدى  آخر،  صعيد  على 
للمنتخبات  الفنية  بــالــجــوانــب  اهتمامه  البحرينية 
تقديمه  تم  الــذي  االستثنائي  الدعم  خالل  من  الوطنية 
القوى  ــاب  ــع وال والــطــائــرة  والــيــد  السلة  ــادات  ــح ات ــى  إل
والــدراجــات  والجولف  والبولنج  والمبارزة  والطاولة 
إذ  بحريني،  ــار  ــن دي ــف  أل  430 بمبلغ  ــدر  ــق وي الــهــوائــيــة 
المنتخبات  مدربي  مع  تعاقداتها  االتحادات  هذه  أتمت 
إيريك  األميركي  مع  السلة  اتحاد  تعاقد  فقد  لها  التابعة 

واتحاد  لواك  كينغ  وولف  األلماني  مع  اليد  واتحاد  رشاد 
الطائرة مع التونسي نزار الشكيلي واتحاد ألعاب القوى 
اموس  كاساي،  طريق  كوتا،  تايلوسا  هم:  مدربين   6 مع 
إلى  باإلضافة  بريغيداني،  جالينا  أوبيا،  جون  كورير، 
البولنج  اتحاد  تعاقد  فيما  الوناس،  مادن  االتحاد  مدير 
مع  الهوائية  ــات  ــدراج ال واتــحــاد  مــاك  تيم  األميركي  مع 
مع  المبارزة  واتحاد  مورافيف،  سيرجي  الكازاخستاني 
الجورجي كابياني سوسو واتحاد الطاولة مع الكرواتي 
سلطان  عبداهلل  الوطني  المدرب  تكليف  تم  فيما  بورس، 
مدربي  جانب  إلــى  الجولف  منتخبات  لتدريب  الحكم 

السباحة واليخوت الشراعية.
على  الــبــحــريــنــيــة  ــة  ــي ــب ــم األول الــلــجــنــة  مــن  وحــرصــا 

والعربية  الخليجية  الرياضية  المنظمات  عمل  نجاح 
فقد  لها  مقرا  البحرين  مملكة  من  تتخذ  التي  والدولية 
هذه  لدعم  دينار  الــف   800 يقارب  ما  اللجنة  خصصت 
الطائرة  للكرة  العربي  االتحاد  في  تتمثل  التي  الهيئات 
آسيا  غــرب  واتــحــاد  األجــســام  لبناء  اآلســيــوي  واالتــحــاد 
للفروسية  السابعة  الدولية  والمجموعة  القوى  أللعاب 
التنظيمية  واللجان  للجميع  للرياضة  الدولي  واالتحاد 
والفروسية  والبولنج  للجميع  للرياضة  الخليجية 

والمعاقين.
ــــــدورات والـــبـــطـــوالت الــمــيــدانــيــة،  ــى صــعــيــد ال ــل وع
لهذه  استثنائي  كــدعــم  ــار  ــن دي ألــف   290 رصــد  ــم  ت فقد 
خالل  البحرين  مملكة  تستضيفها  التي  االستحقاقات 

مستوى  على  بطولة   11 تبلغ  والــتــي  ــاري  ــج ال الــعــام 
مجلس التعاون في ألعاب اليخوت الشراعية والجولف 
القوى  وألــعــاب  والــمــبــارزة  للناشئين  الطائرة  والــكــرة 
واأللعاب  للناشئين  والسباحة  للناشئين  الطاولة  وكرة 
الخارجية  الــمــشــاركــات  ــم  دع ــى  إل بــاإلضــافــة  الذهنية 
البطولة  فــي  السلة  لكرة  السيدات  منتخب  كمشاركة 
بطولة  فــي  اليد  ناشيئ  منتخب  ومشاركة  الخليجية 

العالم باألرجنتين. 
وأكد الشيخ أحمد بن حمد أن هذا الدعم يأتي لتخفيف 
الرياضية  ــادات  ــح االت تتكبدها  الــتــي  المالية  ــاء  ــب األع
في  تخصم  ــت  ــان ك إذ  ــا،  ــه ــات ــوازن م إرهــــاق  إلـــى  وتــــؤدي 

السابق من الموازنات المخصصة لتلك االتحادات.

االجتماعات  إلى  أحمد  الشيخ  أشار  السياق،  هذا  وفي 
االتحادات  مع  األولمبية  اللجنة  تعقدها  التي  المكثفة 
الموازنات  وبرمجة  دراســـة  إعـــادة  بغرض  الرياضية 
مع  وتــتــنــاســب  ــالءم  ــت ت بــحــيــث   2012 الــمــقــبــل  لــلــعــام 

التزامات االتحادات محليا وخارجيا.
للجنة  ــام  ــع ال ــن  ــي األم أعـــرب  تصريحه،  خــتــام  ــي  وف
القيادة  إلــى  وتقديره  شكره  عن  البحرينية  األولمبية 
على  وحرصها  الرياضي  للقطاع  السخي  دعمها  على 
التمثيل  بمستوى  لالرتقاء  المستقبلية  الخطط  تنفيذ 
الدعم  هذا  مثل  بأن  مؤكدا  وخارجيا،  محليا  الرياضي 
ــع الــقــائــمــيــن عــلــى الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  ــدف واالهــتــمــام ي
لمضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

ناصر بن حمد

بطل التايكواندو عبدالرحيم عبدالحميدأحمد بن حمد

»آسيوي اليد« تفّقد استعدادات االتحاد السعودي في الدمام وجدة

قرعة تصفيات جدة وبطولة 
األندية اآلسيوية 5 أغسطس

§ الوسط - محمد أمان

بالتنسيق  اليد  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  حدد   [
م���ع االت���ح���اد ال���س���ع���ودي ل��ل��ع��ب��ة ي����وم ال��ج��م��ع��ة 5 
بطولة  قرعة  إلج��راء  موعدا   2011 آب  أغسطس/ 
العالم  كأس  لنهائيات  المؤهلة   )14( للرجال  آسيا 
البحر  عروس  في  ستقام  التي  اسبانيا  في  المقبلة 
 ،2012 ش��ب��اط  ف��ب��راي��ر/  ف��ي  ج��دة  مدينة  األح��م��ر 
ستقام  التي   )15( اآلسيوية  األندية  بطولة  وقرعة 
نوفمبر/  خالل  بالسعودية  الشرقية  المنطقة  في 

تشرين الثاني 2011.
وفدا  فإن  السعودية  »الوطن«  لصحيفة  ووفقا 
اآلس��ي��وي  ل��الت��ح��اد  التنفيذي  ال��م��دي��ر  م��ن  م��ك��ون��ا 
التنفيذية  اللجنة  وعضو  أبوالليل  أحمد  الكويتي 
المسابقات  لجنة  وعضو  ه��الل  نصر  السعودي 
لمدينتي  تفقدية  زي��ارة  ب��إج��راء  ق��ام  ذي��اب  جاسم 
االتحاد  استعداد  مدى  على  للوقوف  وجدة  الدمام 

البطولتين،  الستضافة  ال��س��ع��ودي 
ع���ل���م���ا ب�����أن ب���ط���ول���ة األن����دي����ة 

يستضيفها نادي الخليج.
ونقال عن الصحيفة 

ال��س��ع��ودي��ة أي��ض��ا، 
سيظل  ال��ب��اب  ف���إن 

م���ف���ت���وح���ا أم�����ام 
اآلسيوية  األندية 
ال�������راغ�������ب�������ة ف���ي 

ال����م����ش����ارك����ة ف��ي 
نهاية  حتى  البطولة 

من  بعضا  انتهاء  لعدم  وذلك  المقبل،  تموز  يوليو/ 
اآلسيوية،  البلدان  من  بعض  في  المحلية  الدوريات 
ل�  بالمشاركة  الراغبة  األندية  عدد  يصل  أن  متوقعا 

16 ناد آسيوي.
لكل  اآلس��ي��وي��ة  األن��دي��ة  بطولة  ل��وائ��ح  وتسمح 
اتحاد  ويعطي  ب��ن��ادي��ي��ن،  ال��م��ش��ارك��ة  آس��ي��وي  بلد 
ووصيفه  ال���دوري  لبطل  الحق  البحرين  ف��ي  اليد 
يمثل  أن  ويفترض  البطولة،  ه��ذه  ف��ي  المشاركة 
من  ك��ل  المقبلة  البطولة  ف��ي  البحرينية  ال��ي��د  ك��رة 
قبل  من  الرسمية  الموافقة  بانتظار  واالتفاق،  الدير 
هذه  لتمويل  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة 
كونهما  تاريخية  مشاركة  تعتبر  التي  المشاركة 

يتأهالن لها للمرة األولى في تاريخهما.
للتصفيات  المنتخبات  ق��رع��ة  إل��ى  وبالنسبة 
الوطني  منتخبنا  يكون  أن  المؤمل  فمن  المقبلة، 
أن��ه��ى  أن  ب��ع��د  ال��م��ج��م��وع��ت��ي��ن  إح����دى  رأس  ع��ل��ى 
بيروت  في  أقيمت  التي  الماضية  التصفيات 
أن  وينتظر  ال��ث��ان��ي،  ال��م��رك��ز  ف��ي 
ت��ش��ه��د ال���ب���ط���ول���ة ال��م��ق��ب��ل��ة 
م���ن���اف���س���ة أوس�������ع م��ن 
غرب  منتخبات  قبل 
منتخب  م��ع  آس��ي��ا 
الجنوبية  ك��وري��ا 
والس���������ي���������م���������ا 
م�����ن�����ت�����خ�����ب�����ن�����ا 
المؤهل  الوطني 
ل�����ل�����ت�����أه�����ل م���ن 

. يد جد

4 مواجهات حاسمة في ختام الدور الثاني لدوري البنوك

األهلي  بنك  سيلعبها  والتي  األولى  المباراة 
في  فــخــر  ــي  ج إم  ــي  ب ــي  ك مــواجــهــة  ــي  ف المتحد 
ــورق  ال على  المعطيات  مــســاء،   7:00 الساعة 
ــج والــخــبــرة  ــائ ــت ــن ـــن نــاحــيــة الــمــســتــوى وال وم
ــارات  ــه ــم وال الــبــشــري  الــــزاد  ــن  م عمليا  ــك  ــذل وك
من  فريق  ولكن  األول،  مصلحة  في  تصب  كلها 
يعقدون  ما  دائما  فخرو  جي  إم  بي  كي  شاكلة 
المهمات أمام الكبار، إذ إن هذا الفريق يلعب إلى 
له  إنجازا  تحقيق  من  ويحاول  األخيرة  الثانية 
المتوقع  من  لذلك  متجانسة،  شابة  بمجموعة 

بعض  صــعــبــة  األهـــلـــي  ــك  ــن ب مــهــمــة  تــكــون  أن 
األشياء.

والكويت  البحرين  بنك  بين  الثانية  المباراة 
مساء،   7:45 الساعة  في  التنمية  بنك  ونظيره 
والكويت  البحرين  لبنك  تميل  الكفة  األخرى  هي 
التنمية  بنك  ولــكــن  الــمــهــارة  عــامــل  تــواجــد  فــي 
تشير  التوقعات  كانت  أن  بعد  بــجــدارة  تأهل 
الوضع  ولكن  األول،  الدور  من  مبكر  خروج  إلى 
االنتصارات  من  للمزيد  يطمح  الفريق  يختلف 

في ظل هذا النجاح.

الخليجي  ــرف  ــص م بــيــن  الــثــالــثــة  ــاراة  ــب ــم ال
ــاراة  ــب م ســتــكــون  المستقبل  ــك  ــن وب ــاري  ــج ــت ال
وفريق  بالسرعة  يمتاز  فريق  بين  جــدا  مثيرة 
نفسه  الوقت  في  ولكن  القوي  بالهجوم  يمتاز 
الضغط  يكون  عندما  وخصوصا  دفاعيا  يعاني 
يتأهل  ــــذي  ال الــمــســتــقــبــل  ــك  ــن ب ــى  ــل ع مــســتــمــرا 
الثانية  مشاركته  في  ــدور  ال لهذا  ــى  األول للمرة 
ونجومه  ــق  ــري ــف ال ــوح  ــم ط ــك  ــذل ل بــالــمــســابــقــة، 
شوقي  وإبراهيم  حسين  ومحمود  عاشور  علي 
إلى  التأهل  هــو  ــدف  ــه وال ــع  ــواق ال ــذا  ه تتخطى 

األدوار التالية.
ــاء الــيــوم  ــس ــة واألخـــيـــرة م ــع ــراب ــاراة ال ــب ــم ال
لهذه  العائد  الوطني  البحرين  بنك  ستجمع 
تسهيالت  وبــيــن  طــويــل  غــيــاب  بعد  المسابقة 
وتأهل  التوقعات  جميع  خالف  الذي  البحرين 
المسابقات  في  ثانوية  أدوارا  يلعب  كان  أن  بعد 
هذا  على  بنفسه  يلقي  الغموض  لذلك  الماضية، 
مثيرة  المباراة  تكون  أن  المتوقع  ومــن  اللقاء 

ومليئة باألهداف. فريق المستقبل

§ الجفير - نادي المنامة

عشر(  الستة  )دور  الثانية  المرحلة  مباريات  على  اليوم  مساء  الستار  يسدل   [
من دوري البنوك والمؤسسات المصرفية )15( والذي ينظمه نادي المنامة للسنة 
وهي  مشتركة  عوامل  تجمعها  مواجهات   4 ستقام  إذ  التوالي،  على  عشر  الخامسة 
الغموض والصعوبة واإلثارة، كون أن الفرق استطاعت التأهل بشق األنفس ما عدا 
اليوم  مساء  المباريات  ستخوض  التي  الفرق  غالبية  ذلك  فيما  المتحد،  األهلي  بنك 

تتأهل للمرة األولى إلى دور الستة عشر من هذه المسابقة.

األولمبية البحرينية ومايكروسوفت يوقعان اتفاقية شراكة
§ أم الحصم - اللجنة األولمبية

الترتيبات  الــبــحــريــنــيــة  ــة  ــي ــب ــم األول الــلــجــنــة  ــت  ــه أن  [
المجال  فــي  االستراتيجية  الــشــراكــة  التفاقية  النهائية 
إلى  تهدف  التي  العالمية  مايكروسوفت  شركة  مع  التقني 
الدعم  وتوفير  وخدماتها  مايكروسوفت  تراخيص  منح 
الهيئات  وجميع  األولمبية  للجنة  والبشري  والتقني  الفني 
المنضوية تحت مظلتها لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخه 

بالتعاون مع شركة عالم الكمبيوتر.
ــة  ــي ــب ــم األول ــة  ــن ــج ــل ال بــمــبــنــى  األول  أمــــس  يــــوم  وتــمــت 
االتفاقية  هذه  على  التوقيع  مراسم  الحصم  بأم  البحرينية 
التنفيذي  رئيسها  األولمبية  اللجنة  جانب  من  وقعها  التي 
الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة وعن شركة مايكروسوفت 
ــارق  ــان ط ــم ــي الــبــحــريــن وســلــطــنــة ع ــا اإلقــلــيــمــي ف ــره ــدي م
البحرينية  األولمبية  للجنة  العام  األمين  بحضور  حجازي 
الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة ونائب رئيس مجلس اإلدارة 

والمدير التنفيذي لعالم الكمبيوتر محمد المؤيد.
اللجنة  أن  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  أكد  الشراكة،  هذه  عن 
رئيس  توجيهات  تنفيذ  في  ماضية  البحرينية  األولمبية 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
بينها  ومــن  للجنة  العام  األداء  لتطوير  الرامية  خليفة  آل 
تفعيل خطة تقنية المعلومات التي تم إعدادها من قبل إدارة 
أحدث  استخدام  إلى  وتهدف  اللجنة  في  المعلومات  تقنية 
إلى  مشيراً  العالم،  في  المستخدمة  والتقنيات  البرمجيات 
من  العالمية  الشركات  قائمة  تتصدر  مايكروسوفت  أن 

حيث جودة البرمجيات التي تقدمها لعمالئها وجمهورها.
هذه  أن  األولمبية  للجنة  التنفيذي  الرئيس  وأضـــاف 
والبشري  والتقني  اإلداري  األداء  تطوير  تشمل  االتفاقية 
لدى االتحادات الرياضية، إذ تتضمن االتفاقية بنودا تتعلق 
بتنظيم دورات تعليمية لجميع االتحادات المنضوية تحت 

مظلة اللجنة األولمبية.
ــذه االتــفــاقــيــة  ــه ــه ب ــادت ــع ــــارق عـــن س ـــــدوره صـــرح ط ب
اللجنة  مــع  االتفاقية  ــذه  ه لتوقيع  ســعــداء  »نحن  قــائــال: 
نحو  ــى  األول الخطوة  ذلك  في  ونــرى  األولمبية  البحرينية 

تمكين  ــي  ف تــســاهــم  األمــــد  طــويــلــة  اســتــراتــيــجــيــة  ــة  ــراك ش
التقدم  لتحقيق  سعيها  في  األولمبية  البحرينية  اللجنة 
ملتزمون  ونحن  المختلفة.  أنشطتها  عبر  التكنولوجي 
التي  الــتــقــنــيــات  ــي  ف للجنة  الــمــثــلــى  ــادة  ــف ــت االس بــضــمــان 
والخارجية  الداخلية  عملياتها  تعزيز  بهدف  وذلك  نقدمها 
والكفاءة  اإلنتاجية  تحسين  في  هائلة  إمكانات  وتحقيق 
برمجيات  استخدام  لحقوق  اإلجمالية  الكلفة  تخفيض  مع 

مايكروسوفت بفضل »اتفاقية المؤسسات«.
والمدير  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  ــد  أك جــانــبــه،  ــن  م
الشراكة  هذه  »إن  المؤيد  محمد  الكمبيوتر  لعالم  التنفيذي 
بين اللجنة األولمبية البحرينية ومايكروسوفت هي بداية 
الطريق لتعاون متواصل بين الطرفين لشراكة من أجل رفع 
مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في اللجنة 
في  الرياضية  التحتية  البنية  وإثراء  البحرينية  األولمبية 

مملكة البحرين«.

األولــمــبــيــة  الــلــجــنــة  ستستفيد  ــة،  ــي ــاق ــف االت ــب  ــوج ــم وب
 Microsoft مع  ومــعــززة  مبسطة  حلول  من  البحرينية 
ستتاح  كما   .  2010Office Microsoft و   Windows 7
 Lync Microsoft االتصاالت  تقنية  استخدام  فرصة  لها 
ــال،  ــص االت ــل  ــائ وس أفــضــل  ـــدة  واح منصة  ــي  ف تجمع  الــتــي 
واالتــصــال  التواجد  وإمكانية  الفورية  الرسائل  فتشمل 
واالفتراضية  المرئية  المؤتمرات  وعقد  والمرئي  الصوتي 
مستخدمي  ويحرر  إنتاجية  أكثر  العمل  بيئة  يجعل  مما 
تجاري،  منظور  من  والمكان.  الزمان  قيود  من  التقنية  هذه 
تفاعل   Microsoft SharePoint تقنية  ــزز  ــع ــت وس
الــمــعــلــومــات  وتـــبـــادل  الــبــعــض  بعضهم  مــع  الــمــوظــفــيــن 
والبيانات فيما بينهم على الصعيدين الداخلي والخارجي، 
ما يساهم في زيادة إنتاجيتهم. كما سيتم بموجب االتفاقية 
األولمبية  اللجنة  فــي  العاملة  البشرية  ــوادر  ــك ال تــدريــب 

البحرينية وكافة االتحادات الرياضية.

خالد بن عبداهلل وطارق حجازي أثناء التوقيع
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كان مهددًا بالخروج من الدور األول فتحول إلى بطل

البرتقالي يستعيد بريق الذهب بتتويج ثالث بدرع السلة

بالفوز  الترشيحات  عــن  تماما  بعيدا  ــان  ك الــحــالــة 
أدنــى  أو  قوسين  ــاب  ق ــان  ك باعتباره  ـــدوري  ال ببطولة 
فريق  مــع  تــســاوى  عندما  األول  الـــدور  منذ  الــخــروج  مــن 
البحرين بالرصيد نفسه من النقاط قبل أن يفوز عليه في 
الثمانية  لدور  المؤهل  الثامن  المركز  ويضمن  مباراة  آخر 

لتبدأ بعدها حكاية الحالة مع لقب الدوري.
الحالة كان وضعه صعبا في دور الثمانية إذ إن النقاط 
وضعه  من  عقدت  األول  القسم  في  جمعها  التي  القليلة 
الثمانية  دور  مــبــاريــات  جميع  يخوض  جعله  مــا  ــو  وه

وكأنها مباريات بطولة.
المنامة  فريق  على  الفوز  من  له  لقاء  أول  في  وتمكن 
سريعا  ويضمن  انتصاراته  بعدها  ليواصل  الكأس  بطل 
على  الحصول  من  تمكن  بل  السداسية  للدورة  الوصول 

المركز الرابع فيها.
الصفر  من  فيه  الفرق  جميع  تبدأ  الذي  السداسي  وفي 
بدأ فريق الحالة يرنو نحو لقب الدوري مقدما مستويات 

مميزة وكاشفا عن نوايا بطولية.
إلى  ــاراة  ــب م مــن  مستواه  تــفــاوت  ــم  رغ على  والــفــريــق 
على  فــقــط  لــيــس  ــا  ــح واض ـــان  ك تصميمه  أن  إال  أخــــرى 

الوصول للمربع الذهبي وإنما للفوز باللقب.
ليالقي  الثالث  المركز  في  الحلول  في  الحالة  ونجح 
الذهبي  الــمــربــع  ــي  ف الــثــانــي  الــمــركــز  صــاحــب  المنامة 
في  ويــنــجــح  متتاليتين  مــبــاراتــيــن  ــي  ف عليه  ويــتــفــوق 
فريق  البطولة  فــرق  أقــوى  لمواجهة  للنهائي  الوصول 

نادي المحرق.
بقوة  ضرب  النهائي  في  األولى  المباراة  ومنذ  الحالة 
المشوار  نصف  قطع  من  مكنه  صريحا  انتصارا  وحقق 

نحو الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
أمام  الثانية  المباراة  في  خسر  الفريق  أن  رغم  وعلى 
في  توازنه  استعادة  من  تمكن  ما  سرعان  أنه  إال  المحرق 
حسم  من  وتمكن  كبير  بذكاء  ولعب  الفاصلة  المباراة 

األمور في الثواني األخيرة وصوال للفوز في المباراة.
الحداد  صالح  المميز  الوطني  مدربه  وبقيادة  الحالة 
لمنصات  ــودة  ــع ال ــن  م وتــمــكــن  للمستحيل  حـــدا  وضـــع 
عليها  ســـار  محكمة  خططا  رســـم  ــداد  ــح ــال ف الــتــتــويــج، 
ليواصل  عاما   15 منذ  المفقود  باللقب  وتوجوا  الالعبون 
من  خرج  أن  بعد  الكبيرة  الفرق  بين  ــه  دوران السلة  درع 
ثم  ومن  المحرق  ثم  ومن  األهلي  يد  على  المنامة  احتكار 
األهلي مرتين متتاليتين وصوال للحالة الذي فاز باللقب 

أيضا.
مجددا  تحقيقه  من  تمكنوا  السلة  دوري  أبطال  جميع 
السلة  دوري  أن  يؤكد  ما  األخيرة  الخمس  السنوات  في 
كــون  ــازع  ــن م دون  ــن  م وخليجيا  محليا  ــــوى  األق ـــات  ب

المنافسة على بطولته بين 4 فرق وأكثر.
لهذا  ــدا  ــدي ج عــصــرا  سيفتح  بالبطولة  الــحــالــة  ــوز  ف
السنوات  في  المشكالت  من  الكثير  عانى  الــذي  النادي 
ستعود  العافية  فإن  بالبطولة  فوزه  بعد  ولكنه  األخيرة 

فريق الحالة توج بلقب دوري السلة بعد 15 عامًامجددا إلى جسد الحالة.

§ الوسط - محمد عباس

] احتفلت منطقة الحالة وجماهير نادي الحالة حتى وقت متأخر من مساء أمس األول )االثنين( 
أن  بعد  عاما  منذ 15  األول  واللقب  السلة  لكرة  البحرين  زين  دوري  في  النادي  ألقاب  بثالث  بالفوز 
متكافئة  مباراة  بعد   76/82 بنتيجة  القوي  المحرق  فريق  على  الفاصلة  المباراة  في  الفريق  فاز 

وصعبة حسمها البرتقالي في الثواني األخيرة.

أكد أن الالعبين وعدوه بالفوز بالبطولة

الحداد: سرنا خطوة خطوة نحو اللقب

أحمد علي قائد »أوركسترا« الحالة

الحداد  صالح  الوطني  الحالة  فريق  مدرب  أكد   [
وضع  ف��ي  الفريق  ت��دري��ب  مهمة  تسلم  أن  ومنذ  أن��ه 
الالعبين  من  والترحيب  التعاون  كل  لقي  جدا  صعب 

الذي قالوا له: »نحن رهن اشارتك«.
قلت  الفريق  مع  لي  األول��ى  اللحظة  »منذ  وأض��اف 
علينا  ويجب  خطوة  خطوة  األم��ور  سنأخذ  لالعبين 
كنا  أن  بعد  الثمانية  ل��دور  التأهل  أجل  من  العمل  أوال 

نصارع على الخروج من القسم األول«.
في  فكرنا  الثمانية  ل��دور  وصلنا  أن  »بعد  وتابع 
للمربع  للتأهل  وص��وال  ذلك  في  ونجحنا  السداسي 
وقلت  باللقب  بالفوز  فعليا  فكرنا  وبعدها  الذهبي 
لالعبين أن هذا الموسم ال بد أن نتوج ويجب أن نمتلك 

االصرار الالزم للفوز بالبطولة«.
في  بالخسارة  يتأثر  ل��م  فريقه  أن  ال��ح��داد  وأك���د 
المحرق،  أم��ام  ال���دوري  نهائي  ف��ي  الثانية  ال��م��ب��اراة 
وق����ال: »ب��ال��ع��ك��س ب��ع��د ال��خ��س��ارة ت��ج��اوزن��ا األم���ور 

جميع  وك���ان  التالية  ال��م��ب��اراة  ف��ي  وف��ك��رن��ا  سريعا 
الالعبين مصممين على الفوز باللقب«.

وواص�����ل »ل���م ن��ت��أث��ر ب��ال��خ��س��ارة ألن��ن��ا ل���م ن��ق��دم 
المستوى المأمول وكان أداؤنا ضعيفا ومن الطبيعي 

أن نخسر في هذه الحالة«.
وبينت  بالالعبين  اجتمعت  الخسارة  »بعد  مبينا 
تصحيح  ع��ل��ى  س��وي��ا  وع��م��ل��ن��ا  أخ���ط���اءه  الع���ب  ل��ك��ل 
أن  فقالوا  مني  تريدون  ماذا  لالعبين  وقلت  األخطاء 
وبالفعل  اللقب  سنحقق  ونحن  الملعب  خ��ارج  تقف 

أوفوا بوعدهم«.
أية  في  أفكر  لم  لنا  الثالثة  المباراة  »ف��ي  وأض��اف 
أتوقع  ولم  البطولة  نخسر  أن  الممكن  من  أننا  لحظة 
الخسارة وإنما كنت شبه متيقن من الفوز في النهاية 

لما لمسته من اصرار الالعبين على تحقيق اللقب«.
المحرق  جماهير  كانت  المباراة  بداية  »قبل  وتابع 

تقول بأننا سنخسر وقلت لهم بأننا سنفوز باللقب«.

الحداد يتحدث إلى الوسط الرياضي

مال اهلل: رزقت على قدر نيتي

الخاجة: عملنا بجد 
للفوز باللقب

المخضرم  الالعب  للبطولة  النهائية  والمباراة  الحالة  فريق  نجم  عّلق   [
بعد  الــدوري  ببطولة  التوالي  على  الثالثة  للمرة  تتويجه  على  اهلل  مال  أحمد 
أصبح  وأنه  الحالة  مع  الموسم  وهذا  األهلي  النادي  مع  الماضيين  الموسمين 

والبطولة وجهين لعملة واحدة، بقوله: »على قدر نياتكم ترزقون«.
األم  ناديي  مع  التتويج  هذا  على  اهلل  وأحمد  أوال  اهلل  من  فضل  »هذا  وأضاف 

الحالة بعد كل هذه السنوات«.
الفوز  على  مصمما  الفريق  وكان  بالبطولة  الفوز  شخصيا  »توقعت  وتابع 

بها منذ الوصول للمربع الذهبي«.
وعن المستوى المميز الذي قدمه في المباراة النهائية بعد أن لعب بصورة 
متواضعة في المباراة الثانية، قال مال اهلل: »كان أدائي الغير جيد في المباراة 
الثانية دافعا لي لتقديم أفضل ما لدي في المباراة األخيرة وبالفعل نجحت في 
أحمد مال اهلل فرحا بالفوز بالدرعمعظم المحاوالت كما أن الفريق كان في مستوى مميز أهله للفوز في النهاية«.

الفريق  أن  الخاجة  عبداهلل  الحالة  فريق  نجم  أكد   [
الذي  باللقب  الفوز  أجل  من  جماعية  وبصورة  بجد  عمل 

ابتعد عن الحالة منذ سنوات طويلة.
وقال: »على رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق 
الطريق  إلى  العودة  من  تمكن  أنه  إال  الموسم  بداية  في 

الصحيح وتمكن من التتويج في النهاية باللقب«.
وأضاف »فزت في السابق بالبطولة مع األهلي وهذه 
بعد  الحالة  مع  بالبطولة  فيها  أفــوز  التي  األولــى  المرة 

انتقالي للفريق في بداية الموسم«.
جماعية  بصورة  باللعب  نجحنا  أننا  »أعتقد  وتابع 
أدوارهــم  الالعبين  جميع  أعطى  للفريق  الفني  والجهاز 
الجهود  لتتكامل  جيد  بشكل  طبقوها  التي  المطلوبة 

للفوز باللقب«.
ــه بــالــتــتــويــج مــجــددا  ــادت ــع ــن س ــة ع ــاج ــخ ــــرب ال وأع
تركه  بعد  ــرق  ف لــعــدة  انتقل  أن  بعد  الـــدوري  ببطولة 

األهلي وصوال للعب مع الحالة. عبداهلل الخاجة

الحالة  ف��ري��ق  ن��ج��م   [
وص���ان���ع أل���ع���اب ال��ف��ري��ق 
أح��م��د ع��ل��ي ح��س��ي��ن ك��ان 
في  للحالة  الفصل  كلمة 
المباريات  وف��ي  النهائي 
في  وخ��ص��وص��ا  ال���ث���الث 
ال��م��ب��ارات��ي��ن ال��ل��ت��ي��ن ف��از 

فيهما الفريق.
هو  ال���الع���ب  ه����ذا  أداء 
ترمومتر الفريق باعتباره 
والقادر  األوركسترا  قائد 
على تغيير مجريات اللعب 
وت��ط��ب��ي��ق أف���ك���ار م���درب 
ال���ف���ري���ق ص���ال���ح ال���ح���داد 
من  ك��واح��د  نفسه  م��ق��دم��ا 
في  األلعاب  صناع  أفضل 

الدوري المحلي.
أحمد علي عندما يكون 
ف����ي م���س���ت���واه ال��م��ع��ه��ود 
أن  بمكان  الصعوبة  فمن 
ما  وه���ذا  ال��ح��ال��ة،  يخسر 
الفريق  ج��م��اه��ي��ر  ت��ع��رف��ه 
ج����ي����دا وه������و م����ا دف��ع��ه��ا 
كبيرة  الف��ت��ة  وض���ع  إل���ى 
ف���ي ال��ص��ال��ة ب��ه��ا ص���ورة 
ال�����الع�����ب ك���ت���ب ع��ل��ي��ه��ا: 
أحمد علي حسين متوجًا بالدرع»إيفرسون أنت األفضل«.

أكد أنه وعد الجميع بالبطولة قبل المباراة

جوادي: التتويج ال يوصف في أول نهائي لي
بقوة  القادم  والنجم  الحالة  فريق  نجم  أوضح   [
أن  ــوادي  ج عباس  البحرينية  السلة  كــرة  سماء  في 
مع  له  موسم  أول  في  يخوضه  ــذي  ال األول  النهائي 

الفريق األول كان هذا النهائي ضد المحرق.
وقال: »التتويج باللقب في اول نهائي لي شعوره 
يطمح  ـــذي  ال للفريق  كبير  ــاز  ــج إن ـــذا  وه يــوصــف  ال 

لمواصلة االنتصارات والفوز بالبطوالت«.
وقلت  باللقب  بــالــفــوز  متفائال  ــت  ــن »ك وأضــــاف 
في  وحتى  بالبطولة  سنفوز  أننا  أصحابي  لجميع 
البالك  بخدمة  هاتفي  فــي  كتبت  للمباراة  الطريق 
لهم  ــدرع  ال وجلب  بالبطولة  للفوز  ذاهــب  أنــي  بيري 

وقد تحقق هذا األمر«.
ــر فــي ظــهــوره بــالــمــســتــوى نــفــســه في  ــس ـــن ال وع

الفريق  في  الوحيد  الالعب  وهــو  الثالث  المباريات 
يشهد  أن  دون  ــن  م نفسه  بــالــمــســتــوى  لــعــب  الـــذي 
التي  الثانية  المباراة  في  حتى  تراجع  أي  مستواه 
للعب  كثيرا  متحمسا  »كنت  وقــال:  الفريق،  خسرها 
المباراة النهائية ولعبت بحماس كبير وهو ما مكنني 

من تقديم المستوى نفسه في جميع المباريات«.
من جانب آخر، بين جوادي أن التتويج باللقب مع 

الفريق األول ال يضاهيه الفوز به مع أي فريق آخر.
قدم  الفريق  أن  باللقب  الفوز  في  »الحالوة  وقــال: 
األول  الدور  من  الخروج  من  قريبا  وكان  جدا  بعيد  من 
وهو  والالعبين  واإلداري  الفني  الجهاز  اصـــرار  لــو 
للفوز  وصــوال  الصحيح  الطريق  إلى  الفريق  أعــاد  ما 

بالبطولة«. عباس جوادي فرحًا بالتتويج بالدرع السالوي

حمد علي: البطولة هدية لألب الروحي رشدان
حسين  علي  حمد  الــالعــب  الحالة  فريق  نجم   [
الروحي  األب  إلى  الدوري  ببطولة  الفوز  إنجاز  أهدى 
جاسم  النادي  ورئيس  الحالة  نادي  في  السلة  لكرة 
في  السلة  لــكــرة  ويــقــدمــه  قــدمــه  ــا  م ــل  ك على  ـــدان  رش
باللقب  الفوز  يستحقون  »الحاالوية  وقال:  النادي. 
النهاية  حتى  الفريق  خلف  وقف  الذي  الجمهور  وهذا 
بالبطولة  الفوز  يستحق  الدوري  قاع  في  كان  أن  بعد 

أيضا«.
أن  فيها  كــدنــا  صعبة  ظـــروف  ــي  ف »كــنــا  ـــاف  وأض

نخرج من الدور األول قبل أن نتمكن بصورة تدريجية 
من تحسين المستوى ولعب المباراة النهائية والفوز 
الفريق  مدرب  طلبها  التي  التعليمات  وعن  باللقب«. 
الحداد  منا  »طلب  ــال:  ق الفريق،  من  الــحــداد  صالح 
في  االستعجال  ــدم  وع بــهــدوء  اللعب  على  التركيز 
إنهاء الكرات كما كلف كل العب بأدوار محددة دفاعية 

وهجومية«.
وأضاف »لعبنا بحماس كبير وقتالية عالية وكنا 

حمد علي حسين فرحا بالتتويج بدرع الدوريمصرين على الفوز على رغم قوة الفريق المنافس«.
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المصريون يترقبون أول قمة بعد الثورة

الكالسيكو الـ )107( بين األهلي والزمالك على صفيح ساخن
§ القاهرة – أ ف ب

األهلي  مع  الزمالك  مــبــاراة  تتصدر   [
والعربية  المصرية  الــقــدم  ــرة  ك عناوين 
ــام  ــت ـــي خ ــا يـــتـــواجـــه الـــفـــريـــقـــان ف ــدم ــن ع
الدوري  من  والعشرين  السابعة  المرحلة 
ــوم  ــي ـــاد الـــقـــاهـــرة ال ـــت ــى اس ــل ــي ع ــل ــح ــم ال
األولــى  هي  ستكون  قمة  في  ــاء(،  ــع )األرب
والعشرين  الخامس  ثورة  بعد  نوعها  من 
ــام  ــظ ــن ــال ـــت ب ـــاح ـــي أط ـــت ـــن يـــنـــايـــر، وال م

السابق. المصري 
ـــدر األهــــلــــي تـــرتـــيـــب الــــــدوري  ـــص ـــت وي
للزمالك،   50 مــقــابــل  نــقــطــة،   55 بــرصــيــد 
وبــالــتــالــي  ــث،  ــال ــث ال لــإســمــاعــيــلــي  و43 
بين  اللقب  على  مــحــصــوراً  ــراع  ــص ال بــات 
نهاية  عــلــى  ــات  ــاري ــب م  4 قــبــل  الــغــريــمــيــن 
كي  الفوز  الزمالك  على  ويتعين  الـــدوري، 

يبقي الصراع مفتوحًا.
بين   107 الــرقــم  المواجهة  وستحمل 
 25 مقابل  مرة   37 األهلي  فاز  إذ  الفريقين، 

للزمالك و44 تعاداًل.

انتفاضة األهلي وتراجع الزمالك
من  العديد  الماضية  األسابيع  وشهدت 
الصدارة  اثرها  على  فقد  للزمالك  الكبوات 
فترة  تخللتها  شهور  لعدة  عليها  تربع  التي 
 25 ثــورة  بعد  للمسابقة  الطويلة  التوقف 

يناير.
وفي 11 مباراة بعد استئناف المسابقة 
في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حقق 
الزمالك بقيادة مديره الفني حسام حسن 5 
انتصارات فقط مقابل 3 تعادالت وخسائر، 
إيابا،  قوية  األهلي  فعل  ردة  كانت  حين  في 
مانويل  العائد  البرتغالي  بقيادة  فحقق 

جوزيه الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3.
لقبه  على  المحافظة  من  األهلي  واقترب 
وإحـــــرازه لــلــمــرة الــســابــعــة عــلــى الــتــوالــي 
بعد  تــاريــخــه،  فــي  والثالثين  والــســادســة 
للغاية  سلبية  كانت  التي  األخيرة  المرحلة 
ــه أمــــام الــمــصــري  ــوط ــق ــد س ــع ــك ب ــال ــزم ــل ل
الماضي،  السبت  2/صفر  البورسعيدي 
في  اإلسماعيلي  على  األهــلــي  تغلب  فيما 
محمد  نجميه  من  بهدفين   1/2 قمة  مباراة 

بركات ومحمد ناجي جدو.

الصفوف شبه مكتملة
مكتملة  شبه  الفريقين  صفوف  وتبدو 
صانع  ــاب  ــي غ ــع  ــوق ــت وي الــقــمــة  ــاء  ــق ل قــبــل 
خشية  تــريــكــة  أبـــو  محمد  ــي  ــل األه ــاب  ــع أل
مهاجم  غياب  ينتظر  كما  اإلصابة،  معاودة 
اكتمال  عــدم  بسبب  زكــي  عــمــرو  الــزمــالــك 
تأهيله بعد التعافي من اإلصابة كما يغيب 
مباراة  بعد  لإيقاف  إبراهيم  محمد  الشاب 

المصري.
الخيرة  ــك  ــال ــزم ال تــمــاريــن  ــي  ف وشــــارك 
ــرو زكــي  ــم جــمــيــع الــالعــبــيــن بــاســتــثــنــاء ع
بينما  بالمعسكر،  تواجدهما  لعدم  وميدو 

عــوديــة  محمد  ــري  ــزائ ــج ال الــمــهــاجــم  أدى 
عقب  للمباراة  لتجهيزه  تأهيلية  تدريبات 

إصابته بالكاحل.
هجوم  أقوى  صاحب  الزمالك،  ويعتمد 
البارز  نجمه  على  هدفًا(،   42( الــدوري  في 
المحمدي  ياسر  حسين  والقطري  شيكاباال 
شباك  لهز  مصطفى  وحسن  جعفر  وأحمد 
ــي،  ــل األه يعتمد  ــل،  ــاب ــق ــم ال ـــي  وف األهـــلـــي، 
هدفًا(   20( دفاع  خط  أقوى  ثاني  صاحب 
عماد  على  البورسعيدي،  المصري  بعد 
والسنغالي  »جــدو«  ناجي  ومحمد  متعب 
محمد  ــرم  ــض ــخ ــم وال سيلفا  دا  ــك  ــي ــن ــي دوم

بركات.

الحكم  تعيين  المصري  االتحاد  وأعلن 
علمًا  المباراة،  إلدارة  بلوم  كيفن  الهولندي 
توينتي  بين  هولندا  كأس  نهائي  أدار  بأنه 
وأياكس أمستردام في مايو/ أيار الماضي، 
القمة  يــديــر  هــولــنــدي  أول  سيصبح  ــو  وه

المصرية.
مصر  يــلــعــب  ــات،  ــاري ــب ــم ال ــي  ــاق ب ـــي  وف
والمقاولون  الشرطة،  اتحاد  مع  المقاصة 
واإلسماعيلي  الجيش،  طالئع  مع  العرب 
مع  الحدود  وحرس  السكندري،  االتحاد  مع 
وسموحة  دجلة،  وادي  مع  وانبي  الجونة، 
ــاج  ــت ــت مــع اإلن ــي ــروج ــت ــري، وب ــص ــم مــع ال

الحربي.

لقاء مثير مرتقب بين األهلي والزمالك

جوزيه األهلي يسعى لقمع ثورة »العميد«
§ القاهرة - د ب أ

لفريق  الفني  المدير  أعلن  فقط  شهور   6 قبل   [
وتوأمه  حسن  حسام  القدم  لكرة  المصري  الزمالك 
البرتغالي  ع��ودة  أن  إب��راه��ي��م  ب��ال��ن��ادي  ال��ك��رة  مدير 
لألهلي  الفني  المدير  منصب  إل��ى  ج��وزي��ه  مانويل 
األهلي  على  يسيطر  أن  يجب  القلق  وأن  تخيفهما  ال 
فقط  واح��دا  شهرا  لكن  العكس.  وليس  وجماهيره 
ونقل  عقب  على  رأس���ا  األوض����اع  لقلب  كافيا  ك��ان 
جماهيره  قلوب  إلى  األهلي  مدرجات  من  القلق  روح 
وأصبح  طموحاته  تحقيق  ف��ي  ال��ت��وأم  فشل  بعدما 
في  األش��ه��ر  ال��م��درب  أم��ام  م��ج��ددا  بالسقوط  م��ه��ددا 
خيرا  الزمالك  جماهير  واستبشرت  األهلي.  تاريخ 
الفريق  بإحراز  الماضي  الموسم  انتهاء  مع  بالتوأم 
المصري  الدوري  مسابقة  جدول  في  الثاني  للمركز 
منذ  حسن  الشقيقان  حققها  التي  الصحوة  نتيجة 
الماضي  الموسم  وس��ط  في  الفريق  قيادة  توليهما 
ساءت  الذي  كاستال  دي  السويسري  للمدرب  خلفا 

نتائجه مع الفريق.
أداء  ف��ي  ال��ص��ح��وة  ت��ت��ح��ول  أن  ال��ف��ري��ق  وت��وق��ع 
أبناء  مسيرة  ف��ي  حقيقة  ث��ورة  إل��ى  الفريق  ونتائج 

مدرسة الفن والهندسة بعدما 
تثبيت  في  التوأم  نجح 

الفريق  م��ع  أق��دام��ه 
من ناحية وانتزاع 

ث��ق��ة ال��ج��م��اه��ي��ر 
وم�������ج�������ل�������س 

ة  ر ا د إل ا
م����ن ن��اح��ي��ة 

أخ������رى ب��ل 
وف����������رض 
ه���ي���م���ن���ت���ه 
ع����������ل����������ى 

ال�������ف�������ري�������ق 
م������������ن خ��������ال 

ال��ح��زم ال��ش��دي��د 
ف��������ي ال����ت����ع����ام����ل 

م����ع ال���اع���ب���ي���ن. وق����اد 
للتوأم  الشديد  الحماس 

المسابقة  من  األول  ال��دور  إنهاء  إلى  الزمالك  فريق 
جدول  قمة  على  الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في 
في  وجماهيره  الفريق  آم��ال  لتتضاعف  المسابقة 
ولكن  س��ن��وات.   6 منذ  األول���ى  للمرة  اللقب  إح���راز 
في  وب��دأ  النجاح  مسيرة  استكمال  رف��ض  الزمالك 
تصحيح  ف��ي  ال���ت���وأم  ح��م��اس  ف��ش��ل  بينما  ال��ت��رن��ح 
مثلها  في  وتعادل  مباريات   3 الفريق  فخسر  المسار 
 8 مقابل  الثاني  الدور  في  خاضها  مباراة   11 خال 
انتصارات و3 تعادالت لألهلي الذي قفز مجددا على 
نهاية  في  نقاط  بأربع  تأخره  تحويل  في  ونجح  القمة 
الزمالك  أم��ام  نقاط   5 بفارق  تفوق  إلى  األول  ال��دور 

قبل مباراتهما المقررة اليوم )األربعاء(. 
مقاعد  على  الجالسين  منافسيه  ج��وزي��ه  ول��ق��ن 
قاسيا  درس����ا  ال��زم��ال��ك  ف��ري��ق  ف��ي  ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 
إلى  األم��ور  إع��ادة  في  التدريبية  بخبرته  نجح  بعدما 
)الشياطين  األهلي  فريق  داخ��ل  الصحيح  نصابها 
التصريحات  إلى  كثيرا  جوزيه  يلتفت  ولم  الحمر(. 
الماضية.  ال��ش��ه��ور  م���دار  على  ل��ل��ت��وأم  »ال��ع��ن��ت��ري��ة« 
لانقضاض  الزمالك  فيها  تهيأ  طويلة  أسابيع  وبعد 
الفني  ومديرهم  العبيه  على  واإلجهاز  األهلي  على 
في  ال��ي��وم  وال��م��ق��ررة   107 رق���م  ال��ق��م��ة  م��ب��اراة  ف��ي 
المسابقة  من  والعشرين  السابعة  المرحلة 
الحسم،  موقعة  ال��ت��وأم  واع��ت��ب��ره��ا 
تشتهي  ال  ب��م��ا  ال���ري���اح  ج����اءت 
ال��س��ف��ن وأص��ب��ح��ت ال��م��ب��اراة 
أمام  سانحة  فرصة  بمثابة 
على  العملي  للرد  جوزيه 

التصريحات.
ول��ك��ن ج���وزي���ه ال���ذي 
الشياطين  ق��ي��ادة  يتولى 
في  الثالثة  للمرة  الحمر 
مستعدا  ي��ب��دو  ت��اري��خ��ه 
آخر  نصر  لتحقيق  اآلن 
ع��ل��ى  ي���ت���وق���ف  ال  ب������ارز 
وإنما  اليوم  مباراة  نتيجة 
ع��ل��ى »ق���م���ع« ث����ورة ال��ف��ري��ق 
حسن  حسام  بقيادة  األبيض 

سابقا«. العالم  العبي  »عميد 

قطار تصفيات آسيا 
نحو مونديال 2014 ينطلق اليوم

§ دبي - ا ف ب

التصفيات  قــطــار  ـــاء(  ـــع )األرب ــوم  ــي ال ينطلق   [
لكرة  العالم  كــأس  نهائيات  إلــى  المؤهلة  اآلسيوية 
 8 فتقام   2014 الــعــام  الــبــرازيــل  فــي  الــمــقــررة  الــقــدم 

مباريات في ذهاب الدور األول.
مع  مــالــيــزيــا  فتلتقي  ــات  ــاري ــب م  8 ــوم  ــي ال ــام  ــق وت
مع  وكمبدويا  باكستان،  مــع  وبــنــغــالدش  ــوان،  ــاي ت
مع  وأفغانستان  الفليبين،  مع  وسريالنكا  الوس، 
تيمور  ــع  م ونــيــبــال  ــاو،  ــاك م ــع  م وفيتنام  فلسطين، 

الشرقية ومنغوليا مع ميانمار.
تموز  يــولــيــو/   3 ــي  ف اإليــــاب  ــات  ــاري ــب م وحــــددت 

المقبل.
منتخبًا   43 التصفيات  ــي  ف ــارك  ــش وي

في  نــتــائــجــهــا  بــحــســب  تصنيفها  تـــم 
الــتــصــفــيــات الــســابــقــة وأيـــضـــًا في 

في   2010 ــال  ــدي ــون م نــهــائــيــات 
جنوب إفريقيا.

التصفيات،  لنظام  ووفــقــًا 
الخمسة  الــمــنــتــخــبــات  ـــإن  ف
اليابان  وهي  تصنيفًا  األعلى 
واستراليا  الجنوبية  وكوريا 

ــــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــــــــوري وك
مباشرة  تشارك  والبحرين 

في الدور الثالث.
األول  ــدور  ال في  ويــشــارك 
على  حــصــلــت  منتخبًا   16

في   43 إلــى   28 ــن  م ــز  ــراك ــم ال
إلى   8 منها  سيتأهل  التصنيف، 

ذهابًا  مباراتين  بعد  الثاني  ـــدور  ال
الـ22  المنتخبات  إلى  لالنضمام  وإيابًا، 

المصنفة في المراكز من 6 إلى 27.
ــدور  ال فــي  الــثــالثــون  المنتخبات  وتلتقي 

ــًا أيــضــًا،  ــاب ــا وإي ــاب ــي 15 مــواجــهــة ذه الــثــانــي ف
الثالث  الدور  إلى  منها  منتخبًا   15 يتأهل  أن  على 

لالنضمام إلى المنتخبات الخمسة األعلى تصنيفا 
في القارة.

العشرين  المنتخبات  تــوزع  الثالث،  ــدور  ال وفي 
واحدة،  كل  في  منتخبات   4 بواقع  مجموعات   5 على 

وإيابًا  ذهابًا  مرحلتين  من  الــدوري  بنظام  تتنافس 
الدور  إلى  مجموعة  كل  من  والثاني  األول  ويتأهل 

الرابع، أي 10 منتخبات.
التصفيات،  من  واألخير  الرابع  الــدور  وفي 

توزع المنتخبات العشرة على مجموعتين 
ـــدة،  واح ــل  ك ــي  ف منتخبات   5 ــع  ــواق ب

ــدوري  ال بنظام  أيــضــًا  وتلعب 
ــًا،  ــاب وإي ــًا  ــاب ذه مرحلتين  ــن  م

كل  مــن  والثاني  األول  ويتأهل 
في  النهائيات  إلى  مباشرة  مجموعة 

البرازيل.
ويلتقي صاحبا المركزين الثالث في المجموعتين 
فيه  المتأهل  يعبر  آسيوي،  ملحق  في  وإيابًا  ذهابًا 
بطل  مع  أيضًا  مباراتين  من  آخــر  محلق  خــوض  إلــى 

أوقيانيا.
الجنوبية  ــا  ــوري وك ــان  ــاب ــي ال منتخبات  ومــثــلــت 
في  اآلسيوية  الــقــارة  واستراليا  الشمالية  وكــوريــا 
وخاضت   ،2010 الــعــام  إفريقيا  جنوب  مــونــديــال 
لكن  أوقيانيا  بطلة  نيوزيلندا  مع  المحلق  البحرين 

األخيرة حجزت البطاقة إلى النهائيات.
تموز  يــولــيــو/   23 ــي  ف ــاب  ــذه ال مــبــاريــات  ــام  ــق وت
ـــاب  واإلي المقبل، 
 28 فــــــــي 

منه.

دي خيا يؤكد تلقيه عرض مانشستر يونايتد
§ لندن - ا ف ب

م��دري��د  ات��ل��ت��ي��ك��و  م���رم���ى  ح�����ارس  أك����د   [
من  ع��رض��ا  تلقيه  خ��ي��ا  دي  داف��ي��د  االس��ب��ان��ي 
القدم،  لكرة  انجلترا  بطل  يونايتد  مانشستر 

بحسب ما دون على موقع »تويتر«.
ان��ه  ع��ام��ا(   20( ال��ش��اب  ال���ح���ارس  وك��ت��ب 
للتعرف  يونايتد  مانشستر  من  »بدعوة  حاليا: 
ولتقديم  عائلتي،  برفقة  والمدينة  النادي  إلى 

عرض لي...«.
السير  ال��ح��م��ر«  »الشياطين  م���درب  وك���ان 
النادي  »يعمل  سابقا:  قال  فيرغسون  اليكس 
رص��دن��اه  لقد  ف��ت��رة.  منذ  خيا  دي  جلب  على 
»ان��ه  فيرغسون  وت��اب��ع  اخ��ت��ي��ارن��ا«.  وح��ددن��ا 
حضورا  يملك  ه��ادئ،  سريع،  ش��اب،  ح��ارس 

مميزا وهو بديل رائع لفان در سار«.
التلتيكو  األساسي  الحارس  خيا  دي  وكان 

من  تخرجه  بعد  األخ��ي��ري��ن،  الموسمين  ف��ي 
تألق  وه��و  العاصمة  ف��ري��ق  ناشئي  م��درس��ة 
انطاق  منذ  بانكوس«  »روخ��ي  صفوف  في 

مسيرته معه العام 2009.
 40( س��ار  در  ف��ان  أدوي��ن  الهولندي  وك��ان 
الموسم  نهاية  ف��ي  سيعتزل  ان��ه  أعلن  ع��ام��ا( 
المنصرم بعد مسيرة مظفرة، إذ كان الحارس 
الدنماركي  العماق  فراغ  سد  من  تمكن  الذي 
الحمر  الشياطين  ت��رك  ال���ذي  شمايكل  بيتر 

العام 1999.
مع  خيا  دي  ال��ح��ارس  فيرغسون  وراق���ب 
مدرب الحراس اريك ستيل في مباراة اتلتيكو 

وفالنسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ف���ت���رات  ف�����ي  الح������ق  ي���ون���اي���ت���د  وك�������ان 
ح�����ارس  ب���ي���ن���ه���م  ح��������راس  ع������دة  س����اب����ق����ة 
م��ارت��ي��ن  ال���ه���ول���ن���دي  أم���س���ت���ردام  أي���اك���س 
األلماني  شالكه  وح���ارس  ستيكلنبورغ، 

إل��ى  ان��ض��م  ال���ذي  ن��وي��ر  م��ان��وي��ل 
ليون  وحارس  ميونيخ،  بايرن 

لوريس. هوغو  الفرنسي 
إن  ال���ب���ع���ض  وي���ع���ت���ب���ر  ه�����ذا 

حارس  بجلب  يخاطر  فيرغسون 
شهرا   18 خبرة  س��وى  لديه  ليس 

أن  ويتوقع  المحترفين،  ماعب  في 
اسبانيا  منتخب  مرمى  حارس  يوقع 

مع  أع�����وام   5 ل���م���دة  ع���ام���ا   21 ت��ح��ت 
. يتد نا يو

الماضي  السبت  خيا  دي  وأحرز 
 21 ت��ح��ت  أوروب�������ا  ب��ط��ول��ة 

اسبانيا  منتخب  مع  عاما 
الدنمارك. في 

المان يعرض 15 مليون جنيه على برشلونة مقابل الكانتارا
لندن - ا ف ب§ 

يونايتد  مانشستر  ــدم  ق  [
لكرة  االنجليزي  الـــدوري  بطل 
مليون   15 ـــدره  ق ــا  ــرض ع ــدم  ــق ال
وسط  العــب  لضم  إسترليني  جنيه 
تياغو  ــد  ــواع ال االســبــانــي  برشلونة 
الصحف  كشفت  ما  بحسب  الكانتارا، 

االنجليزية الصادرة أمس )الثلثاء(.
ــو  ــاغ ــي »ت أن  مـــيـــرور«  »دايـــلـــي  وذكــــــرت 
الكانتارا دي ناسيمنتو« يبحث عن مكان أساسي 
مع  بذلك  القيام  عن  يعجز  إذ  الملعب،  ارض  على  له 
عدة  خوضه  رغــم  على  واسبانيا  ــا  أوروب بطل  برشلونة 

مباريات في الموسم الماضي مع الفريق األول.
وقدم الكانتارا )20 عاما(، وهو ابن العب الوسط المتوج 
مميزا  مستوى  مازينيو،  1994البرازيلي  العالم  كأس  بلقب 
مع منتخب اسبانيا تحت 21 عاما وقاده إلى إحراز لقب بطولة 
في  مميزا  هدفا  سجل  إذ  الدنمارك،  في  الماضي  السبت  أوروبا 

المباراة النهائية ضد سويسرا )2/صفر(.
الوسط  العب  بضم  الراغبة  االنجليزية  األندية  وترفض 
استرجاع  حــق  فــي  برشلونة  يشترطه  بــنــدا  االســبــانــي، 
ــــو ما  ـــت الــمــنــاســب، وه ـــوق ـــي ال ـــب ف ـــالع ال
وتشلسي  يــونــايــتــد  مانشستر  دفـــع 
الفريق  بأن  علما  للتراجع،  وارسنال 
للقاعدة  وفقا  تصرف  الكاتالوني 
إلى  ــل  رح الـــذي  بــويــان  مــع  نفسها 

روما.
الكانتارا مطلوب في مانشستر يونايتد    )رويترز(
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دوس سانتوس يريد مغادرة توتنهام وريينا يرفض الرحيل عن ليفربول

مورينهو وبواس يتنازعان على كوينتراو... وغاراي قريب من الرحيل

هذا  الفريق  تمارين  أول  إلــى  حضر  كوينتراو  إن  الصحيفة  ــرت  وذك
إلى  المنتظر  انتقاله  قبل  »وداعا«  لهم  وليقول  بزمالئه  ليرحب  الموسم 

النادي الملكي.
وتردد سابقا بان رئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا اجتمع بمسئولين 
فريق  إلى  كوينتراو  انتقال  على  الطرفان  واتفق  االسباني،  النادي  في 

العاصمة االسبانية مقابل 22 مليون يورو.
وفي حال تمت الصفقة، سينضم كوينتراو )23 عاما( إلى 3 زمالء له 
كارفاليو  وريكاردو  رونالدو  كريستيانو  وهم  البرتغالي  المنتخب  في 

وبيبي.
مدرب  ان  البريطانية  ميرور«  »دايلي  صحيفة  ذكرت  أخرى،  جهة  من 
للدخول  مستعد  فيالس-بواس  اندري  البرتغالي  االنجليزي  تشلسي 
مورينهو  جوزيه  مواطنه  حاليا  ريال  ومدرب  »قدوته«  مع  منافسة  في 

الستقطاب كوينتراو إلى العاصمة اللندنية.
إلى  أشارت  التي  التقارير  بعد  أيسر  ظهير  لضم  تشلسي  سعي  ويأتي 
رغبة الدولي أشلي كول بترك انجلترا إلى الدوري االسباني لحمل ألوان 

ريال مدريد، شرط انتقال زوجته السابقة الفنانة شيريل كول معه.

عين اإلنتر على البرازيلي الصاعد كاسيميرو
ذكرت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« اإليطالية أمس )الثلثاء( أن 
كاسيميرو  الصاعد  بالالعب  مهتم  القدم  لكرة  اإليطالي  ميالن  إنتر  نادي 
البرازيل  ومنتخب  البرازيلي  باولو  ساو  نادي  مع  الرائعة  عروضه  بعد 
إنتر  ويسعى  الماضية.  القليلة  األشهر  خــالل  عاما   20 تحت  للشباب 
الدولي  األرجنتيني  الالعب  وضع  وقد  الصيف  هذا  وسطه  خط  لتعزيز 
فالنسيا  ــادي  ن ولكن  أولوياته،  قائمة  رأس  على  بالفعل  بانيغا  إيفر 
مما  العبه  في  التفريط  يرفض  مــازال  بانيغا،  له  يلعب  الذي  االسباني، 

دفع إنتر للبحث عن بدائل أخرى.
ويمتد عقد كاسيميرو مع ساو باولو لعام 2015، وشق الالعب طريقه 
إلى التشكيل األساسي للنادي البرازيلي منذ أن لعب مباراته األولى معه 
بطل  برشلونة  نادي  أن  يبدو   ، إنتر  وبخالف   .2010 تموز  يوليو/  في 
الشاب.  البرازيلي  الالعب  على  عينه  اآلخر  هو  يضع  واسبانيا  ــا  أوروب

كأس  بطولة  في  البرازيلي  المنتخب  مع  كاسيميرو  يلعب  أن  ويتوقع 
العالم للشباب تحت 20 عاما التي تستضيفها كولومبيا في وقت الحق 

هذا الصيف.

توتنهام يسعى لضم األلماني تاسكي
بضم  اهتمامه  جديد  من  القدم  لكرة  اإلنجليزي  توتنهام  نادي  أبدى 
توتنهام  ــدرب  م ــان  وك صفوفه.  إلــى  تاسكي  سيردار  األلماني  المدافع 
في  لفريقه  األلماني  الدفاع  قلب  العب  لضم  بطلب  تقدم  ريدناب،  هاري 
الصيف الماضي ولكن نادي شتوتغارت األلماني الذي يلعب له تاسكي 
رفض هذا العرض. وأشارت صحيفة »صن« البريطانية أمس )الثلثاء( 
إلى أن توتنهام لم يفقد اهتمامه بتاسكي )24 عاما(« إذ إنه مازال يراقبه 

عن كثب كما أن النادي اإلنجليزي على اتصال بمستشاري الالعب.
إسترليني  جنيه  مليون   12 بنحو  قيمته  تقدر  الذي  تاسكي،  ويحظى 
إلى  ــرى  األخ اإلنجليزية  األندية  من  عــدد  باهتمام  دوالر(،  مليون   19(
المولود  تاسكي،  ويأمل  اإليطاليين.  والتسيو  يوفنتوس  ناديي  جانب 
شتوتغارت  من  االنتقال  في  جانبه  من  تركيا،  من  ألبوين  ألمانيا  في 
بعدما اكتفى ناديه باحتالل المركز 12 بترتيب الدوري األلماني الموسم 
الالعب  أعمال  وكيل  جاودينو  ماوريتسيو  عن  »صن«  ونقلت  الماضي. 
ســيــردار«.  لضم  ــران  آخ إنجليزيان  ونــاديــان  توتنهام  »يسعى  قوله: 
وأضاف »لم تحدث أية مناقشات بيننا بعد ولكن األمر يرجع إلى األندية 

الراغبة في ضم الالعب في مسألة التفاوض مع شتوتغارت ومعي«.

ماينتس يتعاقد مع النمسوي باومغارتلينغر
فيينا  ــا  ــري ــت اوس وســـط  العـــب  ــع  م ــي  ــان ــم األل ماينتس  ـــادي  ن تــعــاقــد 
النادي  أعلن  ما  بحسب  أعوام   4 لمدة  باومغارتلينغر  جوليان  النمسوي 

األلماني.
مباراة   13 في  بالده  منتخب  ألوان  عاما(   23( باومغارتلينغر  وحمل 
األوروبــي  ــدوري  ال منافسات  الجديد  فريقه  مع  سيخوض  وهو  دولية، 
لكرة القدم »يوروبا ليغ« في الموسم المقبل بعد حلول ماينتس خامسا 

قيمة  عن  الفريقان  يعلن  ولم  البوندسليغا،  من  المنصرم  الموسم  في 
العقد.

أتلتيكو وفولهام يسعيان لضم بنتلي
ذكرت صحيفة »ميرور« البريطانية أمس )الثلثاء( أن ناديي أتلتيكو 
بنتلي  ديفيد  الالعب  لضم  يسعيان  اإلنجليزي  وفولهام  االسباني  مدريد 
أن  الصحيفة  ــت  ــح وأوض ــدم.  ــق ال لكرة  اإلنجليزي  توتنهام  نــادي  مــن 
وسط  خط  لالعب  بالنسبة  مغريا  يكون  قد  تحديدا  اسبانيا  إلى  االنتقال 
أن  منذ  باسبانيا  عمل  صالت  تربطه  الذي  عاما(   26( إنجلترا  منتخب 

أصبح شريكا في حانة بمدينة ماربيال قبل عامين.
عدد  جانب  إلــى  بنتلي  أخبر  ريــدنــاب،  ــاري  ه توتنهام  ــدرب  م ــان  وك
باالسيوس  وويلسون  كارنكيار  نيكو  مثل  اآلخرين  الفريق  العبي  من 
بوسعهم  بأنهم  هاتون  وآالن  كين  وروبــي  سانتوس  دوس  وجيوفاني 
إلى  ــارك  ب ــوود  إي من  بنتلي  وانتقل  ــك.  ذل أرادوا  إذا  الفريق  من  االنتقال 
مليون   24( إسترليني  جنيه  مليون   15 مقابل   2008 العام  توتنهام 
األساسي  التشكيل  ضمن  لنفسه  مكان  حجز  من  يتمكن  لم  ولكنه  دوالر(، 
الثاني  كانون  يناير/  في  برمنغهام  فريق  إلــى  بنتلي  وأعير  للفريق. 

الماضي وحقق نجاحا متوسطا هناك.

ديبورتيفو يقترب من جناح سبورتنغ لشبونة
البرتغالي  لشبونة  سبورتينج  جناح  أن  إلى  إخبارية  تقارير  ألمحت 
إلى  اإلعارة  سبيل  على  الرحيل  من  كبير  بشكل  أقترب  سالوماو  ديوجو 
صفوف ديبورتيفو الكورونا االسباني. وكان سالوماو )22 عاما( انتقل 
ثابت  مكان  إيجاد  في  ينجح  لم  ولكنه  الماضي  العام  سبورتينغ  إلى 
بالتشكيل األساسي للفريق، وعلى رغم ذلك جذب إليه أنظار عدة أندية، 
البرتغالية  »ريكورد«  صحيفة  وأشارت  ديبورتيفو.  جدية  أكثرها  كان 
قد  وديبورتيفو  سبورتينغ  من  كل  أن  إلى  )االثنين(  األول  أمس  مساء 
االسباني  النادي  إلى  سالوماو  خاللها  من  ينضم  تبادلية  صفقة  يبرما 

مقابل انتقال اندريس غواردادو إلى فريق سبورتنغ.

 غلطة سراي يغازل غاراي الريال
للتعاقد  يسعى  التركي  سراي  غلطة  نادي  أن  إخبارية  تقارير  ذكرت   
مدريد.  ــال  ري االسباني  الــمــارد  مــدافــع  غـــاراي  ازيكيل  األرجنتيني  مــع 
الدولي  األرجنتيني  أن  االثنين  مساء  االسبانية  »آس«  صحيفة  وذكرت 

غاراي بات على مشارف الرحيل من ريال مدريد بعد أن ندرت مشاركاته 
سانتادير.  راسينغ  من  قادما   2008 في  الملكي  للنادي  انضمامه  منذ 
وتصاعدت وتيرة الحديث عن قرب رحيل غاراي بعد تعاقد ريال مدريد 
غلطة  ويسعى  لنس.  صفوف  من  فاراني  رافاييل  الفرنسي  المدافع  مع 
أن  بعد  المقبل،  الموسم  لمنافسات  استعدادا  صفوفه  تعزيز  إلى  سراي 
المركز  واحتل  الماضي  الموسم  في  لآلمال  مخيبة  نتائج  الفريق  حقق 

الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي.

دوس سانتوس يقترب من الرحيل عن توتنهام
يمتلك  بأنه  سانتوس  دوس  جيوفاني  الدولي  المكسيكي  النجم  أكد 
توتنهام  عن  ثمن  بــأي  للرحيل  سعيه  ــار  إط في  الــعــروض،  من  العديد 
العام  في  توتنهام  إلى  عاما(   22( سانتوس  دوس  وانتقل  اإلنجليزي. 
2008 قادما من برشلونة االسباني مقابل 5.3 ماليين جنيه إسترليني 
الفريق  مع  المشاركة  فرصة  على  يحصل  لم  ولكنه  ــورو(  ي ماليين   6(

وتمت إعارته إلى ايبسويتش تاون ثم غلطة سراي التركي.
الماضي  الموسم  إعارته  خالل  طيب  بمستوى  سانتوس  دوس  وظهر 
المكسيكي  الــالعــب  ويسعى  األســبــانــي،  سانتاندير  راسينغ  لــنــادي 
في  االسباني  الـــدوري  إلــى  والــرجــوع  اإلنجليزي  الـــدوري  عن  للرحيل 
دوس  ــال  وق سرقسطة.  ــال  وري اشبيلية  جانب  من  ــح  واض اهتمام  ظل 
المقبلة،  وجهتي  أعرف  ال  »مازلت  االسبانية:  »آس«  لصحيفة  سانتوس 
بعض  لدي  وبات  اآلن  جيد  بشكل  تسير  األمور  أن  على  اهلل  أشكر  ولكني 

العروض. ولكني سأنتظر ألختار العرض األفضل«.

ريينا لن يرحل عن ليفربول
حول  الــمــثــارة  التكهنات  ريينا  خوسيه  االســبــانــي  ــارس  ــح ال نفى 
ليفربول  من  قادما  االسباني  مدريد  أتليتكو  فريق  إلى  انتقاله  إمكانية 
حارسه  اقتراب  مع  جديد  مرمى  حارس  عن  أتليتكو  ويبحث  اإلنجليزي. 
الدوري  بطل  يونايتد  مانشستر  إلى  االنتقال  من  خيا  دي  ديفيد  الصاعد 

اإلنجليزي.
ورددت وسائل اإلعالم بقوة خالل الفترة الماضية إن ريينا في طريقه 
ريينا  ــال  وق إنجلترا.  في  أعــوام   6 قضى  بعدما  ليفربول  عن  للرحيل 
عن  يبحث  مدريد  أتليتكو  أن  »أدرك  االسبانية:  جاسيتا«  »ال  لصحيفة 
حارس مرمى، ولكني لن ارحل عن ليفربول، لدي عقد يمتد لخمسة أعوام 

وأشعر بالسعادة هنا«.

ديفيد بنتلي خوسيه ريينا فابيو كوينتراو

§ عواصم - وكاالت

] ودع الظهير األيسر البرتغالي الدولي فابيو كوينتراو زمالءه في نادي بنفيكا تمهيدا النتقاله إلى ريال مدريد االسباني 
في مطلع يوليو/ تموز المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية أمس )الثلثاء(.

البرازيلي غانسو على رأس مطالب ميالن
§ ميالنو – أ ف ب

نجوم  مالحقة  في  ــة  ــي األوروب األنــديــة  ــرز  أب تستمر   [
ــأس  ــب ك ــق ــل ــا ب ــث ــدي ســانــتــوس الـــبـــرازيـــلـــي الــمــتــوج ح
ميالن  الخط  على  دخــل  وقــد  القدم،  لكرة  ليبرتادوريس 

بطل ايطاليا الراغب بقوة في ضم العب الوسط غانسو.
وذكرت الصحف البرازيلية إن ميالن ينوي ضم غانسو 

بعد  المقبلة  الشتوية  ــاالت  ــق ــت االن فــتــرة  ــي  ف ــا(  ــام ع  21(
خوضه كأس العالم لألندية في اليابان مع فريقه البرازيلي 

المتوج بلقب المسابقة القارية.
سبورت«  ديللو  غازيتا  »ال  لصحيفة  غانسو  وصرح 

)األرجنتيني  على  التغلب  ــو  ه ــي  ــدف »ه االيــطــالــيــة: 
ثم  طــوكــيــو،  ــي  ف وبــرشــلــونــة  ميسي  لــيــونــيــل( 

ــر/ كــانــون  ــاي ــن ــي ي ــالن ف ــي ـــى م ــام إل ــم ــض االن
الثاني«.

ــو  ــان ــالن ادري ــي ــس م ــي ــب رئ ــائ ــق ن ــل وع
ــام إلــيــنــا في  ــم ــض ــد االن ــري غــالــيــانــي: »ي

يناير ونحن أيضا نريد ذلك، لكنه ليس 
فيجب  ــــي،  األوروب ــاد  ــح االت مــن  العــبــا 

تخفيف  نأمل  أوال.  القوانين  تغير 
القيود«.

ذكرت  »النــســي«  صحيفة  لكن 
ــرض  ع ــى  ــل ع وافـــــق  ــو  ــس ــان غ إن 

اللدود«  »الجار  إلى  باالنضمام 
الشعبية  صــاحــب  كورنثيانز 

ـــو،  ـــاول ـــة فــــي ســـــاو ب ـــارف ـــج ال
شعبية  أكــبــر  ثــانــي  ــب  ــاح وص
الواقع  فالمنغو  بعد  البالد  في 

في ريو دي جانيرو.
ـــس ســانــتــوس  ـــي ـــق رئ ـــل وع

ــرا  ــي ــف ــي أول دي  ألــــفــــارو  ـــس  ـــوي ل
ــو ســيــأتــي إلــى  ــس ــان ــرو: »غ ــي ــب ري

ال  انــه  لي  قــال  وهــو  معنا،  طوكيو 
كورنثيانز.  إلــى  االنضمام  يريد 
برازيلي،  العب  أي  غرار  على  لكن 

في  أوروبــا  في  باللعب  يحلم  هو 
مع  عقدا  يملك  لكنه  األيــام،  من  يوم 

بند جزائي بقيمة 50 مليون يورو«.
وتابع ريبيرو »ال يريد سانتوس 
ــي،  ــزائ ــج ــد ال ــن ــب تــخــفــيــض قــيــمــة ال
الالعب،  حقوق  أيضا  يحترم  لكنه 
فلسنا أمام حالة عبودية. ال يمكننا 
يكن  لــم  إذا  الــلــعــب  عــلــى  إجـــبـــاره 
جيدا.  أداء  يقدم  لن  ــه  ألن سعيدا، 

نريده سعيدا كما هو اآلن«.

قدوم يونغ لن يمنع ناني 
من البقاء في مانشستر يونايتد

§ لندن – أ ف ب

مانشستر  مع  باق  انه  ناني  لويس  البرتغالي  الدولي  الجناح  أكد   [
تعاقد  رغ��م  على  وذل��ك  القدم  لكرة  االنجليزي  ال���دوري  بطل  يونايتد 

األخير مع اشلي يونغ من أستون فيال.
اجل  من  سيقاتل  ان��ه  عاما   24 العمر  من  البالغ  البرتغالي  وش��دد 
كلف  ال���ذي  ي��ون��غ  إن  رغ���م  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق  ف��ي  م��رك��زه  ع��ل��ى  المحافظة 

»الشياطين الحمر« بين 25 و32 مليون دوالر، يلعب في المركز ذاته.
وأضاف ناني لصحيفة »سترايتس تايمز« خالل زيارة لسنغافورة 
»من المؤكد إني لن اذهب إلى أي مكان. ستكون هناك منافسة اكبر على 
أن  دائما  عليك  يونايتد  مانشستر  مثل  فريق  وفي  المراكز، 

تكون متلهفا للمزيد من األلقاب«.
يونايتد  مانشستر  إل���ى  ي��ون��غ  وص���ول  وت��س��ب��ب 
مدريد  ريال  إلى  ناني  رحيل  احتمال  حول  بشائعات 
ميونيخ  وبايرن  االيطالي  ميالن  إنتر  أو  االسباني 

األلماني.
وأشار ناني في حديث لصحيفة »ماي بايبر« انه 
فيرغسون  اليكس  االسكتلندي  مدربه  مع  يبحث  لم 
ب���ال���دور ال����ذي س��ي��ل��ع��ب��ه ف���ي ال��ف��ري��ق 
»لماذا  مضيفا  المقبل،  الموسم 
كان  النادي  ذلك.  فعل  علي 
الفريق  مصلحة  يعلم 
ع���ن���دم���ا وق������ع م��ع��ه 
مشيرا  )ي���ون���غ(«، 
مع  التعاقد  أن  إل��ى 
فيال  أس��ت��ون  نجم 
هاما  دفعا  سيقدم 

للفريق.
أن  ي��������������ذك��������������ر 
يخوض  م��ان��ش��س��ت��ر 
ج�������ول�������ة آس�����ي�����وي�����ة 
ت���روي���ج���ي���ة ب����دأه����ا ف��ي 
في  ال��ح��ال��ي  ال��ش��ه��ر   23
في  ويختتمها  كونغ  هونغ 
تموز  ي��ول��ي��و/  م��ن  ال��س��اب��ع 
قبل  سنغافورة،  ف��ي  المقبل 
األميركية  جولته  إلى  االنتقال 
يوليو   13 ف��ي  تبدأ  التي 
وتختتم  بوسطن  في 
م���ن���ه   30 ف���������ي 
ف�������ي ال����ع����اص����م����ة 

واشنطن.

يوفنتوس يسعى نحو الظفر 
بخدمات الياباني هوندا

§ روما – أ ف ب

سسكا  ــع  م ــات  ــاوض ــف م ــي  ف ــي  ــال ــط االي يــوفــنــتــوس  دخـــل   [
النجم  عن  بالتخلي  األخير  إقناع  اجــل  من  الروسي  موسكو 
الدولي الياباني كيسوكي هوندا، وذلك بحسب ما ذكرت أمس 

)الثلثاء( صحيفة »سبورتس نيبون« اليابانية.
مفاوضاتهما  في  توصال  الفريقين  ان  الصحيفة  وكشفت 

عن  الباحث  يوفنتوس  أن  إلى  مشيرة  المالية،  المسائل  إلى 
هوندا  من  يجعل  أن  يريد  الماضي،  الموسم  خيبة  تعويض 

محور خط وسطه. وكان هوندا )25 عاما( من ابرز العبي 
إفريقيا  جنوب  مونديال  في  الياباني  المنتخب 

ليساهم  آخر  وهندس  هدفين  سجل  إذ   2010
الدور  إلى  بالده  قيادة  في  أساسي  بشكل 

بعد  قواعدها  خارج  األولى  للمرة  الثاني 
عندما   2002 العام  األمر  هذا  حققت  إن 

مشاركة  الكروي  العرس  استضافت 
مع كوريا الجنوبية.

أفضل  جــائــزة  هــونــدا  ــال  ن كما 
 2011 آســـيـــا  ــــأس  ك ـــي  ف ــــب  الع

ــب بــــالده  ــخ ــت ــن ـــــاد م بـــعـــدمـــا ق
في  الــرابــعــة  للمرة  اللقب  ــى  إل

نظيره  عــلــى  بتغلبه  تــاريــخــه 
ــد  ــع االســــتــــرالــــي 1/صــــفــــر ب

ياباني  ــع  راب ليصبح  التمديد، 
ــب أفـــضـــل العــــب في  ــق ــل يـــتـــوج ب

كازويوشي  بعد  القارية  البطولة 
نانامي  وهيروشي   )1992( ميورا 

ــورا  ــام ــاك ن وشــونــســوكــي   )2000(
.)2004(

موسكو  سسكا  ــع  م ــدا  ــون ه ويلعب 
بعد   2010 الثاني  كانون  يناير/  منذ 

وهو  الهولندي،  فنلو  من  إليه  قدم  إن 
ياباني  العــب  أول  الماضي  العام  أصبح 

يصل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
العبين  بأربعة  اآلن  حتى  صفوفه  عزز  يوفنتوس  أن  يذكر 

ميالن،  مــن  بيرلو  انــدريــا  المخضرم  الــوســط  ــب  الع ضــم  ان  بعد 
الدرجة  إلى  الهابط  سامبدوريا  من  زيغلر  ريتو  السويسري  والمدافع 

والمدافع  نابولي،  من  باسيينتسا  ميكيلي  الوسط  والعــب  الثانية، 
السويسري اآلخر شتيفان ليختشتاينر من التسيو.

العبه  مع  بالتعاقد  الفني  الطاقم  على  تعديال  يوفنتوس  ــرى  أج كما 
يزال  وال  نيري،  دل  لويجي  من  بدال  عليه  لإلشراف  كونتي  انتونيو  السابق 

منصب  تركيزه  أن  ويبدو  أيضا  مهاجم  عن  يبحث  العجوز«  »السيدة  فريق 
على نجم اتلتيكو مدريد االسباني الدولي األرجنتيني سيرخيو اغويرو.



من عملية صيانة الصالة الرياضية من عملية صيانة المسبح

جوليانو هاوس بيليتي
] أع��ل��ن ال��ظ��ه��ي��ر ال��ب��رازي��ل��ي ال���دول���ي ال��س��اب��ق 
مشاكل  بسبب  القدم  كرة  اعتزاله  بيليتي  جوليانو 

بدنية بحسب ما ذكر على مدونة »تويتر«.
- كتب »أردت اللعب ألعوام قليلة، لكن جسدي لم 

يعد يحتمل. اإلرادة والحماسة ال تكفيان«.
 35(  1976 حزيران  يونيو/   20 مواليد  من   -
صاحب  وه��و  ال��ب��رازي��ل،  ف��ي  كاسكافل  ف��ي  ع��ام��ا( 

الجذور االيطالية.
في  ك��روزي��رو  ن��ادي  مع  الكروية  مسيرته  ب��دأ   -
 ،1995 ال��ع��ام  ح��ت��ى  معهم  ول��ع��ب   ،1993 ال��ع��ام 
أه���داف،   3 وس��ج��ل  م��ب��اراة   52 ف��ي  معهم  وش���ارك 
وفي العام 1995 انتقل إلى نادي ساو باولو، ولعب 
 214 في  معهم  وش��ارك   ،2002 العام  حتى  معهم 
مع  لعب   1999 العام  وفي  هدفا،   19 وسجل  مباراة 
مباراة   17 في  معهم  وشارك  مينيرو،  أتلتيكو  نادي 

وسجل 5 أهداف.
ف��ي��اري��ال  ن���ادي  إل���ى  ان��ت��ق��ل   2002 ال��ع��ام  ف��ي   -
وشارك   ،2004 العام  حتى  معهم  ولعب  اإلسباني، 

معهم في 67 مباراة وسجل 3 أهداف.

برشلونة  ن���ادي  إل��ى  انتقل   2004 ال��ع��ام  ف��ي   -
من  العديد  ف��ي  مشاركته  رغ��م  وعلى  الكاتالوني، 
المباريات مع النادي وعلى رغم نزعته الهجومية إال 
أنه لم يسجل إال هدف واحد، وذلك في نهائي دوري 
أبطال أوروبا لموسم 2005 - 2006 أمام أرسنال 
تاريخ  في  الثانية  البطولة  جلب  وال��ذي  اإلنجليزي 

برشلونة.
للعام  آب  أغسطس/  من  والعشرين  الثالث  في   -
بمبلغ  اإلن��ج��ل��ي��زي  تشلسي  ل��ن��ادي  انتقل   2007
بالحصول  لرغبته  وذل��ك  ي��ورو  ماليين   5.5 ب�  قدر 
 2007 عامي  بين  معه  وبرز  للعب،  أكثر  فرص  على 
العام  والكأس  الدوري  ثنائية  معه  وأحرز  و2010، 
أيامه  في  المحلي  سيارا  أل��وان  حمل  وه��و   ،2010
الكروية األخيرة بعد عودته إلى فلومننسي، وأحرز 

لقب بطولة البرازيل العام 2010 مع فلومننسي.
ال��ع��ام  ف��ي  ال��ب��رازي��ل  منتخب  م��ع  باللعب  ب���دأ   -
أحرزت  التي  البرازيل  تشكيلة  ضمن  وكان   ،2001

لقب مونديال 2002.
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برنامج قناة البحرين الرياضية )األربعاء 29 يونيو 2011(

القناةالفعاليةالوقت

إع��������ادة14:00  - ري�����اض�����ي�����ة(  )س�������وال�������ف  ال�����ري�����اض�����ي  األولىال�����ب�����رن�����ام�����ج 

األه���ل���ي(16:20  × )ال���م���ح���رق   2009 ال���ط���ائ���رة  ال���ك���رة  دوري  األولىم����ب����اراة 

األرج�����ن�����ت�����ي�����ن(19:00  × )ال����م����ك����س����ي����ك   2007 أم�����ي�����رك�����ا  األولىك������وب������ا 

األولىس������������������ب������������������اق ال���������������ه���������������ج���������������ن م����������������������ن ال������������ك������������وي������������ت21:00

م���ب���اش���ر22:00  - ري�����اض�����ي�����ة(  )س������وال������ف  ال�����ري�����اض�����ي  األولىال����ب����رن����ام����ج 

األولىب��ط��ول��ة األم���ي���ر ف��ي��ص��ل ب���ن ف��ه��د ل��ك��رة ال��ي��د )ال��ق��ادس��ي��ة × ال��ص��ف��ا(00:00

ال���ك���وي���ت(01:35  × )ال����ب����ح����ري����ن  ال���ش���اط���ئ���ي���ة  ال�����ق�����دم  ك������رة  األولىم������ب������اراة 

القناةالمباراةالتوقيت

كأس العالم للسيدات

غ�������ي�������ن�������ي�������ا16:00  × الجزيرة الرياضية 4+ال������������������ن������������������روي������������������ج 

أس��������ت��������رال��������ي��������ا19:00  × الجزيرة الرياضية 4+ال��������������ب��������������رازي��������������ل 

الدوري المصري

األه�������������ل�������������ي21:30  × النيل الرياضيةال������������������زم������������������ال������������������ك 

الدوري العالمي للكرة الطائرة

ال��������������ب��������������رازي��������������ل21:30  × الجزيرة الرياضية 2ب��������������ول��������������ن��������������دا 

ك������������وب������������ا21:30  × الجزيرة الرياضية 8+إي����������������ط����������������ال����������������ي����������������ا 

النادي األهلي يشيد بجهود المؤسسة الداعمة لصيانة مرافق النادي
§ الماحوز - النادي األهلي

الكبيرة  بالجهود  األهلي  ال��ن��ادي  إدارة  مجلس  أش��اد   [
في  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  تبدلها  التي  الخيرة 
ومقارها  منشآتها  صيانة  وإع��ادة  باألندية  االرت��ق��اء  سبيل 
المسئولون  بها  يقوم  التي  الحثيثة  والمتابعة  الرئيسية، 
على  مؤكدين  العملية،  هذه  نجاح  أجل  من  عليها  والقائمون 

العامة  المؤسسة  رئ��ي��س  قبل  م��ن  ت��ع��اون  ك��ل  لمسوا  أن��ه��م 
العام  وال��م��دي��ر  ال��ج��ودر  محمد  ه��ش��ام  وال��ري��اض��ة  للشباب 

عبدالرحمن عسكر وبقية المديرين العاملين.
ال��ذي  الكبير  بالعمل  األه��ل��ي  ال��ن��ادي  إدارة  مجلس  ون��وه 
ال��ذي  الرئيسية  الصالة  صيانة  ف��ي  المؤسسة  ب��ه  ستقوم 
إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  وال��ت��ك��ي��ي��ف،  األرض��ي��ة  ف���رش  إع����ادة  يشمل 
فيه  ال��ن��ش��اط  ت��وق��ف  ال���ذي  السباحة  ح��م��ام  ف��ي  ال��ح��ي��اة  بعث 

الصالة  إل��ى  المؤدية  الممرات  صيانة  وأيضا  سنوات  ع��دة 
الرياضية. 

الملموس  التعاون  ه��ذا  األه���الوي  اإلدارة  مجلس  وثّمن 
والخطوات االيجابية التي تقوم بها المؤسسة العامة للشباب 
والرياضة، والتي ستسهم في تطورها والنهوض بما تقدمه 
قطاع  تطور  صالح  في  تنصب  وشبابية  رياضية  أنشطة  من 

الشباب والرياضة في مملكتنا الغالية.

البارشا يحّرض فابريغاس على خيانة أرسنال
§ لندن - د ب أ

برشلونة  ــادي  ن أن  )الثلثاء(  أمــس  البريطانية  ــن«  »ص صحيفة  ــرت  ذك  [
اإلسباني لكرة القدم طالب الالعب سيسك فابريغاس باالمتناع عن التدريب مع 
على  اإلنجليزي  النادي  إلجبار  الضغط  من  كنوع  المقبل  األسبوع  أرسنال  ناديه 

خفض السعر الذي يطلبه مقابل تنازله عن خدمات الالعب.
االستعدادي  التدريبي  معسكره  من  األول  يومه  شديد  بقلق  أرسنال  ويترقب 
في  زمالئه  باقي  إلى  سينضم  اإلسباني  نجمه  كان  ما  إذا  ليرى  الجديد  للموسم 

التدريبات أم ال.
 27 مقابل  فابريغاس  لضم  برشلونة  به  تقدم  عرضًا  رفــض  أرسنال  وكــان 
مليون جنيه إسترليني )43 مليون دوالر( وال يتوقع أن يوافق النادي اإلسباني، 
بطل أوروبا، على دفع المبلغ الذي حدده أرسنال ثمنًا لالعب والذي يصل إلى 40 

مليون إسترليني )64 مليون دوالر(.
ويتوقع أن يواجه أرسنال ضغوطا كبيرة إلتمام الصفقة إذا رفض فابريغاس 
بالفعل االنضمام إلى زمالئه في التدريبات المقبلة، وإن كانت مصادر مقربة من 
االنتقال  أجل  من  الممارسات  هذه  مثل  إلى  اللجوء  أبداً  ينوي  ال  أنه  أكدت  الالعب 

لبرشلونة.
إال  فابريغاس  فــي  التفريط  ــدم  ع على  أرســنــال  فيه  يصر  ــذي  ال الــوقــت  ــي  وف
بالمقابل الذي حدده، يبذل برشلونة قصارى جهده إلقناع أو حتى إجبار النادي 

اإلنجليزي على خفض السعر المطلوب.
ولكن  ثمن  بأي  فابريغاس  ضم  في  غوارديوال  بيب  برشلونة  مــدرب  ويأمل 
ميزانية  على  ضغوط  فرض  عدم  على  حريص  روسيل  ساندرو  النادي  رئيس 

النادي من أجل استعادة العبه السابق.
وقال العب خط وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس: »كل عام نعيش القصة 
هذا  يكون  أن  أتمنى  االنتقال.  إلى  أقرب  سيسك  يبدو  العام  هذا  في  ولكن  نفسها، 

العام هو عام الحسم وأن نتمكن أخيراً من ضم سيسك لفريقنا«.
القدم  لكرة  اإلنجليزي  أرسنال  نادي  أن  االثنين  ذكرت  إعالمية  تقارير  وكانت 
إلى  فابريغاس  سيسك  االسباني  وقائده  وسطه  خط  العب  بيع  على  يوافق  قد 
دوالر(  مليون   43( يورو  مليون   30 المالي  المقابل  بلغ  إذا  االسباني  برشلونة 
الماضي.  الموسم  في  اإلنجليزي  النادي  اقترحه  الذي  المبلغ  عن  يقل  ما  وهو 

مصدر  عن  »بــي.بــي.ســي«  البريطانية  اإلذاعـــة  هيئة  ونقلت 
في  عرضا  قدم  برشلونة  نادي  أن  أرسنال  بنادي  مسئول 

األسبوع الماضي ولكن أرسنال رفضه على الفور.
عرضا  ــدم  ــق ي ــد  ق بــرشــلــونــة  ـــأن  ب ــدر  ــص ــم ال واعـــتـــرف 
حالة  في  وأنــه  األسبوع  هذا  أفضل  مالي  بمقابل  جديدا 

الالعب  ضم  من  برشلونة  يقترب  قد  المالي  المقابل  رفع 
لفريق  رائــعــة  أنــبــاء  التصريحات  ــذه  ه وتمثل  لصفوفه. 

من  فابريغاس  لضم  طويلة  فترة  منذ  يسعى  الذي  برشلونة 
التفاوض  دائما  يرفض  كان  اإلنجليزي  النادي  ولكن  أرسنال 

األحد  برشلونة  إلى  فابريغاس  وسافر  الصفقة.  هذه  بشأن 
وأجمعت  الشتاء  عطلة  من  تبقى  ما  لقضاء  الماضي 

سيظل  أنه  على  كاتالونيا  إقليم  في  الصحف 
في المدينة االسبانية.

برشلونة  نــــادي  لــرئــيــس  ــق  ــب وس
أن  أوضــــــح  أن  روســــيــــل  ــــدرو  ــــان س

لن  سيقدمه  ــذي  ال المالي  العرض 
)نحو  يــورو  مليون   40 إلى  يصل 

القيمة  وهي  دوالر(  مليون   57
تقنع  أن  يمكنها  التي  المالية 

عن  ــاء  ــن ــغ ــت ــاالس ب ـــال  ـــن أرس
ـــــح تــقــريــر  ـــب. وأوض ـــالع ال
الالعب  أن  »بي.بي.سي« 

ــــرك أرســـنـــال  ـــي ت يـــرغـــب ف
برشلونة  نادي  إلى  والعودة 

الذي نشأ فيه كما يرى أرسنال أن لديه اآلن من يستطيع 
ويلشير  جاك  وجود  ظل  في  فابريغاس  رحيل  تعويض 
وقد  ألفاريز.  ريكاردو  األرجنتيني  مع  التعاقد  واحتمال 
بدء  قبل  فابريغاس  صفقة  إنهاء  إلــى  أرسنال  يسرع 
يوليو/  من  الخامس  في  الجديد  للموسم  استعداداته 

تموز المقبل.

بنزيمة يمد يد العون
 لفاران للتأقلم في مدريد

§ مدريد - د ب أ

] أبدى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة استعداده لمساعدة الوافد الجديد إلى نادي ريال مدريد االسباني 
كان  المقبل.  الموسم  خالل  بيرنابيو«  »استاديو  داخل  سريعا  التأقلم  على  فاران  رافاييل  المدافع  القدم،  لكرة 
فاران )18 عاما( وقع أمس األول )االثنين( عقدا يمتد لستة أعوام مع ريال مدريد، قادما من النس الفرنسي، 
العاصمة  في  بالغربة  الشعور  عدم  على  الشاب  مواطنه  لمساعدة  جهده  قصارى  سيبذل  أنه  بنزيمة  أكد  وقد 
هذا  في  اللعب  فرصة  له  تتاح  أن  رائع  حظ  »إنه  قوله:  بنزيمة  عن  األسبانية  »آس«  صحيفة  ونقلت  االسبانية. 
على  ومساعدته  إليه  التحدث  في  علي  االعتماد  بوسعه  به،  أرحب  إنني  الفرصة.  اقتناص  عليه  كان  النادي، 

التأقلم على حياته الجديد في مدريد«.
أن  أدرك  فاران  أن  أعتقد  يكفي.  وهذا  مدريد،  ريال  إلى  لالنضمام  زيدان  الدين  زين  رشحه  »لقد  وأضاف 
قطار ريال مدريد ال يمكن اللحاق به إال مرة واحدة في العمر«. كان بنزيمة انضم لصفوف ريال مدريد قادما 
من ليون الفرنسي العام 2009 عندما كان عمره 21 عاما. واجه المهاجم الفرنسي في البداية عدة صعوبات 
موسمه  خالل  هناك  قدميه  إثبات  من  تمكن  من  سرعان  ولكنه  االسبانية،  بالعاصمة  الحياة  على  التأقلم  في 

الثاني مع ريال مدريد ويبدو بنزيمة حريصا على ضمان عدم تعرض فاران للمشاكل نفسها.

نيمار يتطلع إلسقاط عرش ميسي 
ورونالدو عبر سانتوس

§ ريو دي جانيرو - ا ف ب

يصبح  أن  نيمار  الصاعد  البرازيلي  سانتوس  مهاجم  يريد   [
أكد  ما  بحسب  ب��الده،  يترك  أن  دون  من  العالم  في  العب  أفضل 

رئيس ناديه لويس ألفارو دي أوليفيرا ريبيرو.
لكني  مغرية،  عروض  عدة  سيتلقى  انه  »أعتقد  ريبيرو:  وقال 
في  العب  أفضل  يصبح  كي  يركز  وهو  نيمار  مع  كثيرا  أتحدث 
من  أول  سيكون  وبذلك  البرازيل،  في  احترافه  خالل  من  العالم 

يحقق هذا االنجاز«.
أح��رز  ال��ذي  سانتوس  فريقه  م��ع  ع��ام��ا(   19( نيمار  ويتألق 
بينارول  حساب  على  الماضي  األسبوع  ليبرتادوريس  ك��أس 
إذ  البرازيلي  المنتخب  ب��اب  ط��رق  ف��ي  ونجح  االوروغ��وي��ان��ي، 
»كوبا  في  »سيليساو«  مع  األساسي  المهاجم  يكون  أن  يتوقع 

أميركا« التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في األرجنتين.
إلى  ق��اده  إذ  عاما   21 تحت  ب��الده  منتخب  مع  نيمار  تألق  كما 
الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في  الجنوبية  أميركا  كأس  إحراز 

وتوج هدافا للبطولة برصيد 7 أهداف.
مع  مسيرته  معظم  خ��اض  بيليه  األس��ط��وري  النجم  أن  يذكر 
إلى  والثالثين  الخامسة  بعمر  ينتقل  أن  قبل  سانتوس  ن��ادي 

نيويورك كوزموس األميركي.
وت���اب���ع ري��ب��ي��رو: »ف���ي ن��ه��اي��ة ع���ق���ده، س��ي��ك��ون ف���ي ال��ث��ال��ث��ة 

وقد  البرازيل،  في  العالم  ك��أس  وخ��اض  عمره،  من  والعشرين 
يصبح بين األعظم بين الالعبين البرازيليين«.

وت��ط��ارد أب���رز األن��دي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ع��ل��ى غ���رار ري���ال م��دري��د 
سيتي  وم��ان��ش��س��ت��ر  وت��ش��ل��س��ي  االس��ب��ان��ي��ي��ن  وب��رش��ل��ون��ة 

االن��ج��ل��ي��زي��ي��ن وي��وف��ن��ت��وس االي��ط��ال��ي وأن��ج��ي م��اخ��اش��ك��اال 
البقاء  يريد  انه  مرارا  ردد  لكنه  المشاكس،  النجم  الروسي، 

أول  يصبح  وأن   2014 العالم  ك��أس  لغاية  البرازيل  في 
العب محترف خارج القارة األوروبية يحرز لقب أفضل 

كشف  مقابلة،  جهة  م��ن  ال��ع��ال��م.  ف��ي  الع��ب 
في  نجحت  أندية  خمسة  إن  ريبيرو 

البند  مع  تتوافق  ع��روض  تقديم 
نيمار،  سراح  إلطالق  الجزائي 
ه��ي ب��رش��ل��ون��ة وري����ال م��دري��د 

سيتي  ومانشستر  وتشلسي 
بحسب  م��اخ��اش��ك��اال  وأن��ج��ي 
م��ج��ل��ة »ف���ي���ج���ا«، وق�����ال: »ل��ق��د 

ط��ل��ب��وا ال��ت��ح��دث م��ع ال��الع��ب 
ون��ح��ن م��ن��ح��ن��اه��م ال��ض��وء 

بيعه  ن��ري��د  ال  األخ���ض���ر. 
ل��ك��ن ه��ن��اك ب��ن��د ج��زائ��ي 

ينبغي دفعه«.


