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§سترة - حسين الوسطي
وقع  على   2011 العام  البحرين  أنهت   [
مناطق  عدة  شهدتها  ساخنة  مناوشات 
األول  كانون  ديسمبر/   31( السبت  أمس 
الشاب  بحياة  األحداث  هذه  وأودت   ،)2011
 )1996 العام  مواليد  )من  سعيد  سيدهاشم 
في منطقة سترة، إثر تهتك باألوعية الدموية 
ما  بحسب  بالعنق  إصابة  نتيجة  ونزيف 

أشار التقرير الطبي.
الفقيد(:  )خال  علي  محمد  قال  جهته،  من 
ال��دوار  في  يسكن  ال��ذي  سيدهاشم   »إن 
جده  منزل  يزور  كان  حمد،  بمدينة  العاشر 
األمنية  المناوشات  وخالل  أمس،  سترة  في 
من  طلقتين  إلى  تعرض  التي شهدتها سترة 
الرقبة  في  إحداهما  للدموع  المسيلة  الغازات 

نقله  تم  الفور  وعلى  الصدر،  في  واألخرى 
الصحي،  سترة  مركز  إلى  خاصة  بسيارة 
وهناك باشر المسعفون محاولة إنعاشه، وفي 
بسيارة  نقله  تم  الصحية  حالته  تردي  ظل 
إسعاف إلى مجمع السلمانية الطبي، إذ فارق 

الحياة بمجرد وصوله إلى هناك«. 
وكانت سترة، ومناطق أخرى في البحرين 
أبوصيبع،  كرانة،  جمرة،  بني  الدراز،  بينها 
عالي،  جدحفص،  الديه،  السنابس،  المقشع، 
مناوشات  شهدت  قد  القديم،  والبالد  بوري، 
من  وأعداد  األمن  قوات  بين  ساخنة  أمنية 
عصر  للشوارع  خرجوا  الذين  المحتجين 
مواقع  تناقلتها  لالحتجاج  دعوات  إثر  أمس، 
التواصل االجتماعي )الفيسبوك وتويتر(.         
)التفاصيل ص7(
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وشعب  السياسية  ل��ل��ق��ي��ادة   »{« ت��ت��ق��دم 
الميالدي  العام  بحلول  التهاني  بأطيب  البحرين 
الجديد 2012... سائلة  الله تعالى أن يكون عام 
والرخاء  والوئام  السالم  فيه  يعم  وأن  وبركة،  خير 

ربوع البحرين والمنطقة والعالم.

»}« تهنئ بالعام الجديد 2012

الصالح يستقيل من اللجنة الوطنية
اللجنة  رئيس  رفع   [
بتوصيات  المعنية  الوطنية 
المستقلة  البحرينية  اللجنة 
رئيس  الحقائق  لتقصي 
علي  ال��ش��ورى  مجلس 
خطاباً  الصالح،  صالح 
حضرة  البالد  عاهل  إلى 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
أمس  خليفة  آل  عيسى  بن 
السبت )31 ديسمبر/ كانون 
األول 2011(، التمس فيه من 
رئاسة  من  إعفاءه  العاهل 
ما  إلى  ذلك  وأرجع  اللجنة، 
عبر عنه ب� »ظهور أصوات 
المنابر  رؤوس  على  من 
وبعض  اهلل  بيوت  وف��ي 
في  تشكك  الجرائد  أعمدة 
صدقي  في  وتطعن  نزاهتي 
وأمانتي، بسبب أنني أعدت 
مجلس  من  فصلوا  ممن   4
األح��داث  أثناء  الشورى 
العتباراٍت  إعادتهم  وتمت 
من  عمل  وه��ذا  إنسانية، 
اإلدارية  مسئوليتي  صميم 
الشورى،  لمجلس  كرئيس 
بأعمال  عالقة  له  وليست 
كانت  وقد  الوطنية،  اللجنة 
أكبر  الظالمة  االتهامات  تلك 
حياتي،  في  أتلقاها  صدمة 
وب��ع��د ه��ذه االت��ه��ام��ات 
على  قادراً  أعد  لم  الظالمة 

المسئوليات  بهذه  القيام 
اللجنة  رئاسة  في  الجليلة 
أن  أردت  التي  الوطنية، 
تساهم  يداً  أكون من خاللها 
الوطنية،  الوحدة  بناء  في 
ولكن بعد كل تلك االتهامات 

لن يتأتى لي ذلك«.
في  الصالح  التمس  كما 
الملك  جاللة  من  خطابه 
تحقيق  لجنة  تشكيل 
ديوان  تكليف  أو  خاصة 
واإلدارية  المالية  الرقابة 
به  قام  ما  كل  في  بالتحقيق 

من أعمال بدءاً من عضويته 
التأسيسي  المجلس  في 
رئاسته  إلى   1973 العام 
لمجلس الشورى، مع تعهده 
أفراد  وذمة  ذمته  بكشف 
يضع  وأنه  المالية،  عائلته 
أوراقه  كل  تصرفهم  تحت 
وحسابات  وحساباته 
يتحمل  وأنه  عائلته،  أفراد 
تجاوزات  أي  مسئولية 
صدرت عنه إن وجدت حتى 

ولو كانت صغيرة.
)التفاصيل ص2(

ندوة »الجمري الخيرية« تدعو لنبذ الطائفية
§المنامة - حسن المدحوب 

والمشاركون  المنتدون  دعا   [
الذي  يجمعنا«  »الوطن  ملتقى  في 
الجمري  الشيخ  جمعية  نظمته 
 31( السبت  أم��س  الخيرية 
في   )2011 األول  كانون  ديسمبر/ 
الوحدة  »تدعيم  إلى  القرآن  بيت 
عبر  البحرينيين  بين  الوطنية 
والتمييز  الطائفية  ونبذ  محاربة 

بين جميع أطياف المجتمع«.  
»الوحدة  أن  على  وش���ددوا 
المواطنة  تبنيها  الوطنية 
البحرينيين  لكل  المتساوية 
في  للثروة  العادل  والتوزيع 
عقد  الذي  الملتقى  وشهد  البالد«. 
لرحيل  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 
الشيخ عبداألمير الجمري، مشاركة 
المدني  المجتمع  قيادات  من  نخبة 
خالل  من  المختصين،  والمثقفين 

واقتصادي،  اجتماعي  محورين 
لفعاليات  مداخالٍت  إلى  باإلضافة 

وطنية متنوعة. 
جمعية  رئيس  قال  كلمته  وفي 

الشيخ الجمري الخيرية سيدمجيد 
الجمعية  »تنظيم  إن  سيدعلي 
لرسالة  تأكيداً  يأتي  الملتقى  لهذا 
األهلي  السلم  إشاعة  في  الجمعية 

في  لنسطر  الوطنية،  والوحدة 
محبة  رسالة  العام  هذا  نهاية 
بين  أمانة  نعتبره  الذي  للوطن 
أيدينا جميعاً«.   )التفاصيل ص3(

أطلب مع العدد ملحق

2011
عام الربيع العربي

ميرزا والمحروس ضمن أهم 50 
13شخصية مؤثرة في صناعة النفط

»بابكو« تمنح الموظفين عالوة شهرين 
13بعد تحقيقها أرباحًا عالية في 2011

»اإلعالم«: لم نقم بفصل موظفينا
5لكي نقوم بإعادتهم للعمل

»بلدي الشمالية«: »اإلسكان« تلتزم
10الصمت إزاء مصير »مشروع داركليب«

البحرين في المرتبة 144 على 
4»مؤشر الديمقراطية 2011«

مجيد سيد علي متحدثًا خالل ملتقى »الوطن يجمعنا«

البحرين تطوي العام 2011 على وقع المناوشات

إصابة في العنق تنهي حياة فتى آخر

6 بحرينيون يصّلون على أطالل مسجدين مهدومين

النيابة: التحقيقات جارية... الداخلية: مسيل الدموع ال يسبب هذه الحروق
عبداهلل  نواف  الكلية  النيابة  رئيس  صرح   [
حمزة بأن النيابة فتحت تحقيقًا في مالبسات وفاة 
أمس  سترة  في  توفي  الذي  سعيد  هاشم  سيد 

السبت )31 ديسمبر/ كانون األول 2011(.
اليوم  فجر  بيان صدر  في  النيابة  رئيس  وقال 
الفحص  تقرير  في  الشرعي  الطبيب  )األح��د( 
عبارة  الجثة  في  إصابات  وجود  ذكر  المبدئي 
اليسرى وحروق  األذن  أسفل  بالعنق  عن إصابة 
بأسفل الصدر من الناحية اليسرى وكذا بالساعد 
األيسر، وأن الوفاة قد نشأت عن اإلصابة بالعنق 
وما أحدثته من تهتكات باألوعية الدموية ونزيف 

دموي.
من جهتها أصدرت وزارة الداخلية بيانين قالت 
قامت  المخربين  من  مجموعات  إن  أحدهما  في 
وتخريب  شغب  بأعمال  )السبت(  أمس  مساء 
مناطق  بعدة  الحجارة  وإلقاء  للشوارع  وإغالق 
في سترة، كما قامت بالهجوم على مركز شرطة 
باستخدام  حرقه  وحاولوا  جهات  عدة  من  سترة 
الذي  األمر  )المولوتوف(  الحارقة  الزجاجات 
استدعى تدخل قوات حفظ النظام لتفريقهم وذلك 

باستخدام طلقات الغاز المسيل للدموع.
موضحًة أن طلقة مسيل الدموع ال تسبب مثل 

المتوفى،  جسم  على  شوهدت  التي  الحروق  هذه 
من  التحقق  العامة  النيابة  من  ال��وزارة  وطلبت 

أسباب حدوثها.
من  مجاميع  »إن  الثاني  البيان  في  وقالت 
وأخلوا  المخالفات،  من  العديد  ارتكبوا  المخربين 
والقيام  التجمهر  خالل  من  العام  والنظام  باألمن 
مظاهرات  في  والخروج  وتخريب  شغب  بأعمال 
استهدفت  قانونية  غير  وتجمعات  ومسيرات 
ل��وزارة  التابعة  المنشآت  من  لعدد  التعرض 
مختلف�ة  بمناطق  العامة  الحياة  وتعطيل  الداخلية 
بالمملكة«.                            )التفاصيل ص7(

§واشنطن - أ ف ب

األميركية  ال��دف��اع  وزراة  أعلنت   [
ديسمبر/   31( السبت  أمس  »البنتاغون« 
كانون األول 2011(إن وزير الدفاع األميركي، 
ليون بانيتا نقل للقائد األعلى للقوات المسلحة 
الجمعة  طنطاوي  حسين  المشير  المصرية، 
المداهمات  إزاء  واشنطن  لدى  القلق«  »بالغ 

في  حكومية  غير  منظمات  تستهدف  التي 
الوزارة،  باسم  المتحدث  وأوضح  القاهرة. 
أيضاً  أشاد  بانيتا  أن  بيان  في  ليتل  جورج 
الذي  طنطاوي  للمشير  الصائب«  »القرار  ب� 
يتولى قيادة مصر منذ تنحي الرئيس السابق 
حسني مبارك، في وضع حد لهذه المداهمات 
وتسهيل أنشطة المنظمات غير الحكومية في 

مصر.                        )التفاصيل ص22(

§طهران، هونولولو - رويترز، أ ف ب
] وقع الرئيس األميركي باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع األميركية أمس السبت 
)31 ديسمبر/ كانون األول 2011( الذي يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي 
تتعامل مع البنك المركزي اإليراني لكنه عّبر عن القلق بشأن أجزاء في القانون توسع سلطة 
من  الخارجية«.  الشئون  في  سلطاته  وتقيد  بهم  المشتبه  اإلرهابيين  على  األميركي  الجيش 
جهته، نفى قائد كبير في البحرية اإليرانية تقارير إعالمية بأن الجمهورية اإلسالمية أطلقت 
الصواريخ ستطلق  أن  مضيفاً  )السبت(  أمس  بحرية  مناورة  المدى خالل  طويلة  صواريخ 
خالل األيام القليلة المقبلة.                         )التفاصيل ص24(

»البنتاغون« تبلغ طنطاوي »قلق«
واشنطن إزاء المداهمات في مصر

أوباما يوقع العقوبات المصرفية على إيران
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التمس التحقيق في كل ما تقلده من مناصب منذ العام 1973

الصالح يطلب من الملك إعفاءه من رئاسة اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات »تقّصي الحقائق«
§القضيبية - مجلس الشورى

لجنة  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  رئيس  تقدم   [
تقصي الحقائق رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، 
الملك حمد  الجاللة  البالد حضرة صاحب  عاهل  إلى  بخطاب 
اللجنة  رئاسة  من  إعفاءه  فيه  يلتمس  خليفة  آل  عيسى  بن 
بعد  الحقائق  تقصي  لجنة  توصيات  المعنية  الوطنية 

االتهامات الظالمة بحد ما ورد في رسالته.
والتمس الصالح كذلك من جاللة الملك تشكيل لجنة تحقيق 
بالتحقيق  المالية واإلدارية  الرقابة  أو تكليف ديوان  خاصة 
المجلس  في  عضويته  من  بدءاً  أعمال  من  به  قام  ما  كل  في 
مع  الشورى،  لمجلس  رئاسته  إلى   1973 العام  التأسيسي 
يضع  وأنه  المالية،  عائلته  أفراد  وذمة  ذمته  بكشف  تعهده 
تحت تصرفهم كل أوراقه وحساباته وحسابات أفراد عائلته، 
إن وجدت  تجاوزات صدرت عنه  أي  يتحمل مسئولية  وأنه 

حتى ولو كانت صغيرة.
جاللة  إلى  الصالح  بعثها  التي  الرسالة  نص  يأتي  وفيما 

الملك:
»صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه - ملك مملكة البحرين  
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

المرة  هذه  أخاطبكم  أن  الجاللة  صاحب  يا  لي  اسمحوا 
مسئولية  تسلمت  أن  فمنذ  العام،  الرأي  وأمام  مباشرة 
وزارة التجارة ووزارة البلديات والزراعة ثم رئاسة مجلس 
رحمه  والدكم  له  المغفور  وأمام  أمامكم  وأقسمت  الشورى، 
اهلل بأن أؤدي أعمالي باألمانة والصدق وهكذا كان، فقد كانت 
مخافة اهلل وحساب الضمير حاضرين في كل ما قمت به من 

أعمال.
عمري  من  طويلة  سنواٍت  الجاللة  صاحب  يا  سلخت  لقد 
أعز  الوطنية هي  الغالي، وإنَّ سيرتي  الوطن  في خدمة هذا 
في  أصبت  قد  أكون  وقد  للتاريخ،  أترك  ما  وأغلى  أملك  ما 
قد وفقت  أكون  في بعضه، وقد  به، وأخطأت  قمت  مما  كثيٍر 
في كثيٍر مما عملته وأخفقت في بعضه، إال أنني لست نادماً 
على عمٍل قمت به، فلم أطلب شيئاً لنفسي أو لعائلتي، ولم 
على  من  أصوات  ظهرت  أن  وبعد  ضميري،  يثقل  ما  أقترف 
رؤوس المنابر وفي بيوت اهلل وبعض أعمدة الجرائد تشكك 
أعدت  أنني  وأمانتي بسبب  في صدقي  نزاهتي وتطعن  في 
أربعة ممن فصلوا من مجلس الشورى أثناء األحداث وتمت 

إعادتهم العتباراٍت إنسانية، وهذا عمل من صميم مسئوليتي  
اإلدارية كرئيس لمجلس الشورى وليست له عالقة بأعمال 
أكبر  الظالمة  االتهامات  تلكم  كانت  وقد  الوطنية،  اللجنة 

صدمة أتلقاها في حياتي.
البحرين  شعب  وأمام  جاللتكم  أمام  وقفٍة  من  البد  وهنا 

الكريم:
أوالً: مع اعتزازي بثقتكم السامية في تعييني رئيساً للجنة 
والتي  الحقائق،  تقصي  لجنة  بتوصيات  المعنية  الوطنية 
أمركم  ننفذ  أن  اللجنة  إخواني أعضاء  آليت على نفسي مع 
اللجنة  تقرير  في  الواردة  التوصيات  كل  بوضع  السامي 
المعايير  بأعلى  التنفيذ  موضع  الحقائق  لتقصي  الملكية 

الدولية، وهذا ما قامت به اللجنة لحد اآلن.
القيام  على  قادراً  أعد  لم  الظالمة  االتهامات  وبعد كل هذه 
التي  الوطنية  اللجنة  رئاسة  في  الجليلة  المسئوليات  بهذه 

الوحدة  بناء  في  تساهم  يداً  خاللها  من  أكون  أن  أردت 
الوطنية، ولكن بعد كل تلك االتهامات لن يتأتى لي 

رئاسة  من  إعفائي  جاللتكم  من  فألتمس  ذلك، 
هذه اللجنة. 

تشكيل  جاللتكم  من  ألتمس  كما  ثانياً: 
ديوان  تكليف  أو  خاصة  تحقيق  لجنة 

بالتحقيق  واإلدارية  المالية  الرقابة 
بدءاً  أعمال  من  به  قمت  ما  كل  في 

المجلس  في  عضويتي  من 
ثم  العام 1973م،  التأسيسي 
وبعدها  الوطني،  المجلس 
ووزارة  التجارة  وزارة 
وآخرها  والزراعة،  البلديات 
الشورى،  لمجلس  رئيساً 
وذمة  ذمتي  لهم  وسأكشف 
وأضع  المالية  عائلتي  أفراد 
أوراقي  كل  تصرفهم  تحت 
أفراد  وحسابات  وحساباتي 
مسئولية  وأتحمل  عائلتي، 
عني  صدرت  تجاوزات  أي 
كانت  ولو  حتى  وجدت  إن 

صغيرة.
أقوله  أن  أردت  ما  هــذا 

لجاللتكم... وحسبي اهلل ونعم الوكيل. 
علي بن صالح الصالح

تقصي  لجنة  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  رئيس 
الحقائق

انتهى«.

علي صالح الصالح 

القيادة تتبادل التهاني بالعام 
الميالدي الجديد مع قادة الدول

القيادة تعزي الكويت بوفاة 
الشيخة نسيمة الصباح

ومواساة  تعزية  برقيات  السياسية  القيادة  بعثت   [
الشيخ  السمو  صاحب  الشقيقة  الكويت  دولة  أمير  إلى 
فيها عن خالص  أعربوا  الصباح،  الجابر  األحمد  صباح 
تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة المغفور لها بإذن اهلل 
الصباح،  المبارك  الجابر  الحمود  نسيمة  الشيخة  تعالى 
سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.
السمو  صاحب  ال��وزراء  رئيس  من  كل  بعث  كما 
العهد  األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي  الملكي 
نائب القائد األعلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، برقيات تعزية ومواساة إلى كل من 
الصباح،   الجابر  األحمد  نواف  الشيخ  سمو  العهد  ولي 
المبارك  جابر  الشيخ  سمو  ال��وزراء  مجلس  ورئيس 
الفقيدة  بوفاة  فيها  سموهما  معزين  الصباح،  الحمد 

الراحلة.

§المنامة - بنا

القيادة  تبادلت   [
البالد  في  السياسية 
التهاني،  برقيات 
العام  حلول  بمناسبة 
الجديد  الــمــيــالدي 
2012، مع قادة الدول 
واإلسالمية  العربية 
ورؤساء  والصديقة 
وأولياء  ـــوزارات  ال
العهد، أعربت فيها عن 

تهانيها بهذه المناسبة وتمنياتها لهم موفور الصحة 
والصديقة  الشقيقة  وشعوبهم  ولدولهم  والسعادة 
دوام التقدم واالزدهار، داعية المولى العلي القدير أن 
يجعل العام الجديد عام أمن وسالم وأن يعم االزدهار 

والتقدم دول وشعوب العالم كافة.

 »الخيرية الملكية« تحصل 
على شهادة اآليزو 9001:2008

البلوشي تطلع السفير األميركي 
على خدمات »حقوق اإلنسان«

§المنامة - وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 

االجتماعية  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزيرة  أطلعت   [
لقائها،  لدى  البلوشي،  فاطمة  الصحة  وزير  بأعمال  القائم 
سفير الواليات المتحدة األميركية الجديد المعتمد لدى مملكة 
البحرين، توماس كراجيسكي، بمناسبة تعيينه سفيراً لبالده 
الوزارة  تقدمها  التي  الخدمات  على  البحرين،  مملكة  لدى 

للمجتمع. 
بين  التعاون  وتوثيق  تعزيز  لسبل  الطرفان  وتطرق 
الخبرات  من  القصوى  االستفادة  على  االتفاق  وتم  البلدين، 
االجتماعية  التنمية  مجال  في  وكذلك  الحقوقي،  المجال  في 
المنظمات  مهارات  وتطوير  بتنمية  يتعلق  فيما  وخصوصاً 
للوزيرة  وتقديره  السفير عن شكره  عبر  من جهته  األهلية. 
البلوشي وللشعب البحريني لما حظي به من تعاون وترحيب 
سواء من قبل المؤسسات الرسمية أو من قبل القطاع األهلي 
أو األفراد، مشيداً بمستوى التقدم الذي حققته مملكة البحرين 
واالزدهار،  التطور  من  المزيد  لها  متمنياً  األصعدة،  كل  على 
العالقات  إليه  وصلت  الذي  للمستوى  اعتزازه  عن  وأعرب 

الثنائية بين البلدين.

مصطفى  الملكية  الخيرية  للمؤسسة  العام  األمين  قال   [
على  الملكية  الخيرية  المؤسسة  حصول  بمناسبة  السيد، 
الشركة  قبل  من   9001:2008 العالمية  »اآليــزو«  شهادة 
المانحة للشهادة BUREAU VERITAS، انه في ظل التوجيهات 
عاهل  الملكية  الخيرية  للمؤسسة  الفخري  للرئيس  السديدة 
البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبقيادة رئيس مجلس األمناء سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
سبيل  في  الدؤوب  والعمل  الجهد  من  المزيد  بذل  يتم  خليفة 
االرتقاء بعمل المؤسسة وتحقيق طموحات جاللة الملك لكي 
أعباء  يخفف  شموالً،  أكثر  واجتماعي  إنساني  بدور  تنهض 
الحياة عن كثير من األسر المحتاجة والمساهمة في كل ما يعود 
بالنفع العام على المواطنين. وأوضح األمين العام للمؤسسة 
الخيرية الملكية أنه انطالقاً من حرص المؤسسة على تقديم 
األيتام  من  سواء  خدماتها  من  للمستفيدين  الخدمات  أفضل 
واألرامل أوغيرهم؛ فقد قامت بالعمل على إدارة أعمالها بأحدث 
النظم اإلدارية ومتابعة آخر التطورات العلمية والتكنولوجية 
وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في أعمالها لمساعدتها على 

إيصال خدماتها إلى مستحقيها بكل يسر وسهولة.

العطيش يناشد الملك التدخل لوقف سلسلة التخوينات

مرهون: الصالح حفظ باستقالته للمؤسسة التشريعية مكانتها... والحويحي: ال تعليق
§الوسط - حسن المدحوب 

لرئيس  السابق  األول  النائب  أثنى   [
على  مرهون  عبدالهادي  النواب  مجلس 
علي صالح  الشورى  مجلس  رئيس  موقف 
أمس  قدمها  رسالة  في  طلب  الذي  الصالح 
السبت )31 ديسمبر/ كانون األول 2011( 
اللجنة  رئاسة  من  إعفاءه  الملك  جاللة  إلى 
توصيات  تنفيذ  بمتابعة  المعنية  الوطنية 

الحقائق. لتقصي  بسيوني  لجنة 
»الوسط«  ل�  تصريٍح  في  مرهون  ورأى 
للمؤسسة  الخطوة حفظ  بهذه  »الصالح  أن 
وجودها  من  وعزز  مكانتها،  التشريعية 

والوطني«. السياسي  العمل  على ساحة 
تشتتًا  هناك  أن  على  يدل  »هذا  وقال: 
العمل  ساحة  تكتنف  كبيرة  وضبابية 
وأن  برمتها،  السياسية  والعملية  الوطني 
مستويات  أعلى  من  يعالج  أن  يجب  ذلك 

الملك«. رأسها جاللة  القيادة وعلى 
ينبغي  ال  الموقف  هذا  أن  »كما  وأضاف 
أن يمر مرور الكرام، بل يحتكم فيه للقانون 
ما  والتشريعات  القوانين  من  هناك  ألن 
السماح  يتم  وال  الجميع،  حقوق  تحفظ 
يريدون  ال  الذين  الشتامين  للعابثين 
يستغلوا  أن  أمورها  تستقيم  أن  للبلد 
من  هدم  معول  ليكونوا  العامة  المنابر 
والشخوص  بالمؤسسات  التشهير  خالل 

الوطنية«.
هناك  أن  على  ي��دل  »وه��ذا  وأردف 
اللجنة  تأسيس  هيكلية  في  جوهريًا  خلاًل 
أن »هذا األمر ربما يشكل  برمتها«، معتبراً 
هيكلتها  إعادة  في  للبحث  مناسبة  فرصة 
شخوصًا  لتضم  لتوسيعها  وتشكيلها 
الشكل  من  أوسع  أطياف  عن  وممثلين 

الحالي«. 
مناسبة إلعادة  »هذه  أن  وأكمل مرهون 
المؤسسة  تكون  حتى  اللجنة  تشكيل 
التطلعات  مع  انسجامًا  أكثر  التشريعية 
أن  في  يساهم  بما  الشعبة  والمطالب 
وليس  الحل،  في  مساعداً  عاماًل  يكونوا 

التأزيم«. من  جزءاً 
التي  »األح��داث  أن  مرهون  وواص��ل 
جرت تدفعنا ألن نستعجل الحلول للقضايا 
الشخوص  مواقف  على  اتكااًل  الوطنية 
تمر  التي  األزمة  نتجاهل  وأال  الوطنية، 
خالل  من  يكن،  لم  شيئًا  وكأن  البالد  بها 
تدعي  بيانات  عبر  األم��ور  مع  التعاطي 
يسقط  فيوميًا  يرام،  ما  على  الوضع  أن 
ذهابهم  دون  األمن  قوى  وتحول  جرحى 
سقوط  إلى  يؤدي  ما  المستشفيات،  إلى 

أكثر«.  ضحايا 
لجمعية  العام  األمين  قال  جهته  ومن 

اللجنة  وعضو  الوطنية  الوحدة  تجمع 
عبداهلل  بسيوني  توصيات  لمتابعة  الوطنية 
األمر  هذا  على  لديه  تعليق  »ال  الحويحي: 

حاليًا«.
اللجنة  أعضاء  من  عدد  فضّل  ذلك،  إلى 
على  حاليًا  التعليق  عدم  المذكورة  الوطنية 
اللجنة،  رئاسة  من  إعفاءه  الصالح  طلب 
األمور  ستؤول  أين  إلى  لمعرفة  والتريث 

الطلب. إزاء هذا 
الوطنية  اللجنة  عضو  استنكر  جهته  من 
البحرينية  اللجنة  توصيات  لمتابعة 
مجلس  عضو  الحقائق  لتقصي  المستقلة 
علي  اإلسالمية  الرابطة  جمعية  عن  النواب 
والطعن  والتشكيك  التخوين  »لغة  العطيش 
الناس  يزايدون  أفراد  من  األشخاص  في 

وطنيتهم«. على 
علي  إليه  تعرض  »ما  العطيش:  وقال 
ومستنكر،  مرفوض  أمر  الصالح  صالح 
حل  في  عليها  ل  ُيعوَّ التي  اللجان  ويجعل 
ب�  نفسه  الوقت  في  مشيداً  عبثية«،  األزمة 
ومنوهًا  األزمة«،  لحلحلة  الصالح  »خطوات 
الناصع  وتاريخه  الوطنية  »إسهاماته  ب� 
الفتًا  الوطنية«،  مسيرته  طوال  والمشرف 
المخونين  من  أكبر  المسيرة  »تلك  أن  إلى 

انين«. والطعَّ
التعديات  من  »لقد سمعنا عدداً  وأضاف 
الوطنية  اللجنة  داخ��ل  الصالح  على 
واعتبر  أحد«،  ذلك  يستنكر  ولم  وخارجها 
إلينا،  بالنسبة  »مفهومة  الصالح  خطوة 
وأصحاب  المخونين  أمام  نؤازره  ونحن 
يتعرض  فكل شخص  الشخصية،  المصالح 

بمثل عمله«. إليه سيقوم  ما تعرض  إلى 
ولفت إلى أن »من حق الصالح أن يحمي 
عمليات  إزاء  المشرف  وتاريخه  سمعته 

المستمرة«. الطعن 
التدخل  الملك  »جاللة  العطيش  وناشد 
طالت  التي  التخوينات  سلسلة  لوقف 
بالمواقف  الحافل  تاريخهم  لهم  أشخاصًاَ 
االعتبار  برد  مطالبًا  المخلصة«،  الوطنية 

الصالح. إلى 
ويتزامن طلب الصالح إعفاءه من الموقع 

. نزاهته  البعض في  المذكور مع تشكيك 
كلفت  إليها،  المشار  اللجنة  وكانت 
ديسمبر/   8( في  اجتماعها  بعد  الصالح 
هذه  تنفيذ  متابعة   )2011 األول  كانون 
تقرير  في  الواردة   )1723( رقم  التوصية 
الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة 
الموظفين  بعض  خدمات  بإنهاء  والمتعلقة 
وفصل  والخاص  العام  القطاعين  في 
وإعادة  الدراسية  بعثاتهم  وإنهاء  الطالب 
أي   - أنها  ذاكرة  الدينية،  المنشآت  بناء 
اللجنة - وضعت هذه التوصية على جدول 

أولوياتها. 
أمراً  أصدر  الملك  جاللة  أن  إلى  يشار 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   26 في  ملكيًا 
المعنية  الوطنية  اللجنة  بتشكيل  الماضي 
البحرينية  اللجنة  تقرير  بتوصيات 
رئيس  برئاسة  الحقائق  لتقصي  المستقلة 
الصالح،  صالح  علي  الشورى  مجلس 
وعضوية كل من: الشيخ خالد بن علي آل 
عصام  الموسوي،  رضي  فيصل  خليفة، 
تقي  األنصاري،  محمد  هالة  فخرو،  عبداهلل 

غانم  فخرو،  محمد  جمال  البحارنة،  محمد 
الشيخ،  أحمد  عبداللطيف  البوعينين،  فضل 
الحويحي،  عبداهلل سعد  مدن،  عبداهلل  حسن 
غازي جاسم،  فريد  الدرازي،  أحمد  عبداهلل 
سلمان،  علي  جميلة  المال،  إبراهيم  أحمد 
عبدالرحمن  أحمد  أبل،  حسن  عبدالعزيز 
وعلي  العطيش،  حسن  علي  الساعاتي، 

الدرازي.  أحمد 
شخصيات  أي  من  حاليًا  اللجنة  وتخلو 
الخمس  السياسية  الجمعيات  تمثل 
القومي،  التجمع  وعد،  )الوفاق،  المعارضة 
الوحدوي، اإلخاء(، إذ رفض عضوا الوفاق 
حسن  محمد  وعبدعلي  كاظم  السيدجميل 
وجهت  دعوة  بعد  اللجنة  إلى  االنضمام 
دعوتهما  »طريقة  بأن  ذلك  مبررين  لهما 
المعارضة  تمثيل  أن  كما  استعالئية 

اللجنة«. في  منقوص 
 )1715( رقم  التوصية  أن  إلى  يشار 
لجنة  »تكوين  إلى  دعت  بسيوني  للجنة 
شخصيات  تضم  ومحايدة  مستقلة  وطنية 
واألحزاب  البحرين  حكومة  من  مرموقة 
تنفيذ  لمتابعة  المدني  والمجتمع  السياسية 
اللجنة  على  ويتعين  اللجنة.  هذه  توصيات 
واإلج��راءات  القوانين  في  النظر  الوطنية 
شهري  أح��داث  أعقاب  في  طبقت  التي 
 2011 آذار  وم��ارس/  شباط  فبراير/ 
للقيام  للُمشِرع  توصيات  وضع  بهدف 
القائمة  للقوانين  المالئمة  بالتعديالت 
ووضع تشريعات جديدة، تنفيذاً لتوصيات 
في  وارد  هو  حسبما  التشريعي،  اإلصالح 

التوصيات«. هذه 

علي العطيش عبداهلل الحويحي عبدالهادي مرهون

عاهل البالد

 البلوشي لدى استقبالها السفير األميركي
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في ندوٍة أقامتها جمعية الشيخ الجمري الخيرية في بيت القرآن...

فعاليات وطنية: الوحدة الوطنية تبنيها »المواَطنة المتساوية« والتوزيع العادل للثروة

وشهد الملتقى الذي عقد صباح أمس السبت 
بيت  في   )2011 األول  كانون  ديسمبر/   31(
بالمنامة  الدبلوماسية  المنطقة  في  القرآن 
الشيخ  لرحيل  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 
جمعية  من  بتنظيم  )ره(،  الجمري  عبداألمير 
من  نخبة  مشاركة  الخيرية،  الجمري  الشيخ 
المختصين،  والمثقفين  المدني  المجتمع  قيادات 
محورين  على  العمل  أوراق  تقسيم  تم  حيث 

اجتماعي واقتصادي. 
وفي كلمته قال رئيس جمعية الشيخ الجمري 
القرآن  بيت  »كان  سيدعلي  سيدمجيد  الخيرية 
تمثله  لما  الفعالية  هذه  النطالق  األول  خيارنا 
هذه المؤسسة الجامعة في وجدان أي موطن في 
البحرين، لذا ارتأينا أن تكون بداية فعالياتنا من 

هذا المكان«.
اليوم  انطلقت  شراكة  بداية  »انها  وأضاف 
لرص  نجتمع  القرآن  ظالل  ففي  وستستمر، 
مردفاً  متحاب«،  متآلف  مجتمع  وبناء  الصف 
حاجة  في  نكون  التاريخية  المحطات  »وفي 
ألبناء  المشرقة  الوطنية  السير  الستلهام 

البحرين«. 
الملتقى  فعاالت  أولى  اليوم  »نبدأ  وأكمل 
الفكري »الوطن يجمعنا« تأكيدا لرسالة الجمعية 
الوطنية،  والوحدة  األهلي  السلم  إشاعة  في 
لنسطر في نهاية هذا العام رسالة محبة للوطن، 

الذي نعتبره أمانة بين أيدينا جميعاً«. 

 الشهابي: »اإلعالم الجديد« 
فّرق البحرينيين بدل تقريبهم

ذكر  االجتماعي  المحور  في  ورقته  وفي 
الكاتب الصحافي غسان الشهابي ان »التواصل 
على  قديما  اعتمد  البحرين  في  االجتماعي 
المجالس، ألن  إلى  الجسدي والذهاب  التواصل 
اجتماعي  فهو  الكائنات،  كبقية  ليس  اإلنسان 

بطبعه، يحب التواصل واالجتماع مع غيره«. 
المجالس بمختلف أنماطها  وأضاف »بوجود 
بين الناس كان يحدث التواصل، وكانت أوقات 
الصالة تنظم الحياة تلقائيا، أما النساء فكانت 
يقصدها  بيوت  هناك  وكانت  صباحا،  تتواصل 
االجتماعية  مكانتها  بحسب  أكثر  الناس 

واالقتصادية«.
تعرف  القريبة  المناطق  »كانت  وواصــل 
من  غريبة  شخصيات  مرور  إن  بل  أبناءها، 
االنتقال  ومع  النظر،  يلفت  كان  المنطقة  خارج 
ألوقات  وفقا  ليس  الحياة  شئون  تنظيم  إلى 
تنظم  والدراسة  العمل  أصبح  فقد  الصالة، 

الحياة واألوقات«. 
أخرى  أشكال  هناك  أصبحت  »بعدها  وتابع 
من  سنعيش  كيف  نتساءل  وكنا  التواصل،  من 
غير الهاتف المنزلي، ثم أبهرتنا ثورة الفاكس، 
ثم  النقالة،  الهواتف  ثم  السيارة،  في  والهاتف 
ثورة الحواسيب، إلى أن دخلت ثورة االنترنت 

في البحرين العام 1995«.
وأكمل »كنا نعتقد يومها بأن وسائل االتصال 
لكنها  الجديد كانت ستزيد من قربنا من بعض 

أبعدتنا أكثر من بعضنا البعض«.  
أقبل  فقد  ذلك  »ورغم  أنه  الشهابي  وذكر 
مع  التعامل  في  غيرهم  مع  البحرينيون 
عنه،  يبحثون  الناس  وأصبح  االنترنت، 
الناس  دخول  من  وافرا  حظا  السياسة  وأخذت 
االنفتاح  مالمح  بروز  قبل  حتى  االنترنت  على 
هذه  تتناسل  وأخذت   ،2001 في  السياسي 
التي  البحرين  في  وجودها  وازداد  المنتديات 
للحريات،  المعطلة  القوانين  بعض  ألغت 
هذه  حول  ونقاش  جدٌل  يدور  اليزال  كان  وان 

القوانين«.
تقول  كانت  منتديات  هناك  »كانت  وأضاف 
للرأي  بعرضها  لكنها  الواحد،  الرأي  ضد  انها 

الذي  ذاتــه  األمــر  تمارس  كانت  فقط  اآلخــر 
انطلقت ضده«.

تفتحت  الجديد  اإلعالم  غمرة  »في  وواصل 
السيئة،  وكذلك  الجميلة  التجارب  من  الكثير 
الشخصيات  بعض  على  التحريض  تم  حيث 
هناك  عادت  وما  الرأي،  في  معها  يختلف  التي 
أو متضادتين  متقابلتين  لوجود جهتين  قابلية 
هذا  في  واحدة  بيئة  في  التنفس  تستطيعان 

الفضاء االلكتروني«. 
 10 يقارب  ما  »قبل  أنه  إلى  الشهابي  وأشار 
جمعتني   2002 ابريل  في  وتحديدا  سنوات 
عبدالجليل  منهم  الشخصيات  من  بعددٍ  ندوة 
المنتدون  ووقف  عبداالمام  وعلي  السنقيس 
أقول  كنت  وأنا  المنتديات  بعض  عن  يدافعون 
حينا دعونا نتروى قليال ونأخذ األمور بتريٍث 

أكثر«.
وأردف »منذ ذلك الوقت أخذت وزارة اإلعالم 
المواقع االجتماعية، فتفنن أصحابها  في إغالق 
إلكترونية أخرى  بيئة  المراوغة، وتم خلق  في 
المواقع  وفتح  الوصالت  عن  البحث  مجال  في 

المحجوبة«. 
الفيسبوك  عصر  دخول  »مع  أنه  وأوضح 
واإلنتاج  التعبير  غزيري  الناس  أصبح 
وأصبحت هناك فسحة ليقولوا ما يريدون دون 
وجود مشرفين أو مديرين مباشرين للمواقع«.
اإلحصاءات  تؤكده  ما  بحسب  »حاليا  وتابع 
التواصل  مواقع  استخدام  فإن  المتوافرة 
الفئات  بين  متركز  البحرين  في  االجتماعي 

العمرية 15 عاما و40 عاما«.
أنه »بعد سنوات عديدة  إلى  الشهابي  ولفت 
األوضاع  شجعت  االنترنت،  خدمة  انطالق  من 
دخول  على  كغيرهم  البحرينيين  العربية 
الدخول  فارتفع  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
شباط  فبراير/   14 بعد  وتوتير  الفيسبوك  إلى 
إلى قرابة 200 في المئة، وبلغ عدد البحرينيين 
المشاركين في الفيسبوك ما مجموعه 271381 
وكان  ذاته،  األمر  حدث  تويتر  وفي  مشتركا، 

مقدار الزيادة 200 في المئة كذلك«.
من  كثيرا  تقدمت  »البحرين  أن  إلى  ونوه 
يبدو  لكن  عالميا،  االنترنت  استخدام  مؤشر 
البعض،  بعضنا  على  انغالقا  زادنا  االنفتاح  أن 
الجمري،  عبداالمير  الشيخ  الموت  غيب  فقد 
عن  االبتعاد  محمد  بن  عيسى  الشيخ  وفضل 
الساحة، ونشط حقوقيون أرى لبعض حراكهم 
األرضية  تهيئة  دون  من  المجتمع،  لوعي  سلقا 
للحمة  مفرطة  حساسية  دون  من  الوطنية 

الوطنية«.
فقد  الماضية،  الفترات  عكس  »على  وواصل 
كان قلة من الكتاب يحذر من االنفجار الطائفي، 
في هذه  ذروتها  بلغت  قد  الزار  أن حفالت  غير 
مهيأة  الظروف  كل  كانت  أنه  ورغم  األزمة، 
في  طائفي  بلبوس  والتلبس  البلد  النفجار 
بالصورة  يحدث  لم  ذلك  فإن  مختلفة،  أوقات 

التي هي عليه اآلن«. 
اآلخرون  استخدم  كيف  وجدت  »لقد  وأكمل 
على  االجتماع  حيث  من  االجتماعي  التواصل 
المواقف  إلى  ننحى  دائما  لكننا  موحدة  قضايا 

التي تعمل على تفتيت المجتمع«. 
وأوضح الشهابي »لقد وجدنا شيئا فشيئا أن 
هذه األسماء تدار من جهات محددة، عبر سلطة 
المال من خالل الفيسبوك وتويتر، فغدت غاياتنا 

الضيقة تبرر أوهامنا«.
وشدد على أنه »حتى من كان يقاتل ضد الدين 
وهذا  اآلن  إليه  الملجأ  الدين  أصبح  والمذهبية 

هو الخسران المبين«. 
تتحمله  األمر  »هذا  أن  إلى  الشهابي  وأشار 
الدولة بدرجة اكبر، لكن علينا أن نسال أنفسنا 
ما الذي فعلناه بأنفسنا، بعد أن اكتشفنا أننا كنا 

جزءاً مهماً فيما نحن عليه اآلن«. 

العريبي: حان الوقت لوقف التمييز الطائفي
ومن جهته أكد الباحث األكاديمي علي العريبي 
أن »ال استقرار ألي مجتمع ال تتحقق فيه الوحدة 
في  محددة  مجتمعية  مجموعات  بين  الوطنية 
برعاية مصالحهم دون  تقوم  كنف دولة معينة 

تمييز«.
وأضاف »وبقدر ما تنتظم الدولة في إطار من 
العدالة في الحقوق والواجبات، تتجلى الوطنية 
ذلك  فإن  ذلك  غاب  إذا  أما  صورها،  أبهى  في 

يستدعي تحرك الوالءات األخرى«.
الوحدة  على  اإلخطار  »مصادر  أن  وأوضح 
الوطنية تتعدد، لكن أخطرها ما يعرف بالطائفية 
حيث  طوياًل  منها  البشرية  عانت  التي  الدينية 

حصدت من األرواح ما ال يعلمه إال اهلل«.
الدينية حدثت  الطائفية  »هذه  أن  إلى  وأشار 
في أوروبا وأزهقت األرواح بسببها هناك، غير 
أن لهذا النزاع المذهبي عن المسيحيين ما يقابله 

لدى المسلمين«.
وذكر أنه »إذ تنطلق الفتنة الطائفية أو تفتعل 
لتحقيق أهداف داخلية أو خارجية، ففي معركة 
تزييف الوعي يسقط ضحايا عدة من اجل حماية 
من يقود الطائفية ويزكيها، لكن قد ينقلب السحر 

على الساحر، ويكون طابخ السم آكله«.
وأفاد العريبي بأن »التقسيم الطائفي ال يؤثر 
لوجود  يشرع  أيضاً  لكنه  البلدان  على  فقط 
الكيان الصهيوني، وفي سبيل هذه الحالة سعى 
الغرب الميكافيلي الفتعال األزمات هنا أو هناك، 
وليس بغريب تعيين وزير لألقليات في الواليات 
المتحدة وهو العنوان ذاته الذي سيعمل الغرب 
الوطنية  الشئون  في  التدخل  على  خالله  من 

للدول وشرعنة الوجود الصهيوني«. 
وأكمل »وهنا البد لنا أن نعرج على البحرين، 
تم  لو  لتنطلق  كانت  ما  المطلبية  الحركة  فهذه 
مرحلة  في  عليه  االتفاق  تم  ما  على  التوافق 

الميثاق، وأنا كنت شاهداً على تلك المرحلة«.
التمييز  لوقف  الوقت  حان  »لقد  وواصــل 
الطائفي في البحرين وضرورة تجريمه، حتى ال 

تكون الطائفة بديال عن الدولة«.
تمثل  »البحرين  أن  على  العريبي  وشدد 
رسالة للتعايش السلمي فال يجوز أن تفقد هذا 
فلنعمل جميعا على  الزمان،  من  في غفلة  الدور 

وقف الممارسات الطائفية«.
الحل  إسقاط  على  جميعا  »العمل  إلى  ودعا 
السياسي  الحل  من  مناص  فال  لألزمة  األمني 
إلى  للعبور  شامل  وطني  حوار  عبر  الشامل 
دولة المؤسسات، وألجل ذلك علينا أن نخرج من 

االصطفافات الطائفية«. 
وختم بقوله »وقد قيل قديما إن لم يكن وفاق 
جزيرة  في  للفراق  مجال  ال  أن  ولكون  ففراق، 
بين  الوفاق  من  إذن  أولى  فال  البحرين،  بحجم 

مكونات هذا الوطن«. 

 الصايغ: »المقاطعة االقتصادية البينية« 
تفتت المجتمع

رئيس  نائب  قال  االقتصادي  المحور  وفي 
»عندما  الصايغ  جعفر  االقتصاديين  جمعية 
نتحدث عن االقتصاد الوطني فنحن نتحدث عن 
أهم ركيزة لبناء المجتمع، فبدون هذه الركيزة 

لن يكون هناك ترابط اجتماعي«.
وأوضح الصايغ أن »االقتصاد الوطني يتألف 
فاإلنتاج  واالستهالك،  اإلنتاج  هما  ركيزتين  من 
يزدهر بنمو االستهالك، واالستهالك العام يعتمد 
على حجم أفراد المجتمع وقدرتهم االستهالكية، 
فأي خلل في هذه المكونات يؤثر على اإلنتاج«. 

وأضاف »وفق المتعارف عليه فإن المقصود 
مع  االقتصادية  العالقة  قطع  هو  بالمقاطعة 
من  الشراء  عن  الطوعي  التوقف  عبر  العدو، 
شركة أو دولة تسيء أو تلحق الضرر بالناس«. 
وأكمل »الغرض منه إرسال رسالة قوية لعدو 
الهدف  فإن  وبالتالي  السياسية،  مواقفه  لتغيير 
من المقاطعة هو القتل االقتصادي حينما نشعر 

بأن أهدافنا الوطنية موضع تهديد«.
على شكلين  تكون  »المقاطعة  أن  إلى  وأشار 

مختلفين، منها مقاطعة العدو المشترك لمكونات 
المقاطعة  تكون  الحالة  هذه  وفي  المجتمع 
شاملة، والنوع الثاني ليست مقاطعة اقتصادية 
بعض  في  الحال  هو  كما  اجتماعية  مقاطعة  بل 

المجتمعات«. 
ولفت إلى أن »هذه الحالة لها أضرار واسعة 
أخطار  ولها  االجتماعي  السلم  على  وخطيرة 
على الوحدة الوطنية ألن أسبابها ليست أسبابا 

اقتصادية بل بسبب اختالفات في الرأي«.
الظاهرة  هذه  »اتساع  أن  الصايغ  وقطع 
على  تساهم  كما  المجتمع،  تفتيت  على  يساهم 
تحفيز  عدم  وبالتالي  العام،  االستهالك  خفض 

اإلنتاج ونمو االقتصاد«.
تميز  البحريني  »المجتمع  بالقول  وختم 
فك  يمكن  بأنه  اعتقد  وال  االجتماعي  بالترابط 
هذا الترابط، لكن هناك حاجة للمزيد من البرامج 
دور  وهناك  المقاطعة،  هذه  بأضرار  التثقيفية 
البلد  في  التجارية  الغرفة  تلعبه  أن  يجب  فعال 
المجتمع  لوحدة  رمزا  تكون  أن  يجب  والتي 
للتوعية  األهلية  للمؤسسات  دور  أيضا  وهناك 

بأضرار هذه الحالة«. 

 »رئيس التنافسية«: الحكم الرشيد
والمحاسبة مدخلنا القتصاد ناجح

خالد  للتنافسية  البحرين  مجلس  رئيس  أما 
غيره  عن  يتميز  »االقتصاد  أن  فأوضح  عبداهلل 
من الجوانب األخرى انه تحكمه العقالنية القائمة 
على المصلحة، ولنا في التجربة األوروبية دليل 
ونموذج على ذلك، إذ وجدنا أن االقتصاد كان هو 
أصل  في  حتى  االختالف  رغم  لالتحاد  السبيل 

اللغة والمذاهب المسيحية«. 
وقال »هم ببعد نظر أنشأوا االتحاد األوروبي 
ونجحوا في الدمج، ووصلوا إلى مسمى المواطن 
األوروبي، فما بالكم بنا في دولة صغيرة، نحن 
الحالة  من  الحد  إلى  ونحتاج  ذلك  على  قادرون 

غير السليمة«. 
وإيران  الخليج  من  النفطية  »الدول  وأردف 
إلى الجزائر تتسم حالة االقتصاد فيها بالريعية، 
أساسي  مصدر  على  يعتمد  االقتصاد  ان  أي 

للدخل وبنسبة كبيرة«.
وحتى  الخليجية  النفطية  الدول  »في  وأكمل 
ليبيا والجزائر وإيران يكون الرفاه نتاج برميل 
النفط الذي يتحدد في األسواق العالمية، وليس 

بسبب القيمة المضافة في اإلنتاج«. 
وواصل »الدولة الريعية نتيجة سيطرتها على 
االقتصاد،  في  أساسيا  العبا  تصبح  الدخل  هذا 
في  لالقتصاد  تاريخي  بعد  في  شاهدنا  ولو 
البحرين، لوجدنا أن التجار كانوا يلعبون دورا 
الضرائب  كانت  حين  القرن  بدايات  مع  أكبر 
المصدر الرئيسي حيث كان للقطاع الخاص دور 

كبير، في تمويل الدولة«.  
النفط  اكتشاف  »مع  أنه  إلى  عبداهلل  وأشار 
وهنا  الخاص،  القطاع  عن  تستقل  الدولة  بدأت 
بدأ التحول السياسي لها، وبعد الطفرة النفطية 
صارت الدولة مؤثرة بشكل كبير على المجتمع 

من خالل اإلنفاق الحكومي«. 
االقتصادية  المقولة  كانت  »وإذا  وأكمل 
بال  ضرائب  »ال  تقول  المعروفة  السياسية 
عكست  الريعية  الدول  فإن  سياسية«،  مشاركة 
مشاركة  »ال  يقول  الحال  فأصبح  الحالة  هذه 

سياسية بال ضرائب«. 
مفهوم  انعكس  كيف  شاهدنا  »وقد  وأضاف 
الريعي عبر نظام  المجتمع  إلى  الريعية  الدولة 
الكفيل وأمور أخرى، لذلك فالتحدي االستراتيجي 
اعتقد  وعليه  التنموي،  التحدي  هو  الدول  لهذه 
بأن التحدي هو في تحقيق االنتقال من االقتصاد 

الريعي إلى االقتصاد المنتج«. 
إلى  للتنافسية  البحرين  مجلس  رئيس  ودعا 
»بناء عالقات قائمة على اإلنتاج وربط أكبر في 
ليأخذ  والمكافأة،  الجهد  بين  السببية  العالقة 

المواطن من ثمار« .
إلى  تحتاج  اإلنسان  »بناء  أن  على  وشدد 
والمسكن  العمل  توفير  من خالل  العالقات  بناء 
وإعطاء المواطن حقوقه ويكون ذلك في بيئة من 

تكافؤ الفرص، والحكم الرشيد من أهم مكونات 
بقوة،  المستقبل  تسبر  أن  تريد  دولة  اقتصاد 
وبعيدا  األداء،  بحسب  محاسبة  هناك  وتكون 
السكن  مشكلة  فمثاًل  األخرى،  االنتماءات  عن 
تراكمت نتيجة عدم تدفق وحدات كافية للطلبات 

اإلسكانية، وهذا أمر ينبغي االلتفات إليه«. 

»المداخالت« تؤكد إعادة اللحمة الوطنية 
الوطنية  الفعاليات  من  مجموعة  وقدمت 
مداخالتهم على ما قدمه المنتدون خالل الملتقى 
الوطنية  اللحمة  إعادة  أهمية  مؤكدين  الفكري، 
فمن  وتالوينهم،  طوائفهم  بكل  البحرينيين  بين 
»نريد  السماهيجي  علي  المحامي  قال  جهته 
نخرج  أن  ونريد  الوطني،  الملتقى  هذا  تفعيل 
موحد  كيان  المجتمع  لهذا  ليكون  آخر  بنسيج 
تخوض  مصغرة  كانت  ولو  لجنة  تكوين  عبر 

غمار الشارع بعيداً عن الغرف المغلقة«. 
وأعربت الباحثة االجتماعية نوال زباري عن 
مشيرة  الفعاليات،  هذه  مثل  بانطالق  سعادتها 
تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  إلى 
في  مؤثراً  دوراً  لعبت  األزمة  في  والفيسبوك 

إحداث الشرخ في المجتمع البحريني.
وأضافت »نحن حزينون من ضياع البوصلة 
لدى كثير من األطراف، ولكننا مسئولون كأفراد 
المجتمع  لهذا  رسالة  لحمل  الدولة  قبل  وحتى 
الطائفي  الشرخ  لتصحيح  مناطقنا  على صعيد 
الذي أصاب المجتمع، وننطلق من مناطقنا إلى 
»إذا  فقال  الزياني  محمد  أما  الجهات«.   مختلف 
كان الجميع يراهن على الحالة االقتصادية، فإن 
ذلك سيكون محل تشاؤم في ظل الدولة الريعية، 
تواصل،  إلى  يحتاج  الوطن  أن  فواثق  أنا  وما 

فالتكتالت أفسدت المجتمع«. 
عبدالنبي  الشفافية  جمعية  رئيس  لفت  فيما 
عبداالمير  »الشيخ  أن  إلى  مداخلته  في  العكري 
الجمري جمعنا وهو حي وها هو يجمعنا وهو 
الوطن  أن  عن  نتحدث  »حينما  وأضاف  ميت«.  
وليس  باختيارنا  ذلك  يكون  أن  فيجب  يجمعنا، 
قسرا، فهذا تاريخنا شاهد، فقد كان البحرينيون 
ذلك،  يغير  أن  أراد  من  هناك  لكن  يتعايشون، 
مكانا  تكون  أن  لها  أريد  التي  المدن  فحتى 
وحمد  عيسى  كمدينتي  الطائفتين  لتعايش 
لهذه  ومجمعات  أحياء  إلى  أيضاً  تقسيمهما  تم 
الطائفة وتلك، إلى أن وصلنا في األزمة الحالية 
تجارية  والهجوم على مؤسسات  المقاطعة  إلى 

ألسباب طائفية«. 
يتحمل  أن  يجب  حضاري  شعب  »أي  وأكمل 
المسئولية، على كل فرد أن يسائل ضميره عما 
فعلناه بأنفسنا، نحن أسهمنا في تعميق الشرخ 
المجتمعي، لذلك اليوم نحتاج إلى مشروع وطني 
يجمعنا لتغيير المجتمع، ليكون مجتمعا يختلف 

لكنه ال ينقسم طائفيا«. 
الوفاقي  النائب  قال  نفسه  الصدد  وفي 
كل  »فــي  حسن  محمد  عبدعلي  المستقيل 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت 
نداويه  أن  يجب  واحد  شرخ  هناك  وغيرها 
المواطنة  أن  مشكلتنا  المواطنة،  وهو  ونعالجه 
بنيت على أساس واٍه وليس على أساس سليم، 
يداهن  الذي  هو  البعض  بمنظور  فالمواطن 

السلطة وينافقها«.
وأردف »لذلك فليكن أساس هذا المشروع هو 
عالمي،  إنساني  بمنظور  الصالحة،  المواطنة 
والنقطة الحاسمة في المواطنة الصالحة هي أن 
الدولة ال تميز بين مواطنيها، المواطنة الصالحة 
هي التي يعتبر التمييز بين أفراد المجتمع فيها 

إجراماً«. 
كلنا  »المشكلة  فقال  الكويتي   محمد  أما 
في  المساهمة  جميعا  وعلينا  فيها،  مشاركون 
حلها، وهناك جانب مهم يطرح اآلن عبر الخروج 

بطرح عملي وهذا أمر جيد«. 
وأخيراً تساءل االقتصادي جاسم حسين عما 
حجم  عن  أرقام  أو  إحصاءات  هناك  كانت  إذا 
الخسائر في االقتصاد الوطني بسبب المقاطعة 
نفوا  المتداخلين  أن  غير  البحرين،  في  البينية 
عن خسائر  أن هناك حديثاً  ذاكرين  ذلك،  وجود 

تقدر بمليارين، لكن تحديد رقم قريب متعذر.

§المنامة - حسن المدحوب 

] أجمع المنتدون والمشاركون في ملتقى »الوطن يجمعنا« على أن »الوحدة 
الوطنية تبنيها المواطنة المتساوية لكل البحرينيين والتوزيع العادل للثروة في 

البالد«.

صورة جماعية للمنتدين والمشاركين في ملتقى »الوطن يجمعنا«
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تراجعت في العام الماضي وُصنفت ضمن الدول »غير الديمقراطية«

البحرين في الترتيب 144 عالمّيًا... 14 عربّيًا...
والرابعة خليجّيًا بمؤشر »اإليكونومست« للديمقراطية

§ الوسط - أماني المسقطي

الترتيب  في  البحرين  حلت   [
والرابعة  عربّياً  والـ14  عالمّياً   144
»اإليكونومست«  مؤشر  في  خليجّياً 
الذي  المؤشر  وهو  للديمقراطية، 
»غير  الــدول  ضمن  البحرين  صنف 
 22 فيه  وتراجعت  الديمقراطية«، 
مرتبة على مستوى العالم عن المؤشر 

ذاته في العام 2010.
مجلة  عن  الصادر  المؤشر  وُيعد 
لهذا  البريطانية  »اإليكونومست« 
الذي  الــرابــع  المؤشر  هو  الــعــام، 
تصدره المجلة المتخصصة في الشأن 
بعنوان:  العام  هذا  في  وجاء  الدولي، 
وهو  الضغوط«،  تحت  »الديمقراطية 
في  الديمقراطية  مستوى  يقيس 
معايير  على  باالعتماد  دولــة،   167
االنتخابية  العملية  في  تتمثل  معينة، 
المشاركة  الحكومي،  األداء  والتعددية، 
السياسية،  الثقافة  السياسية، 

والحريات العامة.
حصلت  التي  النقاط  إجمالي  وبلغ 
عشر  أصل  من   2.92 البحرين  عليها 
فيما  المؤشر،  نقاط  إجمالي  في  نقاط 
معيار  في  نقطة   1.75 على  حصلت 
والتعددية،  االنتخابية  المشاركة 
األداء  معيار  في  نقطة   2.5 وحصدت 
على  األقل  النقاط  وهي  الحكومي، 
مستوى دول الخليج، و3.33 في معيار 
المعيار  وهو  السياسية،  المشاركة 
على  الكويت  مع  فيه  تتساوى  الذي 
مستوى الخليج، فيما تقدمت قطر على 

كلتيهما.
السياسية؛  الثقافة  معيار  في  أما 
نقاط،   4.38 على  البحرين  فحصلت 
الكويت  من  كل  مع  بذلك  متساوية 
فيه  تقدمت  الذي  المعيار  وعمان، وهو 
كل من قطر واإلمارات، وأخيراً حصلت 
معيار  في  نقطة   2.65 على  البحرين 
فيه  سبقتها  والذي  المدنية،  الحريات 
كل من الكويت وقطر واإلمارات وعمان.
للعام  »اإليكونومست«  مؤشر  وفي 
للمؤشر  المرافق  التقرير  ذكر   ،2008
ربما  التي  الدول  من  عدداً  هناك  أن 
الفترة  في  سياسية  اضطرابات  تشهد 
المقبلة، وتدخل من تلك الدول العربية 
واليمن،  والسودان  البحرين  من  كل 
االقتصادي  الكساد  أن  حينها  اعتبر  إذ 
السياسية  للقوى  مبررات  سيعطي 
للتحرك، كما أن الضغط على الخدمات 
المالية سيضعف قدرة  الوفرة  ونقص 

الحكومة على تهدئة الوضع.
»اإليكونومست«  مؤشر  وتصدرت 
من  كل   ،2011 للعام  للديمقراطية 
والدنمارك  وآسيلندا  النرويج 
وأستراليا  ونيوزيلندا  والسويد 

وسويسرا وكندا وفنلندا وهولندا.
فتصدرت  العربية،  الــدول  أمــا 
وموريتانيا  وفلسطين  ولبنان  تونس 
جاءت  والتي  القائمة،  ومصر  والعراق 
ضمن التصنيف الثالث ألنواع األنظمة 

التي صنفها المؤشر.
وصفه  ما  أن  إلى  التقرير  وأشار 
لحركات  المسبوق«  غير  »االرتفاع  بـ 
العالم العربي  الديمقراطي في  التغيير 
توقع  إلى  الكثيرين  دفع  عام،  قبل 
الديمقراطي،  التحول  موجة جديدة من 
واضحاً  أصبح  ما  سرعان  أنه  إال 
لن  ومصر  تونس  ثورتي  نتائج  أن 
وأن  بسهولة  أخرى  أماكن  في  تتكرر 
المحتمل  غير  من  التزال  الديمقراطية 
وهو  البلدان،  من  عدد  في  تحقيقها 
العربية  األنظمة  من  بعدد  دفع  ما 
للعنف  اللجوء  إلى  الديمقراطية  غير 
والتغييرات »التجميلية«، وفقاً لما جاء 

في التقرير.
الديمقراطية  أن  التقرير  واعتبر 
في  الضغوط  من  للكثير  تعرضت 
الديمقراطية  درجة  وأن   ،2011 العام 
 48 فــي  الــعــام  ــذا  ه فــي  انخفضت 
وبقيت  بلداً،   41 في  وارتفعت  بلداً، 
معظم  وأن  بلداً،   78 في  حالها  على 
متوسط  مستوى  تشهد  التي  المناطق 
هذا  عن  تراجعت  الديمقراطية،  من 
في  عنه   2011 العام  في  المستوى 

العام 2010.
شهد  بلد  أكثر  تونس  اعُتبرت  فيما 
على  الديمقراطية  مؤشر  في  طفرة 

مستوى جميع دول العالم.
رغم  على  أنه  إلى  التقرير  وأشار 
تختلف  الديمقراطية  انعدام  درجة  أن 
التطورات  وأن  ملحوظ،  بشكل 

تؤكد  ــط  األوس الشرق  منطقة  في 
فإن  السياسي،  التغيير  احتماالت 
الشرق  في  االستبدادية  األنظمة 
متفاوتة  بنسب  تتشارك  ــط  األوس
وغياب  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  في 
الفساد  وتفشي  األساسية،  الحريات 
ارتفاع  عن  ناهيك  والمحسوبية، 

البطالة، وارتفاع معدالت التضخم.
وتوقع التقرير أن تؤثر االضطرابات 
األنظمة  بعض  على  السياسية 
الحركات  وأن  الديمقراطية،  غير 
االحتجاجية في هذه البلدان قد ال تكون 
تحديات  تشكل  أنها  إال  ناجحة،  كلها 
غير  األنظمة  إلى  بالنسبة  سياسية 

الديمقراطية في مختلف دول العالم.
»الديمقراطية  إن  التقرير:  في  وجاء 
كنداء  بقوتها  تحتفظ  التزال  كقيمة 
وعلى  العالم.  أنحاء  جميع  في  عالمي 
العالم،  شهدها  التي  النكسات  رغم 
أن  تثبت  ــرأي  ال استطالعات  فــإن 
اليزالون  العالم  في  الناس  معظم 
واتجاهات  الديمقراطية،  يريدون 
العولمة والتعليم والتوسع في الطبقة 
صالح  إلى  تميل  جميعها  المتوسطة، 

تطور التوجه للديمقراطية«.
»الديمقراطية  أن  التقرير  وأضاف 
بل  االنتخابات،  إجراء  من  أكثر  تعني 
المؤسسات  ودعــم  تطوير  تتطلب 
يتطلب  التحول  هذا  ومثل  والمواقف. 
فإن  الحاالت  وقتاً طوياًل جّداً. وفي كل 
الديمقراطية المنقوصة أو المعيبة، هي 
أفضل بكثير من األنظمة االستبدادية«.
األوسط  الشرق  بدول  يتعلق  وفيما 
على  أنه  التقرير  ذكر  أفريقيا،  وشمال 
رغم االحتجاجات المؤيدة للديمقراطية 
متوسط  مؤشر  وتحسن  المنطقة،  في 
فإنها  المنطقة،  في  الديمقراطية  درجة 
في  قمعاً  األكثر  المنطقة  تعتبر  التزال 
العالم، إذ يصنف التقرير 15 من أصل 
ذات  الدول  من  المنطقة  في  بلداً   20

المستبدة. األنظمة 
النتائج  »إن  التقرير:  في  وجــاء 
اإليجابية لما عرف بـ )الربيع العربي(، 
خطوات  حققت  التي  تونس  شهدتها 
وعلى  الديمقراطية،  صعيد  على  مهمة 
رغم بعض التقدم الذي سجلته كل من 
مصر وليبيا وبعض دول الخليج، فإنه 
في  تدهور  هناك  اليزال  آخر  مكان  في 
التي  االحتجاجات  تجاه  الفعل  ردود 
والبحرين  سورية  من  كل  تشهدها 

واليمن«.
الحكومات  »كل  التقرير  وأضــاف 
الحريات  تقيد  التزال  تقريباً  العربية 
العربي  الربيع  وقبل  السياسية. 
السياسي  اإلصالح  بعض  هناك  كان 
األعــوام  في  المنطقة  في  المحدود 
المجالس  إنشاء  ذلك  في  بما  األخيرة، 
التشريعية في دول خليجية. لكن هذه 
اإلصالحات لم تحدث تغييراً جذرّياً في 
النظام السياسي في هذه الدول، والتي 
التنفيذية  السلطة  عليها  تهيمن  التزال 

غير الخاضعة للمساءلة«.
مواجهة  أن  تأكيده  التقرير  وجدد 
من  كل  تشهدها  التي  االحتجاجات 
حد  على  وسورية  واليمن  البحرين 

خطر  مواجهة  استمرار  تعني  سواء، 
العنف لفترة طويلة في هذه البلدان.

تقديراته  في  التقرير  ويستند 
قياس:  في  يتمثل  مؤشراً،   14 على 
المحلي  )الناتج  االقتصادية  العوامل 
اإلجمالي للفرد ومعدل البطالة ومعدل 
النمو  معدل  ومتوسط  التضخم 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  السنوي 
 2001 بين  الفترة  في  الواحد  للفرد 
و2010(، واالتصاالت )عدد مستخدمي 
اإلنترنت لكل 100 شخص(، والتركيبة 
والمواقف  العمر(،  )متوسط  السكانية 
االختيار  )حرية  السياسية  والثقافة 
وتصنيف القوة المحتملة للمعارضة(، 
)العمر  االجتماعية  الرعاية  وتوفير 
التعليم  الوالدة وسنوات  المتوقع عند 
)بناء  االجتماعي  والتفاوت  المدرسي(، 
للتفاوت  المتاحة  البيانات  أحدث  على 

في الدخل(، والحكم )مستوى الفساد(.
الديمقراطية  مؤشر  منهجية  وتقوم 
على مؤشر يمنح من 0 إلى 10 نقاط، 
ويستند إلى تقييمات لستين مؤشراً تم 
العملية  هي:  فئات  خمس  في  تجميعها 
والحريات  والتعددية،  االنتخابية 
والمشاركة  الحكومة،  وأداء  المدنية، 

السياسية، والثقافة السياسية.
من  بقياس  فئة  كل  تصنيف  وتم 
العام  والمؤشر  نقاط،   10 إلــى   0
في  النقاط  يمثل متوسط  للديمقراطية 

الفئات الخمس.
تحصل  التي  النقاط  وبموجب 
ضمن  تصنيفها  يتم  دولة،  كل  عليها 
في:  المتمثلة  األربعة،  األنظمة  أحد 
 10  –  8( الديمقراطية  كاملة  دول 
منقوصة  ديمقراطية  ذات  دول  نقاط(، 
بين  مختلطة  أنظمة  نقاط(،   7.9  6-(
 5.9  –  4( واالستبدادية  الديمقراطية 
أو  ديمقراطية  غير  أنظمة  نقاط(، 

مستبدة )أقل من 4 نقاط(.
ذات  ـــدول  »ال التقرير  ويعتبر 
التي  الدول  أنها  الكاملة«،  الديمقراطية 
السياسية  الحريات  فقط  تحترم  ال 
وإنما  المدنية،  والحريات  األساسية 
المواتية  السياسية  الثقافة  تدعم 
تتميز  أنها  كما  الديمقراطية،  الزدهار 
ووسائل  المرضي،  الحكومي  باألداء 
كما  والمتنوعة.  المستقلة  اإلعــالم 
تمتلك  الدول  هذه  أن  التقرير  يعتبر 
وباستقاللية  للضوابط،  فعاالً  نظاماً 
السلطة القضائية فيها، وقوة القرارات 

القضائية.
الديمقراطية  ذات  »الـــدول  ــا  أم
هذه  أن  التقرير  فيرى  المنقوصة«، 
حرة  انتخابات  أيضاً  تشهد  الــدول 
بعض  تواجه  قد  وإنما  ونزيهة، 
وسائل  حرية  صعيد  على  النواقص 
األساسية،  المدنية  والحريات  اإلعالم 
في  كبيرة  ضعف  نقاط  عن  ناهيك 
بما  للديمقراطية،  األخرى  الجوانب 
والثقافة  الحكم،  في  مشاكل  ذلك  في 
وانخفاض  المتخلفة  السياسية 

مستويات المشاركة السياسية.
»األنظمة  أن  الــمــؤشــر  ويـــرى 
التي  الــدول  في  تكون  المختلطة«، 
االنتخابات  في  كبيرة  مخالفات  تشهد 

كما  ونزاهتها،  حريتها  على  تؤثر 
المعارضة  ــزاب  أح فيها  تتعرض 
لضغوط  لالنتخابات  والمرشحون 
الفساد  فيها  وينتشر  الحكومة،  من 
على نطاق واسع، ويكتنفها ضعف في 
سيادة القانون وفي نشاطات المجتمع 
المدني، ناهيك عن تعرض الصحافيين 
وعدم  والضغوط،  للمضايقات  فيها 

استقاللية القضاء فيها.
غير  األنظمة  ذات  ـــدول  »ال ــا  أم
على  المؤشر  فيعرفها  الديمقراطية«، 
شديدة  قيوداً  تمارس  التي  الدول  أنها 
الدول  هذه  أنظمة  وأن  الحريات،  على 
تكون  ما  عادة  انتخابات،  تشهد  التي 
تجاهل  ناهيك عن  نزيهة،  أو  غير حرة 
الحريات  على  والتعديات  التجاوزات 

المدنية، وعادة ما تكون وسائل اإلعالم 
فيها مملوكة للدولة أو للرقابة من قبل 

جماعات مرتبطة بالنظام الحاكم.
غير  الــدول  أن  المؤشر  يرى  كما 
لمواجهة  للعنف  تلجأ  الديمقراطية 
الحكومة،  إلى  الموجهة  االنتقادات 
القضاء  إلــى  افتقارها  عن  ناهيك 

المستقل.

ترتيب دول الخليج في مؤشر الديمقراطية وعدد النقاط )من 10 نقاط( في معايير المؤشر

الحريات 
المدنية

الثقافة 
السياسية

المشاركة 
السياسية

أداء 
الحكومة

العملية االنتخابية 
والتعددية

إجمالي النقاط 
)من 10(

الترتيب 
العالمي

الدولة

3.53 4.38 3.33 4.29 3.17 3.74 122 الكويت

4.12 4.38 3.89 3.93 0 3.26 134 عمان

4.12 5.63 2.22 3.93 0 3.18 138 قطر

2.65 4.38 3.33 2.5 1.75 2.92 144 البحرين

3.24 5 1.11 3.57 0 2.58 149 اإلمارات

1.76 3.13 1.11 2.86 0 1.77 161 السعودية

مؤشر الديمقراطية في دول العالم بحسب نظام الحكم 

مرتبات الدولالترتيب حسب المعدلنسبة السكان عالميًانسبة الدولعدد الدولنوع النظام 

1 - 25 8 - 11٫310 ٪15٫0 ٪25نظام ديمقراطي كامل

26 - 678 - 37٫17٫9 ٪31٫7 ٪53نظام شبه ديمقراطي

79 - 4114 - 14٫05٫9 ٪22٫2 ٪37نظام مختلط

115 - 167أقل من 37٫64 ٪31٫1 ٪52نظام غير ديمقراطي )مستبد(

100 ٪100 ٪167المجموع

مالحظة: انخفضت مرتبة البحرين من 122 في 2010 إلى 144 في 2011، 
وحصلت البحرين على معدل 2٫92 )أعلى معدل 10(

مقارنة بين ترتيب ونقاط الدول العربية في مؤشر »اإليكونومست« بين العامين 2010 و2011

النقاط في 2010 الترتيب في 2010 النقاط في 2011
الترتيب

في 2011
الدولة

2.79 145 5.53 92 تونس

5.82 86 5.32 94 لبنان

5.44 93 4.97 99 فلسطين

3.86 115 4.17 109 موريتانيا

4 112 4.03 112 العراق

3.07 138 3.95 115 مصر

3.74 117 3.89 118 األردن

3.79 116 3.83 119 المغرب

3.88 114 3.74 122 الكويت

1.94 158 3.55 125 ليبيا

3.44 125 3.44 130 الجزائر

2.86 143 3.26 134 عمان

3.09 137 3.18 138 قطر

3.49 122 2.92 144 البحرين 

2.2 154 2.68 148 جيبوتي

2.52 148 2.58 149 اإلمارات

2.64 147 2.57 150 اليمن

2.42 151 2.38 153 السودان

2.31 153 1.99 157 سوريا

1.84 161 1.77 161 السعودية

غالف التقرير
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فيما نفذت عقوبتها األولى في سبتمبر الماضي 

»التربية« توقف معلمة 10 أيام عن العمل مرتين
§الوسط - زينب التاجر

] في خطوة غريبة قامت وزارة التربية والتعليم بإيقاع 
لمرتين  الراتب  خصم  مع  أيام   10 لمدة  التوقيف  عقوبة 
حديثه  خالل  المعلمة  زوج  قال  إذ  المعلمات،  إحدى  على 
األول  كانون  )31 ديسمبر/  السبت  أمس  »الوسط« يوم  إلى 
حملة  التحقيق خالل  لجان  في  معها  التحقيق  تم  انه   )2011
الوزارة بعد الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وصدر 
لمدة  العمل  عن  بوقفها  اللجنة  توصية  على  بالموافقة  قرار 
عشرة أيام مع خصم الراتب على أن تنفذ العقوبة خالل شهر 

سبتمبر/ أيلول الماضي، مستدركا بأنها نفذت العقوبة.
إخطارا  لتتسلم  الوزارة  من  باتصال  تفاجأت  أنها  وتابع 
لمدة  العمل  عن  التوقيف  تشمل  عليها  عقوبة جديدة  بإيقاع 
10 أيام أخرى مع خصم الراتب خالل شهر ديسمبر/ كانون 

األول الماضي.
باشرت  وأنها  اإلخطار،  على  التوقيع  رفضت  أنها  وبيَّن 

عملها خالل فترة التوقيف، على حد قوله.
انها  قالت  أن  سبق  والتعليم  التربية  وزارة  أن  وأضاف 
إخطار  إصدار  مستغربا  المعلمين،  مع  التحقيق  من  انتهت 

جديد لتوقيف زوجته للمرة الثانية.
اللجنة  نتائج  إعالن  بعد  صدر  الثاني  اإلخطار  أن  وتابع 
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وهو األمر الذي يتناقض 

تماما مع ما جاء في التقرير وتوصياته، على حد قوله.
هناك  وهل  المرتين،  في  التوقيف  أسباب  »نجهل  وقال: 

تحقيق  لجنة  دخلت  أنها  والسيما  ال  أم  الموضوع  في  لبس 
وصدرت عقوبة بحقها وانتهى األمر فلماذا يتم إصدار عقوبة 

أخرى بحقها؟«.
هناك  أن  المدنية  الخدمة  ديوان  أعلن  أن  أنه سبق  وتابع 
غالبيتهم  بحق  صدرت  العام،  القطاع  من  موظف   1900
إرسال  تم  وقد  التحقيق،  لجان  قبل  من  بالفصل  توصيات 
الذي  المدنية  الخدمة  ديوان  إلى  التحقيق  لجان  توصيات 
العدد  أن هذا  تأديبية، غير  باشر من جانبه تشكيل مجالس 
بعد  ولكن  قرارات،  أية  بحقهم  تصدر  لم  موظف(   1900(
مجلس  رئيس  نائب  وجه  الملك  جاللة  من  أوامر  صدور 
بتخفيف  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  الوزراء 
إلى  منوهاً  أيام،   10 لمدة  التوقيف  إلى  الفصل  من  العقوبة 
الفترة  في  الحكومة  موظفي  من  عدد  تسلم  يفسر  »ذلك  أن 
وعلق  أيام«،   10 لمدة  العمل  عن  بالتوقيف  قرارات  األخيرة 
زوج المعلمة بأن هذا التصريح من المفترض أال ينطبق على 
األولى  التوقيف  أنه صدر بحقها عقوبة  اعتبار  زوجته على 

وقامت بتنفيذها أيضا.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أخيرا عن قرارها 
من  فصلهم  سبق  الذين  من  العمل  عن  مفصوال   79 بعودة 
التي مرت  األخيرة  األحداث  التأديب على خلفية  لجان  خالل 
الماضي، في  الرابع عشر من فبراير  البحرين في  بها مملكة 
األسبوعين  خالل  المعلمين  من  كثير  فيه  تسلم  الذي  الوقت 
الماضيين رسائل تخطرهم بوقفهم عن العمل لـ10 أيام مع 

خصم الراتب.

اإلخطار الثاني الذي تسلمته المعلمة وينص على تنفيذ العقوبة اإلخطار األول الذي تسلمته المعلمة ونفذت العقوبة

»التربية«: انخفاض المخالفات
السلوكية من 93 حالة في الشهر إلى 3

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

للتعليم  المساعد  الوكيل  كشف   [
التربية والتعليم  العام والفني بوزارة 
ناصر الشيخ أنه تّمت مراجعة اللوائح 
وتّم  بالسلوك  الخاصة  والجزاءات 
لتحقيق شراكة  للمتابعة  برامج  وضع 
ونتج  والبيت،  المدرسة  بين  حقيقية 
سلوك  في  ملحوظ  تطّور  ذلــك  عن 
فيها  انخفضت  مدرسة  ومنها  الطلبة، 
 93 من  السلوكية  المخالفات  حاالت 

حالة في الشهر إلى 3 حاالت فقط.
أهالي  مع  لقاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
استضافته  الجنوبية  المحافظة 
تحت  بالعوالي  مبناها  في  المحافظة 
بن  عبداهلل  الشيخ  المحافظ  رعاية 
ممثلي  وبحضور  خليفة،  آل  راشد 
ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة 
ووزارة  األشغال  ووزارة  اإلسكان 
العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون 

الجنوبية. المنطقة  أمن  ومديرية 
جوانب  أّن  إلــى  الشيخ  ــار  وأش
المشخصة كانت تترّكز حول  القصور 
المعّلم وسلوك  الدرس وإعداد  فاعلية 
ولذلك  المدرسية،  والقيادة  الطلبة 
للمعلمين  البحرين  كلية  أُنشئت 
المعلمين،  إعداد  نقص  إشكالية  لحّل 
التعليم  جودة  ضمان  هيئة  وأنشئت 
المؤسسات  أداء  لتقييم  والتدريب 
ضمنها  ومن  والتدريبية  التعليمية 
المدارس، كما تّم إحداث تغيير جذري 
حيث  المدرسية،  القيادات  أدوار  في 
األدوار  من  كبير  بشكل  التقليل  تّم 
التربوية  األدوار  لصالح  ــة  اإلداري

والتعليمية.
المنتدبين  الخبراء  اّن  الشيخ  وقال 
على  أجمعوا  قد  المدارس  أداء  لتقييم 
يكفي  ال  للتعّلم  المخصص  الوقت  أّن 
المجال  يتيح  وال  جّيد  درس  لتنفيذ 
للتفاعل  وال  الطالب  شخصية  لبناء 

البحريني  الطالب  واّن  الصّفي 
يقضيها  التي  الساعات  إلى  بالنظر 
الثالث  يقارب  ما  يخسر  المدرسة  في 
التي  بالساعات  مقارنة  سنوات 
المتقّدمة،  الدول  في  أقرانه  يقضيها 
منها  والتزاماً  الوزارة  أّن  إلى  مشيراً 
اليونسكو  منظمة  من  المقّر  بالمعّدل 
يقضيها  التي  الساعات  عدد  بشأن 
إلى  اتجهت  المدرسة،  في  الطالب 
المدرسي،  الزمن  في  تحسين  إجراء 
بحيث يكون زمن الحصة ساعة كاملة 

بدالً من 45 دقيقة.
شرائح  جميع  الشيخ  ودعـــا 
بوجه  ــور  األم وأولــيــاء  المجتمع 
أداء  تحسين  برنامج  دعم  إلى  خاص 
المتخذة  الخطوات  وجميع  المدارس 
بأّن  منه  إيماناً  وذلك  الخصوص  بهذا 
بالمملكة  االقتصادية  التنمية  مستقبل 
بنجاحنا في توفير تعليم جّيد  مرتبط 

ومخرج جيد من المدارس.

»ضمان الجودة« تعقد منتداها
السنوي الثاني في 4 يناير الجاري

§مدينة عيسى - هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب

التعليم  جودة  ضمان  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  كشفت   [
والتدريب جواهر المضحكي عن قرب انطالق المنتدى المهني 
مؤسسات  أداء  مراجعة  وحدة  تنظمه  الذي  الثاني  السنوي 
نخبة  بمشاركة  وذلك  الهيئة،  إلى  التابعة  المهني  التدريب 
والدوليين  المحليين  الرئيسيين  المتحدثين  من  مختارة 
المجال، وبمشاركة مجموعة واسعة من  هذا  في  المختصين 

مؤسسات التدريب المهني العاملة في مملكة البحرين. 
يناير/   4( المقبل  األربعاء  المؤتمر  أن ينطلق  المقرر  ومن 

كانون الثاني 2012(، ويستمر على مدى يوميين متتاليين.
وقالت خالل تصريح لها عن المنتدى الذي يأتي هذا العام 
األولى«:  المراجعة  »البناء على نجاحات دورة  تحت عنوان: 
»إن هذا المنتدى يمثِّل فرصة قّيمة للوقوف على ما تم تحقيقه 
من تطوير على صعيد مراجعات مؤسسات التدريب المهني 
الهيئة«، مشددة على أهمية إطالع المستفيدين  التي تقودها 
من  مماثلة  ووقفات  محلية  نماذج  على  المراجعات  هذه  من 
على  لتساعد  المنتدى،  يستعرضها  التي  العالمية  الخبرات 
واستجابته  استدامته  وضمان  القطاع  هذا  بعمل  االرتقاء 
لتحديات سوق العمل والقطاع الصناعي وفق أسس التنمية 

التي تتطلع إليها البحرين.
وأضافت أن اجتياز كل مرحلة عمل هو في حد ذاته بمثابة 
المناسبة  والخطوات  اإلنجازات  أهم  السترجاع  مهمة  محطة 
التي تم اتخاذها في هذا الصدد، والعمل بشكل مستمر على 
االستفادة وتحقيق االستغالل األمثل لفرص التطوير الممكنة، 
سواء أكان ذلك من جانب هيئة ضمان الجودة نفسها أم من 
المؤتمر  وهذا  المهني،  والتعليم  التدريب  مؤسسات  جانب 

يعقد ليجمع تحت سقف واحد تلك التطلعات. 
هذا  أن  تصريحها  سياق  في  أوضحت  المضحكي  وكانت 
المنتدى يأتي في إطار المراجعة السنوية الذاتية التي تقوم 
الداخلة  المختلفة  المراجعة  ألطر  الجودة  ضمان  هيئة  بها 
أداء  مراجعة  مجاالت  في  والمتمثلة  عملها  اختصاص  ضمن 
المهني،  والتدريب  العالي،  التعليم  ومؤسسات  المدارس، 
واالمتحانات الوطنية، وتقوم على إثرها أيضاً بعقد سلسلة 

سنوية من المنتديات المتعلقة بعمل كل وحدة من الوحدات 
المستفيدة  الجهات  مع  التواصل  لتعزيز  وذلك  لها؛  التابعة 
من عمل الهيئة بشكل أساس، وضمان تنسيق الجهود لنشر 
الثقافة  هذه  بأهمية  الوعي  مساحة  وزيادة  الجودة  ثقافة 
الممارسات  بأفضل  الواقع  أرض  على  تحقيقها  وآليات 

وأفضل النتائج.  
وتتمحور موضوعاته حول استعراض تجارب من المملكة 
المتحدة في مجال تطوير التدريب والتعليم المهني، ونماذج 
تفعيل  مراحل  إلى  التطرق  عن  فضاًل  عام،  بشكل  التقييم 
العمل  صندوق  وبرامج  للمؤهالت،  الوطني  اإلطار  مشروع 
المهني، وعرض  والتدريب  التعليم  )تمكين( في دعم تطوير 
نماذج محلية ناجحة في هذا الشأن.  وتتخلل أعمال المنتدى 
تعزيز  إلى  تهدف  للمشاركين،  العمل  ورش  من  مجموعة 
مهارات وتطبيقات ضمان الجودة في قطاع التدريب والتعليم 
اإلعداد لعمليات مراجعة  الورش كيفية  المهني، حيث تشمل 
الداخلي،  الجودة  ضمان  تعزيز  بغرض  والتوثيق  ناجحة، 
يفتتح  أن  المقرر  ومن  المراجعة.  عمليات  بعد  العمل  وخطة 
المؤتمر أعماله بجلسة افتتاحية، تلقي فيها الرئيس التنفيذي 
بهذه  ترحيبية  كلمة  والتدريب  التعليم  جودة  ضمان  لهيئة 
المناسبة، لتبدأ  بعدها أعمال المؤتمر بجلسات رئيسية في 
اليوم األول، تتخللها ورش العمل التدريبية في اليوم الثاني.

»اإلعالم«: لم نقم بفصل موظفينا لكي نقوم بإعادتهم للعمل
§المنامة - بنا

] قالت هيئة شئون اإلعالم، رداً على ما نشرته »الوسط« 
العدد  في   )2011 األول  كانون  ديسمبر/   31( السبت  أمس 
3402 تحت عنوان »مفصولو وموقوفو »اإلعالم« يتمسكون 
من  أي  بفصل  تقم  لم  الهيئة  »إن  لوظائفهم«:  العودة  بحق 
وحرصاً  أنه  كما  العمل،  إلى  بإعادته  تقوم  لكي  موظفيها 
من  حقوق  وضمان  القانونية  إجراءاتها  سالمة  على  منها 
قامت  فقد  األخيرة  األحداث  خلفية  خالل  معهم  التحقيق  تم 
التي  بتوصياته  األخذ  وتم  محاماة  بمكتب  باالستعانة 
معهم  والتحقيق  توقيفهم  تم  ممن  عدد  عودة  في  ساهمت 
المنسوبة  المخالفات  من  آخر  عدد  وتبرئة  وظائفهم  إلى 
الموقوفين فإن  الموظفين  أما بالنسبة لقضايا بعض  إليهم، 
من  فيها  الفصل  بانتظار  والهيئة  فيها  تنظر  العامة  النيابة 

قبل القضاء«.
أسماءهم  الصحيفة  نشرت  من  »غالبية  أن  وأضافت 
العقود«  بنظام  »متعاونون  هم  التعسفي  فصلهم  وادعوا 
الخدمة،  ديوان  ألنظمة  يخضعون  دائمين  موظفين  وليسوا 
للقيام  مؤقتة  بصفة  معهم  للتعاقد  تلجأ  الهيئة  وكانت 
في  تطويرات  من  الهيئة  لما شهدته  ونظراً  المهمات  ببعض 
آلية العمل فلم تعد الحاجة للمهمات التي يقومون بها، علماً 
سنوات  منذ  كانت  فيها  العمل  وطبيعة  الهيئة  سياسة  بأن 
المتعاونين  الموظفين  بعدد من  االستعانة  طويلة تستدعي 
المؤقتين فترة محدودة، ومن ثم ينتهي العقد معهم بصورة 

قانونية«.
االتفاق  على  وبناًء  اإلعالم  شئون  »هيئة  أن  وأوضحت 
اإلجــراءات  كل  اتبعت  فقد  والمتعاونين  بينها  الموقع 
قبل  إخطارهم  العقد، من حيث  المنصوصة ضمن  القانونية 
إنهاء  ربط  وتستغرب  كاملة،  مستحقاتهم  وصرف  شهر 
يحتمل،  ال  ما  وتحميله  سياسية  بأمور  المتعاونين  عقود 
رغم أن إنهاء العقود وعدم تجديد بعضها شمل عدداً كبيراً 
يحاول  كما  أخرى  حساب  على  فئة  وليس  المتعاونين  من 
التي  اإلجراءات  »بعض  أن  إلى  مشيرة  تصويره«.  البعض 
قام بها المتعاونون كإجراء فحص من وزارة الصحة والقيام 
تطلبها  اعتيادية  إجراءات  هي  الداخلية،  وزارة  بإجراءات 

الهيئة مع جميع الموظفين الثابتين والمتعاونين«.
وقالت الهيئة: »ادعى الموظف حسين الحليبي أنه حاصل 
على تفريغ من هيئة شئون اإلعالم للعمل في الكويت لمدة 
3 أشهر وتم فصله بحجة الغياب، إال أنه لم يذكر أن الهيئة 
أبلغته رسمياً بإلغاء التفرغ وإلزامية العودة إلى العمل في 
الهيئة نظراً إلى الحاجة إليه وأنه رفض العودة وبعد اتباع 
وليس  إدارياً،  مستقياًل  اعتباره  تم  اإلدارية  اإلجراءات  كل 

كما ادعى أنه فصل بحجة الغياب«. 
الرأي  أمام  الحقائق  بإيضاح  دائماً  ملتزمة  بأنها  وختمت 
واألدبي، ومستعدة  القانوني  بموقفها  ثقة  العام، وهي على 
للرد على أي استفسارات بهذا الشأن وأبوابها مفتوحة أمام 

الجميع.

جواهر المضحكي
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طالبوا بتنفيذ توصيات »بسيوني« بإعادة بناء دور العبادة التي طالتها أيادي الهدم

بحرينيون يؤدون الصالة على أطالل المساجد »المهدومة«

األعمار  مختلف  من  المواطنين  مئات  وكان 
الظهرين  أذان  قبيل  المسجد  احتشدوا في موقع 
رئيس  بإمامة  الصالة  المصلون  أدى  ثم  ومن 

المجلس العلمائي السيد مجيد المشعل.
التي  الصالة  تأديتهم  بعد  المصلون  قام  كما 
أرض  بتسوير  الدين  علماء  من  عدد  تقدمها 

المسجد المهدوم ابان السالمة الوطنية.
في  أخرى  صالة  الزنج،  منطقة  شهدت  كما 
فترة  خالل  أيضاً  المهدوم  العلويات  مسجد 

السالمة الوطنية.
من جانبهم، طالب المصلون خالل حديثهم إلى 
بسيوني  توصيات  بتنفيذ  الحكومة  »الوسط« 
بإعادة بناء دور العبادة التي طالتها أيادي الهدم 
أن  إلى  مشيرين  الوطنية،  السالمة  فترة  ابان 
الجهات المعنية التزال تعمل بوتيرة بطيئة جّداً 

في إعادة البناء.
وقال المواطنان أحمد وعبداهلل إنهما أديا صالة 
الجماعة مع المصلين على موقع المسجد المذكور 
العبادة،  بدور  المساس  لرفضهما  تجسيداً 
مطالبين الحكومة بإعادة بناء المساجد المهدومة.
ويعد مسجد الشيخ محمد بربغي المكون من 
طابق واحد من أقدم المساجد في البحرين وعلى 
مساحة تزيد على ٥٠٠ متر ويقع في قرية عالي 
الشيخ  ضريح  ويضم  الوسطى،  المحافظة  من 
أمير محمد بربغي، نسبة الى تلك البلدة )بربغ( أو 
ر في  )بربغي( وهي بلدة قديمة، وكان المقام ُطوَّ
منتصف الثمانينات من القرن الميالدي الماضي، 

وكانت الى جانبه عين تسمى عين بربغي.
وكان مصلون في 8 مساجد بمختلف مناطق 
 23( الجمعة  صالة  بعد  احتشدوا  البحرين، 

بإعادة  مطالبين   )2011 األول  كانون  ديسمبر/ 
بناء دور العبادة التي هدمت ابان حالة السالمة 
الوطنية في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ 
أيار )2011(، ورفع المصلون في )الدراز، عالي، 
كرزكان،  سند،  المنامة،  القفول،  عالي،  إسكان 
المساجد  بناء  بإعادة  تطالب  الفتات  الدير(، 
المهدمة. كما رفعوا الفتات ُكتب عليها »المساجد 
الشعبية  التحركات  هذه  وتأتي  أحمر«.  خط 
والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي ُهدمت 
إبان حالة السالمة الوطنية، للتأكيد على ما صدر 
عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقّصي الحقائق، 
التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البالد 
في )23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011(، بمتابعة 
ستقوم  البحرين  حكومة  أن  الملك  جاللة  إعالن 
ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن األماكن 

التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.
لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  وقامت 
الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة 
ملكية  أوامر  شأنها  في  صدرت  فقط  منها   5 أن 
األخرى  العبادة  أماكن  وأن  بناء،  وتراخيص 
للعام  الملكي رقم 19  للمرسوم  جميعها مخالفة 
2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة 
ولم  للدولة،  مملوكة  أراض  على  أقيمت  كانت 
يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي 
الملكي رقم  للمرسوم  األماكن مخالفة  تلك  كانت 

19 للعام 2011 الذي ينص على أنه »يجب على 
كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على 

األقل كي ال يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية«. 
لم  البحرين  »حكومة  أن  إلى  اللجنة  وأشارت 
تتبع االشتراطات المنصوص عليها في القانون 
القضائي  األمر  وإصدار  اإلخطار  بشأن  الوطني 
بالهدم، بل اعتمدت على قانون السالمة الوطنية«.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن »6 أماكن 
ولم  خاصة  أراٍض  على  أقيمت  كانت  للعبادة 
يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص 
اتخذتها  التي  اإلجــراءات  أن  كما  بشأنها،  بناء 
أصل  من  عبادة  مكان   18 بخصوص  الحكومة 
30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار 
الصادرة  األوامر  فجميع  الوزراء،  مجلس  قرار 
عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 
تحمل  كانت  الدينية  المنشآت  هدم  بخصوص 
الوزارة  المخالفة حاالً«، ولم تفرق  عبارة »إزالة 
أو  خاصة  أرض  على  المقامة  المنشآت  بين 
مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون االلتفات إلى 
تراخيص اإلنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري«.
وفي 14 ديسمبر/ كانون األول 2011، أصدرت 
الخارجية  وزارة  في  الدينية  الحقوق  لجنة 
الوطنية  اللجنة  فيه  حثت  بياناً،  األميركية 
المعنية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية 
المستقلة لتقصي الحقائق، على أن »تعمل اللجنة 

جميع  بناء  بإعادة  البحرين  حكومة  إلزام  على 
المباني التي ُدمرت بصورة غير مشروعة«، وأن 
»تقوم الحكومة بالتعويض عن هدم دور العبادة، 
وخصوصاً أن تقرير تقصي الحقائق لم يتناول 

الخسائر عن تدمير دور العبادة«.
تقرير  نتائج  »إن  األميركية:  اللجنة  وقالت 
جماعات  عدة  مزاعم  تعالج  ال  الحقائق  تقصي 
معنية بحقوق اإلنسان عن تعرض بعض األفراد 
للمضايقات والتحقيق واالعتقال أثناء محاولتهم 
أجل  من  هدمت  التي  العبادة  دور  إلى  العودة 
تخريبه  تم  ما  استرداد  أو  هناك  الصالة  إقامة 
التصدي  وينبغي  العبادة،  دور  محتويات  من 
عنها  المسئولين  وتوبيخ  االدعــاءات  لهذه 

ومحاسبتهم«.
وزارة  في  الدينية  الحقوق  لجنة  وطالبت 
الخارجية األميركية بـ »تقديم أي من المسئولين 
في  تورطهم  ثبت  الذين  البحرينية  الحكومة  في 
العدالة  إلى  الدينية  للحرية  صارخة  انتهاكات 
ومعاقبتهم بموجب القانون، ويجب على الحكومة 
تدمير  عن  رسمي  اعتذار  إصــدار  البحرينية 
العشرات من دور العبادة، وهو األمر ذاته الذي 
لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  وجدت 
الحقائق أنه ينتهك بوضوح القانونين البحريني 

والدولي«.

§ عالي - محرر الشئون المحلية

 31( السبت  أمس  الظهرين  صالة  المواطنين  من  غفيرة  جموع  أدت   [
ديسمبر/ كانون األول 2011( في موقع مسجد الشيخ محمد بربغي المطل على 
شارع خليفة بن سلمان والذي هدم خالل فترة السالمة الوطنية، وتأتي الصالة 
ضمن سلسلة صلوات دعا لها المجلس العلمائي اإلسالمي للمطالبة بإعادة بناء 

المساجد التي تم هدمها.

مصلون يؤدون صالة الظهر بموقع مسجد بربغيمصلون يؤدون صالة الظهر بموقع مسجد العلويات أمس  

الشابتان بوحميد والمغلق: المرأة البحرينية تمكنت من إثبات نفسها بكل المجاالت

في  لكما  بالنسبة  البداية  كانت  كيف   [
دراسة التمريض؟

في  طالبة  كنت  أنا  المغلق:  ميرزا  زينب   -
يكن  لم  هناك  وتخصصي  البحرين  جامعة 
ألتحق  أن  ق��ررت  لذا  ميولي...  مع  يتماشى 
رغبة  على  بناًء  فكرتها  وجاءت  العلوم،  بكلية 
وقتها  الجامعة  من  انسحبت  المقترحة.  والداي 
مضمون،  مستقبله  ألن  بالتمريض  التحقت  ثم 
في  والداي  رغبة  تلبية  على  حريصة  أنني  كما 

خوضي غمار الطب والصحة.
األول  الحافز  كانا  والداي  بوحميد:  علياء   -
في  سجلت  تخرجي  فبعد  المجال،  بهذا  للتفكير 
حتى  الصحية  العلوم  وكلية  البحرين  جامعة 
ما  سرعان  ولكن  إحداهما.  في  قبولي  أضمن 
تدرج  أن  قبل  الكلية  في  القبول  نتائج  أدرجت 
وال  مسبوقة  غير  فرصة  وألنها  الجامعة  نتائج 

أظنها تعوض التحقت بالكلية.
في  الصعوبة  من  شيئاً  وجدتما  هل   [  

التأقلم مع المحيط العام آنذاك؟
مع  أتأقلم  لم  بداية...  المغلق:  ميرزا  زينب   -
الختالف  نظراً  العام  والوضع  الدراسي  الوضع 

هنا  الدراسة  الجامعة.  محيط  عن  الكلية  محيط 
وضغطًا.  جهداًَ  وتتطلب  جداً  مكثفة  الكلية  في 
معه  تأقلمت  األساتذة  لتعامل  بالنسبة  كذلك 
القديم ويعاملوننا  النظام  متأخرة ألنهم يطبقون 

كأننا طالب مدارس وليس طالب جامعة.
بعض  ربما  الكثير...  عانيت  أنا  علياء:   -
ولكنها  الدراسي  المنظور  تكن من  لم  التحديات 
الكلية. أتحدث  العام في  ذات صلة وثيقة بالجو 
كوني طالبة مكثت في ربوع الدراسة 6 سنوات 
واحدة  زاوية  في  تنحصر  ال  تحدياتي  تقريبًا. 
فبدءاً من جور البعض من األساتذة ثم العالقات 
بين  كبيراً  فاصاًل  أحدثت  التي  االجتماعية 
ثم  الكلية.  في  االجتماعية  واألنشطة  الدراسة 
األلسن  له  تشهد  الذي  البارز  األداء  على  العين 
دائمًا وانتهاًء بالكمين الغادر الذي أحدثه الزمالء 
تلك  الدراسة.  فترة  أثناء  واعتقالي  إيقافي  حتى 
تشبثًا  وأكثر  قوة  أكثر  مني  جعلت  التحديات 
شيء  من  ما  أعرف  ألنني  الدراسي  بمصيري 
تيار  مع  وأنا  التيار  عكس  ليجرني  إال  يعاندني 
أن  للتحديات  أسمح  وال  عكسه  لست  العلم 

تجرني عكسه.

 ] هل واجهتكما أية صعوبة في ذلك؟
وجدت  البداية  في  المغلق:  ميرزا  زينب   -
كبار  مع  تعاملنا  األمر  بادئ  في  ألننا  صعوبة 
اعتدت  الوقت  مرور  ومع  أولى  كتجربة  السن 

كوني اجتماعية مع الناس.
- علياء بوحميد: لم أجد أية صعوبة في تعاملي 
مع الناس إنما جانب الخجل من شخصيتي كان 
لم  المرضى  أح��دث  كنت  فحين  علّي  يطغى 
على  االهتمام  كامل  أوليهم  بأنني  أشعر  أكن 
الرعاية  تقديم  عن  للحظة  أتوانى  ال  أنني  رغم 
الجسدية لهم. بالنسبة لتحسن الوضع فإننا مع 
التجربة وكثرة التواصل مع الناس ومن مختلف 
الجرأة والصالبة وهذا ما يجب  اكتسبنا  الفئات 

على الممرض أن يتحلى به.
خدمة  أم  مهنة  التمريض  هل  بنظركما،   [

إنسانية؟
- زينب ميرزا المغلق: في البداية كان إيجابيًا 
لتقديمه  ألن الممرض محترم في المجتمع نظراً 
المؤسفة  األحداث  بعد  ولكن  اإلنساني  العمل 
لباس  نرتدي  أن  نخشى  صرنا  حصلت  التي 

التمريض.
ومهنة.  دراسة  التمريض  بوحميد:  علياء   -
إيجابيًا والسيما  انعكاسًا  الحياة  أعطى  بال شك 
صارت  التمريض  مهنة  اآلخ��رة.  اآلون��ة  في 
برهنت  ألنها  المهن  بين  من  تقديسًا  األكثر 
للمجتمع الدولي وللناس أنها المهنة األكثر شرفًا 

هو  عماًل،  يكون  أن  قبل  التمريض  وإنسانية. 
الضمير الحي الذي يخدم المجتمع بكل مسمياته 
صورة  تعكس  التي  واألخالقيات  المبادئ  وهو 

البشر.
] وفق رؤيتكما للواقع المحلي، هل تمكنت 
نفسها  إثبات  من  البحرينية  والشابة  المرأة 

بمختلف المجاالت؟
معظم  كون  نعم،  المغلق:  ميرزا  زينب   -

الممرضين بحرينيين وأكفاء.
ألن  نفسها  أثبتت  نعم،  بوحميد:  علياء   -
على  وتأثيره  العمل  ضغوط  رغم  على  المرأة 
األكفأ  أنها  أثبتت  أنها  إال  العمل  خارج  حياتها 
الضغوط  تثنها  ولم  االثنين.  بين  لتوفيقها  نظراً 
التمريض  بخدمات  االرتقاء  عن  والمشاكل 

والصحة.
المستقبلية  والطموحات  اآلمال  هي  ما   [

لكما؟
أكون  أن  أتمنى  المغلق:  ميرزا  زينب   -

ممرضة استشارية.
- علياء بوحميد: طموحي أكبر من أن يضيع 
كل  في  خضتها  تجربة  وكل  سنوات.   6 في 
لي  مكانة  منها  سأبني  السنين  تلك  من  دقيقة 
ولعائلتي المستقبلية. أتمنى أن أخرج أجيااًل من 

الممرضين والممرضات.
] كلمة أخيرة عبر »الوسط«؟

لصحيفة  المغلق: شكراً شكراً  ميرزا  - زينب 
عن  التعبير  فرصة  لنا  أتاحت  التي   « »الوسط 

الرأي.
- علياء بوحميد: استمتعت باإلجابة عن هذه 

األسئلة، وأشكركم إلعطائنا الفرصة.

§ المنامة - محمد الجدحفصي

إن  المغلق  ميرزا  وزينب  بوحميد  علياء  البحرينيتان  الشابتان  قالت   [
قناعة،  الذي دخلتاه عن  التمريض  البحرين في مجال  طموحهما أن يخدما 
بمقدورها  البحرينية  والشابة  المرأة  أن  »الوسط«  مع  لقاء  مؤكدتين خالل 

اقتحام مختلف الميادين وإثبات قدراتها على كل األصعدة.

من اليمين: زينب المغلق وعلياء بوحميد

أربعيني يغلق ملف »وفيات السكلر« في 2011
§ الوسط - علي الموسوي

] أغلق رجل أربعيني من الجفير، ملف وفيات مرض فقر 
أصيب  أن  بعد   ،)2011( العام  في  )السكلر(،  المنجلي  الدم 
على  الحياة  وفارق  )الجمعة(،  األول  أمس  يوم  سكلر  بنوبة 

إثرها.
السكلر،  مرضى  لرعاية  البحرين  جمعية  رئيس  وأوضح 
عاماً(،   49 ميرزا،  علي  )مهدي  الفقيد  أن  الكاظم،  زكريا 
له  أن يطلب  قبل  بنوبة سكلر عندما كان في منزله،  أصيب 

الحياة فيها قبل أن يصل إلى  سيارة اإلسعاف، والتي فارق 
المستشفى.

وذكر الكاظم أن الفقيد، وهو أب ألربع بنات وولد، يعتبر 
الضحية رقم 32 واألخيرة لمرض السكلر في العام )2011(، 
وقال »افتتحنا سجل وفيات مرض السكلر في 2011، بوفاة 
رجل  وفاة  بتسجيل  السجل  وأغلقنا  عاماً،   79 عمره  رجل 

عمره 49 عاما«.
خطف  )السكلر(  المنجلي  الدم  فقر  مرض  أن  إلى  يشار 

أرواح  35 بحرينياً في العام )2010(، أي بزيادة 10 أشخاص 
إذ   ،)2009( العام  في  المرض  ضحية  رحلوا  الذين  عدد  عن 
كان عدد ضحايا المرض فيه 25 مريضاً بالسكر، و3 مرضى 

بالثالسيميا.
الذي تُسجل فيها وفيات لبحرينيين مصابين  الوقت  وفي 
مركز  افتتاح  به،  المصابين  من  اآلالف  يترقب  المرض،  بهذا 
عالج أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي، والذي 
لمرضى  الطبية  الخدمات  من  العديد  يقدم  أن  المقرر  من 

أمراض الدم الوراثية، والذين من بينهم مرضى السكلر.
إلى  السكلر،  مرضى  لرعاية  البحرين  جمعية  تتطلع  كما 
أية  أال تسجل  أعوام، وهو  قبل  الذي وضعته  الهدف  تحقيق 

مواليد جدد مصابين بالسكلر، في العام )2012(. 
الهدف  هذا  أن  الكاظم  زكريا  الجمعية  رئيس  اعتبر  وقد 
والتي  الموجودة،  اإلحصاءات  أن  بيد  لنا،  التحدي  »بمثابة 
تشير إلى انخفاض نسبة المواليد المصابين بالسكلر خالل 

األعوام األخيرة، تبشر بتحقيقنا هذا الهدف«.
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البحرين ُتنهي 2011 على وقع مناوشات ساخنة

أحداث نهاية العام تودي بحياة سيدهاشم في سترة
§سترة - حسين الوسطي

ساخنة  مناوشات  وقع  على   2011 العام  البحرين  أنهت   [
األول  كانون  ديسمبر/   31( السبت  أمس  مناطق  عدة  شهدتها 
2011(، وأودت هذه األحداث بحياة الشاب سيدهاشم سعيد )من 

مواليد العام 1996( في منطقة سترة. 
»إن سيدهاشم سعيد  الفقيد(:  )خال  قال محمد علي  من جهته، 
الذي يسكن في الدوار العاشر بمدينة حمد، كان يزور منزل جده 
سترة  شهدتها  التي  األمنية  المناوشات  وخالل  أمس،  سترة  في 
في  إحداهما  للدموع  المسيلة  الغازات  من  طلقتين  إلى  تعرض 
الرقبة واألخرى في الصدر، وعلى الفور تم نقله بسيارة خاصة 
محاولة  المسعفون  باشر  وهناك  الصحي،  سترة  مركز  إلى 
إنعاشه، وفي ظل تردي حالته الصحية تم نقله بسيارة إسعاف 
إلى مجمع السلمانية الطبي، إذ فارق الحياة بمجرد وصوله إلى 

هناك«. 
إلى  يعود  الوفاة  سبب  أن  إلى  الطبي  التقرير  أشار  ذلك،  إلى 

تهتكات باألوعية الدموية ونزيف نتيجة إصابة بالعنق.
وكذلك  منعي  »تم  العرادي:  حنان  المحامية  قالت  جهتها،  من 
المحامية زهراء مسعود من التواجد أثناء تشريح جثة المتوفى 
وأضافت  الطبي«،  السلمانية  مجمع  بمشرحة  السيدهاشم 

»نستغرب هذا المنع على رغم أنه يحق لنا الحضور«.
وأفادت العرادي بأن عائلة المتوفى لم تحصل مساء أمس على 
تقرير الطبيب الشرعي، إذ تم إبالغها أن تفاصيل الوفاة ستسلم 

للعائلة الحقاً.
شهدت  البحرين  في  أخرى  عديدة  ومناطق  سترة،  وكانت 
المحتجين  من  وأعداد  األمن  قوات  بين  ساخنة  أمنية  مناوشات 
الذين خرجوا للشوارع عصر أمس )السبت(، إثر دعوات لالحتجاج 

تناقلتها مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك وتويتر(. 
للدموع  المسيلة  الغازات  استخدام  إلى  األمن  قوات  وعمدت 
المحتجين، واشتكى األهالي في عدة  لتفريق  والقنابل الصوتية 
مناطق من تسرب الروائح إلى داخل المنازل، كما ُشوهد تحليٌق 
شهدت  التي  المناطق  أجواء  في  العمودية  للطائرة  منخفٌض 

االضطرابات.

»الداخلية«: القبض على »مخربين«
اعتدوا على دوريات ورجال األمن بالنويدرات

§المنامة - وزارة الداخلية

] صرح مدير عام اإلدارة 
واألدلــة  للمباحث  العامة 
الداخلية  بوزارة  الجنائية 
عدد  على  القبض  تم  بأنه 
المتورطين  )المخربين(  من 
الزجاجات  إلقاء  قضية  في 

على  )المولوتوف(  الحارقة 
واالعتداء  األمنية  الدوريات 
صباح  ــن  األم ــال  رج على 
ديسمبر/   30( الجمعة  يوم 
كانون األول 2011( بمنطقة 

النويدرات.
المتهمين  أن  ــح  وأوض
بعض  عن  معلومات  ذكروا 

اشتركوا  الذين  المخربين 
االعتداء،  عملية  في  معهم 
البحث  عمليات  أن  مضيفاً 
للكشف  جارية  والتحري 
اتخاذ  ــم  وت ــذا،  ه عنهم. 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات 
النيابة  إلى  المتهمين  إلحالة 

العامة.

»مجهولون« يستهدفون سيارات المواطنين 
بالسنابس والديه بثقب إطاراتها

§السنابس - محمد الجدحفصي

أمس  فجر  »مجهولون«  استهدف   [
األول  كانون   / ديسمبر   31( السبت 
ســيــارات  مــن  كبيراً  عـــدداً   )2011
والديه،  السنابس  بمنطقتي  المواطنين 
حيث  إطاراتها،  ثقب  إلى  عمدوا  أن  بعد 
بكل  مواطن  سيارة   14 نحو  تعرضت 

إطاراتها  لعطب  والسنابس  الديه  من 
المواطنين  من  عدد  وكان  ثقبها.  عبر 
أمس  صباح  استيقاظهم  لحظة  تفاجأوا 
ثقب  عبر  سياراتهم  مجهولين  بإتالف 
السبب،  عن  يعلموا  أن  دون  من  إطاراتها 
بالغ  بأي  يتقدموا  لم  أنهم  إلى  مشيرين 

بالواقعة. أمني 

إحدى السيارات المتضررة من االعتداء

»الداخلية«: طلقة مسيل الدموع ال تسبب مثل حروق سيدهاشم»الداخلية«: مظاهرات ومسيرات وتجمعات غير قانونية حاولت اإلخالل باألمن
§المنامة - وزارة الداخلية 

ديسمبر/   31( السبت  أمس  لها  بيان  في  الداخلية  وزارة  قالت   [
إطالع  على  الداخلية،  وزارة  حرص  إطار  »في   :)2011 األول  كانون 
التي تتعلق باألحداث األمنية وإحاطته  الرأي العام على كافة الحقائق 
على  أنه  إلى  تنوه  الداخلية  وزارة  فإن  الراهن.  األمني  بالوضع  علمًا 
بعض  األخيرة،  الفترة  في  بثها  على  دأبت  تحريضية،  دعوات  إثر 
مجاميع  قامت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  من  وعدد  الدينية  المنابر 
المخالفات  من  العديد  بارتكاب  أمس  والمخربين  المشاغبين  من 
التجمهر  العام من خالل  والنظام  باألمن  اإلخالل  القانونية، ومحاولة 
ومسيرات  مظاهرات  في  والخروج  وتخريب  شغب  بأعمال  والقيام 
التابعة  المنشآت  التعرض لعدد من  وتجمعات غير قانونية استهدفت 

لوزارة الداخلية وتعطيل الحياة العامة بمناطق مختلفة بالمملكة والتي 
المواد  باستخدام  األمن  قوات  على  عنيفة  اعتداءات  وقوع  صاحبها 
الحارقة وقنابل المولوتوف واألسياخ الحديدية والحجارة، األمر الذي 
وفق  الشرطة  قوات  جانب  من  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  استوجب 
أجل  من  الحاالت،  هذه  مثل  في  عليها  المتعارف  القانونية  الضوابط 
والمقيمين،  المواطنين  أمام  الطرق  وفتح  طبيعته  إلى  الوضع  إعادة 
وإشاعة االستقرار األمني المطلوب والحفاظ على األرواح والممتلكات 

العامة والخاصة«.
التي  المحاوالت  تلك  مثل  الداخلية  وزارة  تستنكر  »وإذ  وأضافت 
استهدفت اإلخالل باألمن العام وترويع المواطنين والمقيمين وإشاعة 
الفوضى، فإنها تؤكد على أنها سوف تتعامل مع أي محاوالت للخروج 

على القانون بكل حزم وذلك في إطار الصالحيات القانونية«.

§ المنامة - وزارة الداخلية

المحافظة  شرطة  مديرية  عام  مدير  صرح   [
المخربين  من  مجموعات  قامت  بأن  الوسطى 
وتخريب  شغب  بأعمال  )السبت(  أمس  مساء 
مناطق  بعدة  الحجارة  وإلقاء  للشوارع  وإغالق 
بالهجوم على مركز شرطة  قامت  في سترة، كما 
باستخدام  حرقه  وحاولوا  جهات  عدة  من  سترة 
الذي  األمر  )المولوتوف(  الحارقة  الزجاجات 
النظام لتفريقهم وذلك  استدعى تدخل قوات حفظ 

باستخدام طلقات الغاز المسيل للدموع.
تلقت  الرئيسية  العمليات  غرفة  أن  وأضاف 

مركز  من  نقله  بعد  متوفى  بوجود شخص  بالغًا 
سترة الصحي إلى مجمع السلمانية الطبي ويدعى 
حروق  وبه  عامًا(   16( عيسى  سعيد  سيدهاشم 
أنحاء متفرقة من جسمه وإصابة في  شديدة في 
رقبته، وتوجهت على إثره األجهزة المختصة إلى 
أشارت  األولية  التحريات  أن  مؤكداً  المستشفى، 
إلى أن المتوفى من ضمن المشاركين باالعتداءات 
الحارقة  للزجاجات  بإلقائه  األمن  قوات  على 
الدموع ال  أن طلقة مسيل  )المولوتوف(، موضحًا 
تسبب مثل هذه الحروق التي شوهدت على جسم 
المتوفى، وطلبت الوزارة من النيابة العامة التحقق 

من أسباب حدوثها.

عملية إنعاش سيد هاشم سعيد باءت بالفشل

§ المنامة - بنا

بأن  حمزة  عبداهلل  نواف  الكلية  النيابة  رئيس  صرح   [
النيابة تلقت أمس السبت )31 ديسمبر/ كانون األول 2011( 
أحد  بوصول  الوسطى  المحافظة  شرطة  مديرية  من  بالغاً 
نقله  تم  وقد  الصحي،  سترة  مركز  إلى  مصاباً  األشخاص 

إلى مستشفى السلمانية حيث تبين وفاته.
الواقعة،  في  بالتحقيق  بادرت  قد  النيابة  أن  وأضاف 
أسفل  إصابة  وجود  وتبين  للجثة  مناظرة  أجرت  حيث 
وأخرى  ذاتها  بالجهة  الصدر  أسفل  وحروق  اليسرى  األذن 
المختص  الطبيب  أقوال  إلى  اليسرى، كما استمعت  بالذراع 

الشرعي  الطبيب  انتدبت  فيما  السلمانية،  بمستشفى 
لتوقيع الكشف على الجثة لبيان ما بها من إصابات وسبب 
في  الشرعي  الطبيب  أثبت  وقد  حدوثها،  وتاريخ  وكيفية 
تقرير الفحص المبدئي وجود إصابات في الجثة عبارة عن 
إصابة بالعنق أسفل األذن اليسرى وحروق بأسفل الصدر 

قد  الوفاة  وأن  األيسر،  بالساعد  وكذا  اليسرى  الناحية  من 
نشأت عن اإلصابة بالعنق وما أحدثته من تهتكات باألوعية 

الدموية ونزيف دموي.
ظروف  على  للوقوف  جارية  التحقيقات  ومازالت  هذا 

ومالبسات الواقعة وورود تقرير الطب الشرعي النهائي.

صور أرسلتها النيابة الكلية تظهر حروقًا متفرقة في أجزاء من جثمان الفتى المتوفي

النيابة: وفاة شخص إلصابته بالعنق والتحقيقات جارية
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يشمل واجبها كفالة »التعويض الفاعل« وإصالح الضرر المادي والمعنوي... »تقرير تقّصي الحقائق«:

االتفاقيات الدولية تلزم البحرين بمحاسبة كل المتجاوزين وإنصاف جميع من انتهكت حقوقهم
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

] أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 
من  كبيرة  لمجموعة  انضمامها  بحكم  البحرين،  مملكة  أن 
احترام وحماية  بكفالة  فإنها تكون ملزمة  الدولية  االتفاقيات 
حقوق اإلنسان لجميع المقيمين على أراضيها من المواطنين 
واألجانب، دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة، 
غالبية  أحكام  مست  االنتهاكات  فإن  اللجنة  تقرير  وبحسب 

االتفاقيات الحقوقية التي صادقت عليها البحرين.
وشدد تقرير اللجنة على أن التزام مملكة البحرين يمتد في 
التعويض  وسائل  كفالة  في  واجبها  ليشمل  الخصوص  هذا 
من  لكل  والمعنوي  المادي  الضرر  إصالح  وآليات  الفاعل 
عن  مسئولة  البحرين  تظل  اإلطار  هذا  وفي  حقوقه.  انتهكت 
انتهاكات  بوجود  االدعــاءات  تجاه  جادة  بتحقيقات  القيام 

لحقوق اإلنسان وعن مساءلة من يثبت تورطه في ذلك. 
انضمت  البحرين  فإن  بسيوني«  »لجنة  تقرير  وبحسب 
واإلقليمية  الدولية  والمعاهدات  االتفاقيات  من  العديد  إلى 
من  مجموعة  شأنها  في  وصدرت  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة 
المراسيم بقوانين، وتضم قائمة هذه االتفاقيات: العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء 

على جميع أشكال التمييز العنصري. 
كما صادقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
المهينة،  أو  إنسانية  الال  أو  القاسية  المعاملة  ضروب  من 
المرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  واتفاقية 
واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ومجموعة من اتفاقيات 
إلى عدد  البحرين  انضمت  فقد  الدولية. وكذلك  العمل  منظمة 
العربي  الميثاق  ومنها  اإلقليمية  اإلنسان  حقوق  اتفاقات  من 

لحقوق اإلنسان. 
االتفاقيات  منح  البحريني  الدستور  أن  اللجنة  وأوضحت 
في  الوطني  القانون  قوة  المملكة  عليها  توقع  التي  الدولية 
البحرين  مملكة  دستور  من   ٣٧ المادة  حددت  »لقد  التطبيق 
في  مرتبتها  وحددت  المعاهدات  إبرام  وإجــراءات  طريقة 
للمعاهدات  أن  على  فنصت  القانونية،  القواعد  تدرج  سلم 
الجريدة  في  ونشرها  عليها  التصديق  بمجرد  القانون،  قوة 

الرسمية«.
انضمامها  بحكم  البحرين،  »مملكة  أن  إلى  اللجنة  ونوهت 
فإنها  إليها،  اإلشارة  السابق  الدولية  االتفاقيات  لمجموعة 
لجميع  اإلنسان  حقوق  وحماية  احترام  بكفالة  ملزمة  تكون 
أي  دون  واألجانب،  المواطنين  من  أراضيها  على  المقيمين 
تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة. ويمتد التزام مملكة 
البحرين في هذا الخصوص ليشمل واجبها في كفالة وسائل 
والمعنوي  المادي  الضرر  إصالح  وآليات  الفاعل  التعويض 
لكل من انتهكت حقوقه. وفي هذا اإلطار تظل البحرين مسئولة 
انتهاكات  االدعاءات بوجود  تجاه  بتحقيقات جادة  القيام  عن 

لحقوق اإلنسان وعن مساءلة من يثبت تورطه في ذلك«.
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  إلى  البحرين  انضمت  فقد 
 ،٢٠٠٦ أيلول  سبتمبر/   ٢٠ بتاريخ  والسياسية  المدنية 
المرسوم  شأنه  في  وصدر  االنضمام  على  التصديق  وتم 
الدولي  العهد  أحكام  وتعد   .٢٠٠٦ لسنة    56 رقم  بقانون 
القواعد  من  جزًءا  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص 
القانونية الواجبة التطبيق والتي تمت اإلشارة إليها تفصياًل 
الخاص  األول  المبحث   - السادس  الفصل  في  التقرير  في 
الخاص  الثاني  الناجمة عن األحداث، والمبحث  القتل  بحاالت 
القبض  إجراءات  قانونية  وبمدى  للقوة  المفرط  باالستخدام 
الرابع  والمبحث  المنصفة،  المحاكمة  وبضمانات  والتوقيف 
الخاص بسوء معاملة الموقوفين، والمبحث السادس الخاص 
باالختفاء القسري، والفصل السابع - المبحث األول الخاص 

بهدم دور العبادة.
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  إلى  البحرين  انضمت  كما 
سبتمبر/   ٢٧ بتاريخ  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
أيلول ٢٠٠٧، وتم التصديق على االنضمام وصدر في شأنه 
العهد  أحكام  وتعد   .٢٠٠٧ لسنة   ١٠ رقم  بقانون  المرسوم 
من  جزًءا  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
القواعد القانونية الواجبة التطبيق والتي تمت اإلشارة إليها 

في الفصل السابع - المبحث الثاني الخاص باإلنهاء التعسفي 
عن  الطالب  بوقف  الخاص  الثالث  والمبحث  العمل،  لحقوق 

الدراسة أو حرمانهم من المنح.
إلى  البحرين  انضمت  فقد  التمييز  بمناهضة  وفيما يتعلق 
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
بتاريخ ٢٧ مارس/ آذار ١٩٩٠، وتم التصديق على االنضمام 
وقد  لسنة ١٩٩٠،  رقم ٨  بقانون  المرسوم  في شأنه  وصدر 
شأن  في   ٢٢ المادة  تطبيق  على  تحفظاً  البحرين  سجلت 
اختصاص محكمة العدل الدولية. وتعد أحكام االتفاقية جزءا 
في  إليها   اإلشارة  تمت  والتي  التطبيق  الواجبة  القواعد  من 
التعسفي  باإلنهاء  الخاص  الثاني  المبحث   - السابع  الفصل 

لعالقة العمل.
كما انضمت البحرين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
المهينة  أو  إنسانية  الال  أو  القاسية  المعاملة  ضروب  من 
بتاريخ ٦ مارس/ آذار ١٩٩٨، وتم التصديق على االنضمام. 
وصدر في شأنه المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٨ والمعدل 
تحفظ  واقتصر   ،١٩٩٩ لسنة   ٣٤ رقم  بقانون  بالمرسوم 
المادة  من  األولى  الفقرة  بأحكام  االلتزام  عدم  على  البحرين 
٣٠ من االتفاقية والخاصة بقواعد التسوية والتحكيم واللجوء 
أو  دولتين  بين  نزاع  في حالة وجود  الدولية  العدل  لمحكمة 
أحكام  من  أي  تنفيذ  أو  تفسير  شأن  في  األطراف  من  أكثر 
الواجبة  القواعد  من  جزءا  االتفاقية  أحكام  وتعد  االتفاقية. 
المبحث   - السادس  الفصل  في  تناولها  تم  والتي  التطبيق 

الرابع الخاص بسوء معاملة الموقوفين.
وعلى صعيد حقوق المرأة فقد انضمت البحرين إلى اتفاقية 
 ١٨ بتاريخ  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 
يونيو/ حزيران ٢٠٠٢، وتم التصديق على االنضمام وصدر 
المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002. وتعد أحكام  في شأنه 
االتفاقية جزءا من القواعد الواجبة التطبيق والتي تم تناولها 
في الفصل السادس - المبحث الثالث الخاص بمعاملة المرأة 

والطفل لدى مناقشة قانونية ومالءمة إجراءات القبض.
األطفال،  حقوق  لحماية  الدولية  المعاهدات  سياق  وفي 
لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية  إلى  البحرين  انضمت  فقد 
الطفل بتاريخ ١٣ فبراير/ شباط ١٩٩٠، وتم التصديق على 
لسنة   ١٦ رقم  بقانون  المرسوم  شأنه  في  وصدر  االنضمام 
البحرين كذلك  ١٩٩٠، والقانون ٨ لسنة ٢٠٠٠. وقد انضمت 
للبروتوكولين اإلضافيين في ٢١ سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٤. وتعد 
أحكام االتفاقية جزءا من القواعد الواجبة التطبيق والتي تتم 
لدى  والطفل  المرأة  بمعاملة  الخاص  الجزء  في  لها  اإلشارة 

مناقشة قانونية ومالءمة إجراءات القبض. 
أما في مجال العمل، فقد انضمت حكومة البحرين إلى عدد 
رقم  باالتفاقيات  التمثيل  الدولية. ويمكن  العمل  اتفاقيات  من 
ورقم  الصناعية  المنشآت  في  األسبوعية  الراحة  بشأن   ١٤
في  العمل  تفتيش  بشأن   ٨١ ورقم  الجبري  العمل  بشأن   ٢٩
 ،١٩٨١ لسنة   ٥ رقم  بقانون  والمرسوم  والتجارة  الصناعة 
وحماية حق  النقابية  الحرية  بشأن  و٩٨   ٨٧ رقم  واالتفاقية 
 ١٠٠ ورقم  الجماعية،  والمفاوضة  التنظيم  وحق  التنظيم، 
بشأن المساواة في األجور بين الرجال والنساء للقيمة ذاتها 
الجبري  العمل  إلغاء  بشأن   ١٠٥ رقم  واالتفاقية  العمل  من 

واإلقامة. 
في  التمييز  بشأن   111 رقم  االتفاقية  إلى  باإلضافة  هذا 
االستخدام والمهنة والتي صدر بشأنها المرسوم بقانون رقم 
األدنى  الحد  شأن  في   ١٣٨ رقم  واالتفاقية   ،٢٠٠٠ لسنة   ١١
بالتأهيل  الخاصة   ١٥٩ رقم  واالتفاقية  العمل  سوق  لدخول 
المهني والعمالة للمعوقين وصدر في شأنها المرسوم بقانون 
رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠١. واالتفاقية رقم ١٨٢ بشأن حظر أسوأ 
أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها وصدر 
في شأنها  المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠١. وتعد تلك 
تمت  والتي  التطبيق  الواجبة  القواعد  من  جزءاً  االتفاقيات 
اإلشارة لها في الجزء الخاص باإلنهاء القسري لعالقة العمل. 
كما أصدرت البحرين المرسوم بقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٦ 
عن  فضاًل  اإلنسان،  لحقوق  العربي  الميثاق  إلى  باالنضمام 
بحماية  العالقة  ذات  األخرى  اإلقليمية  االتفاقيات  من  حزمة 

حقوق اإلنسان.

أهم االتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها مملكة البحرين

الحاالت واالنتهاكات التي تمس االتفاقية/ المعاهدةاالتفاقية/ المعاهدةالرقم

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية1

المدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  إلى  البحرين  انضمت 
في  وصدر  االنضمام  على  التصديق  وتم   ،  ٢٠٠٦ سبتمبر   ٢٠ بتاريخ 
على  االتفاقية  وتنطبق   .  ٢٠٠٦ لسنة  رقم56  بقانون  المرسوم  شأنه 

الحاالت التالية:
حاالت القتل الناجمة عن األحداث.

 االستخدام المفرط للقوة.
مدى قانونية إجراءات القبض والتوقيف .

ضمانات المحاكمة المنصفة.
 سوء معاملة الموقوفين.

 االختفاء القسري.

 هدم دور العبادة.

االقتصادية 2 بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
واالجتماعية والثقافية

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  إلى  البحرين  انضمت 
على  التصديق  وتم   ،  ٢٠٠٧ سبتمبر   ٢٧ بتاريخ  والثقافية  واالجتماعية 
 .  ٢٠٠٧ لسنة   ١٠ رقم  بقانون  المرسوم  شأنه  في  وصدر  االنضمام 

وتنطبق االتفاقية على الحاالت التالية:
اإلنهاء التعسفي لحقوق العمل.

وقف الطالب عن الدراسة. 
حرمانهم من المنح.

أشكال 3 جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية 
التمييز العنصري

انضمت البحرين إلى االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري بتاريخ ٢٧ مارس ١٩٩٠ ، وتم التصديق على االنضمام وصدر 

في شأنه المرسوم بقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠. وتنطبق االتفاقية على:
 اإلنهاء التعسفي لعالقة العمل.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 4
المعاملة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة

انضمت البحرين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بتاريخ ٦ مارس ١٩٩٨ ، وتم التصديق 
 ١٩٩٨ لسنة   ٤ رقم  بقانون  المرسوم  شأنه  في  وصدر  االنضمام  على 

والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٩٩. وتنطبق االتفاقية على:
سوء معاملة الموقوفين.

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 5
المرأة

انضمت البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٠٢ ، وتم التصديق على االنضمام وصدر في شأنه 

المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002. وتنطبق االتفاقية على:
معاملة المرأة من حيث قانونية ومالءمة إجراءات القبض والتوقيف.

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل6

 ١٣ بتاريخ  الطفل  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية  إلى  البحرين  انضمت 
فبراير ١٩٩٠ ، وتم التصديق على االنضمام وصدر في شأنه المرسوم 
انضمت  وقد   .  ٢٠٠٠ لسنة   ٨ والقانون   ،  ١٩٩٠ لسنة   ١٦ رقم  بقانون 

البحرين كذلك للبروتوكولين اإلضافيين في ٢١ سبتمبر ٢٠٠٤. 
وتنطبق االتفاقية على:

معاملة الطفل من حيث قانونية ومالئمة إجراءات القبض والتوقيف.

مجموعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية7
وتنطبق االتفاقيات على الحاالت التالية:

اإلنهاء القسري لعالقة العمل.
الحريات النقابية.

إلى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان8 باالنضمام  لسنة ٢٠٠٦   ٧ رقم  بقانون  المرسوم  البحرين  أصدرت 
الميثاق العربي لحقوق اإلنسان. وتنطبق االتفاقية على غالبية االنتهاكات.

»تقرير بسيوني«: البحرين أخطرت األمم المتحدة بعدم التقيد ببعض مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  كشف   [
لتقصي الحقائق أن حكومة البحرين أودعت لدى 
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بتاريخ 
28 أبريل/ نيسان 2011 عدم تقيدها بالمواد 9 
و12و13 و17 و19 و21 و22 من العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية بالرغم من أن إعالن 
مارس/   15 بتاريخ  تم  الوطنية  السالمة  حالة 

آذار 2011.
مملكة  إصدار  إطار  »في  التقرير:  في  وجاء 
الملكي رقم 18 لسنة 2011  البحرين للمرسوم 
إحدى  وهي  الوطنية،  السالمة  حالة  بإعالن 
حالتي إعالن حالة الطوارئ وفقًا لدستور مملكة 
التزام  على  التأكيد  يجب  فإنه   ،)166( البحرين 
مملكة البحرين بأحكام المادة 4 من العهد الدولي 
والخاصة  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص 
بتحديد مفهوم حالة الطوارئ والضوابط الواجب 
إلى  االستناد  حالة  في  بها  االلتزام  الدول  على 
التقيد ببعض االلتزامات  الحالة إلعالن عدم  تلك 

المترتبة على االنضمام للعهد الدولي«.
عدم  أودعت  البحرين  بأن  التقرير  وأضاف 
تقيدها بالمواد9 و12 و13 و17 و19 و21 و22 
والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من 
 28 بتاريخ  المتحدة  لألمم  العام  األمين  لدى 

أبريل 2011 بالرغم من أن إعالن حالة السالمة 
الوطنية تم بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011.

الخاص  الدولي  العهد  من   9 المادة  وتنص 
بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه »لكل فرد 
وال  شخصه.  على  األمان  وفى  الحرية  في  حق 
اعتقاله تعسفًا. وال يجوز  أو  يجوز توقيف أحد 
حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها 
القانون وطبقًا لإلجراء المقرر فيه، يتوجب إبالغ 
التوقيف  هذا  بأسباب  توقيفه  يتم  شخص  أي 
بأية  سريعًا  إبالغه  يتوجب  كما  وقوعه  لدى 
المعتقل  أو  الموقوف  يقدم  إليه،  توجه  تهمة 
أحد  أو  القضاة  أحد  إلى  بتهمة جزائية، سريعًا، 
وظائف  مباشرة  قانونًا  المخولين  الموظفين 
قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة 
يكون  أن  يجوز  وال  عنه.  يفرج  أن  أو  معقولة 
احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو 
اإلفراج  تعليق  الجائز  من  ولكن  العامة،  القاعدة 
عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة 
اإلج��راءات  مراحل  من  أخرى  مرحلة  أية  في 
القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء، لكل 
االعتقال  أو  بالتوقيف  حريته  من  حرم  شخص 
حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة 
باإلفراج  وتأمر  اعتقاله،  قانونية  في  إبطاء  دون 

لكل شخص  قانوني،  غير  االعتقال  كان  إذا  عنه 
قانوني حق  غير  اعتقال  أو  توقيف  كان ضحية 

في الحصول على تعويض«.
المادة  12 أن »لكل فرد يوجد على  وتقضي 
نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل 
فيه وحرية اختيار مكان إقامته، لكل فرد حرية 
مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، ال يجوز تقييد 
الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي 
لحماية  ضرورية  وتكون  القانون،  عليها  ينص 
العامة  الصحة  أو  العام  النظام  أو  القومي  األمن 
العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم،  أو اآلداب 
المعترف  األخرى  الحقوق  مع  متماشية  وتكون 
بها في هذا العهد، ال يجوز حرمان أحد، تعسفًا، 

من حق الدخول إلى بلده«. 
وتنص المادة 13 من العهد على أنه »ال يجوز 
إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة 
وفقًا  اتخذ  لقرار  تنفيذاً  إال  العهد  هذا  في  طرف 
للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي األمن 
القومي خالف ذلك، من عرض األسباب المؤيدة 
السلطة  على  قضيته  عرض  ومن  إبعاده  لعدم 
المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصًا 

لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم«.
»ال  أنه  على  العهد  من   17 المادة  تنص  فيما 

يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو 
لتدخل في خصوصياته أو شئون  قانوني،  غير 
أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غير 

قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من 

مثل هذا التدخل أو المساس«. 
إنسان  »لكل  أن  على  فتنص   19 المادة  أما 
إنسان  لكل  آراء دون مضايقة،  اعتناق  في  حق 
حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته 
في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار 
وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، 
سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب 
تستتبع  يختارها،  أخرى  وسيلة  بأية  أو  فني 
الفقرة  في  عليها  المنصوص  الحقوق  ممارسة 
ومسئوليات خاصة.  واجبات  المادة  هذه  من   2
القيود ولكن  وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض 
وأن  القانون  بنص  محددة  تكون  أن  شريطة 
أو  اآلخرين  حقوق  الحترام  ضرورية  تكون 
سمعتهم، أو لحماية األمن القومي أو النظام العام 

أو الصحة العامة أو اآلداب العامة«. 
العهد، فتقضي بأن »يكون  المادة 21 من  أما 
يجوز  وال  به.  معترفًا  السلمي  التجمع  في  الحق 
الحق  هذا  ممارسة  على  القيود  من  يوضع  أن 

إال تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير 
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن 
أو  العام  النظام  أو  العامة  السالمة  أو  القومي 
حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية 

حقوق اآلخرين وحرياتهم«. 
فرد حق  »لكل  أن  على  المادة 22  تنص  فيما 
بما  آخرين،  مع  الجمعيات  تكوين  حرية  في 
إليها  واالنضمام  النقابات  إنشاء  حق  ذلك  في 
يوضع  أن  يجوز  ال  مصالحه،  حماية  أجل  من 
التي  تلك  إال  الحق  هذا  ممارسة  على  القيود  من 
ضرورية،  تدابير  وتشكل  القانون  عليها  ينص 
في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو 
السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة 
العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين 
إخضاع  دون  المادة  هذه  تحول  وال  وحرياتهم. 
لقيود  الشرطة  ورجال  المسلحة  القوات  أفراد 
هذه  في  ليس  الحق،  هذا  ممارسة  على  قانونية 
المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية 
منظمة العمل الدولية المعقودة العام 1948 بشأن 
النقابي  التنظيم  حق  وحماية  النقابية  الحرية 
تطبيق  أو  شأنها،  من  تشريعية  تدابير  اتخاذ 
بالضمانات  تخل  أن  من شأنها  بطريقة  القانون 

المنصوص عليها في تلك االتفاقية«.

خاص لصحيفة »الوسط«
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الممارسات  أفضل  اعتماد  ضمان  أجل  ومن 
ومعايير  نظم  ضمن  تأتي  والتي  الدولية 
أهم  من  المساعدة  طلب  تم  فإنه  مؤسسية 
أنحاء  جميع  من  الرائدة  والمؤسسات  الخبراء 
مع  التعاون  إتفاقيات  إتمام  بالفعل  وتم  العالم. 
األمم  ومنظمة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونيسكو(. 
االتفاقيات  من  المزيد  توقيع  أيضاً  المقرر  ومن 
قريباً مع مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات 
المنظمات  من  وغيرها   )UNODC( والجريمة 
منظمات  عدة  قامت  كما  الدوليين.  والخبراء 
تابعة لألمم المتحدة بزيارات إلى المملكة خالل 
التقارير  في  تداولها  تم  والتي  الماضية  األشهر 

الصحفية بشكل كبير.
فيما  إنجازه  تم  ما  الحكومة  واستعرضت 
يتعلق بالتزامها بتنفيذ التقرير من خالل موقعها 
اإللكتروني الخاص باإلجراءات التنفيذية لتنفيذ 
 ,)http://www.govactions٫bh( التقرير  توصيات 
الداخلي  العام  الرأي  عليه  يطلع  لكي  وذلك 
البحرين  التزام  على  شفافية  بكل  والخارجي 
في تنفيذ توصيات التقرير أوالً بأول باللغتين 
العربية واالنجليزية, وسيتم توفير لغات أخرى 

قريباً. 
وأكدت الحكومة أنها ستبقي اللجنة الوطنية 
العام  والرأي  التقرير  توصيات  بتنفيذ  المعنية 
على اطالع أوالً بأول بشأن الخطوات التنفيذية 
إلجراء التوصيات عبر موقعها الرسمي. معربة 
كافة  به  يقوم  الذي  الهام  للدور  تقديرها  عن 
أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات 

التقرير. 
 وتتطلع حكومة مملكة البحرين إلى المضي 
البحرينية  اللجنة  لتوصيات  تنفيذها  في  قدماً 
المجتمع  من  بدعم  الحقائق  لتقصي  المستقلة 

البحريني والدولي.
 وبحسب الموقع الرسمي, فقد أنجزت اللجنة 

الحكومية ما يلي:

التوصية رقم 1715: 
الحالة: تم تنفيذه.

صدر »أمر ملكي« بتشكيل »اللجنة الوطنية« 
رئيس  تعيين  وتم   .2011 نوفمبر   26 في 
يوم  ملكي«  »مرسوم  بموجب  اللجنة  وأعضاء 

28 نوفمبر 2011. 
رغبة  على  وبناًء  التوصية  لهذه  ووفقاً 
لتنفيذ  الوطنية  اللجنة  تشكيل  تم  الملك  جاللة 
أسرع  في  التقرير  في  ــواردة  ال التوصيات 
في  األخذ  مع  المعايير،  أعلى  وقت ممكن ووفق 

االعتبار أن:
- اللجنة مستقلة.

جميع  يمثلون   19 الـ  اللجنة  أعضاء    -
قطاعات المجتمع. 

تنفيذ  عن  تقريراً  اللجنة  تقدم  سوف    -
التوصيات في نهاية فبراير 2012.

 وكانت اللجنة الوطنية قد عقدت أول اجتماع 
لها في 8 ديسمبر 2011. وتقرر في هذا االجتماع  

تقسيم األعضاء إلى ثالث لجان فرعية:
-1  القانونية. 

-2  التشريعية.
-3  المصالحة.

األعضاء  بكامل  الوطنية  اللجنة  وتجتمع   -
المنبثقة  الفرعية  اللجان  إلى  إضافة  أسبوعياً 

عنها.

 التوصية رقم 1716:
الحالة: قيد التنفيذ.

تكليف  تم  الهامة  التوصية  هذه  لتنفيذ 
عالمياً  البارزين  القانونيين  الخبراء  من  فريق 
لصياغة طريقة يمكن من خاللها معرفة  كيفية 
استحداث آليه مستقلة  والشروع في إجراءات 
لضمان االستقاللية والحيادية، حسبما ورد في 
أيضاً  الفريق  هذا  وسيساعد  التوصية.  هذه 
ذات  القانونية  المعايير  وتحديد  توضيح  في 
ذلك  في  بما  المسائلة،  قضايا  لتقييم  الصلة  
الدولية  المعايير  بتطبيق   الخاصة  اإلرشادات 

حول المسؤولية العليا في البحرين.
 وفي الوقت نفسه، تواصل جميع مؤسسات 
األعمال  من  أي  في  التحقيق  الدولة  ووزارات 
الوفاة  عن  أسفرت  التي  المشروعة  غير 
الشروع  أجل  من  المعاملة  وسوء  والتعذيب 
والتي  والقانونية.  التأديبية  اإلجــراءات  في 
اللجنة  طرأ عليها تحديثاً هاماً منذ نشر تقرير 

الحقائق. المستقلة لتقصي  البحرينية 
 وتزامناً مع كتابة هذا التقرير، يقوم النائب 
العام حاليا بمتابعة 107 من القضايا المتعلقة 
معاملة  وإســاءة  والتعذيب  الوفاة  بحاالت 
مع  اآلن  حتى  فيها  التحقيق  وتم  المدنيين، 
عددهم  يزيد  )وقد  األمن  رجال  عناصر  من   48

بصورة أكبر مع تقدم التحقيقات(.

 التوصية رقم 1717: 
الحالة: قيد التنفيذ.

)انظر  القانونيين  الخبراء  تكليف  تم 
التوصية رقم 1716 أعاله( بصياغة  تعليمات 
في  العام  المفتش  مكتب  إنشاء  طريقة  حول 
مكتب  بدور  يتعلق  فيما  وأما  الداخلية.  وزارة 
دراسة  تجري  والتظلمات،  الشكاوى  تلقى 
في  بما  العالم،  أنحاء  جميع  من  مختلفة  أمثلة 
في  للشرطة  والتظلمات  الشكاوى  مكتب  ذلك 

الشمالية. أيرلندا 
التقنية  المساعدة  طلب  أيضاً  سيتم   
األمم  مكتب  من  التوصية  هذه  بخصوص 
المخدرات والجريمة، ومكتب  المتحدة لمكافحة 
الجنائية.  بالعدالة  الخاص  المتحدة  األمم 
النهائية  اإلجــراءات  على  العمل  يتم  وحالياً 
هذه  مثل  لتقديم  المكتب  مع  اتفاق  لتوقيع 
تدريبية  دورات  توفير  سيتم  كما  المساعدة. 
الدولية  المعايير  أعلى  مع  متوافقة  وقانونية 

المختلفة.
 أما بشأن الفقرة )ب(، تدرس وزارة الداخلية 
األنظمة  مختلف  من  الشرطية  واللوائح  النظم 
الشمالية  أيرلندا  ذلك  في  بما  القضائية، 

وإنكلترا، وأخرى صدرت في العالم العربي.

 التوصية رقم 1718: 
طور  في  والباقي  جزء  تنفيذ  تم  الحالة: 

التنفيذ.
تم تنفيذ الفقرة )أ( بموجب المرسوم الصادر 
المرسوم،  لهذا  ونتيجة   .2011 نوفمبر   28 في 
بجمع  سيختص  الوطني  األمــن  جهاز  فإن 
له  تكون  أن  دون  االستخباراتية  المعلومات 

سلطة إنفاذ القانون وإلقاء القبض.
الفقرة )ب( سيقوم بدراستها فريق الخبراء   
السبل  أفضل  إليجاد  منهم  سعياً  القانونيين، 
)انظر  للشرطة  العام  المفتش  مكتب  إلنشاء 

التوصية رقم 1716(. 
لطلب  واستجابة  )ج(،  الفقرة  بخصوص   
اللجنة الوطنية المؤرخ في 14 ديسمبر 2011،  
على  تعديالت  صياغة  بصدد  الحكومة  فإن 
الخاص  الدولي  العهد  التفاقية  وفقاً  قوانينها 
وجه  )وعلى  والسياسية  المدنية  بالحقوق 
انتقاص  عدم  الواردة حول  النصوص  التحديد 
الحكم الوارد في المادة الرابعة )الفقرة الثانية( 
يتم  األشخاص  على  القبض  إلقاء  أن  لضمان 
أثناء  حتى  الجنائية  اإلجراءات  »لقانون  وفقاً 

حالة السالمة الوطنية«.

 التوصية رقم 1719:
الحالة: قيد التنفيذ.

بتاريخ  الوطنية  اللجنة  لتوصية  استجابة 
تشريع  صياغة  يجري   ،2011 ديسمبر   14
نفسه،  الوقت  وفي  التوصية.  هذه  لتحقيق 
ديسمبر   8 بتاريخ  عنه  ــالن   اإلع تم  وكما 
أو  القاسية،  المعاملة  حاالت  جميع  فإن   ،2011
وزارة  من  إحالتها  تم  المهينة  أو  الالإنسانية 
يتم  وسوف  العام.  النائب  مكتب  إلى  الداخلية 
طلب المساعدة التقنية من مكتب األمم المتحدة 
لمكافحة المخدرات والجريمة أيضاً فيما يتعلق 
الشرعي   الطب  في  مستقلين  خبراء  باستخدام 
واإلجراءات ووسائل المعالجة )انظر التوصية 

.)1717

 التوصية رقم 1720:
الحالة: قيد التنفيذ.

ستقوم الحكومة قريباً باإلعالن عن إجراءات 
المراجعة استجابة لهذه التوصية.

 التوصية رقم  )أ( 1722: 
الحالة: قيد التنفيذ.

تنفذها  التي  واللوائح  األنظمة  تطبيق  يتم 
الوفيات  في  التحقيق  بخصوص  األمن  أجهزة 
الدوليين  الخبراء  فريق  وسيساعد  والتعذيب. 
التوصية،  هذه  تنفيذ  في   )1716 أعاله  )انظر 
وال سّيما بشأن إنشاء »هيئة مستقلة ومحايدة« 

مكلفة بإجراء التحقيق الالزم.

التوصية رقم )ب( 1722: 
الحالة: قيد التنفيذ.

أعاله  )انظر  الدوليين  الخبراء  فريق  سيقوم 
السبل  أفضل  بشأن  المشورة  بتقديم   )1716
إلنشاء وسير عمل هذه الهيئة الدائمة. باإلضافة 
لمكافحة  المتحدة  األمم  مكتب  سيوفر  ذلك  إلى 
لتنفيذ  التقنية  المساعدة  والجريمة  المخدرات 
الرأي  إبداء  الجهود  توفير  عبر  التوصية،  هذه 
على المقترحات المقدمة من قبل حكومة البحرين 

وتوفير التدريب ذي الصلة )انظر 1717(.

 التوصية رقم )ج( 1722: 
الحالة: قيد التنفيذ.

 22 بتاريخ  أمــراً  الداخلية«  »وزيــر  وّقــع 
األمن  لرئيس  تعليمات  يتضمن  ديسمبر 2011 
العام لتسهيل األمور التالية وبمساعدة الخبراء 

الدوليين والمتخصصين:
التدريبية  ــدورة  ال وتنفيذ  تصميم  )أ(   
القانونية ألفراد األمن العام بهدف تعزيز حماية 
حقوق اإلنسان، وال سيما في سياق النظام العام 

واالحتجاز والسؤال. 
العمل  سلوك  مدونة  ــدار  وإص إعــداد  )ب( 
للقوانين  الممارسات  ألفضل  وفقاً  الشرطي 
ذلك  في  بما  المتحدة  لألمم  الدولية  والقواعد 
مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ 
استخدام  بشأن  األساسية  والمبادئ  القانون 
الموظفين  جانب  من  النارية  واألسلحة  القوة 

المكلفين بتنفيذ القانون.

 التوصية رقم )د( 1722: 
الحالة: قيد التنفيذ.

وّقع وزير الداخلية أمراً بتاريخ 22 ديسمبر 
باتخاذ  العام  للمفتش  تعليمات  يتضمن   2011
التدريب  ذلك  في  بما  الالزمة،  الخطوات  جميع 
تعديالت  وإدخال  االمن  رجال  لعناصر  الالزم 
واالحتجاز،  باالعتقال  المتعلقة  اإلجراءات  على 
ذلك  في  بما  المتهمين  جميع  حقوق  لضمان 

حقهم في:
)أوالً( أال يتم احتجازهم دون أي اتصال.

أمر  مذكرة  على  إطالعهم  يتم  أن  )ثانياً( 
القبض.

)ثالثاً( ضمان تواصلهم السريع مع موكليهم 
من المحامين.

العائلية وفقاً  بالزيارات  لهم  السماح  )رابعاً( 
لقانون اإلجراءات الجنائية في ممكلة البحرين.

بالفقرة )ب(، تجري دراسة عدد  فيما يتعلق 
من النماذج المستخدمة في جميع أنحاء العالم 
وبصورة   الرقابة  هذه  مثل  تحقيق  لضمان 

فّعالة.

 التوصية رقم )ه( 1722: 
الحالة: قيد التنفيذ.

الداخلية  وزارة  أطلقت   ،2011 مارس   5 في 
برنامجاً لتوفير20 ألف فرصة عمل للبحرينيين 
في وزارة الداخلية، بما في ذلك قوات الشرطة. 
 22 بتاريخ  أمراً  الداخلية«  »وزير  وّقع  وقد 

ديسمبر 2011  تضمن مايلي:
-   التأكيد على أن برنامج توفير فرص العمل 

سيكون  متاحاً  أمام كافة أطياف المجتمع. 
-  ُكلفت وزارة الداخلية بأن تعمل على تجنيد 
من  الشرطة  قوة  في  والنساء  الرجال  من   500
جميع الطوائف في المحافظات الخمس بصورة 

عاجلة.

 التوصية رقم )و( 1722: 
الحالة: قيد التنفيذ.

سيتم طلب المساعدة من مكتب األمم المتحدة 
على   )1717( والجريمة،  المخدرات  لمكافحة 
تدريب الهيئة القضائية وموظفي النيابة العامة 
ومنع  القضاء  في  التدريب  يسهم  أن  لضمان 

التعذيب وسوء المعاملة.

 التوصية رقم )ز( 1722:
الحالة: تم تنفيذ جزء والباقي في طورالتنفيذ.
الداخلية  ديسمبر 2011 أصدر وزير  في 22 
ذلك  في  )بما  الخطوات  كافة  باتخاذ  ــراً  أم
إجراء  لتمكين  الالزمة(  المعدات  شراء  طلب 
للمقابالت  والبصرية  السمعية  التسجيالت 
أو  الشهود  أو  بهم  المشتبه  مع  الرسمية 

األشخاص المحتجزين.

 التوصية رقم )ح( 1722: 
الحالة: تم تنفيذ جزء والباقي في طور التنفيذ.
 2011 ديسمبر   24 بتاريخ  العام  النائب  أكد 
بحرية  المتعلقة  التهم  جميع  إسقاط  سيتم  أنه 
التي  الحاالت  في  فقط  ينظر  وسوف  التعبير 
العنف.  استخدام  فيها  تم  جرائم  على  تشتمل 
شخصاً.    343 القرار  هذا  من  يستفيد  وسوف 
وستعلن الحكومة قريباً عن إجراءات المراجعة 

استجابة لهذه التوصية.

 التوصية رقم ) ط ( 1722: 
من  أي  على  باإلعدام  نهائياً  حكماً  يصدر  لم 
الحاالت الناجمة  عن األحداث. وفي حال صدور 
ينظر  نهائية فسوف  األحكام بصورة  مثل هذه 

في هذا األمر في حينه.

 التوصية رقم )ي( 1722: 
الحالة: تم تنفيذه.

عمل  آلية  يحدد  قريباً  مرسوم  إصدار  سيتم 
ذلك  في  بما  المتضررين،  تعويض  صندوق 
الطلبات  تقديم  وكيفية  الفريق  أعضاء  تحديد 
والمدى الخاص بالعالج والتعويضات. ويطبق 
الممارسات  أفضل  عمله  في  المرسوم  هذا 
الضحايا  تعويض  بصناديق  الخاصة  الدولية 
األساسية  المتحدة  األمم  ومبادئ  العالم  حول 
والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في التعويض 
اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  لضحايا 
الدولي  للقانون  الجسيمة  واالنتهاكات  الدولية 

اإلنساني.

التوصية رقم )ك( 1722: 
الحالة: تم تنفيذه.

آلية عمل  قريباً يحدد  سيتم إصدار مرسوم 
ذلك  في  بما  المتضررين،  تعويض  صندوق 
الطلبات  تقديم  وكيفية  الفريق  أعضاء  تحديد 
والمدى الخاص بالعالج والتعويضات. ويطبق 
الممارسات  أفضل  عمله  في  المرسوم  هذا 
الضحايا  تعويض  بصناديق  الخاصة  الدولية 
األساسية  المتحدة  األمم  ومبادئ  العالم  حول 
والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في التعويض 
اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  لضحايا 
الدولي  للقانون  الجسيمة  واالنتهاكات  الدولية 

اإلنساني.

 التوصية رقم )أ( 1723: 
الحالة: تم تنفيذه.  

تم  الذين  العام  القطاع  من  الموظفين  جميع 
في  الحق  لممارستهم  نشاطهم  بسبب  فصلهم 
وظائفهم  إلى  إعادتهم  تقرر  التعبير  حرية 

ابتداًء من 1 يناير 2012.

 التوصية رقم )ب( 1723: 
التنفيذ. قيد  الحالة: 

قامت حكومة البحرين بالتفاوض مع القطاع 
الخاص وأجرت مباحثات  عالية المستوى مع 
الشركات العامة. قريباً سيكون هناك إعالن عن 
المفصولين  إعادة  قضية  لحل  النهائي  الموعد 

بحسبما ورد في التوصية.

 التوصية رقم )ج( 1723:
التنفيذ. قيد  الحالة: 

تتم  لم  الذين  الطلبة  جميع  إعــادة  تمت 
إدانتهم بأعمال العنف إلى مقاعدهم الدراسية. 
وتم  إجرامية  بأعمال  الطلبة  إدانة  حال  وفي 
فصلهم بناء على ذلك، ستقوم جامعة البحرين 
الالزمة  اإلجراءات  بعمل  البوليتكنيك  ومعهد 
لتسهيل عودتهم بعد فترة معقولة من الزمن. 

الجامعة  ستقوم  )ج(،  الفقرة  وبخصوص 
وأساليب  اللوائح   بمراجعة  البوليتكنيك  مع 

الممارسات  أفضل  تطبيق  لضمان  التحقيق 
وسيتم  التأديبية.  باإلجراءات  يتعلق  فيما 

الخارجيين. الخبراء  االستعانة ببعض 

 التوصية رقم )د( 1723:
التنفيذ. قيد  الحالة: 

كما تبّين في التقرير فقد شكلت بالفعل لجنة 
الدينية  األماكن  إعمار  إعادة  مسألة  لدراسة 
ببناء  البدء  بالفعل  تم  وقد   .)1681 )الفقرة 

أربعة مواقع، مع  بناء المزيد في المستقبل.

 التوصية رقم )أ( 1724: 
التنفيذ. قيد  الحالة: 

شؤون  هيئة  مع  البحرين  حكومة  قامت 
مباحثات  وإجراء  المبادرة،  زمام  بأخذ  االعالم 
في  للمساعدة  دوليين  خبراء  مع  متقدمة 
التوصية.  هذه  لتنفيذ  مقترحات  صياغة 
في  واسعة  بخبرة  المختارين  الخبراء  ويتمتع 

العمل مع الدول لفتح المجال اإلعالمي.

 التوصية رقم )ب( 1724: 
التنفيذ. قيد  الحالة: 

الخبراء  كما هو مذكور أعاله، سينظر فريق 
كما  اإلعالم  لوسائل  التنظيمي  الجانب  هذا  في 

هو وارد في توصيات التقرير.

 التوصية رقم )ج( 1724: 
التنفيذ. قيد  الحالة: 

باإلضافة إلى ذلك، سيقوم الخبراء الدوليون 
في اإلعالم بتقديم مقترحات حول كيفية تنفيذ 

التوصية. هذه 

 التوصية رقم )أ( 1725: 
التنفيذ. قيد  الحالة: 

اتفاق  إلى  والتعليم  التربية  وزارة  توصلت 
مع منظمة اليونسكو لتقديم مساعدتها التقنية 
بحقوق  المتعلقة  التربوية  البرامج  خالل  من 
من  التالية  بالمبادرات  القيام  تم  وقد  اإلنسان 

قبل وزارة التربية والتعليم:
البرامج  تكثيف  إلى  المدارس  توجيه  تم  ـ 
الوطنية  للوحدة  المعززة  واألنشطة 

والتسامح.
شكل  على  متكامل  برنامج  تنظيم  تم  ـ 
كنقطة  )مدرستي وطني(  بعنوان  توعية  حملة 

انطالقة لنفس األهداف.
من  عدد  بإتخاذ  البحرين  جامعة  قامت  ـ 

الخطوات لتحقيق هذه التوصية، مثل:
في  المسئولين  كبار  من  لجنة  تشكيل  أوالً: 
واختيارية  إجبارية  مقررات  لوضع  الجامعة 
تتعلق  التعليمي  المنهج  خــارج  وأنشطة 
بتشجيع التسامح الديني والتسامح السياسي، 
بين  التسامح  من  أخرى  اشكال  إلى  باإلضافة 

مختلف طوائف وفئات المجتمع البحريني.
للطلبة  ومحاضرات  عمل  ورش  إقامة  ثانياً: 
بحقوق  يتعلق  فيما  وعيهم  وتفعيل  لزيادة 
الرأي  وحرية  القانون،  وسيادة  اإلنسان، 
عليها  ينص  التي  الضوابط  ضمن  والتعبير 

القانون.
ثالثاً: تعتبر مادة حقوق اإلنسان مادة إلزامية 
على  العمل  وجاري  حالياً،  الحقوق  كلية  في 
في  الجامعة  طلبة  لكل  إلزامياً  متطلباً  جعلها 

الوقت القريب.

 التوصية رقم )ب( 1725:
الحالة: قيد التنفيذ.

ببرنامج  بالقيام  جاد  بشكل  الحكومة  تلتزم 
الوطنية،  للمصالحة  ومستمر  النطاق  واسع 
والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزارة  أعدت  وقد  هذا 
الوطنية  اللحمة  لدعم  وطنية  حملة  االجتماعية 

والمواطنة.

ءات التنفيذية موقع إلكتروني رسمي لمتابعة اإلجرا

»بنا«: الحكومة تجدد التزامها بتنفيذ توصيات »تقصي الحقائق« وتكشف خطواتها
§ المنامة ـ بنا

اللجنة  تقرير  توصيات  بتنفيذ  التام  التزامها  البحرين  مملكة  حكومة  جددت 
الكامل  تعاونها  ستواصل  أنها  مؤكدة  الحقائق,  لتقصي  المستقلة  البحرينية 
البحرينية المستقلة  اللجنة  اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير  والدائم مع 
توصيات  تنفيذ  في  ملحوظ  تقدم  إحراز  تم  أنه  إلى  مشيرة  الحقائق.  لتقصي 
التقرير منذ الشهر الذي ُأصدر فيه حيث تم اتخاذ اإلجراءات فيما يتعلق بكل 

توصية من التوصيات.

http://www.govactions.bh :صورة من الموقع اإللكتروني الرسمي
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الوزارة التزمت الصمت إزاء خطابات بعثها المجلس بعد توارد أنباء بشأن حرمان األهالي من المشروع

فشل »بلدي الشمالية« مع »اإلسكان« للتعرف على مصير »داركليب اإلسكاني«
§الوسط - صادق الحلواجي

] قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي 
اإلسكان  وزارة  مع  المجلس  »محاوالت  إن  الجبل، 
وشهركان  داركليب  مشروع  مصير  على  للتعرف 
اآلن«. وأضاف  نتيجة حتى  بأي  لم تأت  اإلسكاني 
خطابات  تجاه  الصمت  التزمت  ــوزارة  »ال أن 
المجلس لالستفسار عن مدى صحة أنباء تواردت 

تفيد بحرمان األهالي من المشروع«.
وذكر الجبل أن »المجلس البلدي خاطب الديوان 
السابقين  اإلسكان  وزيري  على  عالوة  الملكي 
مكتوب  رد  أي  على  يتحصل  ولم  والحالي، 
أو شفوي من هذه الجهات حتى اآلن«، 
المجلس  هيبة  »باحترام  مطالباً 
من  عنه  يصدر  وما  البلدي 
ــالت  ــراس خــطــابــات وم

الحكومية«. للهجات 
رئــيــس  وزاد 
الـــبـــلـــدي 
الــشــمــالــي 
قوله  على 
»غياب  ان 

الحكومة  أو  اإلسكان  وزارة  جانب  من  والصريح  الواضح  الموقف 
التي  األنباء  يؤكد  الموضوع،  ضبابية  على  واإلبقاء  عام،  بشكل 
تواردت للمجلس واألهالي بشأن حرمانهم من المشروع، وخصوصاً 
أن  إلى  مشيراً  اإلسكان«.  وزارة  بداخل  مطلعة  مصادر  من  أنها 
اإلسكاني  المشروع  من  االستفادة  في  حقهم  على  مصرون  »األهالي 
في  البالد  لعاهل  زيارتهم  لدى  عليها  تحصلوا  التي  للوعود  وفقاً 

العام 2004، وكذلك من وزارة اإلسكان«.
سكنية  وحدة   156 يتضمن  إليه  المشار  اإلسكاني  والمشروع 
عاهل  من  بأمر  وجاء  مؤخراً،  فيها  اإلنشائية  األعمال  من  االنتهاء  تم 
تموز  يوليو/   14( في  داركليب  أهالي  من  وفد  زاره  أن  بعد  البالد، 
كان  والتي  الخدمات،  من  المنطقة  احتياجات  عليه  وطرحوا   ،)2004
امتدادات  من بينها المشروع اإلسكاني، وهو يعد أيضاً من مشاريع 

القرى.
هذا وأفاد الجبل، بأن أنباء تواردت للمجلس البلدي واألهالي من 
مصادر مطلعة بوزارة اإلسكان، تفيد بحرمان أهالي قريتي داركليب 
اإلنشائية  األعمال  انتهت  الذي  اإلسكاني  مشروعهم  من  وشهركان 
ما  وهو  المنطقتين.  خارج  من  مستفيدين  إلى  مؤخراً. وسيحول  فيه 
الملكية بشأن تخصيص هذا المشروع اإلسكاني  التوجيهات  يخالف 

القريتين. ألهالي 
المشروع  عن  مختصرة  تفاصيل  الشمالية  البلدي  رئيس  وسرد 
اإلسكاني، وبين أن »األهالي زاروا جاللة الملك في العام 2004 الذي 
األهالي بعدها  أعوام اضطر  لعدة  تأخر  لكنه  المشروع،  بإنشاء  أمر 

للمطالبة  المشروع  أرض  على   2010 العام  خالل  اعتصام  لتنظيم 
ألهالي  األقدمية  بحسب  المستفيدين  على  وتوزيعه  إنجازه  بسرعة 
اإلسكان  وزيري  مع  لقاءات  عدة  ذلك  بعد  وأجريت  القريتين. 
يخصص  أن  على  للتأكيد  المشروع  بشأن  الحالي  وكذلك  السابقين 
بناء  ورفعت   .1992 العام  منذ  الطلبات  أصحاب  القريتين  ألهالي 

على ذلك قائمة إلى وزارة اإلسكان بأسماء المستفيدين«.
قبل  ذلك من  اجتماعات عالوة على  »كانت هناك  أنه  الجبل  وتابع 
أحقية  على  للتأكيد  السابقين  اإلسكان  وزيري  مع  البلدي  المجلس 
المشروعين، وطرحت مطالبات بأرض تم تسويرها في  األهالي في 
أن  على  االتفاق  وتم  المتنفذين،  أحد  لصالح  شهركان  قرية  شمال 
تخصص ألهالي المنطقتين بعد استرجاعها«، منوهاً إلى أن »أسماء 
المستفيدين من المشروع من القريتين كانت قد اعتمدت بصفة شبه 
الكثير  لكن  اإلسكان،  وزارة  مع  حثيثة  متابعة  بعد  مؤخراً  نهائية 
السياسية  األحداث  أعقاب  في  مفاجئة  بصورة  تغيرت  األمور  من 
بالمشروع  يتعلق  ما  منها  والتي  البالد،  بها  تمر  التي  واألمنية 

لداركليب وشهركان«. اإلسكاني 
أشخاص   10 من  مكونة  مجموعة  اختارت  اإلسكان  وزارة  وكانت 
حفل  إلى  ودعتهم  القريتين،  في  اإلسكانية  الطلبات  أصحاب  من 
توزيع الخدمات اإلسكانية الذي أقيم في شهر فبراير/ شباط الماضي 
)2011(، بفندق الرتز كارلتون، وسلمتهم شهادة تفيد بأنهم من ضمن 
المستفيدين من المشروع، بيَد أنها لم تحدد وحداتهم السكنية، ولم تنِه 

معهم أي إجراءات، على رغم وعدهم بذلك. علي الجبل

األرض عبارة عن هبة ملكية للمنطقتين

أهالي الدير وسماهيج: قلقون على مشروعنا اإلسكاني ونخشى اختطافه
§الدير- محرر الشئون المحلية

قلقهم على مشروعهم  الدير وسماهيج عن  أهالي  عبر   [
على  اإلسكاني  كليب  دار  مشروع  توزيع  وسط  اإلسكاني 
مبدين  ملكية،  بأوامر  لهم  األهالي على رغم تخصيصه  غير 
تخوفهم من »اختطاف المشروع«، ومستغربين من »التعتيم 
أن  رغم  على  الموضوع،  على  اإلسكان  وزارة  تمارسه  الذي 
أرض المشروع هي هبة ملكية ألهالي الدير وسماهيج ولم 

تبذل وزارة اإلسكان فيه أي جهد سوى التنفيذ«.
به  تقوم  »ما  أن  العشيري  علي  المستقيل  النائب  واعتبر 
وزارة اإلسكان بدفع من بعض النواب من تحويل المشاريع 
هو  عامة  إسكانية  مشاريع  إلى  بالقرى  الخاصة  اإلسكانية 
للمشاريع  أراٍض  توفير  في  األهالي  لجهود  واضحة  سرقة 
اإلسكانية في مناطقهم للحفاظ على النسيج االجتماعي ومنع 
تشتت األسر«، وتابع أن »لسنوات عدة تعتذر وزارة اإلسكان 
بنهاية  بلغت  التي  الدير وسماهيج  أهالي  تلبية طلبات  عن 
2003 أكثر من 800 طلب ومن المتوقع أن يكون عدد الطلبات 
»ولتفاقم  وواصل  طلب«،   1000 من  أكثر   2011 بنهاية 
أهالي  مجموعة  قامت  فقد  المنطقة  في  اإلسكانية  المشكلة 
شباط  فبراير/   16 في  البالد  ملك  بزيارة  وسماهيج  الدير 
للمشاريع  أرضاً  األهالي  إهداء  ثمرتها  كانت  والتي   2005
اإلسكانية مساحتها 46 هكتاراً، وقامت بعض الجهات المتنفذة 
باقتطاع 11 هكتاراً من دون وجه حق«، وبين أن »المشروع 
الدير  أهالي  تم توزيعها على  بدأ بتشييد 88 وحدة سكنية 
بعض  توزيع  تم  وكذلك  الطلبات  ألقدمية  وفقاَ  وسماهيج 

القسائم السكنية«.
ببناء  الثانية  المرحلة  في  البدء  »وتم  العشيري  وأضاف 
وفقاً  وسماهيج  الدير  أهالي  على  لتوزيعها  وحدة   116

تفاجأ  األخير  الوزاري  التغيير  بعد  ولكن  الطلبات،  ألقدمية 
األهالي بتصريحات غير مفهومة وغير واضحة )...( وبعيدة 
بأن  تارة  اإلسكان  وزارة  في  المسئولين  من  الشفافية  عن 
القرى قد ألغيت وتارة أال توجد مشاريع  امتدادات  مشاريع 
خاصة بالمناطق وإنما المشاريع اإلسكانية ستوزع بحسب 

الرسمية  الطلبات  أنه »وفقاً إلحصائية  إلى  االقدمية«، ولفت 
فإن هذه الدفعة من المفترض أن تغطي طلبات 2001 ولكن 
القلق  أنها ستغطي طلبات 2000 يثير  الوزير ذكر  تصريح 
لدى األهالي الذين هيأوا أنفسهم للحصول على وحدات سكنية 
وفقاً لخطة الوزارة السابقة«، وتابع »وكان من المفترض أن 
اإلسكاني  الدير وسماهيج  الثالثة من مشروع  الدفعة  تكون 
بناء 239 وحدة سكنية )والتي من المفترض أن تغطي طلبات 
الوزاري األخير  التغيير  2003 وجزءاً من 2004( ولكن بعد 
تغير المشروع ليقتصر على 111 وحدة و91 قسيمة سكنية 
من دون مقدمات ومن دون التشاور مع ممثلي األهالي سواء 
المجتمع  مؤسسات  أو  البرلماني  النائب  أو  البلدي  العضو 

المدني في المنطقة«.
وأشار العشيري إلى أن »تصريحات المسئولين حتى هذه 
اللحظة غير واضحة وغير مفهومة في آلية توزيع الوحدات 
هي  المشروع  عليها  المقام  »األرض  أن  وواصل  والقسائم«، 
هدية وهبة من ملك البالد إلقامة المشروع اإلسكاني ألهالي 
الدير وسماهيج فقط، وال يحق لوزارة اإلسكان تغيير معايير 
المفروض  إلى أن »من  التوزيع لتشمل غير األهالي«، ولفت 
أن  بقسائم سكنية  وإبدالها  الوحدات  عدد  تقليص  تم  عندما 
من  طلباتهم  لتحويل  القديمة  الطلبات  أصحاب  تخيير  يتم 
وحدات إلى قسائم«. وقال: »إذا كانت حجة الوزارة أن هناك 
من  تغطيتها  يجب  فهذه   1993 للعام  تعود  قديمة  طلبات 
المشاريع اإلسكانية العامة وهي كثيرة«، وشدد على »أحقية 
خالل  من  اإلسكانية  طلباتهم  بتلبية  وسماهيج  الدير  أهالي 
هذا المشروع الخاص بهم وعدم إشراك مناطق أخرى في هذا 
بذلها  مضنية  وتحركات  لجهود  نتيجة  هو  الذي  المشروع 

األهالي ولم يكن لوزارة اإلسكان أية مشاركة في ذلك«.

علي العشيري

إحالة مخالف حّول مشتاًل زراعيًا لمنشأة إلى القضاء الستصدار حكم بالغرامة واإلزالة

الغتم: تراخيص البناء بحزام البرهامة األخضر مؤقتة وإلنشاء المشاتل

جاء ذلك ضمن رد مدير عام بلدية المنامة 
على سؤال وجهه العضو البلدي عن الدائرة 
الثالثة صادق رحمة، إلى مدير إدارة الخدمات 
الفنية نوفل الكوهجي بشأن الحزام األخضر 
في البرهامة بمجمع 353، والذي تضمن عدة 
أسئلة فرعية هي: ما هي اإلجراءات التي تم 
الحزام  منطقة  في  المخالفين  حيال  اتخاذها 
األخضر بمجمع 353 بمنطقة البرهامة؟ وهل 
للقضاء  وجدت  إن  المخالفات  هذه  رفعت 
للبت فيها؟ وهل صدرت أحكام بشأنها؟ وما 
هذه  لتنفيذ  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات  هي 
في  منحها  تم  التي  الرخص  وما  األحكام؟ 
هذه المنطقة؟ وما نوع الرخصة التي منحت 

إلحدى األراضي بالمجمع نفسه؟.
هذا وقال الغتم بشأن أنواع رخص البناء 
إنشاء  تراخيص  منح  »إن  منحها:  يتم  التي 
المشاتل الزراعية في منطقة الحزام األخضر 
القائم  كتاب  لضوابط  وفقاً  جاء  بالبرهامة، 
خالد  العمراني  التخطيط  عام  مدير  بأعمال 
ألحد  ترخيص  صرف  تم  حيث  األنصاري، 
اإلنتاج  األفراد إلنشاء مشتل زراعي بغرض 
الزراعي، شريطة أن يكون من منشآت مؤقتة 

والتعهد باإلزالة في حال طلب ذلك«.
بمخالفة  قام  »المتعهد  أن  الغتم  وأضاف 
الترخيص من خالل القيام بعمل تسوير دائم 
حيث  واألسمنت،  الطوب  باستخدام  للموقع 

تصحيح  وضرورة  بالمخالفة  إخطاره  تم 
زيارة  تمت  تجاوبه  لعدم  ونظراً  أوضاعه. 
الفترة  في  األمنية  الجهات  بصحبة  الموقع 
وبناًء  يلتزم.  لم  المخالف  أن  إال  المسائية، 
عليه تم تحويل موضوع المخالفة إلى النيابة 

العام في 12 ديسمبر/ كانون األول 2010«.
معاودة  »تمت  أن  العام  المدير  وتابع 

قيام  تبين  حيث  الحقاً  الموقع  على  الكشف 
جزئياً  مشيدة  مكاتب  بإنشاء  المخالف 
الطوب  باستخدام  دائمة  بناء  مــواد  من 
وتحرير  إخطاره  تم  عليه  وبناًء  واألسمنت. 
القضية،  بأوراق  وإرفاقه  بالمخالفة  محضر 
للقضاء الستصدار حكم  إحالته  وجاٍر حالياً 
قضائي بالغرامة واإلزالة وفقاً لما تستوفيه 

سالمات إجراءات التقاضي«.
ولفت الغتم إلى أن »البلدية قامت باستيفاء 
جميع اإلجراءات الالزمة في إطار الصالحيات 
من  ومتابعتها  المخالفات  لمباشرة  المتاحة 
جانبها«، مبيناً أن »البلدية اتخذت اإلجراءات 
بالغرامات  القضائية  األحكام  لتنفيذ  الالزمة 
أو اإلزالة، وتم إعطاء المخالفين مهلة لإلزالة، 
وأبلغنا الشرطة للمرافقة خالل عملية اإلزالة، 
إال أن المجلس البلدي وافق على إمهالهم مدة 
أصحاب  فيه  يبادر  الذي  الوقت  في  معينة، 
مع  بديلة  مواقع  إليجاد  حالياً  الحظائر 
العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون  وزير 
أصحاب  بعض  قدم  حيث  الكعبي،  جمعة 
وخالل  المحكمة،  في  استئنافاً  الحظائر  هذه 
هذه الفترة قام المخالف ببناء مكاتب ضمن 
إثره  على  البلدية  وحررت  نفسه،  الموقع 
القانونية  الشئون  إلى  ُحول  مخالفة  محضر 

بالبلدية التخاذ ما يلزم«.

§البرهامة – محرر الشئون المحلية

] أفاد مدير عام بلدية العاصمة، يوسف الغتم، بأن »تراخيص البناء 
الممنوحة حاليًا في منطقة الحزام األخضر بالبرهامة مؤقتة وإلنشاء 

المشاتل الزراعية. وُيشترط على المتعهد باإلزالة في حال طلب ذلك من 
قبل البلدية أو أية جهة حكومية أخرى بالتوافق«. وذكر الغتم أن »البلدية 

تنهي حاليًا إجراءات إحالة مخالف حّول مشتاًل زراعيًا إلى منشأة 
في الحزام األخضر بالمنطقة نفسها للقضاء، من أجل استصدار حكم 

قضائي بالغرامة واإلزالة وفقًا لما تستوفيه سالمة إجراءات التقاضي«.

يوسف الغتم

خطة تنظيمية بمنطقة 
التخييم خالل إجازة رأس السنة

§عوالي - المحافظة الجنوبية

بالمحافظة  والبحوث  الخدمات  قسم  رئيس  كشف   [
ابراهيم  التخييم محمد  التنفيذي لموسم  الجنوبية المسئول 
للحيلولة  تنظيمية  تم وضع خطة  أنه  البوعينين،  السيسي 
دون وقوع ما يعكر صفو وسالم المخيمين، وذلك بالتنسيق 
على  المشرفة  والغاز  النفط  وشركات  األمنية  الجهات  مع 
العمليات في البر خالل إجازة رأس السنة الميالدية، مناشداً 
جميع المخيمين ومرتادي البر مراعاة اإلرشادات في اإلجازة 
سالمتهم  على  حفاظاً  األبناء  ورعاية  توجيه  على  والتركيز 

متمنياً لهم قضاء وقت ممتع وآمن.
التنظيمية جاءت انطالقا من حرص  وأشار إلى أن الخطة 
واألمنية  المرورية  الحركة  تعزيز  على  الجنوبية  محافظ 
خالل إجازة رأس السنة الميالدية، مشيداً بتجاوب المخيمين 
ومرتادي موسم التخييم من خالل االلتزام باألنظمة المرورية 
لحماية  األولى  بالدرجة  وضعت  التي  التوعية  واإلرشادية 

أرواحهم وممتلكاتهم.

 تجار: زيادة العرض على الطلب للخضراوات 
والفواكه... واللحوم متوافرة بكل الكميات

§ضاحية السيف - وزارة الصناعة والتجارة

العرض  كميات  زيادة  أن  التجار  من  مجموعة  أفادت   [
من  جعل  والخضراوات  الفواكه  إلى  بالنسبة  الطلب  على 
الكميات  بكل  متوافرة  اللحوم  أن  كما  منخفضة،  أسعارها 
المطلوبة للمتعاملين والمستهلكين. جاء ذلك خالل قيام وزير 
الصناعة والتجارة حسن فخرو، بمرافقة عدد من المسئولين 
المنامة المركزي للخضراوات  الوزارة، بجولة في سوق  في 
والفواكه وسوق اللحم وأسواق رامز التجارية، باإلضافة إلى 

مجمعي السيتي سنتر والسيف التجاريين.
وفي بداية الجولة في سوق المنامة المركزي للخضراوات 
والفواكه؛ أكد رضا البستاني، وهو من أكبر تجار ومستوردي 
الخضراوات  أن  الوزير،  استقبال  كان في  والذي  المواد  هذه 
والفواكه متوافرة في السوق بكميات هائلة وبأسعار منخفظة 
الفواكه  أن  أكد  كما  الطلب،  على  العرض  زيادة  إلى  نظراً 
البطيخ  جانب  إلى  والتفاح  والرمان  كالبرتقال  الموسمية 
الدول  وبعض  وتركيا  ولبنان  مصر  من  تأتي  التي  وغيرها 
األخرى تتوافر اليوم في سوق البحرين بأسعار ال مثيل لها 
في المنطقة، مشيراً إلى أن الخضراوات كالطماطم والبطاطس 
التي  والشاحنات  السوق  في  مكدسة  فهي  والجزر  والبصل 

يتوالى وصولها بشكل يومي وبكميات تفوق حجم الطلب.
 ولوحظ وجود إقبال كبير من المتسوقين على السوق يوم 
أمس. وفيما يتعلق بسوق اللحم بالمنامة؛ فقد اطلع الوزير 
على الكميات المتوافرة من هذه المادة األساسية التي تدعمها 
البحرين  أكد مدير عام شركة  إذ  الدنانير،  الحكومة بماليين 
للمواشي إبراهيم سلمان استقرار الحركة في السوق وتوافر 
في  سواء  والمستهلكين  للمتعاملين  المطلوبة  الكميات  كل 
الكبرى  السوبرماركت  وأسواق  المحالت  في  أو  السوق 
المنتشرة في البالد، إضافة إلى المحالت الصغيرة والمنفردة 
تطلبها  التي  اليومية  باحتياجاتها  الشركة  تزودها  التي 

وتغطي الطلب في جميع مناطق البحرين.

وزير الصناعة خالل متابعته الحركة التجارية في البالد
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البوسطة... رائد الفن... الجنة المفتوحة والدرس الذي لن ينقضي

ولعل واحدة من أجمل الكتابات عن الراحل البوسطة، كان 
حواراً أجراه الفنان والكاتب المبدع عباس يوسف مع الراحل 
البوسطة أواخر العام 2009، نشره على ثالث حلقات. حلقات 
يوسف الحوارية قدمت سيرة ذاتية وكانت من أجمل ما كتب 
بالدرس  كاتبها ومعدها  الذي وصفه  البوسطة  الراحل  حول 

الذي ال نريد أن ينتهي. 
»الوسط« تنشر مقتطفات ليست يسيرة من تلك اللقاءات، 
ترك  الذي  الراحل  حياة  من  مهمة  مراحل  خاللها  من  تسرد 
بصماته ليس على الفن التشكيلي فحسب لكنه، بعبارة معد 
جدار  كل  على  واحدة  لوحة  »له  يوسف  عباس  الحوارات 

وبصمة على كل واحد من فناني اليوم«. 
تالمذة  أحد  من  شهادة  تضمنت  بمقدمة  يوسف  بدأ 
كان  الذي  الغضبان  عبدالجبار  الفنان  النجباء،  البوسطة 
والذي  اإلعدادية  ثم  االبتدائية  المرحلة  في  للبوسطة  تلميذاً 
بـ »جنة مفتوحة  البوسطة  الفنية مع  التربية  وصف حصة 

على كل شيء ال نتمنى انقضاءها أبداً«. 
يبخل  ال  الذي  والمعلم  الفنان  البوسطة  أحبَّ  الغضبان 
على تالمذته بأي دعم مادي أو معنوي والذي كان يستقبله 
وباقي المهووسين بالفن من زمالئه في بيته عصراً »لنسمع 
نصائحه وأحاديثه الجميلة عن تاريخ الفن وإنجازات عصر 
بالنسبة  البوسطة،  أعمالنا«.  الفنية على  النهضة وتعليقاته 
إلى الغضبان، لم يكن مدرساً فقط بل كان فناناً يجوب أجواء 
المدرسة يبحث عن مساحة بيضاء يرسم عليها، يهبها الحياة 

لوناً وخطاً«.
الذي  البوسطة  مع  حــواره  إلى  يوسف  انتقل  بعدها 
استعرض فيه شيئاً أشبه برواية السيرة الذاتية عبر مراحل 
بيت  عن  تحدث  األولى  التربة  عنوان  وتحت  كفنان.  حياته 
البحر  أجواء  وعن  الرمان  رأس  منطقة  في  القديم  البوسطة 
وتأثيرات  واألخوال،  واألعمام  الجد  رزق  مصدر  كان  الذي 

لونه وما يحدث فيه من قصص عليه. 

العم سلمان األغتم
الحاج عبدالرسول  المرحوم  إلى عمه  البوسطة  ثم تطرق 
الذي كان يعشق الفن ويقتني لوحات الفنان الفطري المرحوم 
أعماله و»سمتريتها«  بدقة  يمتاز  الذي  األغتم  األصم سلمان 
مستقيماً،  كان  إذا  إالّ  يقبله  ال  ما  خطاً  وضع  إذا  إنه  بمعنى 
وكان  الفرشاة،  من  بدالً  للدقة  الخيط  يستخدم  كان  ولذلك 
القرن  خمسينيات  في  هذا  كان  البحرية.  السفن  يرسم 
الشاي  ألواح صناديق  على  ترسم  لوحاته  وكانت  الماضي، 
المستوردة من الهند بعد صقلها وصنفرتها. كانت رسوماته 

تشبه رسوم الفراعنة. 
مشوار  في  أثر  الذي  الوحيد  يكن  لم  عبدالرسول  الحاج 

البوسطة الفني، لكنه كما  أخبر يوسف، تأثر بعمِّه المرحوم 
الحاج علي الذي كان نجاراً. كان الحاج علي يصنع البراويز 
البراويز  تلك  كانت  فقد  البوسطة  إلى  وبالنسبة  الخشبية 

»ُتغّرى وتحّضر للرسم«. 
الزيتية  البوسطة يرسم باألصباغ  البراويز كان  على تلك 
الوحيدة  مساحته  تكن  لم  البروايز  لكن  )البويه(،  العادية 
للرسم، كان فحم المطبخ وجدران البيوت المصبوغة بالجص 

»بمثابة ألواح أو جداريات مفتوحة أرسم عليها«. 

إغراء األمكنة
وكما يتذكر البوسطة فقد كانت والدته تخشى على صحة 
محيط  يغريه،  كان  شيء  كل  لكن  الرسم،  كثرة  من  عينيه 
وقصاصو  الغوص  موسم  حيث  الرمان  رأس  وبيئة  المنزل 
للفنان  أوحت  إثراء  عوالم  يوسف،  يذكر  كما  كلها،  الحصى 
كزخارف  وتفاصيلها،  خصائصها  بكل  لوحاته  في  فجسدها 
البيوت وأشكال الجدران المبنية من الطين المخلوط بالتبن 
»الشيلة  الشعبية  النساء  مالبس  جانب  إلى  األغنام  وشعر 

والعباية والمشمر والبخنق«. 
كلها »كانت مادة غنية للتعبير لجهة ألوانها وأشكالها وما 
تعطي  األشكال  هذه  كل  ذاتها،  المرأة  على  آثار  من  تتركه 
حركة  وتعطيك  األلوان  في  تبايناً  وظاًل،  ضوءاً  شفافية، 

راقصة في اللون والظل وكلها تصب في محور جميل«.
أجواء  في  لكن  بدقة  الرسم  البوسطة  تعلم  المدرسة  في 
لنا  الفرصة  لم تكن تربوية صحيحة »لم تتح  بأنها  وصفها 

كأطفال للتعبير عن مشاعرنا الطفولية، عن براءتنا«.
الرسم  بدءا  السني،  قاسم  أحمد  بالمرحوم  التقى  حين 
خاصة  عالية  جودة  ذات  األلوان  كانت  الوقت  ذاك  »في  معاً 
في  وشاركا  بالمدرسة  الرسم  لجمعية  انضما  المائية«. 

مسابقات الرسم. 
استمر الحال كذلك حتى المرحلة الثانوية »في هذه المرحلة 
تعرفنا على األلوان الزيتية وطرق التحضير من خالل مرسم 
منهم  أذكر  الطالب  من  مجموعة  كنا    )...( الكبير  المدرسة 
البستكي، وخميس الشروقي، صالح  العريفي، وأحمد  راشد 

باصره، والمرحوم ناصر اليوسف. 
باأللوان  وكذلك  ورق،  على  المائية  باأللوان  نشتغل  كنا 
جميع  يشمل  عام  سنوي  معرض  يقام  كان  وقتها  الزيتية، 
المواد الدراسية، في العام 1959 أقيم هذا المعرض وأنجزنا 
البحرين،  باب  رسمت  فأنا  البحرين  بيئة  من  واقعية  أعماالً 
وقد اقتنت شركة بابكو هذه األعمال ووضعتها في روزنامه 
وأعطي كل منا مبلغا أظن أنه تسعين 90 روبية والتي تعد 

وقتها مبلغاً ال بأس به« 

أسرة هواة الفن
ويواصل المرحوم البوسطة حديثه ليوسف إذ يقول »بعد 
والمرحوم  أنا  مباشرة   ،1962 العام  المدرسة  من  تخرجنا 
وراشد  العريض  وعبدالكريم  اليوسف  وناصر  سوار  راشد 
عبدالمنعم  شقيقي  والمرحوم  يعروف،  وسلطان  العريفي 
البوسطة وكامل بركات وإسحاق خنجي إلى جانب الشاعرة 
إيمان أسيري والتي كانت أول بحرينية تشارك معنا في عالم 
الفن التشكيلي، انضممنا ألسرة هواة الفن، التي كانت تضم  

وقتها المسرحيين والموسيقيين والتشكيليين«.
»أسرة هواة الفن« تطورت فيما يعد إلى جمعية البحرين 
إلى  رفاقه  من  وبعض  البوسطة  انضم  المعاصر.  للفن 

عضويتها. 
كما  البوسطة  عبدالكريم  مذكرات  من  الثانية  الحلقة  في 
المستشار  فرشاة  نافذة على  البوسطة  فتح  ليوسف  رواها 
المعاصر.  الفن  وبجمعية  الفن  عالقته  عن  وتحدث  بلغريف 
قال، إن بلغريف تخّوَف من »الفن المعاصر« فعطل تأسيسها 
وقتها سكرتيراً  يعمل  كان  الذي  الزيرة  المرحوم سعيد  لكن 
لدى المستشار تدخل مطمئناً إياه قائاًل »هؤالء ال يشتغلون 

بالسياسة«!
بجماعة  أسماه  ا  عمَّ الحديث  إلى  البوسطة  انتقل  بعدها 
في  الفنانين  من  مجموعة  نخرج  »كنا  يقول:  الطلق،  الهواء 
وكريم  أنا  الطبيعة،  على  للرسم  الماضي  القرن  ستينيات 
اليوسف  وناصر  العريفي  وراشد  سوار  وراشد  العريض 
تخطيطات  نرسم  عبدالصالح،  أسامة  بعد  فيما  بنا  والتحق 
من  الكثير  رسمنا   )...( الحارات  وفي  الشعبية،  المقاهي  في 
المواقع، ساحل الدراز، قرية بني جمرة، سماهيج والمحرق، 
وكنا نتعرض لبعض المشكالت مع أهالي القرى ال تخلو من 
الطرافة واالستغراب )...( كانت تصلنا ردود األفعال من قبيل، 

أنكم تتعرضون ألعراضنا أو أنكم )تغزون بيوتاً(«.
وواصل »بعد تأسيس تلفزيون البحرين ظن أهالي القرى 
هذه أننا نرسم نساءهم وبناتهم لعرضها على التلفزيون، إالّ 
أنه بالتفاهم وتوضيح مقاصدنا »الفنية الطيبة« )...( ظهرت 

طيبة األهالي وتواضعهم وبدأ الترحيب بنا وضيافتنا«.
للطبيعة  ورسمنا  خروجنا  من  »استفدنا  البوسطة  وقال 
بمستوى  فني  جو  هناك  يكن  لم  الوقت  ذاك  ففي  مباشرة 
الطموح، مثل أكاديمية فنون، أو لوحة مرسومة بالمواصفات 
مشاهدتها،  يمكنك  ما  مكان  في  موضوعة  عليها  المتعارف 
ما حفزنا  التي كانت متوافرة، هذا  الفطريين  بخالف لوحات 
على العمل )الرسم( بجد ألجل فعل يصبح ذا قيمة تاريخية، 
الذي  البحث  بمثابة  تكون  ما  موضوعة  في  فكر  منا  فكل 
الموضوعات ذات صلة باإلنسان مثل  يشتغل عليه، وأغلب 
أي  ونسمعها،  لنا  ُتْحكي  كانت  التي  واألساطير  القصص 
وأم  حمار  كأم  موضوعات  رسمت  إذ  والتراثية؛  الفلكلورية 
الخَضر والليف، هذه الموضوعات ساعدتنا كثيراً على إنتاج 

لوحة ذات صبغة تاريخية«.
بعدها تحدث البوسطة عن معرض كرايرز الذي أقيم العام 
1969 وجال بعض الدول العربية واألوربية وكان بمشاركة 
وناصر  سوار  وراشد  السني  حسين  هم  فنانين  ثمانية 
وعبدالكريم  يعروف  وسلطان  العريفي  وراشد  اليوسف 
هذا  في  المحروس.  وعباس  البوسطة  وعبدالكريم  العريض 
المعرض شارك البوسطة بأعمال تناولت موضوعات السفن 
النقاد  أحد  كتب  »وقتها  النعيم  منطقة  في  رسمتها  التي 
السوريين عن لوحاتي أن هذا الفنان أجاد الجانب التعبيري«. 

من  يتمكنون  ورفاقه  جعله  المعرض  إن  البوسطة،  قال 
كيف  الفنان،  يختزل  كيف  »تعرفنا  المعاصرة  اللوحة  رؤية 
على  يحاسبها  أو  نفسه  يحكر  أن  دون  يرسم  وكيف  يجرد 

تفاصيل دقيقة أو في نسب معينة«. 
حين  بحيث  قراءة  للوحة  تكون  أن  على  »عملنا  ذلك  بعد 

يشاهدها المتلقي يدرك بإحساسه أنها تمثل أمراً ما« 

جمعية الفن المعاصر
المعاصر من  الفن  كان للبوسطة دور محوري في جمعية 
العام  وحتى   1971 العام  منذ  فيها  الفنية  مشاركته  خالل 
1987 في تأسيس اللجنة الثقافية وأنشطتها العامة المتمثلة 

في معارضها المحلية والخارجية بمعية عدد من الفنانين.
البوسطة  عن  تحدثوا  من  جميع  عليه  أجمع  ما  أهم  لعل 
ال  الجميع.  مع  الطيبة  بعالقات  يحتفظ  فناناً  رجاًل  كونه 
عباس  مع  حديثه  في  وهو  عداوات  وال  شخصية  خالفات 
يوسف يقول: »كنت دائم التمنى بأن يكون الخالف فكرياً ال 
خالفاً شخصياً، ألن الخالفات الشخصية تفسد للود قضية في 

حين الخالف الفكري يولد إبداعاً«. 
وواصل »تصور لو أن جيل الرواد وما أعقبهم من فنانين 
األحسن،  إلى  الحسن  من  االنتقال  همها  واحدة  خلية  شكلوا 
المفترض  من  كان  ما  وهذا  ذاتي وجماعي،  نقد  لدينا  لتوافر 
الفنون،  ومدارس  معاهد  غياب  وأخرى  بصورة  يعوض  أن 
النظري  الجانبين  ويثري  الفكر  سيولد  من  هو  وبالتالي 

والعملي في مجال الفنون«.
البوسطة  عبدالمنعم  المرحوم  الفنان  شقيقه  حضور  عن 
وكهم  وزميل  »كأخ  قال:  الغياب،  بعد  تركه  الذي  واألثر 
يحضر  بدأناه،  الذي  الدرب  على  ماش  أنا  مازلت  مشترك، 
دائماً من خالل تلك النقاشات المتعلقة بالفن، بخروجنا سوية 
هو  أعمالنا،  يجمع  كان  الواحد  البيت  الطبيعة،  على  للرسم 
والتجريدية  التعبيرية  إلى  أميل  وأنا  التشخيص،  إلى  يميل 

أكثر، كنا دائماً مع بعض«.
أنا   - »بدأنا  قال:  الحسينية  المواكب  في  الرسم  عن 
والمرحوم عبدالمنعم البوسطة - الرسم للمواكب الحسينية 
منذ الستينيات رأينا أنه ال بد من تكوين قراءة مغايرة لآلخر، 
بجوار خطاب المنبر ومختلفة أيضاً عنه، أي تحويل خطاب 
لجميع  مقروءة  اللغة  هذه  وتكون  تشكيل  لغة  إلى  المنبر 
فئات البشر وللكبير والصغير ولجميع المستويات، ولكون 
المذهبي،  الجانب  عن  بعيداً  عظيماً  تراثاً  الحسيني  التراث 
أن  في  يتمثل  الجانب  هذا  اإلنساني  جانبه  من  إليه  ننظر 
اإلمام الحسين إنسان ينشد الحق وتحقيقه لإلنسانية جمعاء 
أن نوصل  ارتأينا  للحق.  الدعوة  في  الرواد  من  واحداً  ويعد 
هذه الرسالة من خالل الرسم، يتعرفون على أهدافه من خالل 
هذا  وراء  يسير  الناس  من  الحشد  هذا  وكأن  الفني،  العمل 
ودعوته  اإلنسان  هذا  إلى  إعالن  عن  عبارة  هو  الذي  الرسم 

وثورته«.
وعن عالم الخزف قال: »الخزف عالم واسع لسبب دخول 
هذا  والكيميائي  الفيزيائي  الجانب  فيه،  أمور  عدة  وتداخل 
بحاجة  االحتواء  هذا  كل  والتكوين،  البناء  عملية  جانب  إلى 
إلى بحث دائم ومتواصل وعليه هو بحاجة إلى فهم من حيث 
القيمة الفنية والجمالية بعيداً عن النفعية المباشرة، فعملت 
كما  تتحدث  لغة  إلى  هذا  التطبيقي  الجانب  تحويل  على 

يتحدث بها اللون والشكل في الوقت ذاته.

§بيروت - جورج جحا 

] في مجموعة الشاعرة أسماء الحاج »إيقاع الكعب العالي« ما يمكن أن يوصف 
بأنه تزيين لفعل الزمن ومسيرته في النفس والجسد ومحاولة ستر عمله فينا بشكل 
أو بآخر. والتزيين ال يستر فحسب بل ربما ساعد على تهدئة النفس وقام بعملية 
الحاج مسكونة بحزن عميق حتى حين  لها ولو في شكل مؤقت. وقصائد  إنعاش 
ال تتحدث عن األحزان بشكل مباشر. جاءت المجموعة في 160 صفحة متوسطة 
والتوزيع  للنشر  بيسان  دار  عن  قصيدة وصدرت   43 نحو  على  واشتملت  القطع 

واإلعالم في بيروت. 
ان وتخرجت من قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة  أسماء الحاج ولدت في عمَّ
بيرزيت في رام اهلل. وحصلت على ماجستير في األدب العربي من جامعة بيروت 
العربية. وهي تعمل حاليًا في قناة القدس الفضائية / بيروت كمقدمة أخبار وبرامج 
سياسية وثقافية.  وصدر لها سابقًا مجموعة باسم »أشد وجعًا من الماء«. القصيدة 
الذات وما يشبه رؤية  المرآة« تبدو كأنها وسيلة خلوة مع  المسماة »أمام  األولى 
ثاقبة تخترق المسام إلى داخل النفس وهي في الوقت نفسه غير مخدوعة بكل ما 

يخفي أو يجمل. إنها نظرة عبر الزمن وتراكم تجارب في الحياة. 
تقول الشاعرة: »أمام المرآة تنتصب قامتها/ ترى ما ال يراه الرفاق/ تسدل ستائر 

الشعر المهمل/ تتمتم بالنبرة المعهودة/ تخرج ذاك الظل من عتمته/ إلى متى يظل 
الوجع راكداً على سطح الذاكرة؟/ من أين للندوب تلك القدرة على البقاء؟/ متى تزول 
تملّح  الماء/  تستنطق  »حورية  بقولها:  القصيدة  وتختم  الوردة؟«  من  الشوك  بقايا 
رغيفها كجوع المساء/ ترمي السماء بمخلب عينيها/ أحمر الشفاه حزين/ والمشط 
مل العتاب/ والجسد ما عاد يغريه الغياب /يطل كل يوم من عين المرآة/ على امرأة 
ترسم بكحلها عينًا على غدها/ توسع بابتسامتها أحالمًا صغيرة/ تستعيد أنوثتها 

بالعطر/ ترتدي الكعب العالي/ لعلها تسترد إيقاع القلب المهزوم«. 
وفي قصيدة بعنوان »إيقاع الكعب العالي« تجمع الشاعرة بين صورة هذا الكعب 
الذي استحال إلى ما يشبه الرمز من جهة وصورة الحياة نفسها التي يسعى هذا 

الرمز إلى إعطائها شيئًا من التزيين من جهة أخرى. 
اللحن  يعزف  أوتاره/  القلب  يدق  العالي:/  القلب  إيقاع  »على  الشاعرة:  تقول 
المكتوم/ يثبت أوتاده في شفق الشوق/ ألنثى ترسم بالخطوات وشمًا/ على ظهر 
االنتظار/ ضراوة  لذة  الموعد/  ذاكرة  للساعة  تعيد  الطريق/  ينساها  ال  الوقت/ كي 
الرجاء/ طيش الحب... »على إيقاع الكعب العالي:/ اطمئن إلى انوثتي/ يغريني المسير/ 
أسترد ثمن الغياب/ أرد للورد كرامة العطر/ أدوس خيبتي/ أغوي عقارب الوقت/ 

أسير برفقة قلبي/تيك تاك/ تيك تاك/ تيك تاك«.
عنوان  حملت  قصيدة  في  مؤثراً  تعبيراً  لها  تجد  العمر  أيام  ومرور  السيرورة 

»أرجوحة« حيث نكاد نلمح قافلة األيام في مسيرها وفي فعلها بنا أيضًا. 
هنا تقول الشاعرة: »مرت ثالثون قاحالت/ يضرم صداها مشاعل الجسد البالي/ 

الغياب/  في خاصرة  المغروس  الوجع/  على  النافذة  فتحت  كلما  الفناء/  يلوم رغبة 
األحزان  عن  أحدثها  العتيق/  بيتي  مدخل  عند  شجرة/  ذراع  على  أتأرجح  أراني 
بفصاحة األم/ برقة األنثى/ عند اكتمال السحر.. »أحيانا تساورني رغبة/ في العشق 
أخشى صفعة  فال  بظله/  ظهيرتي  أشد  بظهر رجل/  قامتي  تنتصب  أن  من جديد/ 

الحياة«.
نفوسنا مكان  في  لهم  كان  الذين  والناس  اآلفلة  والذكريات  األيام  استرجاع  أما 
فتعبر عنه الشاعرة في قصيدة حملت عنوان »رؤية«. تقول الشاعرة معبرة بإيحاء 
عن حاالت من االفتراق وعن الحب الذي يعوض عن كثير من حاالت البعد والفقد: 
وهديل  الحمامة/  طوق  في  المقفرة/  المخادع  عند  الغياب/  منحدرات  في  »أراك 
الليل/  قناديل  على  الحب/  يسترقان  عاشقين  أمام  قديم  وجه  في  أراك/  الرسائل/ 
حين أصل شفير األمنيات/ وألقي نفسي من العمر الثالثين/ ويكتب لي حب جديد«. 
فردوسًا  يشبه  ما  إلى  وحنين  وافتقاد  حزن  اهلل«  رام  إلى  »حديث  قصيدة  في 
مفقوداً ونفس تنوء بأثقال الحياة وكل ذلك في صور موحية تحمل إلى النفس غبش 
أمسيات يغلفها الحزن. تقول: »سآتيك غداً/ في ظهري انحناءة حزينة/ في صوتي 
قافيتها سنوات  الظل/ أحمل لك قصيدتي/  أمام  الشمس  انكسار  الموال/  قشعريرة 
النسوة المقهورة /بحرها العجز والبال الطويل/ ال فرق بين الوزن والقافية/ كالهما 
يستند على الوجع... »سآتيك غداً/ انفض عني احتضاري فيك/ نعاس الضجر/ عادتي 
بوشوشة المساء/ القمر ورغيف النساء/ نجمتي وجمرة القلب /تطفيء وجع الجليد/ 

كلمتني الغربة عنك«.

الفنان عباس يوسف

أسماء الحاج وتزيين فعل الزمن ومسيرته

§الوسط - محرر فضاءات

البحرين  الفنية والتشكيلية في  الحركة  السبت )17 ديسمبر/كانون األول 2011(، فقدت  ] يوم 
الذي يعد أحد أهم رواد  البوسطة،  البحريني عبدالكريم  التشكيلي  الفنان  واحداً من أهم رجاالتها، 
وكذلك  تجربته  إلى  خصوصًا  الخزفي  والنحت  الخزف  دمج  الذي  البحرينية،  التشكيلية  الحركة 

الطباعة بشتى أنواعها وطرقها.
واختلفت  المقاالت  تنوعت  مماته،  وبعد  حياته  في  األقالم،  من  الكثير  كتبت  البوسطة  بشأن 
التوجهات لكن أجمع الجميع على أن البوسطة فنان استطاع أن يخلق لنفسه عالمًا خاصًا ومميزاً 

لما يمتلك من مفردات شكلية ولونية ورموز خاصة به. 

الراحالن الشيخ عبدالعزيز بن محمد والفنان البوسطة
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َكَفى!
] يكفِي..

ما ُعدت أحَتمل!
د.. القلُب يتنهَّ

أنَفاِسي بَدأت تتوقف..
دموِعي َصارت تَنَزف 

آهاتِي تُمُد األَيادِي!
إنني أنتَظرَك... َف أيَن أنت؟

َهل نَسيتَني حًقا؟
وَتاه تفكيُرَك في أخرى!

َهاك روِحي وُعد بيَن أحَضانِي!
مازلُت أشَتاُقك..

لحروفِك وأنَساَمك 
وشجوِن تَعابير عينيَك!

صَدى الزهور التِي منَك وألجلِي...
لَم رَحلَت اآلن، وأَنا ُكلي َحاَجة لَك؟

   

إسراء سيف

»السوق الشعبي« تحت الضوء
السوق  هذا  تزور  عندما  جميلة  لحظات  من  يالها   [
الشعبي بمنطقة مدينة عيسى هذا السوق الفريد من نوعه 
في البحرين من النوع التراثي الذي يحتوي على سلع قديمة 
قديماً  مضت  قديمة  بأحداث  وُتذكرنا  ذكريات  على  تحتوي 
في بحريننا الحبيبة، بل تذكرنا بمتعة الطفولة البريئة فهذا 
فئة  تناسب  السوق يحتوي على بضاعة جديدة ورخيصة 

كبيرة من المواطنين.
بمثابة  أصبح  بل  فقط  السلع  لبيع  ليس  السوق  هذا 
بأنواعه  والحمام  الطيور  من  أنواع  لعدة  مصغرة  حديقة 
إضافة  آخر  مكان  في  تواجدها  الصعب  من  التي  النادرة 
إلى أنواع نادرة من الحيوانات األليفة التي ال يستطيع أحد 
أطفاله  األب يصطحب  فترى  أخرى،  أماكن  في  أن يشاهدها 
وتلك  الجميلة  الطيور  تلك  مشاهدة  على  ومصّرين  فرحين 
الكبير من  الحيوانات األليفة الجميلة ومشاهدة ذلك الحشد 
هؤالء  معظم  وإن  البيع  عملية  على  يشرفون  وهم  الناس 
شراء  على  األب  فيجبر  خالية  بأيادٍ  يخرجون  ال  األطفال 
أخي  تنسى  فال  ذاته  الوقت  في  والجميلة  الرخيصة  الهدايا 
بين  يقتنون  األكارم  المواطنين  من  فئة  هناك  بأن  القارئ 
بضائعهم تلك الهواية التراثية القديمة بجمع عدد هائل من 
أدوات  من  طويلة  فترة  منذ  انقرضت  التي  القديمة  السلع 
إلكترونية وأواني منزلية قديمة ووثائق تاريخية ذات قيمة 
أناس  فتجد  التاريخية  قيمتها  الهاوي  هذا  ويعرف  عالية 
أجانب من خارج البحرين يترددون على اقتنائها التي تحافظ 

على تاريخ قديم. 
الرجل  ذلك  البحرينيون  الهواة  الباعة  هؤالء  أهم  ومن 
الصالح الذي عمل جاهداً وسهر الليالي على جمع المقتنيات 
التراثية وكانت بمثابة هواية بسيطة ومحببة لديه فبمرور 
عليه  يطلق  الرجل  وهذا  مربحة  تجارة  إلى  تحولت  الزمن 
التقدير واالحترام هذا الرجل  )عبداهلل الشعبي( يستحق كل 
تاريخ  عن  أحاديثه  إلى  وتستمع  معه  تجلس  عندما  الذي 
ال  الشيقة  والمعلومات  الجميلة  الموسوعة  تلك  البحرين 

تستطيع أن تفارقه. 
في  األماكن  أهم  من  أصبح  الشعبي  السوق  هذا  وللعلم 
البحرين لكثرة زيارة السواح إليه وهو عبارة عن ملتقى بين 
األصدقاء فعندما تزوره فأنا على يقين بأنك ستالقي أصدقاء 
الطفولة وزمالء العمل يتجولون بين تلك المحالت البسيطة، 
المترددة عليه  فإنه فخر كبير بأن يتواجد من الشخصيات 
وأصبح الهدف هو لقاء أصدقاء العمر والترفيه عن النفس. 
بزيارة  واحدة  لمرة  ولو  بوقتك  استمتع  القارئ  أخي  فيا 
بسيطة لهذا السوق وندائي إلى من يهمه األمر بالنظر مرة 
أخرى واالهتمام وتسهيل أمور الباعة وعلى العمل بتخفيض 

الدفع الشهري فهم يستحقون ذلك.

   احتفاالت العيد الوطني...
بالعيد  البحرين  باحتفاالت  جميعاً  نشارك  أن  أروع  ما 
الرائع  المهرجان  األربعين، بل ونشارك في  المجيد  الوطني 

المحافظة  من  مبدع  بتنسيق  الرفاع  منطقة  في  أقيم  الذي 
الوسطى ألول مرة في هذه المنطقة وبحضور عدد غفير من 
المواطنين والمقيمين، لقد أثبت هذا المهرجان الذي اعتبره 
من أروع المهرجانات في البالد على أن هناك شعباً مخلصاً 
ومحباً للوطن، وعلى مدى التواصل والحرص على حضور 

هذا النوع من الوالء الصادق.
المقبلة  السنوات  أن تستمر في  اهلل عز وجل  وأتمنى من 
حتى نستطيع أن نعبر ولو بالقليل عن شعورنا الوفي بهذه 
اهلل  يدومها  أن  نتمنى  التي  قلوبنا  على  العزيزة  المناسبة 

علينا بالخير واألمان.
أن  اهلل  من  ونتمنى  العظيمة  المناسبة  بهذه  احتفلنا  لقد 
يديم علينا نعمة األمن واآلمان وأن يحفظ البحرين وقيادتنا 
إخوة  ونحن  المقبلة  األيام  علينا  يعيد  وأن  سوء  كل  من 
متحابون متماسكون متفانون في خدمة هذا الوطن الغالي، 
ونكرر شكرنا لمحافظ المحافظة الوسطى األخ العزيز مبارك 
من  مشكوراً  به  قام  الذي  الكبير  الجهد  هذا  وعلى  الفاضل 
الكرام  الرفاع  منطقة  أهالي  قلوب  في  الفرحة  وزرع  تنظيم 
وال ننسى قسم العالقات العامة بمبنى المحافظة الذي أثبت 
للجميع بتواصله مع الجميع والشكر إلى الفريق القائم على 

تنظيم هذا المهرجان الرائع. 
هنيئاً لكم جميعاً وحفظ اهلل البحرين من كل سوء.

صالح بن علي

اإلصالح السياسي
اإلعالم.  وسائل  عبر  كثيراً  السياسي  اإلصالح  يتردد   [
ولكن  االستخدام  وكثيرة  شائعة  سياسية  كمفردة  وهو 
معانيها ومفهومها قد ال يكون واضحًا لدى الكثير من األفراد. 
وليس  المعالم،  واضح  غير  مفهوم  اإلصالح  أن  ذلك  وسبب 
الخطاب  في  يستخدم  المفهوم  هذا  أن  عن  فضاًل  حدود،  له 
السياسي للبرلمانيين والسياسيين وغيرهم، وبالتالي يختلف 
طبقًا  آخر  إلى  طرف  من  المفهوم  هذا  واستخدام  تفسير 

لمنظوره الخاص. 
والسؤال في البداية؛ ماذا نقصد باإلصالح السياسي؟

تتضمن  متواصلة  عملية  عن  عبارة  السياسي  اإلصالح 
نحو  التغيير  تحقيق  تضمن  معينة  وسياسات  إج��راءات 

األفضل خالل فترة زمنية غير محددة. 
السياسي.  لإلصالح  المبسط  التعريف  هذا  قلياًل  ولنشرح 
األحداث  من  سلسلة  يعني  فإنه  عملية  بكونه  يتعلق  ففيما 
األفراد  لتقييم  عادة  وتكون  تتوقف،  ال  التي  المتواصلة 
بها  فالمقصود  والسياسات  اإلج��راءات  أما  والمؤسسات. 
أو  قرارات  أو  قوانين  إصدار  خالل  من  بتغييرات  القيام 
مراسيم جديدة تساعد على تكوين واقع جديد في المجتمع. 
أن  رغم  على  األفضل،  إلى  اإلصالح  يقود  أن  هنا  ويشترط 
جميع  على  تعميمها  يمكن  ال  نسبية  مسألة  األفضل  الواقع 
تعدد  بحكم  ذلك  على  االتفاق  بمكان  الصعوبة  ومن  األفراد، 

وجهات نظر األفراد. 
والالفت في اإلصالح السياسي أنه يتم خالل فترة زمنية 
يمكن  حتى  زمنية  فترات  توجد  ال  أنه  بمعنى  محددة،  غير 
القول إن اإلصالح حدث في هذا المجتمع أو ذلك، والسبب أن 

اإلصالح يستغرق وقتًا طوياًل حتى تظهر نتائجه، وفي الوقت 
نفسه يعد عملية متواصلة ال تتوقف، ويرتبط تطورها بتطور 

المجتمع نفسه. 
السياسي  لإلصالح  المبسط  التعريف  هذا  تطبيق  تم  إذا 
التي  اإلصالحات  أن  سنجد  البحرين،  مملكة  تجربة  على 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  دشنها 
واالستفتاء  الوطني  العمل  ميثاق  بمشروع  خليفة  آل  عيسى 
وعقب   ،2001 شباط  فبراير/  منتصف  في  عليه  الشعبي 
التوافق  تم  ما  لتفعيل  التشريعات  من  سلسلة  في  البدء  ذلك 
الدستورية  التعديالت  أبرزها  الوطني  العمل  ميثاق  في  عليه 
هذه  ساهمت  وقد   .2002 فبراير  منتصف  في  تمت  التي 
الدستورية  المؤسسات  من  الكثير  إنشاء  في  التعديالت 
والمحكمة  )البرلمان(  الوطني  المجلس  مثل  والسياسية 
واإلدارية  المالية  الرقابة  وديوان  العامة  والنيابة  الدستورية 
ومجلس المناقصات والمجالس البلدية الخمسة، وغيرها من 
المؤسسات الدستورية، باإلضافة إلى إطالق الحريات العامة 
لألفراد ومنها الحقوق السياسية بإنشاء الجمعيات السياسية 
وتأسيس عدد من الصحف المحلية والسماح للمواطنين من 
والتشريعية،  البلدية  االنتخابات  في  بالمشاركة  الجنسين 

وحق التعبير عن الرأي والتجمع... إلخ. 
ننتقل لسؤال آخر، لماذا يتم اإلصالح السياسي في الدول؟ 

ولماذا يطالب به البعض؟ 
أسباب اإلصالح السياسي متعددة، ولكنها تتعلق بالتغيير 
نحو األفضل. فعندما يتم اإلصالح السياسي عادة ما يرتبط 
تغيير  في  األطراف  من  مجموعة  بين  والقناعة  بالرغبة  ذلك 

إحداث  خالل  من  أفضل  مختلف  وضع  إلى  الراهن  الوضع 
اإلصالحات. 

باإلصالح  المتعلقة  للغاية  المهمة  األسباب  من  أيضًا 
السياسي أنها تتيح المجال أمام مزيد من الحريات، وتعزيز 
لألفراد  وتتيح  والواجبات،  الحقوق  على  القائمة  المواطنة 
على  تساعد  كما  مصالحهم.  وحماية  مطالبهم  عن  التعبير 
بشكل  السياسي  االستقرار  من  مرتفعة  درج��ة  تحقيق 
ذلك  إلى  وباإلضافة  الطويل.  المدى  على  وخاصة  تدريجي، 
فإن اإلصالح يساعد على خلق شراكات بين جميع األطراف 
في المجتمع سواء كانت نخبة حاكمة، أو جماعات إثنية، أو 
المدني،  المجتمع  مؤسسات  أو  سياسية،  وقوى  جمعيات 
وتضمن أن يكون لجميع هذه األطراف دور في صنع القرار 

وتقييمه. 
اإلصالح يرتبط بالتغيير، ولكن من المهم أن يتم اإلصالح 
ضمان  ذلك  من  والهدف  مستمر،  وبشكل  تدريجي  بشكل 
من  إذ  اإلصالحات.  وراء  من  واألمني  السياسي  االستقرار 
الطبيعي أن تواجه المجتمعات التي تشهد إصالحات سياسية 
المجتمع لهذه  تحديات كثيرة تتعلق بعدم استيعاب مكونات 
تجاه  معينة  نظر  وجهات  لها  تكون  أن  أو  اإلصالحات، 
اإلصالحات  في  االستمرار  يتطلب  الذي  األمر  اإلصالحات، 
التدريجية، إذ ال يمكن أن يقبل المجتمع اإلصالحات السياسية 
بشكل سريع بسبب اختالف اآلراء والمصالح، ويمكن معالجة 

ذلك من خالل المزيد من اإلصالحات ومواصلتها. 
مدى  السياسي  اإلصالح  بشأن  تثار  التي  المسائل  من 
خطوط  هناك  كانت  إذا  وما  نفسه،  لإلصالح  حدود  وجود 

حمراء؟ 
لإلصالح،  معينة  حدود  توجد  ال  اإلصالح  عملية  خالل 
ولكن المجتمع نفسه عادة ما يرسم حدود اإلصالحات طبقًا 
ميثاق  أن  نجد  ولذلك  المجتمع.  لخصائص  وطبقًا  لظروفه 
الوطنية  الثوابت  من خالل  اإلصالحات  رسم  الوطني  العمل 
التي تم إقرارها في االستفتاء الشعبي، وهي ما تم االلتزام بها 
إلى  باإلضافة  الحقًا.  أجريت  التي  الدستورية  التعديالت  في 
ذلك فإن الدستور حدد الكيفية التي يتم عبرها إجراء التعديل 

لحدود اإلصالح السياسي بشروط واضحة ومكتوبة. 
المتعلقة  المرئيات  من  الكثير  طرح  الوطني  التوافق  حوار 
أكدته  ما  وهو  السياسية،  اإلصالحات  من  المزيد  بإجراء 
تم  التي  المرئيات  بهذه  التزامها  وأعلنت  السياسية  القيادة 
البدء في تنفيذها من خالل تعديل السياسات الحكومية، وفي 
الوقت نفسه إعداد مشروعات القوانين الالزمة لتنفيذ حزمة 
قريبًا.  البالد  تشهدها  أن  يتوقع  جديدة  سياسية  إصالحات 
ومن المتوقع كذلك أن يتم إجراء تعديالت دستورية من قبل 
تعدياًل في شكل  الشورى والنواب تتضمن  أعضاء مجلسي 
السلطتين  بين  العالقة  وكذلك  )البرلمان(،  التشريعية  السلطة 

التشريعية والتنفيذية )الحكومة(.
اإلصالح السياسي عملية مستمرة، ويجب أن تستمر ألنها 
من  حالة  أو  أزمة  أي  تجاه  مجتمع  أي  في  األمان  صمام 
عدم االستقرار األمني والسياسي. كما تحافظ على مكونات 

المجتمع من خالل تعزيز الوحدة الوطنية.

 معهد البحرين للتنمية السياسية

] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى زينب عبدالرحمن، عن 
اليوم  الثرى  جثمانها  وسيوارى  عامًا.   50 ناهز  عمر 
)األحد( بعد صالة الظهر في مقبرة الحد. ُتقبل التعازي 
منزل  في  وللنساء  الحد.  في  الحمد  صالة  في  للرجال 
مجمع   1015 طريق   268 رقم  البوعينين  عبدالعزيز 

110 الحد.
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تونس تقر موازنة بقيمة 22.9 مليار دينار للعام 2012

 31( السبت  أمس  لألنباء  إفريقيا  تونس  وكالة  قالت   [
ديسمبر/ كانون األول 2011( إن تونس أقرت موازنة بقيمة 
 2012 للعام  دوالر(  مليار   15.817( دينار  مليار   22.935
نسبتها  بزيادة   2011 في  دينار  مليار   21.33 مع  مقارنة 

7.5 في المئة. 
وتتضمن الموازنة توقعات لنمو اقتصادي نسبته 4.5 في 
المئة في 2012 ارتفاعا من نمو هزيل لم يتجاوز 0.2 في 
العام  موازنة  وتشمل  الحالي.  العام  تقديرات  بحسب  المئة 
القادم 5.2 مليارات دينار لإلنفاق التنموي مقارنة مع 13.5 

مليار العام الماضي. 

زين  السابق  الرئيس  أجبرت  قد  شعبية  انتفاضة  كانت 
العابدين بن علي على مغادرة البالد في يناير/ كانون الثاني، 
تجتاح  التي  العربي«  »الربيع  انتفاضات  شرارة  أوقد  ما 

الشرق األوسط. 
لكن االحتجاجات واإلضرابات التي أعقبت الثورة أجبرت 
السياح  عزوف  في  وتسببت  التوقف  على  الشركات  بعض 
من  كبير  جزء  في  تونس  عليهم  تعتمد  الذين  األجانب 
التي  باالنتخابات  اإلسالمي  النهضة  حزب  وفاز  إيراداتها. 
سياسات  باتباع  الحزب  قادة  وتعهد  الثورة  عقب  جرت 

االقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص.

هامش ربح برميل النفط المكرر وصل إلى 2.8 دوالر 

»بابكو« تمنح الموظفين عالوة شهرين بعد تحقيقها أرباحًا عالية في 2011

النفط  لتكرير  الصافي  الربح  هامش  أن  ذكر  كما 
إلى  لم يصل  األفضل، ولكنه  العام 2011 هو  في  كان 
المملوكة  الشركة،  حققته  الذي  القياسي  المستوى 
والتي   ،2008 العام  في  البحرينية،  للحكومة  بالكامل 
تعتبر أفضل سنة بالنسبة إلى صناعة النفط وتكريره.
ربحية  مؤشر  فإن  عام،  »بشكل  المحروس  وقال 
برميل  كل  لتكرير  الصافي  الربح  هامش  هو  »بابكو« 
واحد من النفط، إذ إن بابكو عملت هامشا للتكرير في 
العام 2011 أفضل من العامين السابقين، وهما 2010 
و2009«. وأضاف »أفضل هامش لتكرير النفط كان في 
العام 2008، و2011 كان هو العام الثاني الذي يتم فيه 
تحقيق هامش ربح مرتفع، وأن أداء بابكو كان ممتازا. 
الصناعة  في  القياسي  الرقم  هو   2008 العام  كان 

النفطية بأكملها«.
في  مسئولين  ولكن  أرقام،  ذكر  المحروس  ورفض 
المكرر  النفط  لبرميل  الربح  أن هامش  بينوا  »بابكو« 
دوالر   2,8 بلغ   2011 العام  في  الشركة  حققته  الذي 
في  تقريبا  المئة  في  واحدا  بلغ  ربح  بهامش  مقاربة 

العام 2010.
وتستورد البحرين نحو 200 ألف برميل يوميا من 

لتصفيته  السعودية  العربية  المملكة  من  الخام  النفط 
في المصفاة التي بنيت في العام 1936. كما يتم ضخ 
النفط الخام المستخرج من الحقول البرية في البحرين 
برميل  ألف   45 نحو  اآلن  يبلغ  والذي  المصفاة،  إلى 

يوميا. 
أما حصة البحرين من حقل أبوسعفة البحري الذي 
والبالغة  السعودية،  مع  مناصفة  ملكيته  في  تشترك 
في  مباشرة  تسويقه  فيتم  يوميا  برميل  ألف   150

األسواق الدولية. 
على  سيحصلون  الموظفين  أن  المحروس  وبين 
عالوة شهرين بسبب األداء الممتاز للشركة، التي تقوم 
والتي  المملكة،  في  الوحيدة  النفط  مصفاة  بتشغيل 
يوميا.  برميل  ألف   270 نحو  اإلنتاجية  طاقتها  تبلغ 
تعد دعامة رئيسية لالقتصاد  التي  بابكو،  ويعمل في 

الوطني، أكثر من 2800 موظف.
على  يحصلون  »الموظفين  أن  المحروس  وشرح 
في  النظام  متميزا.  األداء  يكون  عندما  فقط  عالوة 
صافية  ارباحا  الشركة  تحقيق  عند  انه  يقول  بابكو 
شهر،  لمدة  عالوة  على  يحصلون  معين  مستوى  عند 
يحصلون  أعلى  معين  حد  إلى  األرباح  تصل  وعندما 

على عالوة شهرين. السقف هو عالوة شهرين«.
التنفيذي  الرئيس  وقد تقاعد المحروس من منصب 
للشركة ابتداء من اليوم األحد )األول من يناير/ كانون 
تعيين  وتم  عاما،   35 استمر  عمل  بعد   )2012 الثاني 
للرئيس  نائبا  ذلك  قبل  شغل  الذي  سميث،  جوردن 

التنفيذي، محله.
وبين وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن ضخ النفط 
الخام إلى المصفاة بلغ رقما قياسيا هذا العام وساهم 
في تغطية النقص الذي حدث في شهري فبراير/ شباط 
االضطرابات  خالل   ،2011 العام  من  آذار  ومارس/ 

السياسية، والذي بلغ 1,2 مليون برميل.
أن  تاريخها  في  بابكو  لشركة  يحدث  »لم  وأضاف 
حدث  كما  الخام  النفط  من  قياسي  رقم  بتكرير  قامت 
يوميا. تخطينا  برميل  ألف  بلغ 271  العام والذي  هذا 
الرقم المخطط له سابقا، وأن أرباح »بابكو« هذا العام 

ستكون أعلى من العام 2011«.
أن  بابكو  في  مسئول  ذكر  أخــرى  ناحية  ومن 
مشروع  وهي  البترول«،  »تطوير  شركة  مسئولية 
وشركة  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  بين  مشترك 
»مبادلة للتطوير« في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
أوكسيدنتال  العمالقة  النفطية  األميركية  والشركة 
تحت  ستكون  كوربوريشن،  بتروليوم   )Occidental(

مظلة بابكو من بداية العام الجاري.
البحرين  إنتاج  إلى مضاعفة  تطوير  وتهدف شركة 
من النفط تدريجيا إلى نحو 3 أضعاف ليصل اإلنتاج 
إلى مستوى 100 ألف برميل يوميا بعد 7 سنوات، عن 
طريق استعمال تقنية حديثة، والمحافظة على مستوى 

اإلنتاج حتى العام 2028.

§ المنامة - عباس سلمان

] أفاد الرئيس التنفيذي المتقاعد لشركة نفط البحرين )بابكو(، فيصل المحروس، بأن 
أداء الشركة في العام 2011 كان ممتازا، وأنها حققت هامش ربح صاف زاد عن العامين 
األداء  بسبب  شهرين  عالوة  على  سيحصلون  الموظفين  فإن  لذلك  ونتيجة  السابقين، 

المتميز.

عامل في شركة نفط البحرين )بابكو(

انخفاض حركة المسافرين عبر المطار في نوفمبر 8 %
§ الوسط - المحرر االقتصادي

حديثاً  نشرت  رسمية  بيانات  أظهرت   [
مطار  عبر  المسافرين  أعــداد  في  انخفاضاً 
تشرين  نوفمبر/  في  للشهر  الدولي  البحرين 
الثاني الماضي ليستمر بذلك الهبوط الشهري 
في عدد المسافرين منذ مطلع العام  المنصرم 
النشاط  حيث  من  سيئاً  أداًء  المطار  ليسجل 
فيه  تستعد  الذي   الوقت  في   2011 العام  في 
البحرين لمنح أضخم عقد في مشروع توسعة 

المطار.
وأوضحت بيانات شئون الطيران المدني أن 
أعداد المسافرين )تشمل القادمين والمغادرين 
بلغت  الماضي  نوفمبر  شهر  في  والترانزيت( 
نفسه  الشهر  عن  منخفضة  مسافر  آالف   709

من العام السابق بنسبة 8 في المئة.
انخفاض  إجمالي  المطار  يسجل  وبذلك 
 2011 العام  بداية  منذ  المسافرين  حركة  في 
المئة  المتاحة نحو 13 في  البيانات  حتى آخر 
أنهى  الذي  السلبي  الرقم  األرجح  على  وهو 
 31( السبت  أمس  انتهى  الذي  العام  المطار  به 

ديسمبر/ كانون األول 2011(.

بشدة  والسياحة  السفر  حركة  وتضررت 
بعد اندالع االحتجاجات في 14 فبراير/ شباط 
إلى  السفر  بشأن  تحذيرات  وإصدار  الماضي 

البحرين خالل هذه الفترة.
عدد  إجمالي  بلغ  فقد  البيانات  وبحسب 
ماليين   7 نحو   2011 بداية  منذ  المسافرين 
مسافر مقارنة مع 8.1 ماليين مسافر في العام 

.2010
وبلغ عدد القادمين في خالل في شهر نوفمبر 
المغادرين  356 ألف مسافر في حين بلغ عدد 
ركاب  عدد  كان  حين  في  مسافر  ألف   340

الترانزيت 13 ألف مسافر.
في   5 بنسبة  الطائرات  حركة  وتراجعت 
من  تمت  التي  الرحالت  إجمالي  ليبلغ  المئة 
بالمقارنة مع  9 آالف رحلة  المطار نحو  خالل 
9 آالف و500 رحلة في شهر نوفمبر من 2010. 
وبلغ عدد الرحالت في 2011 حتى نوفمبر 93 

ألف رحلة بانخفاض قدره 4 في المئة.
وفي مجال الشحن الجوي والطرود، أشارت 
األرقام إلى أن حجم المنقوالت جواً عبر المطار 
نوفمبر  في  المئة  في   3 بنسبة  تراجعت  قد 
لتبلغ 25 ألف طن، وبذلك تبلغ نسب االنحدار 

في   12 العام  بداية  منذ  الشحن  عمليات  في 
المئة.

وانخفض الوقود الذي تزوده شركة البحرين 
الطائرات  إلى  )بافكو(  الطائرات  وقود  لتزويد 
 5 بنسبة  الدولي  البحرين  مطار  في  المشغلة 
في المئة ليبلغ 16.6 مليون غالون في نوفمبر.
وتقدمت 54 شركة وطنية وأجنبية للمنافسة 
على األعمال الرئيسية لمشروع توسعة مبنى 
الشركات  الدولي، ودخلت هذه  البحرين  مطار 
التي تقدمت بعطاءاتها إلى مجلس المناقصات 
أكتوبر/   13( الخميس  يوم  عنها  كشف  والتي 
تشرين األول 2011(، في عملية تصفية لتأهيل 

عدد من الشركات.
وقد تبلغ كلفة توسعة المبنى الحالي لمطار 
دوالر،  مليار   2.6 من  أكثر  الدولي  البحرين 
المملوكة   - البحرين  مطار  شركة  ودشنت 
 27( في   - القابضة  البحرين  ممتلكات  لشركة 
يونيو/ حزيران 2011( رسمياً مشروع توسعة 
استيعاب  قدرة  إلى رفع  يهدف  والذي  المطار، 
المطار بنسبة 50 في المئة عن قدرته الحالية، 
مليون   13.5 إلى  مسافر  ماليين   9 من  وذلك 

مسافر.

بدأت البحرين خطة لتوسعة مطار البحرين الدولي الستقبال عدد أكبر من المسافرين

وفق استطالع مجلة »أويل اند غاز ميدل إيست« 

ميرزا والمحروس ضمن أهم 50 شخصية مؤثرة في صناعة النفط
§ الوسط - المحرر االقتصادي

] قالت شركة نفط البحرين )بابكو( في بيان أمس )31 ديسمبر/ كانون 
األول 2011( انه »في استطالع أجرته مؤخرا مجلة أويل اند غاز ميدل 
ايست – وهي إصدار عالمي متخصص في شئون النفط والغاز – لتسليط 
الضوء على أهم الشخصيات الدولية البارزة والمؤثرة في مضمار النفط 
والغاز على مستوى العالم، جاء وزير الطاقة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط 
ميرزا،  علي  بن  عبدالحسين  بابكو  شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  والغاز 
والرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين »بابكو« فيصل المحروس ضمن 
التي  بالشرق األوسط  النفط  أهم ٥٠ شخصية مؤثرة في صناعة  قائمة 

تضم أهم مناطق النفط العالمية«.
هاتين  إلى  باإلضافة  ضمنت  الجديد  العام  »قائمة  أن  البيان  وأضاف 

الشخصيات  من  عددا  البحرين  مملكة  من  المرموقتين  الشخصيتين 
العالمية األخرى، والسيما وزير البترول السعودي علي النعيمي، والوزير 
والرئيس  الفالح،  خالد  ارامكو  ورئيس  الشهرستاني،  حسين  العراقي 
السابق لشركة بي بي البريطانية طوني هياورد، والوزير القطري محمد 
البترول الكويتية فاروق الزنكي والمدير العام  السادة، ورئيس مؤسسة 

لشركة إدما للعمليات البحرية بدولة اإلمارات العربية علي الجروان«. 
وقال البيان: »يأتي استطالع المجلة تتويجا للجهود الدؤوبة والمخلصة 
من  المحروس  وفيصل  ميرزا  علي  بن  عبدالحسين  من  كل  يبذلها  التي 
هذا  بطموحات  واالرتقاء  البحرين  بمملكة  والغاز  النفط  قطاع  إثراء  أجل 
بين  المتميزة  ريادتها  وتأكيد  البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز  في  القطاع 
على  والغاز  النفط  في مضمار صناعة  المتقدمة  البلدان  كبريات  مصاف 

مستوى العالم«.
فيصل المحروسعبدالحسين ميرزا
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»فيتش« تخّفض تصنيف 
مصر إلى »بي بي -«

§ باريس - أ ف ب

] خفضت وكالة فيتش يوم الجمعة )30 ديسمبر/كانون 
األول 2011(، تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة 
في  الكبير  التراجع  بسبب   »- بي  »بي  إلى  بي«  »بي  من 

احتياطي العمالت واالضطرابات السياسية في البالد.
سلبية«  »توقعات  بـ  الجديد  تصنيفها  »فيتش«  وأرفقت 
مصر  بتصنيف  يلحق  قد  جديداً  تخفيضاً  أن  إلى  مشيرة 
المقبلة. وتصنيف »بي بي -« لدى »فيتش« هو  في االشهر 

الدرجة رقم 13 من مقياس يضم 22 درجة.
وأشار المسئول عن متابعة أوضاع بلدان الشرق األوسط 
أن  إلى  بيان  في  فوكس،  ريتشارد  »فيتش«،  لدى  وإفريقيا 
والمستمر لالحتياطي  الكبير  التراجع  »يعكس  الوكالة  قرار 
أكتوبر/ شهري  خالل  حدَّته  ازدادت  والذي  لمصر  الدولي 
استمرار  أن  كما  الثاني.  ونوفمبر/تشرين  األول  تشرين 

االضطرابات السياسية تؤخر االنتعاش االقتصادي«.
وبحسب »فيتش« فإن احتياطي العمالت في مصر تراجع 
بنسبة 44 في المئة العام 2011 ولم يبلغ سوى مستوى 20 
مليار دوالر في نوفمبر مقابل 36 مليار دوالر في ديسمبر/

كانون األول 2010. 
مساعدة  أي  غياب  في  قلق  »مصدر  يمثل  التراجع  وهذا 

خارجية كبيرة«.
على  الدولي  النقد  صندوق  عرض  يونيو/حزيران،  وفي 
على  لمساعدتها  دوالر  مليارات   3,2 بقيمة  قرضاً  مصر 
التي  الثورة  منذ  تشهده  الذي  االقتصادي  التراجع  مجابهة 
أطاحب بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام 2011؛ 
القطاع  إيــرادات  في  الكبير  االنخفاض  لجهة  وخصوصاً 

السياحي.
الدولي قوبل  النقد  العرض من جانب صندوق  إال أن هذا 
التي  المصرية  السلطات  جانب  من  متناقضة  بتصريحات 
أحياناً  مترددة  أو  ورافضة  أحياناً،  مؤيدة  مواقف  أبدت 

أخرى.

مركز المستثمرين يسجل 38 شركة بنحو 1.4 مليون دينار
§ الوسط - المحرر االقتصادي

] سجل مركز البحرين للمستثمرين، المسئول عن الترخيص للشركات التجارية 
أموال  رؤوس  بمجموع  األنشطة  مختلف  في  تعمل  جديدة  شركة   38 البالد،  في 

صادره بلغت إجمالي قيمتها 1.38 مليون دينار بحريني.
وسجل مركز المستثمرين خالل األسبوع الماضي أكبر شركة من حيث رأس المال 
وهي شركة جيه فيوز بروبرتيز كشركة ذات مسئولية محدودة وقد بلغ رأس مالها 
الصادر 250 ألف دينار، إذ رخص للشركة بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة 

وال يسمح الترخيص باستثمار أموال الغير في هذا المجال.
ولوحظ تسجيل نشط لشركات المقاوالت، إذ سجل المركز 12 شركة في مجال 
الند  دريم  شركة  وهي  دينار  ألف   360 بلغت  صادرة  أموال  برؤوس  المقاوالت 
لصيانة برك السباحة ذ.م.م، وشركة كشي لمقاوالت العوازل الصناعية ش.ش.و، 
وشركة العالمة الذهبية للمقاوالت ذ.م.م، وشركة السنيني للمقاوالت ذ.م.م، وشركة 
عبدالرحمن حسن الملحاوي للمقاوالت ش، وشركة حسين جواد الخضير للمقاوالت 
ش.ش.و. ل، وشركة إس إم آند ايه ايه للمقاوالت والخدمات، وشركة فاضل سلمان 
وشركاه للمقاوالت ذ.م.م، وشركة الكونغو للعوازل الصناعية ذ.م.م، وشركة سعد 
احمد مبارك المهري للمقاوالت ش.ش، وشركة موغادور للمقاوالت ذ م م، وشركة 

الصخرة الذهبية للمقاوالت ذ.م.م، وشركة إس أيه كوهجي سيرفيسز ش.ش.و.

مركز البحرين للمستثمرين مسئول عن قيد الشركات عبر نظام المحطة الواحدة

زين البحرين تستعرض نتائج العام 2011
أمس  بيان  في  البحرين  قالت شركة زين   [
)31 ديسمبر/ كانون األول( انها فازت »كأفضل 
األوسط  الشرق  في  المتنقلة  لالتصاالت  مشغل 
والتي   CommsMe 2011 جوائز  ضمن  وذلك 
تنظمها مجلة متخصصة في قطاع االتصاالت«. 
عن  يتحدث  الذي  بيانها  في  زين  وأضافت 
مسيرتها في العام 2011: »ان عمليات الشركة 
التقنية،  البحرين حققت مستويات من حيث  في 
كما  المجتمع.  خدمة  ومشاريع  الزبائن  خدمة 
توفير حلول لزبائنها من األفراد والمؤسسات«. 
العابدين:  زين  محمد  الشركة  عام  مدير  قال 
لزبائننا  متنوعة  خدمات  بتقديم  سعداء  »نحن 

خالل العام 2011«. 
عندما  »رائدة«  ظلت  البحرين  زين  أن  ورأى 
يتعلق األمر باستخدام أحدث التقنيات للخدمات 

المتنوعة.
المقدمة  العروض  من  بعدد  »نتمتع  وقال: 
للزبائن، بحيث يتيح ذلك تقديم المبتكرات للزبائن 
وتوفير المبادرات الطموحة لخدمة المجتمع، ما 
في  البحرين  وتنمية  تطوير  تحديد  في  يساعد 

العقد القادم وفيما بعده أيضا«.
طرحت   2011 ال��ع��ام  »وف���ي  وأض���اف 
الجديدة،  الخدمات  من  الكثير  البحرين  زين 
المجتمع،  خدمة  وبرامج  الفعاليات  التسهيالت، 
مجال  في  تجارب  البحرين  لشعب  قدمت  إذ 

االتصاالت، وصف هذه التجارب باألفضل. 

التقنيات 
أكثر  »إن  بيانها:  في  زين  شركة  وقالت 
زين  من  المقدمة  االتصاالت  خدمات  مشاريع 
معايرة  إعادة  كانت   2011 العام  في  البحرين 

خدمتها للموجة العريضة )برودباند(«
الهيكلة  إع��ادة  عملية  بفضل  أن��ه  ورأت 
»الكفاءة  في  زيادة  للزبائن  تقدم  أن  تمكنت من 
التشغيلية، سرعات أعلى، إمكانية أعظم للحركة 
االتصاالت  وأنظمة  حلول  أكثر  من  واالستفادة 
بالصوت والبيانات ابتكارا«، وبأسعار وصفتها 

بأنها »مغرية للغاية«.
في  طرحت  أنها  بيانها  في  الشركة  وذكرت 
العام 2011 عروضا خاصة مثل خدمة اإلضافة 
محلية  مكالمات  على  للحصول  واحد  بدينار 
وعروض  مخفضة،  دولية  ومكالمات  مجانية 
الكمبيوتر  ألجهزة  استعمالك«  بحسب  »ادفع 
مع   )e-Go( إيغو  والبرامج  )البتوب(  المصغرة 

توفير أجهزة منفصلة لكل فرد في العائلة.  
ورأت الشركة أنها احتلت »موقع الصدارة« في 
السباق المتسارع على استخدام التقنية الحديثة 
بالكبيري،  تطبيقات  عالم  تدشين  خالل  من 
على  بالكبيري  هواتف  مستخدمي  ساعد  ما 
للهواتف  بالكبيري  تطبيقات  من  االستفادة 
الترفيه،  مثل  الفئات  من  الكثير  ضمن  المتنقلة 
األلعاب، تصفح اإلنترنت والتواصل االجتماعي، 

األخبار، الطقس واإلنتاجية. 
على  حصلوا  زبائنها  »إن  الشركة  وقالت 
 S4 وأيفون أيفون4  أبل  هواتف  امتالك  فرصة 
مع  تحالفت  وأنها  باألقساط«،  تدفع  بأسعار 
جالكسي  سامسونج  أجهزة  لطرح  سامسونج 

التقسيط  خالل  من  أو  بالمجان  سواء  تابلت، 
بحسب العقد المشترك مع زين. 

البرامج الترويجية
ع��روض  »ق��دم��ت  ان��ه��ا:  الشركة  وق��ال��ت 
االقتصادي  وع��روض  المجانية.  المكالمات 
»بال  صوتية  مكالمات  إلجراء  المضافة  للخدمة 
في  االشتراك  الزبائن  على  يتعين  إذ  حدود«، 
نظام المكالمات المجانية عن طريق إرسال رمز 
على  مجانية  مكالمات  من  واالستفادة  مختصر 

مدار الساعة إلى أرقام هواتف زين«. 
وأضافت »خالل شهر رمضان قدمت دقائق 
مجانية من ساعة الظهيرة حتى الساعة السادسة 
مساًء«، كما تم تقديم باقة شاملة لشهر رمضان.

بالتعاون مع شركة  قامت  أنها  إلى  وأشارت 
جيل  أح��دث  بتدشين  أيضا  مايكروسوفت 
بأنه  عرفته  الذي  اليف«،  »ويندوز  نظام  من 
اإلنترنت  عبر  الخدمات  من  متكاملة  »مجموعة 
تجعل من السهل للزبائن التواصل والتفاعل مع 

األشخاص الذين يهتمون بهم«. 

الوسائط االجتماعية
نظام  قدمت  انها  البحرين  زين  وقالت شركة 
إدارة  أدوات  من  نظام  وهو   ،»Zain Webinar«
الطريقة  تغيير  إلي  يهدف  للشركات  المعلومات 
تحديث  عمليات  الشركات  قطاع  بها  يدير  التي 

المعلومات والتدريب. 
الوسائط  بأن  منها  إيمانًا  »انه  وأضافت: 
االجتماعية هي الجبهة الجديدة لالتصاالت فإن 
الوسائط  لرواد هذه  »زين« توسعت في دعمها 
بما  واالعتراف  الفني  الدعم  تقديم  خالل  من 
تقديم  إلى  وباإلضافة  جهود.  من  به  يقومون 
شهادة تقدير إلى زبائن الشركة )الزينرز( على 
صفحتها في موقع فيسبوك تمت المشاركة في 
احتفاال  مشاركا   75 حضره  احتفال  استضافة 

باليوم العالمي للوسائط االجتماعية«.
في  جهدا«  تدخر  »لم  انها  الشركة  وقالت 
المتعاملين  مجتمع  مع  مشاركتها  على  التأكيد 
مع وسائط شبكة المعلومات الدولية في تشكيل 

وصياغة الحدود االجتماعية في البحرين. 
بتخصيص  »ب���ادرت  أنها  إل��ى  وأش���ارت 
وذلك  المتحركة  واألشكال  للرسوم  زين  جائزة 
على  والقدرة  الخيال  أصحاب  من  للمستعملين 
االبتكار للتعبير عن أنفسهم من خالل استعمال 

رسائل الوسائط المتعددة«. 
للوسائط  ملتقى  استضافت  أنها  وأك��دت 
االجتماعية )تحت شعار فكر اجتماعيا( حضره 
نحو 100 مشارك أتيحت لهم فرصة االستماع 
متحدثين  من  ومحاضرات  مشاركات  إلى 
القطاع  مشهورين وشخصيات معروفة في هذا 

المعلوماتي. 

الرياضة والشباب 
بتشجيع  »ملتزمة  انها  البحرين  زين  وقالت 
ثقافة االهتمام بالرياضة بين البحرينيين« وانها 
الرياضي  الموسم  خالل  فعاليات  بتنظيم  قامت 
فرق  بين  القدم  لكرة  دورة شهر رمضان  منها 
الشركات حيث شاركت 16 فرقة تمثل مختلف 

الشركات والمؤسسات في هذه المسابقة. 
سباقات  ميدان  »خاضت  أنها  وذك��رت 
زين  موظف  كان  إذ  ريسينغ(  )دراغ  السيارات 
الوحيد  السائق  سالمة  محمد  السباقات  ونجم 

الذي تنافس في الفئة 7.5 من البحرين«. 
بقيمة  ماليا  دعما  قدمت  أنها  إلى  وأشارت 
100 ألف دينار لدوري زين لكرة السلة، وانها 
وتحرص على دعم وتشجيع مختلف الرياضات 
في البحرين وتشجيع الشباب على المشاركة في 

هذه الفعاليات.
قام  التي  المحاولة  انها قامت »برعاية  وقالت 
لوحة  أضخم  لرسم  بحرينيا  طفال   140 بها 

لأللعاب  لندن  لدورة  استعدادا  العالم  في  فنية 
األولمبية لعام 2012. وقد نظمت هذه المحاولة 
بتنسيق من المؤسسة العامة للشباب والرياضة. 
وقد أرسلت اللوحة التي بلغت أبعادها 5 أمتار 
غالونا   20 رسمها  في  واستخدم  مترا   25 في 
من األلوان إلى لندن لكي تكون جزءا من العديد 
من الفسيفساء الملونة من اللوحات التي رسمها 

األطفال من مختلف أنحاء العالم«. 

االحتفاالت 
في  شاركوا  موظفيها  إن  الشركة  وقالت 
رعاية  تحت  أقيم  الذي  والوالء  الحب  مهرجان 
إطار  في  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو 
مشاركة الشركات والمؤسسات في تأكيد التزام 
لمملكة  الزاهر  المستقبل  تجاه  البحرين  زين 
العام  المدير  أشاد  المناسبة  وبهذه  البحرين. 

محمد زين العابدين بالقيادة والعائلة الحاكمة.
وذكرت أنها قامت بتنظيم مهرجان للبروباند 
التعرف  للزوار  يتسنى  حتى  السيف  مجمع  في 
على باقات الخدمة وذلك تحت رعاية المؤسسة 

العامة للشباب والرياضة.  
وأعربت عن اعتزازها باالحتفال بمرور ثماني 
سنوات على بدء تقديم خدماتها والتزامها تجاه 
الزبائن في البحرين. إذ طرحت الشركة عروضا 
فيمكن  أيام.   8 لمدة  الذكية  الهواتف  بتقديم 
 ،S4 أيفون  الهواتف  بين  من  االختيار  للزبائن 

بالكبيري بولد 9900 وسامسونج جاالكسي. 

المسئولية االجتماعية 
وقالت الشركة إن »حملة زين إلعادة تدوير 
الهواتف المتنقلة والنفايات اإللكترونية والرامية 
والمستعملة  القديمة  الهواتف  من  التخلص  إلى 
البحريني،  المجتمع  أفراد  من  استجابة  شهدت 
يوم  كل  في  النقالة  الهواتف  مئات  جمع  ويتم 
الحملة  هذه  في  التركيز  ويتم  زين.  قبل  من 

القيام  فرد  لكل  بها  يمكن  التي  الكيفية  على 
بدوره من أجل التخلص من الهواتف واألجهزة 
بخطوة  والقيام  والمستعملة  القديمة  الكهربائية 
ولتشجيع  ومأمونة.  نظيفة  بيئة  إليجاد  أولى 
بتخصيص  الشركة  قامت  بالمشاركة  الجمهور 
عبارة  وهي  لمشاركتهم  تقديرا  كجوائز  أجهزة 

عن BB Torch  4 كل شهر.
الرسمي  الراعي  بدور  »قامت  أنها  وأضافت 
لالتصاالت ألول ملتقى ومعرض إلدارة النفايات 
2011 تحت شعار »نحو القضاء على النفايات« 
وقامت بتنظيم هذا الحدث بوليتكنيك البحرين«. 
وذكرت أنها بالتعاون مع بوليتكنيك البحرين 
تم تخصيص صناديق خاصة بزين البحرين في 
حرم الكلية لكي يضع فيها الطلبة وأعضاء جهاز 
التدريس هواتفهم القديمة بغرض التخلص منها.
المرأة،  موقع  برعاية  قامت  أنها  ذكرت  كما 
المدارس«  إلى  »للعودة  مشروعها  وتدشين 
ألف   20 من  أكثر  توزيع  إطاره  في  تم  والذي 

حقيبة مدرسية. 
للمسنين  دعما  تقدم  أنها  إلى  وأش��ارت 
واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة من 
موظفي  بين  ما  االتصاالت  من  سلسلة  خالل 
أبناء  من  األفراد  لهؤالء  الرعاية  ومراكز  زين 

المجتمع وكذلك من خالل التبرعات.  
MyBusiness@ وأكدت أنها قامت بدعم كتاب
قصص  من  مجموعة  يجمع  ال��ذي   Bahrain

المعروفة  النشر  دار  أصدرتها  والتي  النجاح 
ميراكل غرافيكس. 

الجوائز 
العام  في  الجوائز  عن  زين  شركة  وتحدثت 
الشركة  عام  مدير  اختيار  إلى  مشيرة   ،2011
شخصية   40 أهم  ضمن  العابدين  زين  محمد 
ضمن قادة شركات االتصاالت من ذوي التأثير 

في منطقة الشرق األوسط. 
وأشارت إلى اختيار موقع مجموعة زين وهو 
نسخة أخرى من موقع زين البحرين، »كأفضل 
موقع« في مسح أجري من قبل كينغ وورلدوايد 
المتخصصة  االتصاالت  وكالة  وهي  ديجيتال، 
هذه  في  تتخصص  والتي  اإلنترنت  شبكة  في 
شركة  تغلبت  وقد  العالم.  عبر  التصنيفات 
المنطقة  في  شركة   138 أكبر  على  االتصاالت 
على أساس بروتوكول مكون من 140 معيارا. 

الموارد البشرية
قالت شركة زين انها بادرت بتدشين برنامج 
الفرصة  وإعطائهم  الطلبة  لتدريب  تمكين  مع 
توزيع  تم  وقد  العمل.  أثناء  الخبرة  الكتساب 
البحرين  زين  في  الدوائر  مختلف  على  الطلبة 
تمت  كما  المهنية،  العمل  بيئة  بطبيعة  لتعريفهم 
إللقاء  ماكين  سكوت  الشهير  المتحدث  دعوة 
المفيدة لموظفي  القضايا  محاضرة عن مختلف 
جانب  إلى  العمل  في  أدائهم  وتحسين  زين 
دعوة المتحدث ديفيد بولوك إللقاء الضوء على 
الوسائل  التي تخص  والوسائل  التقنيات  احدث 
االجتماعية لما له األثر في تحسين أداء الشركة.

ارتفاع اإلنفاق العام بسلطنة عمان بنسبة 19 %
§ مسقط -  كونا

 31( أمس  نشرت  رسمية  عمانية  إحصاءات  أظهرت   [
لسلطنة  العام  اإلنفاق  ارتفاع   )2011 األول  كانون  ديسمبر/ 
بنسبة  الحالي  العام  من  األولى  العشرة  األشهر  عمان خالل 

19.3 في المئة.
وأوضحت اإلحصاءات التي أعدتها وزارة المالية العمانية 
أن حجم اإلنفاق العام بلغ ستة مليارات و958 مليون ريال 
عماني  ريال  مليون  و835  مليارات  بخمسة  مقارنة  عماني 

خالل الفترة نفسها من العام 2010.
إجمالي  ارتفاع  إلى  االرتفاع  هذا  اإلحصاءات  وعزت 
بلغ  حيث  المئة  في   18.4 بنسبة  الجارية  المصروفات 
اإلجمالي أربعة مليارات و121 مليون ريال عماني في نهاية 
و480  مليارات  بثالثة  مقارنة   2011 األول  تشرين  أكتوبر/ 

مليون ريال عماني حتى نهاية أكتوبر من العام 2010.
المئة  في   9.2 بنسبة  االستثمارية  المصروفات  وارتفعت 
حيث بلغ اإلجمالي مليارين و176 مليون ريال عماني مقارنة 
بمليار و993 مليون ريال عماني حتى نهاية أكتوبر من العام 

.2010
ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي المساهمات والدعم بنسبة 
مقارنة  عماني  ريال  مليون   661 بلغ  حيث  المئة  في   83.3

بنحو 360 مليون ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2010.
الحكومية  اإليرادات  إجمالي  أن  اإلحصاءات  وأوضحت 
للسلطنة بلغت خالل األشهر العشرة األولى من العام الحالي 
بستة  مقارنة  عماني  ريال  مليون  و311  مليارات  تسعة 
من  نفسها  الفترة  خالل  عماني  ريال  مليون  و443  مليارات 

العام 2010 بنسبة ارتفاع قدرها 44.5 في المئة.

زبن العابدين مع مسئولي وموظفي الشركة
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9 مليارات ريال لألجهزة 

المنزلية في السعودية
§ الوسط - المحرر االقتصادي

وقطر  السعودية  أسواق  أن  صناعي  خبير  أكد   [
استهالك  في  النمو  معدالت  أعلى  حققت  واإلمارات 
الماضي  العام  خالل  والمكيفات  المنزلية  األجهزة 
التي  العقارية  المشاريع  ضخامة  إلى  نظراً   ،)2011(

البلدان. هذه  في  تنفيذها  يتم 
عبداهلل  صناعات،  لشركة  المنتدب  العضو  وقّدر 
والتكييف  المنزلية  األجهزة  سوق  حجم  عبدالكريم، 
سنوياً،  ريال  مليارات  تسعة  بنحو  المملكة  في 
دول  في  التبريد  قطاع  نمو  نسبة  أن  إلى  مشيراً 
مجلس التعاون الخليجي تتراوح ما بين 15 و20 في 
المئة خالل األشهر التسعة األولى من العام الماضي، 

.2010 من  المماثلة  بالفترة  مقارنة 
صحيفة  نشرتها  تصريحات  في  عبدالكريم  وقال 
تعد  الخليجية  »السوق  إن  السعودية،  »الحياة« 
أجهزة  لمنتجات  الواعدة  األسواق  أفضل  من  واحدة 
المناخ  طبيعة  نتيجة  المنزلية،  واألجهزة  التكييف 
األفراد؛  لدى  الشرائية  القدرة  معدل  وارتفاع  الحار، 
ر  تقدَّ بنسبة  السكاني  النمو  ل  معدَّ تسارع  عن  فضاًل 

المئة«. في   2.6 بنحو 
في  التبريد  أنظمة  على  الطلب  زيــادة  وتوقع 
مع  بالتزامن  المقبلة  المرحلة  خالل  المنطقة  دول 
التحتية  البنية  مشاريع  حجم  في  المتسارع  النمو 
تمثل  التي  االقتصادي،  والنمو  العمرانية  والنهضة 
المنزلية  األجهزة  بقطاع  تدفع  محفزات  مجملها  في 

والتكييف.
المباني  مشاريع  في  كبيراً  نمواً  هناك  أن  وأضاف 
المكونات  العديد من  أن تضم  ينبغي  التي  الخضراء، 
من  كلفة  أقل  تعد  التي  للبيئة،  الصديقة  والمنتجات 
المباني  نسـبة  تصل  أن  متوقعاً  األخرى،  المنتجات 
على  التجاري  القطاع  في  للبيئة  الصديقة  الجديدة 

المئة. في   50 إلى  المملكة  مستوى 

 الصين: السياسة النقدية
 ستظل متحفظة

 31( السبت  أمس  الصيني  المركزي  البنك  قال   [
ستواصل  الصين  إن   ،)2011 األول  ديسمبر/كانون 
الجاري  العام  في  »متحفظة«  نقدية  سياسة  اتباع 
)2012(. ويأتي بيان البنك »المركزي« بعد تصريحات 
لمحافظ البنك، تشو شياو تشوان، في مقابلة مع مجلة 
محلية بأن الصين ليست بعيدة عن جعل اليوان قاباًل 

للتحويل التام في الحساب الرأسمالي. 
االحتياطي  نسبة  خفض  المركزي«  »البنك  وكان 
اإللزامي للبنوك التجارية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، 
تخفيف  بهدف  أعوام  ثالثة  في  األولى  للمرة  وذلك 
بأبطأ  ينمو  الذي  االقتصاد  وتعزيز  االئتمانية  القيود 

وتيرة له منذ العام 2009.

األميركيون سينفقون أكثر في 2012
§ نيويورك - رويترز

يعتزم  المضطرب  االقتصادي  الوضع  رغم  على   [
في  أكبر  مبالغ  وإنفاق  أبعد  أماكن  إلى  السفر  األميركيون 
الذي  االستطالع  وأظهر  استطالع.  نتائج  بحسب   2012
البعيدة  الرحالت  حجوزات  أن  سياحية  شركة   640 شمل 
ارتفعت  قد   2012 للعام  وأستراليا  وآسيا  أوروبا  إلى 
للسائحين  مفضلة  وجهة   20 أكثر  من  مركزاً   11 واحتلت 

األميركيين. 
شملها  التي  الشركات  من  المئة  في   90 من  أكثر  وقالت 
أو  نفسها  السابقة  المبالغ  زبائنتها سينفقون  إن  االستطالع 
األولى  المفّضلة  الوجهة  وظلت   .2012 في  السفر  على  أكثر 
هما  الفعلية  الحجوزات  على  بناء   2012 للعام  والثانية 
المكسيكي  كانكون  ومنتجع  الكاريبي  في  البحرية  الرحالت 

 .2011 كما كانتا في استطالع 

كونغ  الهولندية وهونغ  أمستردام  مدينة  القائمة  وضمت 
العشرين  الوجهات  قائمة  في  تكن  لم  والصين وهي وجهات 
ليدرز  ترافل  مؤسسة  رئيس  وقال   .2011 للعام  المفضلة 
بلوك:  إي.  روجر  االستطالع،  أجرت  التي  غروب،  فرانشايز 
»من المشّجع جداً أن نرى هذا الرواج الكبير لهذه المجموعة 

العالمية«. الوجهات  من  المتنوعة 
األميركيين  اهتمامات  يرى  أن  جيد  أمر  أنه  وأضاف 
وروما  لندن  مثل  المتوقعة  المفضلة  الوجهات  تتجاوز 
في  وبكين  كونغ  هونغ  مثل  مدن  إلى  كبيرة  بأعداد  وتتجه 

أوروبا.  في  آسيا وأمستردام وبرشلونة 
االستطالع  التي شملها  الشركات  من  المئة  في   40 وقالت 
 40.8 قالت  بينما   2012 للعام  أعلى  حجوزات  سّجلت  إنها 
إن  المئة  في   19.7 وقالت  هي  كما  الحجوزات  إن  المئة  في 

.2011 انخفضت عن مستواها في  الحجوزات 

روجر إي. بلوك

العام 2011 شهد تحوالت في تركيبة الثروات الخاصة على مستوى العالم
§ جنيف - كونا

بنك كريدي  أكدت دراسة صادرة عن   [
شهد   2011 العام  أن  السويسري  سويس 
الثروات  تركيبة  في  جوهرية  تحوالت 
بروز  بسبب  العالم  مستوى  على  الخاصة 
الناشئة  االقتصادات  صاحبة  الدول  دور 
والصدمات التي تسببت فيها األزمة المالية 

العالمية.
وتوضح الدراسة أن نسبة 55 في المئة 
من الثروات الخاصة في العالم أصبحت في 
والسيما  الناشئة،  االقتصادات  ذات  الدول 
باستثناء  آسيوية،  الشرق  المنطقة  في 

اليابان.
القومي  الناتج  معدَّالت  أن  ــرت  وذك
العقدين  خالل  تضاعفت  الدول  لتلك  الخام 
في  المئة  في   9 نسبة  من  أي  الماضيين؛ 
العام  في  المئة  في   18 إلى   1990 العام 
النسبة  تلك  تصل  أن  المتوقع  ومن   ،2010

إلى 39 في المئة مع حلول العام 2030.
النمو  مــعــدَّالت  أن  ــدراســة  ال ــرى  وت
تتعاظم بصورة  الدول  تلك  في  االقتصادي 
غير عادية، حتى أن نسبة الطبقة المتوسطة 
مع  ستتقارب  السكَّانية  شريحتها  بين  من 
المتحدة  الواليات  في  الشريحة  تلك  نسبة 

مع حلول العام 2025.
ن  تحسُّ على  مثاالً  الدراسة  وتضرب 
نسبة  بأن  الدول  تلك  في  الدخل  معدَّالت 
ارتفعت  الصين  في  العادي  الفرد  مدَّخرات 
و2010   2000 العامين  بين  ما  الفترة  في 
إيجاباً  انعكس  ما  أضعاف؛  ثالثة  بنسبة 
على معدَّالت االستهالك المحلية التي تدعم 

معدَّالت النمو االقتصادي.
على  الدراسة  تركز  ذاتــه  الوقت  في 
في  السكاني  النمو  نسبة  عنصر  أهمية 

)باستثناء  آسيا  شرق  ومنطقة  أوروبــا 
في  المواليد  معدَّالت  انخفضت  إذ  اليابان(؛ 
األزمة  تبعات  تعاني  التي  الغربية  الدول 
في  متمثلة  العالمية  والمالية  االقتصادية 

العديد من إجراءات التقشف.
األوضاع  هذه  أن  الدراسة  وأوضحت 
نسب  في  التوازن  عدم  من  نوعاً  خلقت 
الدول  في  تراجعها  بين  الخاصة  الثروات 
في  زيادتها  مقابل  في  ناحية  من  الغربية 
الدول اآلسيوية التي شملتها الدراسة حيث 
يمثل أصحاب الثروات فيها شريحة عمرية 
والخامسة  األربعين  سن  بين  تتراوح 

واألربعين عاماً.
اقتصادات  اعتماد  أن  الدراسة  ترى  كما 
الواليات  إلى  التصدير  على  الــدول  تلك 
المتحدة وأوروبا هو إحدى دعامات نموها 
االقتصادي إال أن النمو السكاني الكبير فيها 
على  االقتصاد  هذا  دعم  في  أيضاً  يساعد 
المدى البعيد حتى وإن تراجعت الصادرات 

إلى الغرب.
وتقارن الدراسة بين تأثير معدالت النمو 
تميل  ال  إذ  االقتصادي  النمو  على  السكاني 
السن  كبار  من  الغالبية  ذات  المجتمعات 
تنشيط  إلى  الغرب  في  الحال  هي  مثلما 
على  سلباً  فينعكس  االستهالكي  االقتصاد 
التصنيع الوطني ويقلل من إجمالي الناتج 

المحلي الخام.
أن  إلى  الدراسة  تشير  ذاته  الوقت  في 
العالمية  واالقتصادية  المالية  األزمة  تفاقم 
مستقبلية  أجيال  تتناقلها  بصمات  سيترك 
في أوروبا والواليات المتحدة وذلك بتأثير 
التي  السيادية  والديون  التقشف  برامج 

ستتوارثها أجيال.
احتمال  في  األزمة  تلك  تبعات  وتتمثل 
زيادة  إلى  الغربية  الدول  من  العديد  لجوء 
معدالت الضرائب وما سينجم من سياسات 
ذات  المجاالت  من  العديد  على  التقشف 
مع  المباشرة  غير  أو  المباشرة  الصلة 

الجانب االقتصادي.
العقارية  االئتمانية  القروض  وستعاني 
في الغرب أزمة ثقة متبادلة بين المستهلك 
التأثير  عن  فضاًل  المالية  والمؤسسات 
على  التقاعد  تمويل صناديق  على  السلبي 
الخدمات االجتماعية  البعيد وتمويل  المدى 
الغربية  المجتمعات  تحتاجها  سوف  التي 
السكان  من  كبيرة  نسبة  تضم  التي 

المسنين.
في المقابل ترصد الدراسة باهتمام بالغ 
في  الخاصة  الثروات  مع  التعامل  تطورات 
االقتصادي  االنتعاش  أدَّى  إذ  آسيا؛  شرق 
إدارة  ازدهار  إلى  هناك  السكاني  والنمو 
الثروات الخاصة تدريجياً وعلى مستويات 

مختلفة.
هناك  الشركات  أن  إلى  الدراسة  وتشير 
وثرواتها  أرباحها  مع  التعامل  في  بدأت 
بطرق متنوعة ترمي جميعها إلى االستفادة 
ما  مختلفة  مجاالت  في  الثروات  تلك  من 
المالية  والمؤسسات  البنوك  أيضاً  يشجع 
أكبر  األدوات لجذب  العديد من  ابتكار  على 

عدد ممكن من العمالء.
قروض  أنشطة  في  ــادة  زي ــدت  ورص
والعقاري  الصناعي  التمويل  قطاعات 
األجنبية  العمالت  في  واالتجار  والتجاري 
بتأسيس  المتعلقة  المالية  والخدمات 

ومراقبة أداء عمل الشركات.
الدولية  البنوك  فإن  الدراسة  وبحسب 
التوجهات  تلك  كل  من  تستفيد  الكبرى 
الصناعية  المؤسسات  على  بتركيزها 
حين  في  الدولي  البعد  ذات  والتجارية 
آسيا  شرقي  في  المحلية  البنوك  تتقاسم 
التعامل مع الشركات الصغرى والمتوسطة 
وشريحة الطبقة المتوسطة التي بدأت تأخذ 

مكانها بين أصحاب الثروات في العالم.

بدأت الشركات في شرق آسيا التعامل مع ثرواتها بطرق متنوعة

 السعودية ترفع سعر 
شحنات يناير من البروبان

 31( السبت  أمس  بالصناعة  مصدر  قال   [
أرامكو  شركة  إن   ،)2011 األول  ديسمبر/كانون 
السعودية التي تديرها الدولة قد حدَّدت سعر عقد 
البروبان  من   ،2012 الثاني  يناير/كانون  شحنات 
عن  دوالراً   80 بزيادة  للطن  دوالراً   850 عند 

مستوى ديسمبر. 
من  يناير  شحنات  سعر  أيضاً  الشركة  ورفعت 
البوتان 90 دوالراً عن مستوى ديسمبر ليصل إلى 

910 دوالرات للطن بحسب ما ذكر المصدر. 
السعودية  والبوتان  البروبان  أسعار  وتتيح 
غاز  من  األوسط  الشرق  مبيعات  لتسعير  معياراً 

البترول المسال.

اليمن: منحة الديزل السعودية تغطي احتياجات شهرين
§ صنعاء - رويترز

] قال وزير النفط اليمني، هشام شرف، أمس السبت )31 
ديسمبر/كانون األول 2011(، إن منحة ديزل سعودية ستكفي 
شرف  الوزير  وأبلغ  شهرين.  لمدة  اليمن  حاجات  لتلبية 
طن  ألف   260 يبلغ  اليمن  في  الديزل  استهالك  أن  »رويترز« 

شهرياً بقيمة 280 مليون دوالر. 
من  المئة  في   25 بنسبة  الديزل  يبيع  اليمن  أن  وأضاف 
كلفته بسبب الدعم الحكومي وأن المنحة السعودية ستغطي 

احتياجات وقود الديزل في اليمن لشهرين. 
وكانت مصادر بالصناعة قالت يوم الخميس )29 ديسمبر/
كانون األول 2011(، إن »أرامكو« السعودية تسعى إلى شراء 
الوقود لمنح اليمن نحو 500 ألف طن من المنتجات في يناير/
أشهر  الثانية في ستة  المرة  الثاني 2012.  وتلك هي  كانون 
الجنوبي  جارها  مساعدة  إلى  السعودية  فيها  تعمد  التي 

بالوقود وسط أزمة سياسية. 
إلى  اليمن  في  الوضع  يتطور  أن  من  السعودية  وتخشى 
على  عبداهلل صالح  علي  اليمني  الرئيس  ووافق  أهلية.  حرب 

ي بعد 11 شهراً من االحتجاجات العارمة.  التنحِّ
وشخصيات  حزبه  في  أعضاء  من  ائتالفية  حكومة  وتعمل 
يتولى صالحيات  والذي  نائب صالح  بالتعاون مع  معارضة 
الرئاسة حالياً إلجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط. من 

ناحية أخرى قال شرف إن إنتاج حقل المسيلة النفطي يبلغ 70 
ألف برميل يومياً. ويتولى اليمن إدارة الحقل حالياً بعد انتهاء 

عقد لشركة النفط الكندية نيكسين دون تجديده.
ماليين  ثالثة  قدرها  سعودية  منحة  على  اليمن  اعتمد  وقد 
يونيو/حزيران  في  مصفاته  لتشغيل  الخام  النفط  من  برميل 
أنابيب رئيس بعد تفجيرات؛ ما تسبب في  عندما توقف خط 

أزمة وقود تفاقمت إلى مصادمات أسفرت عن قتلى بمحطات 
البنزين الفارغة.  وتم إصالح خط األنابيب خالل الصيف لكنه 

توقف مجدداً إثر هجمات في أكتوبر/تشرين األول. 
إغالق  في  يتسبَّب  أن  األنابيب  خط  إمدادات  توقف  وكاد 
الطلب  لتلبية  إنتاجها  معظم  يخصص  التي  عدن  مصفاة 

المحلي على الوقود.

استهالك الديزل في اليمن يبلغ 260 ألف طن شهريًا بقيمة 280 مليون دوالر

 إيران تتوقع تجاوز 
سعر النفط 200 دوالر

§ طهران - رويترز 

] نقلت مجلة »آسمان« األسبوعية يوم أمس السبت )31 
ديسمبر/كانون األول 2011( عن وزير النفط اإليراني، رستم 
قاسمي قوله، إن أسعار النفط ستتجاوز 200 دوالر للبرميل 
النفطية  البالد  صادرات  على  أجنبية  عقوبات  فرضت  إذا 
سيزيد  شك  »دون  للمجلة  وتابع  النووية.  أنشطتها  بسبب 
 )...( سعر النفط بشكل كبير إذا فرضت عقوبات على نفطنا 

سيتجاوز 200 دوالر على األقل للبرميل«.

إنتاج فنزويال من النفط سيصل إلى 3.5 ماليين برميل
§ كراكاس - رويترز

الجمعة )30  الفنزويلي هوغو تشافيز، يوم  الرئيس  قال   [
ديسمبر/كانون األول 2011(، إن إنتاج بالده من النفط سيصل 

إلى 3.5 ماليين برميل يومياً بحلول نهاية 2012 . 
ويبلغ انتاج فنزويال حالياً نحو  3 ماليين برميل يومياً. 

»إننا  الفنزويلي:  التلفزيون  أذاعها  كلمة  في  تشافير  وقال 
نهاية  بحلول   )...( جاهزة  والخطة  هذا  في  طاقتنا  بكل  نسير 
2012 سنصل إلى ثالثة ماليين ونصف مليون برميل من الخام 

يومياً«.
 - »أوبك«  منظمة  في  -العضو  فنزويال  تواجه   2009 ومنذ 

صعوبة في زيادة إنتاجها النفطي الحيوي القتصاد البالد على 
رغم ارتفاع مطرد في أسعار الخام وامتالكها بعضاً من أضخم 

االحتياطيات في العالم. 
بشكل  تستثمر  ال  تشافيز  حكومة  إن  منتقدون،  ويقول 
الجديد  كاف في زيادة اإلنتاج. وقال تشافيز إن معظم اإلنتاج 
شركة  تعمل  إذ  الثقيلة؛  للخامات  أورينوكو  حزام  من  سيأتي 
النفط الفنزويلية المملوكة إلى الدولة في مشاريع جديدة مع 
شركاء أجانب من بينهم شركة إيني اإليطالية وشركة ريبسول 
اإلسبانية. وتأمل شركة النفط الفنزويلية بأن تبدأ المشاريع 

الجديدة اإلنتاج في 2012.

 االقتصاد السنغافوري
نما 4.8 % في 2011

هسين  لي  سنغافورة،  وزراء  رئيس  قال   [
األول  ديسمبر/كانون   31( السبت  أمس  لونغ، 
في   4.8 نما  سنغافورة  اقتصاد  إن   ،)2011
المحلي  الناتج  أن  إلى  ما يشير  2011؛  المئة في 
اإلجمالي للدولة المدينة قد انكمش انكماشاً حاداً 

العام.  الثالثة األخيرة من  في األشهر 
الجديد:  العام  بمناسبة  رسالة  في  لي  وقال 
هذا  المئة  في   4.8 قدره  معتدالً  نمواًَ  »حققنا 
عدم  يشوبها  الخارجية  »البيئة  وأضاف  العام«. 
ما  أبعد  أوروبــا  في  الديون  مشكالت  التيقن. 
 )2012( الجاري  العام  أن  يبدو  الحل.  عن  تكون 
وكونها  العالمي.  لالقتصاد  صعباً  عاماً  سيكون 
ستتأثر  سنغافورة  فإن  ومفتوحاً  صغيراً  بلداً 

بال ريب«.
4.8 في المئة التي  وتشير نسبة النمو البالغة 
انكمش  قد  سنغافورة  اقتصاد  أن  إلى  لي  أعلنها 
العام،  الربع األخير من  المئة في  نحو عشرة في 
وذلك على أساس فصلي معدَّل في ضوء العوامل 

الموسمية. 
 3( المقبل  الثلثاء  يوم  سنغافورة  وتعلن 
أولية  تقديرات   ،)2012 الثاني  يناير/كانون 

األخير. الربع  في  اإلجمالي  المحلي  للناتج 
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المصدر: وزارة المالية

الديمقراطية األوروبية 
واالنقالب المالي )3 - 3(

يتوجب  المحدودة«،  »الديمقراطية  إطار  ففي   [
للتكاليف  اعتبار  دون  التكنوقراط،  هؤالء  يفرض  أن 
أكانت  األسواق - سواء  تتطلبها  تدابير  أية  اإلجتماعية، 
اإلقتطاعات  من  المزيد  أو  الخصخصة،  من  المزيد 
لم  والتي   - التضحيات  من  المزيد  أو  والتخفيضات، 
بسبب  فرضها  على  السياسيين  القادة  بعض  يجرؤ 

ة.  المعارضة الشعبية الحادَّ
اإلتحاد األوروبي هو آخر مكان في العالم يتم تخفيف 
ة الرأسمالية المتوحشة فيه عبر إدخال نظم الحماية  حدَّ

االجتماعية، والمعروفة باسم دولة الرفاه. 
هذه  تدميرها.  وتريد  الرفاه  دولة  تحب  ال  فاألسواق 
إلى  جاءوا  الذين  للتكنوقراط  االستراتيجية  المهمة  هي 
السلطة بواسطة هذا الطريق الجديد - اإلنقالب المالي - 
الذي يتم تقديمه على أنه أسلوب متوافق مع الديمقراطية. 
التكنوقراط من أصحاب  أن هؤالء  ح  المرجَّ فمن غير 
الى حل لألزمة. ولو  السياسي« سيتوصلون  »المنصب 
كان اإلصالح التقني كافيًا، سيكون قد فات أوانه بالفعل. 
ما الذي يتوقع حدوثه عندما يدرك مواطنو أوروبا أن 
مستمراً؟  مازال  الركود  وأن  سدى،  ذهبت  تضحياتهم 
ة اإلحتجاجات العنيفة؟ وكيف سيتم  وكيف ستتزايد حدَّ
وداخل  الشوارع  في  االقتصادي  النظام  على  الحفاظ 
األوروبية  الديمقراطيات  ستصبح  وهل  الشعب؟  عقول 

»ديمقراطيات إستبدادية«؟ 
على سبيل المثال، 45 في المئة من الديون السيادية 
أن  حين  في  اإلسبانية،  البنوك  يد  في  هي  إسبانيا  في 
المؤسسات  يد  في  هو  الباقية  المئة  في   55 نسبة  ثلثي 
المالية في بقية دول االتحاد األوروبي. وهكذا تم شراء 
77 في المئة من الديون اإلسبانية من قبل األوروبيين، 
وتقع نسبة 23 في المئة فقط في أيدي كيانات من خارج 

االتحاد األوروبي. 
اعتباراً  به  احتفظ  والذي   ،AAA هو  تصنيف  أعلى   -
من  قليل  عدد   2011 الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  من 
فنلندا،  الدنمارك،  كندا،  النمسا،  أستراليا،  ألمانيا،  الدول: 
فرنسا، لوكسمبورغ، هولندا، المملكة المتحدة، والسويد 
وسويسرا. وقد تم خفض تصنيف الواليات المتحدة في 
تصنيف  أصبح  بينما   AA  + إلى   ،2011 أغسطس/آب 

إسبانيا حاليا هو AA -، مثل الصين واليابان. 
وضع  في  األميركي  ساكس  غولدمان  بنك  نجح   -
روبرت روبين كوزير للخزانة األميركية في عهد الرئيس 
عهد  في  نفسه  بالمنصب  بولسون  وهنري  كلينتون 
جورج دبليو بوش. وكان الرئيس الجديد للبنك المركزي 
غولدمان  بنك  رئيس  نائب  دراغي،  ماريو  األوروب��ي، 

ساكس في أوروبا للفترة مابين 2005-2002. 

إغناسيو رامونيه

رئيس تحرير »لوموند ديبلوماتيك« اإلسبانية.

وكالة إنتر بريس سيرفس

تقرير: االتحاد األوروبي يخفق في العام 2011
§ بروكسل - كونا

] عام جديد يمر على القادة األوروبيين 
تمأله اخفاقات كثيرة بعد أن عقدوا قمة تلو 
ظهور  دون  القائمة  األزمات  لحل  األخرى 
إشارة إلى تسوية أزمة الديون في أوروبا.

جيد  بشكل  بدأ  العام  أن  رغم  وعلى 
أستونيا  بانضمام  اليورو  إلى  بالنسبة 
الماضي  العام  أن  إال  اليورو  منطقة  إلى 
أدنى  إلى  اليورو  بتراجع  انتهي   )2011(
مستوياته مقابل الدوالر خالل 11 شهراً؛ ما 
العملة  مستقبل  بشأن  جدية  مخاوف  أثار 

الموحدة.
األوروبية،  المفوضية  رئيس  وأثنى 
انضمام  على  باروسو،  مانويل  خوسيه 
»إن  قائاًل:  اليورو  منطقة  إلى  أستونيا 
الجاذبية  على  قوي  دليل  الخطوة  هذه 
للدول  اليورو  يمنحهما  اللذين  واالستقرار 

األعضاء في االتحاد األوروبي«.
من  عدداً  األوروبي  االتحاد  قادة  وأعلن 
التقشف  وبرامج  والمقترحات  المبادرات 
الحتواء األزمة إال أن وكاالت التصنيف هي 
والتراجع  الصعود  تحدد حاالت  كانت  التي 

في األسواق المالية.
قادة  وافق  الماضي  ــارس/آذار  م وفي 
مؤقتة  إنقاذ  خطة  على  األوروبي  االتحاد 
االستقرار  ومرفق  يورو  مليار   500 قيمتها 
الذي  إف(  إس  إف  )إي  األوروبــي  المالي 
االستقرار  آلية  محله  تحل  أن  يتوقع 
األوروبي الدائمة )إي إس إم( بحلول يوليو/

تموز المقبل.
األنظمة  على  الــديــون  ــة  أزم ــرت  وأث
السياسية من خالل سقوط رئيسي الوزراء 
واإليطالي  باباندريو،  جورج  اليوناني 
في  الحكومة  وتغيير  برلسكوني  سيلفيو 

إسبانيا.
على   17 الـ  اليورو  منطقة  قادة  واتفق 
مئة  بقيمة  أخرى  إنقاذ  خطة  اليونان  منح 
المئة من  في  مليار يورو وحذف نسبة 50 
الخوف  أن  إال  الخاصة  البنوك  لدى  ديونها 
انتقال  وإمكانية  اليونان  عجز  استمرار  من 
األخرى  األوروبي  االتحاد  دول  إلى  العجز 

اليزال قائماً.
وفي مطلع ديسمبر/كانون األول الماضي 
األميركية  التصنيفات  وكالة  ــذرت  ح
منطقة  دول  جميع  بورز(  أند  )ستاندرد 

اليورو تقريباً من تراجع اليورو.
على  األوروبــي  االتحاد  قادة  وافق  كما 
التكامل  من  مزيد  تحقيق  أجل  من  العمل 
أن  إال  الموازنة  في  واالنضباط  االقتصادي 

بريطانيا رفضت ذلك.
في  األوضاع  تفاقم  من  المحللون  ويحذر 
 )2012( الجاري  العام  في  اليورو  منطقة 

بشكل  اليورو  أزمة  تأثير  احتمال  ومن 
تسبب  وأن  العالمية  األسواق  على  سلبي 
ما  واضحاً  وليس  للعالم  اقتصادياً  ركوداً 
اذا كانت منطقة اليورو قادرة على مواجهة 

األزمة.
االتحاد  واجه  الخارجي  الصعيد  على  أما 
وسياسية  أمنية  تحديات  ـــي  األوروب
»الربيع  بداية  مع  هائلة  واستراتيجية 
العربي«؛ إذ ركزت السياسة األوروبية على 
دعم األنظمة في شمال إفريقيا وهذا التغيير 
غير  أوروبــا  جعل  األحــداث  في  المفاجئ 

مستعدة وقادرة على التعامل مع الوضع.
ديسمبر  في  األوروبي  االتحاد  وأصدر 
تقريراً مطوالً عن رده على »الربيع العربي«، 
األولى  المظاهرات  »منذ  أنه  إلى  فيه  أشار 
ديسمبر  شهر  في  تونس  في  وقعت  التي 
االستياء  من  موجة  هزت   2010 العام 
مطالبة  خالل  من  العربي  العالم  الشعبي 

والعدالة  والكرامة  بالديمقراطية  الناس 
االجتماعية.

األوروبي  »االتحاد  أن  التقرير  ذكر  كما 
المرحلة  بتحديات  االعتراف  إلى  سارع 
التي  واالقتصادية  السياسية  االنتقالية 
ضخامة  رغم  على  ككل  المنطقة  تواجهها 

هذه الثورات«.
»االتحاد  أن  إلى  أيضاً  الوثيقة  ولفتت 
اعتماد  بضرورة  أيضاً  اعترف  األوروبي 
جيرانه  مع  العالقات  في  جديد  نهج 

الجنوبيين«.
السياسة  تكون  أن  المتوقع  غير  ومن 
ومؤثرة  قوية  األوروبي  لالتحاد  الخارجية 
استمرار  مع  العالمية  األحداث  تشكيل  في 

أزمة الديون في العام الجاري )2012(.
االتحاد  دعــا  بسورية  يتعلق  وفيما 
األوروبي الرئيس السوري بشار األسد إلى 

التنحي والسماح بتغيير النظام.
األوروبــي  االتحاد  عالقات  وتراجعت 
قيام  مع  مستوياتها  أدنى  إلى  إيران  مع 
الجمهورية  العقوبات ضد  بزيادة  بروكسل 
المثير  النووي  برنامجها  بسبب  اإلسالمية 

للجدل.
يناير/ في  األوروبــي  االتحاد  وسيقرر 

كانون الثاني الجاري ما اذا كان سيتم حظر 
واردات النفط من إيران إلى أوروبا.

المشترك  للمجلس   21 الدورة  أن  يذكر، 
لالتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخليجي 
عقدت في العاصمة اإلماراتية )أبوظبي( في 

أبريل/نيسان الماضي.
تعزيز  مواصلة  أن  على  المجلس  وشدَّد 
ودول  ــي  األوروب االتحاد  بين  العالقات 
بمثابة  سيكون  الخليجي  التعاون  مجلس 
مساهمة فاعلة وقيمة لألمن واالستقرار في 

المنطقة.

وافق قادة االتحاد األوروبي على خطة إنقاذ مؤقتة قيمتها 500 مليار يورو

§ برلين - رويترز

في  ميركل،  أنغيال  األلمانية،  المستشارة  قالت   [
أوروبا  على  يجب  إنه  الجديدة  السنة  بدء  عشية  كلمتها 
التعاون بشكل أوثق إذا كانت تريد نجاح اليورو كعملتها 
المشتركة. وأضافت أنه مازال أمام أوروبا طريق طويل 

قبل التغلب على مشكلتها المتعلقة بالديون السيادية. 
لتعزيز  في وسعها  ما  كل  إنها ستفعل  ميركل،  وقالت 
اليورو؛ ولكنها أوضحت أن هذا لن ينجح إال إذا استفادت 

أوروبا من أخطائها. 
سلفًا  لة  مسجَّ تلفزيونية  كلمة  في  ميركل  وأوضحت 

لبثها اليوم )أمس( السبت:«اليمكن ألي عملة مشتركة أن 
تنجح بشكل حقيقي إال إذا تعاوننا في أوروبا بشكل أكبر 

مما فعلنا. أوروبا تنمو معًا في األزمة«. 
أن«الطريق  كلمتها  من  رسمية  نسخة  في  وأضافت 
من  خاليًا  يكون  ولن  طوياًل  م��ازال  ذلك  على  للتغلب 
األزمة  من  أوروبا  ستخرج  نهايته  في  ولكن  النكسات 

أقوى مما دخلتها«. 
وقالت ميركل إنه على رغم أن االقتصاد األلماني يسير 
بشكل جيد فإن العام المقبل )الجاري( )2012( »سيكون 

بال شك أكثر صعوبة من العام 2011«.

ميركل: يجب على أوروبا التعاون لنجاح اليورو 

§ أثينا - رويترز

اليونان  إن  اليوناني  المركزي  البنك  محافظ  قال   [
ستواجه عواقب كارثية إذا عادت الى الدراخما، محذراً 
لقيمة  انخفاضًا حاداً  الخطوة ستعني  من أن مثل هذه 
العملة. وأضاف جورج بروفوبولس في مقابلة صحافية 
)...( على  الدراخما ستعني جحيمًا حقيقيًا  إلى  »العودة 
األقل في السنوات األولى. مستويات المعيشة ستهوي. 
ربما  كبير  بشكل  قيمتها  ستنخفض  الجديدة  العملة 

يصل من 60 إلى 70 في المئة«.

بروفوبولس: العودة 
إلى الدراخما ستكون كارثة 

تركيا بحاجة الى منطقة يورو قوية للحفاظ على نموها االقتصادي
§ أنقرة - أ ف ب

] بعد أكثر من عشرة أعوام على والدة 
التركي  االقتصاد  ل  سجَّ اليورو،  منطقة 
لم  تركيا  أن  رغم  على  كبيراً؛  ازدهــاراً 
األزمة  لكن  األوروبي؛  االتحاد  إلى  تنضم 

قد تؤثر سلباً على نموه. أوروبا  في 
في  متخصص  أوروبي  سياسي  وأعلن 
هويته  عن  الكشف  رافضاً  تركيا  شئون 
في  يحصل  »ما  أن  برس  فرانس  لوكالة 
ما  وإذا  قرب.  عن  تركيا  يعني  أوروبــا 
فإن  مشكلة،  من  األوروبي  االتحاد  عانى 
االقتصادين  ألن  األخرى  هي  تصاب  تركيا 

يتداخالن«.
إلى  اليوم  تركي  ينظر  »عندما  وأضاف 
فإن  إسطنبول،  من  أو  أنقرة  من  أوروبا 
السؤال  وإنما  الحلم  إلى  يدعو  ال  االتحاد 
الذي يتعيَّن طرحه هو، إلى أي حد ترتبط 

بأوروبا؟«. بالدي 
االتحاد  ــى  إل ــادرات  ــص ال وتشّكل 

المبادالت  من  مهماً  قسماً  األوروبــي 
إلى  االنضمام  تأمل  التي  لتركيا  التجارية 
االتفاق  منذ  وخصوصاً  األوروبي؛  االتحاد 

.1995 في  الموقع  الجمركي 
البلد  خرج  تقريباً  سنوات  عشر  وقبل 
اقتصادية  مشكالت  خاللها  واجه  فترة  من 
الدولي  النقد  صندوق  تدخل  بعد  خطيرة 
عميقة  هيكلية  إصالحات  فرض  الــذي 

اآلن. ثمارها  تؤتي 
أن  إلى  الرسمية  اإلحصاءات  وأشارت 
 54,4 آنذاك  كان  البلد  في  التضخم  ل  معدَّ
الثاني  نوفمبر/تشرين  وفي  المئة.  في 
في   9,48 الى  التضخم  تراجع   ،2011

المئة.
نمو  نسبة  البلد  سّجل   ،2001 وفي 
األشهر  وخالل  المئة.  في   9,5 من  سلبية 
 9,6 النمو  بلغ   ،2011 من  األولى  التسعة 

المئة. في 
البالغ  وسكانها  تركيا  تمثل  واليوم، 
السابع  االقتصاد  73 مليون نسمة  عددهم 

أعلى معدالت  أحد  عالمياً ويسجلون  عشر 
العالم. في  النمو 

رافضاً  غربي  دبلوماسي  ــرح  وص
برس  فرانس  لوكالة  هويته  عن  الكشف 
لعدد  نموذجاً  تكون  أن  يمكن  »تركيا  أن 
وفي  األوروبــي«.  االتحاد  دول  من  كبير 
في  الحالي  الوضع  إلى  اإلشارة  معرض 
اليونان، أضاف أن »تركيا مرت في أزمات 
أعطت  الخصخصة  جهود  لكن  اقتصادية 
تراقب  أن  اليونان  على  ينبغي  نتائجها. 
الدروس منها«. جارتها ألنها قد تستخلص 
تسّجل  المرتفع،  النمو  رغم  على  لكن 
الجارية.  الحسابات  في  كبيراً  عجزاً  تركيا 
وكالة  خفضت  الماضي،  نوفمبر  ففي 
البلد  درجة  االئتماني  للتصنيف  فيتش 

»مستقر«. إلى  »إيجابي«  من 
تحدياً  المرتفع  البطالة  معدل  ويبقى 
فإن  الحكومة،  وبحسب  أيضاً،  رئيساً 
 )2012( المقبل  العام  في  يكون  قد  النمو 
التي  األزمة  بسبب  عليه  هو  ما  نصف 

حالياً. اليورو  منطقة  فيها  تغرق 
الرسمية  المحادثات  تركيا  ــدأت  وب
في  ــي  األوروب االتحاد  إلى  لالنضمام 
سلسلة  على  البرلمان  وافق  بعدما   2005

األوروبي. االتحاد  طلبها  إصالحات 
تباطأت  الــتــاريــخ،  ــك  ذل منذ  لكن 
قبرص  مع  النزاع  بسبب  المحادثات 
وكذلك بسبب معارضة بعض دول االتحاد 

فرنسا. وخصوصاً  األوروبي؛ 
عملية  فــإن  ــيء،  ش كل  رغــم  وعلى 
في  األجانب  المستثمرين  جذبت  االنضمام 
االقتصادية  عالقاته  أيضاً  البلد  طور  حين 

الشرق األوسط. مع 
تجذب  »تركيا  أن  مــراقــب  ورأى 
قواعد  اعتمد  البلد  ألن  أجانب  مستثمرين 

األوروبي«. االتحاد 
تركيا  كانت  الماضي  »في  وأضــاف 
استقرار  ال  حالة  في  األحيان  غالب  في 
المستثمرين  لكن  وانقالبات،  سياسي 

البلد أصبح مستقراً«. أن  اآلن  يعتبرون 

إسبانيا تترقب عجزًا أكبر
 من المتوقع العام 2011

§ مدريد - رويترز

تتوقع  إنها  الجديدة،  اإلسبانية  الحكومة  قالت   [
من  المئة  في   8  2011 في  العام  العجز  يبلغ  أن 
الناتج المحلي اإلجمالي، متجاوزاً المستوى المستهدف 
على  ضريبة  ستزيد  أنها  وأعلنت  المئة،  في   6 البالغ 
د أجور موظفي الدولة  الدخل وضريبة عقارية وستجمِّ
لمواجهة العجز. وتواجه إسبانيا تدقيقًا من السوق في 

قدرتها على السيطرة على الماليات العامة. 
وارتفعت عالوات المخاطر على البالد إلى مستويات 
قياسية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون منطقة 
حكومة  في  الوزراء  رئيس  نائب  وأعلن  إليها.  اليورو 
ماريا،  سانتا  دي  ساينز  الجديدة،  الوسط  يمين 
يورو  مليارات   8.9 بقيمة  العام  اإلنفاق  في  تخفيضات 

)11.5 مليار دوالر( لمعالجة العجز. 
وغير  استثنائيًا  وضعًا  »نواجه  ماريا  سانتا  وقال 
وغير  استثنائية  إجراءات  اتخاذ  على  يجبرنا  متوقع 
القلق  مصدر  إيطاليا  ديون  كانت  حين  وفي  متوقعة«. 
الماضية،  القليلة  األشهر  في  المالية  لألسواق  الرئيس 
كانت إسبانيا أفضل حااًل؛ على رغم أنها اضطرت أيضًا 

لدفع تكاليف اقتراض مرتفعة. 
وخفضت الحكومة االشتراكية السابقة عجز الموازنة 
من 11.2 في المئة في 2009 ويتعين على المحافظين 
في   4.4 إلى  العجز  لخفض  الجهود  تلك  يواصلوا  أن 

المئة في 2012 وإلى 3 في المئة في 2013. 
ساحقًا  فوزاً  حققوا  الذين   - المحافظون  وتعّهد 
حال  وسط  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  االنتخابات  في 
 - األزمة  مع  االشتراكيين  تعامل  عن  الرضا  عدم  من 
تواجه  التي  العمل  سوق  وإصالح  االقتصاد  بتنشيط 
طوياًل.  استمر  تباطؤ  من  البالد  وانتشال  صعوبات 
يوم  مونتورو،  كريستوبال  الخزانة،  وزير  وأعلن 
زيادات   ،)2011 األول  ديسمبر/كانون   30( الجمعة 
في الضرائب تركز على األغنياء لجمع نحو 6 مليارات 

يورو.

ل البطالة في إسبانيا فاقمت أزمة الديون السيادية من معدَّ

مصروفات حكومة البحرين على رواتب الموظفين
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عمليات  دون  من  سهلة،  يابانية  لعبة  السودوكو   [
أو  صغيرة،   خانة   81 من  شبكتها  تتألف  حسابية. 
من 9 مربعات كبيرة يحتوي كل منها على 9 خانات 
صغيرة. على الالعب إكمال الشبكة بواسطة أرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل رقم مرة واحدة فقط، في 
كل خط أفقي وفي كل خط عمودي وفي كل مربع من 

المربعات التسعة.
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تصبح  حتى  واصبر  عجواًل  تكن  ال   [
األمور في صالحك.

والنشاط  اليوم  الحركة  كثير  أنت   [
فمعظم أعمالك اليوم تتركز خارج المكتب.

اليوم وال تستسلم وتخضع،  قويًا  ] كن 
فالحظ يقف إلى جانبك.

] ادرس خطواتك جيداً قبل أن تقدم على 
أية خطوة غير محسوبة.

تتمناه  الذي  المنصب  على  لتحصل    [
عليك أن تبذل المزيد من الجهد.

] ال تطمع وتعلّم كيف تصعد سلم النجاح 
خطوة بخطوة.

قد  والعقبات  التحديات  من  الكثير   [
تواجهك في الفترة المقبلة كن حذراً.

عملك  نشاط  تغيير  في  جدّيًا  تفكر   [
لتحاول تحسين ظروفك.

اليوم المزيد من األهداف نصب  ] تضع 
عينيك وتحاول أن تركز عليها وإنجازها.

اليوم مشروع تشكك في  ] يعرض عليك 
مصداقيته.

بها  تنطلق  المبدعة  األفكار  من  الكثير   [
اليوم مما يثير إعجاب رؤسائك.

] ال تفرض على اآلخرين رأيك مادمت ال 
تمتلك الحجج المقنعة.
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أفقي:
1 -  من الصحابة.

بواسطتي. عكس باطل )م( –  2 - جوهر – 
متشابهة. للنفي –  3 - قنوط – 

4 - عمارات.
حاز )م(. 5 -  حب )م( – 

6 - من الحيوانات )م(.
ظاهرة طبيعية. يندم –  7 - للتعريف – 
حرف موسيقي. تهديد –  8 - اكتمل – 

وعاء   – المسافات  لقياس   -  9
غريم )م(. ضخم – 

القواعد. 10 - أمن – 

 عمودي:
1 - من التابعين.

من األسماء. 2 - دربه – 
متشابهان. 3 - تحكم – 
من الشهور. 4 - الن – 
أحسب. 5 - الود )م( – 

من األسماء )م(. 6 - أكمل – 
آلة إيقاع )م(. 7 - للنداء – 

8 - من الحيوانات )م( – للندبة.
آلة قتل. مبرر –   - 9
من التابعين )م(.  - 10

1 يناير/ كانون الثاني

* 766 - والدة اإلمام علي بن 
الثامن من  موسى الرضا، اإلمام 

أئمة الشيعة االثني عشرية.
* 1801 - اكتشاف أول نيزك 

على سطح األرض.
المتحدة  الواليات   -  1808  *

تمنع استيراد العبيد.
تعلن  بريطانيا   -  1823  *

سيادتها على جزر فوكالند.
األميركي  الرئيس   -  1863  *
ابراهام لينكولن يحرر الزنوج من 

العبودية.
دي  فرديناند   -  1880  *
لسبس يشرع في إنجاز قناة بنما.

* 1885 - تحديد خط الطول 
غرينيتش  في  الدولي  المرجعي 

)خط طول 0 درجة( البريطانية.

الحكم  نهاية   -  1899  *
اإلسباني في كوبا.

األول  اإلعللالن   -  1912  *
لجمهورية الصين الشعبية.

ودمشق  حلب   -  1925  *
باسم  واحللد  بلد  في  تتحدان 

سورية.
الدستور  إعالن   -  1952  *

األردني.
البيان  صللدور   -  1965  *
الفلسطينية  فتح  لحركة  األول 

وبداية الثورة المسلحة.
سلطنة  استقالل   -  1984  *

بروناي عن المملكة المتحدة.
* 1985 - إجراء أول مكالمة 
بهاتف نقال في المملكة المتحدة.

جمهورية  تفكك   -  1993  *
وتأسيس  تشيكوسلوفاكيا 
التشيك  هما  مستقلتين  دولتين 

وسلوفاكيا.
1999 - بداية التعامل بالعملة 

األووربية المشتركة - يورو.
العراقية  الحكومة   -  2009
المنطقة  على  السيطرة  تتسلم 

الخضراء.
2011 - ديلما روسيف تؤدي 
أول  لتصبح  الدستورية  اليمين 
امرأة تتولى الرئاسة في البرازيل.

المشتري... أضخم الكواكب

كواكب  أضللخللم  هللو  المشتري   [
بالمشتري  سمي  الشمسية.  المجموعة 
ويمضي  َيلُِج  أي  سيره  في  يستشري  ألنه 
وكان  انكسار.  وال  فتور  بال  فيه  ويجُد 
وارتبط  القدماء  للفلكيين  معروفًا  المشتري 
الشعوب.  من  العديد  وأديان  بميثولوجيا 
الرومان عليه اسم جوبيتر وهو  وقد أطلق 
من  المشتري  ويظهر  والبرق.  السماء  إله 
الظاهري  قدره  فيبلغ  كبير  بسطوع  األرض 
في  تألقًا  األجرام  ثالث  يجعله  ما   −2.94

سماء الليل بعد القمر والزهرة
ُبللعللداً  الللكللواكللب  خللامللس  المشتري 
المجموعة  كواكب  وأكبر  الشمس  عن 
أقل  وكتلته  غازي  عمالق  وهو  الشمسية. 
بقليل من 1000/1 من كتلة الشمس، لكنها 
كواكب  باقي  مجموع  كتلة  ثلثي  تساوي 
المجموعة. ويضم تصنيف العمالقة الغازية 
إضافًة  ونبتون  وأورانوس  زحل  من  كاًل 
الكواكب  هذه  على  ويطلق  المشتري.  إلى 

األربعة اسم الكواكب الجوفيانية.
من  رئيسي  بشكل  المشتري  يتكون 

بقليل  أقل  الهيليوم  ويشكل  الهيدروجين، 
على  يحتوي  الغالب  وفي  كتلته.  ربع  من 
أثقل.  عناصر  من  تتكون  صخرية  نواة 
بسبب  مفلطح  كللروي  المشتري  شكل 
الغالف  يظهر  الكبيرة.  دورانلله  سرعة 
لعدة  واضحًا  تمايزاً  الخارجي  الجوي 
نطاقات في خطوط طول مختلفة، ما يؤدي 
إلى االضطراب والعواصف على طول هذه 

الحدود. 
الستكشاف  فلكية  بعثات  عدة  أرسلت 
برنامجي  بداية  خالل  معظمها  المشتري 
بيونير وفوياجر وفيما بعد بواسطة مركبة 
فوق  حلقت  مركبة  وآخر  المدارية.  غاليليو 
المشتري كانت نيوهورايزونز سنة 2007. 
وقد استخدم هذا المسبار جاذبية المشتري 

لمتابعة رحلته نحو بلوتو. لتسريعه 

 »جلسات نسائية« 
على »إم بي سي - دراما«

الللسللوري  المسلسل  يسلط   [
األنثى  على  الضوء  نسائية«  »جلسات 
وما لها وما عليها في المجتمع السوري، 
فُيظهر المرأة وهي تحاول دائمًا إخفاء 
أنها قوية  الذين حولها  ضعفها وإيهام 
حتى لو كانت في أكثر حاالتها ضعفًا. 
كما ويتطرق العمل إلى معاناة المرأة 
في المجتمع الشرقي ممرراً ذلك بحوار 
الواحد  التي تقول: »هأل  عايدة ورويدا 
إذا حكى آراؤه بصراحة وتحرر بكون 
كل  الزم  »مو  عايدة:  فترد  منيح«  مو 
العمل  ويجعل  نحكي«...  نساويه  شي 
لعرض  مسرحًا  النسوة  جلسات  من 
همومهن ومآسيهن، مضفيًا روحًا من 
منها  تخلو  ال  التي  والثرثرة  النميمة 

جلسات النساء في الغالب. 
»جلسات نسائية« من بطولة كلٍّ من: 
أمل بوشوشة، سامر المصري، ميالد 
صبري،  يارا  ياخور،  باسم  يوسف، 
أبطال  من  وغيرهم  طافش  نسرين 
إخراج  من  وهو  السورية.  الدراما 

المثنى صبح، وتأليف أمل حنا.
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يتحول  البداية  في  خفيف  ضباب 
في  السحب  بعض  مع  معتدل  إلى 

وقت الحق.

من قدم الى قدمين ولكنه من 2 الى 4 اقدام 
في عرض البحر.

عقد   7 الى  عقدتين  من  االتجاه  متقلبة 
 12 الى   7 من  شرقية  جنوبية  الى  تتحول 
احيانًا  عقدة   17 الى   12 من  وتصل  عقدة 

في وقت الحق.

ديلما روسيف
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] لقد طرح المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي 
ديسمبر/   7-5 من  الجميلة  دبي  مدينة  في  انعقد  الذي 
في  والمحوري  المهم  التساؤل   2011 األول  كانون 
الحاسمة  التاريخية  المرحلة  هذه  في  العربية  المنطقة 

الربيع؟ بعد  ماذا 
مرحلة  بأن  إيذاناً  السؤال  طرح  كان  إذا  أدري  وال 
بدأت  قد  جديدة  مرحلة  وأن  انتهت  قد  العربي  الربيع 
النظم  ذات  ال��دول  في  خاصة  البدء  وشك  على  أو 
مرحلة  تعد  الجديدة  المرحلة  هذه  وأن  الجمهورية؟ 
أنه  أو  ككل؟  المنطقة  في  أو  الدول  هذه  في  البناء 
مرحلة  أنها  الجديدة  المرحلة  على  يطلق  أن  يمكن 
نطلق  أن  يمكن  أو  التغيير؟  أجل  من  الثوري  المد  وقف 
للخطف  بخطوة  التراجع  وربما  التوقف  مرحلة  عليها 
وطنية  سياسية  قوى  قبل  من  الثورات  اختطاف  عبر 
مثل  على  واإلجابة  خارجية؟  أو  إقليمية  بقوي  مدعومة 
وصعبة  عسيرة  جد  هي  بل  سهلة  ليست  التساؤل  هذا 
العتبارات كثيرة ال مجال للحديث عنها في هذه اللحظة 
من  وقدر  الحذر،  ولو  التفاؤل  من  قدر  فيها  يشيع  التي 
العقالنية  عدم  من  قدر  وأحياناً  األمل،  من  وقدر  القلق، 

العلمي. الموضوعي  التفكير  عدم  من  وقدر 
المفكرين  من  الحشد  أن  ذل��ك  دالئ��ل  من  ولعل 
السنوي  المؤتمر  في  والباحثين  والسياسيين 
منهم  أي  يتعرض  لم  العربي  الفكر  لمؤسسة  العاشر 
بل  الندوة  عنوان  كان  الذي  السؤال  على  اإلجابة  إلى 
لديه من  ما  قال  المؤتمر  إن كل مشارك في  القول  يمكن 
التساؤالت  يعطي  أن  دون  ورحل  عصاه  حمل  ثم  رأي 
باألحرى  أو  ورقتهم  في  المؤتمر  منظمو  طرحها  التي 
أو  التفكير  من  قدر  أي  وأجندته  المؤتمر  برنامج  في 
وبقدر  التساؤالت.  على  اإلجابة  في  التفكير  محاولة 
األسباب  بعض  أشرح  أن  أح��اول  الموضوعية  من 
أسباب  أربعة  في  تتمثل  وهي  الحالة  لهذه  قادت  التي 

رئيسية:
قبل  من  متعمقة  بحثية  أوراق  وجود  عدم  األول 
بعض  قدمها  التي  القليلة  األوراق  وحتى  المشاركين 
كانت  لو  كما  االجتماعات  أثناء  وزعت  المشاركين 
يهتم  ولم  المؤتمر  قاعة  خارج  إعالمية  صحافية  نشرة 

المشاركين. من  كثير  يَرها  أو  بها 
جلسات  على  اإلعالمي  الطابع  سيطرة  الثاني 
الجلسات  يديرون  الذين  هم  اإلعالميون  فكان  المؤتمر 
صراحة  وأعلن  الفضائية  قناته  ووراءه  جاء  وبعضهم 
قواعدها  لها  القناة  وأن  للقناة  للتسجيل  الجلسة  أن 
الحاضرين  من  تساؤالت  على  رداً  ذلك  وكان  العمل  في 
من جانب  للنقاش  الكافي  الوقت  إتاحة  لعدم  القاعة  في 

الحاضرين.
اإلعالمي  المنهج  سيطرة  وهي  للثاني  نتيجة  الثالث 
المتحدثين  جلسات  في  سواء  شو  بالتوك  الخاص 

يكمل  أن  دون  الموجزة  مداخالتهم  في  أو  وتنظيمها 
إذا  عليه  غبار  ال  كله  وهذا  الرئيسة  فكرته  بعضهم 
لفكر  علمياً  مؤتمراً  كان  إذا  إما  إعالمي،  توك  كانت 
ومفكرين فإنه أمر مختلف، وأنا أعرف أن هذا كله تحت 
شو  التوك  منهج  في  األميركي  اإلعالمي  التطور  تأثير 
بعد  أكثر  وانتشر  الماضي  القرن  من  األخير  الربع  منذ 
الفكر شيء والتوك شو  تجربة دافوس  الشهيرة ولكن 

مختلف. العلمي شيء  الفكري  الحديث  أو  واإلعالم 
الرابع أن بعض الشخصيات السياسية التي شاركت 
ذلك  وقبلت  نفسه،  شو  التوك  بمنهج  معها  التعامل  تم 
حين  في  اإلعالمي،  وبتواجدها  بها  تتعلق  ألسباب 
كاملة  المنصة  لها  أعطيت  واحدة  معينة  شخصية 
حكومته  سياسة  عن  الحديث  إطار  في  تراه  ما  لتقول 
باالسم  ذكرهم  دون  لمعارضيه  المباشر  غير  ونقده 

واضحة. والرسالة  والمضمون  المعنى  كان  ولكن 
وقيمة  أهمية  من  تقلل  ال  المالحظات  هذه  إن  ونقول 
أشير  أن  أيضاً  الموضوعية  قبيل  من  ولعل  والمؤتمر، 

إلى أربع مالحظات ذات مغزى: 
تهتم  السلطة  أصحاب  من  عربية  نخبة  تبلور  األولي 
نظرهم  وجهات  إلى  واالستماع  وبالمفكرين  بالفكر 
وهذا يبعدهم قلياًل عن األجهزة اإلدارية والبيروقراطية 
هنا  ومن  دائماً  الوردية  الصورة  تعطي  التي  الرسمية 
بدور  المؤسسة  ولهذه  المؤتمر  لهذا  بالنسبة  أشيد 
الفيصل على مبادرته وعلى استمرار  األمير خالد  سمو 
لمختلف  واالستماع  الجلسات  معظم  القاعة  في  تواجده 
اآلراء، كما أشيد أيضاً بسمو األمير تركي الفيصل على 
إلي  بتواضع  واستماعه  وبتواجده  الثاقبة  مساهماته 

اآلراء.  مختلف 
بن  الحسن  األمير  سمو  أستذكر  أن  يفوتني  ال  كما 
كمسئول  التفاعل  في  السبق  فضل  له  كان  الذي  طالل 
القرن  من  الثمانينيات  في  إنشائه  منذ  الفكر  رجال  مع 
رعايته  في  واستمراره  العربي  الفكر  منتدى  الماضي 
الدولية  وباتصاالته  بفكره وبحضوره  فيه  والمساهمة 
ما  وممارساته  أطروحاته  في  والتجديد  واإلقليمية 
الساحة  على  مكانة  العرب  والمفكرين  للفكر  جعل 

الدولية. الفكرية 
سمو  وحاكمها  وراعيها  دبي  لمدينة  الشكر  الثانية 
التواجد  على  كان حريصاً  الذي  راشد  بن  محمد  الشيخ 
التسهيالت  جميع  تقديم  وعلى  جلسة  من  أكثر  في 

بالمؤتمر. والعناية 
الثالث اإلشادة بالجهد الكبير الذي بذله األمين العام 
المساعد  العام  واألمين  عبدالمنعم  سليمان  للمؤتمر 
وجميع  العماري،  عبداهلل  حمد  المؤتمرات  لشئون 
وعالقات  وإداريين  وفنيين  سكرتارية  من  مساعديهم 
يثبت  ما  وهو  الرائع،  التنظيم  دقة  على  وغيرهم  عامة 
التي  الدولية  المؤتمرات  عقد  على  قادرون  العرب  أن 
أصبحت صناعة ال تقل أهمية عن غيرها من الصناعات 
فيها  تعقد  التي  للبالد  الدخل  من  قيمة  عوائد  وتدر 

والعاملين  وللمشاركين 
الفكر  منتدى  تبناها  أيضاً  الرائعة  التجربة  وهذه 
العناصر  وعلى  منسوبيه  على  يعتمد  الذي  العربي  
رد  أبلغ  وهذا  زمن  منذ  مؤتمراته  تنظيم  في  العربية 
العربية  والكفاءات  القدرات  في  يثقون  ال  من  على 
األموال  عليه  ويغدقون  األجنبي  في  دائماً  ويفكرون 
لديه  وأن  المعجزات  صنع  على  قادر  أنه  ويعتقدون 

أجل  يعمل  األجنبي  هذا  أن  رغم   - المشاكل  حلول 
مؤتمر  أي  إلنجاح  منهم  سعياً   - وأجندته  مصالحه 
أبناء  أو  العرب  على  االعتماد  من  وخوفاً  يعقدونه 

نفسه. الوطن  وبنات 
نهاية  إطار  في  العربي  للربيع  المبدئي  تقييمنا  وفي 
يحسب  أن  البد  موضوعي  تقييم  أي  إن  نقول  العام 
عن  بعيداً  والخاسرين  والرابحين  والخسائر  األرباح 

الواقعية.  غير  النظرة  أو عن  الرغائبي  الفكر 
الربيع  أن  يتمثل في  العام من وجهة نظري  والتقييم 
العربي لم ينتِه بعد، ليس بمعنى استمراره، كحالة من 
حاالت الربيع الجميل الذي يدخل البهجة والسرور على 
عنه  قال  والذي   والمأزومة،  المكلومة  العربية  النفس 

البحتري: الوسيط  العربي  العصر  في  العربي  الشاعر 
يختال ضاحكاً    الطلق  الربيع  أتاك 

يتكلما أن  كاد  الحسن حتى  من 
الربيع   أن  أولهما  افتراضين  ثمة  إن  نقول  ولكن 
السياسية  الجغرافيا  حيث  من  بالفعل  انتهى  العربي 
حاجة  ثمة  أن  والثاني  الواقع  إلى  أقرب  افتراض  وهذا 
للخسائر  جرد  لعملية  أي  الحساب  تقييم  إلع��ادة 
نستقبل  ونحن  الميالدي  العام  نهاية  في  والمكاسب 
واقعية  بنظرة  األمر  يتبين  حتى   2012 الجديد  العام 
العربي  السياسي  القرار  يفيد صانع  وموضوعية وهذا 
الشعب  أفراد  وجميع  بل  والدينية  السياسية  والنخب 

المدني. المجتمع  وقوى 
أن  يمكن  جديدة  مرحلة  في  ندخل  أننا  تقديري  وفي 
أو  العام  العربي  الضعف  مرحلة  عليها  مصطلح  نطلق 
ألن  ذلك  جديد.  عربي  شتوي  بيات  مرحلة  أو  التهميش 
تتم   أن  وشك  على  أو  تغيرات  فيها  وقعت  التي  الدول 
أصبحت  األولى  والنتيجة  تأخرت  مهما  التغيرات  فيها 
اقتصادياً  المتزايد  الضعف  من  تعاني  الدول  تلك 
التفكك  من  حال  من  بل  وعسكرياً  واجتماعياً  وسياسياً 
أن  ويمكن  والسياسية  والعسكرية  األمنية  والفوضى 
للخلف  وخطوتين  لألمام  واحدة  خطوة  عليها  نطلق 
القومي  لألمن  الضعف  من  مزيد  عليها  ترتب  وهذا 
فيها  حدثت  التي  الدول  من  دولة  كل  ألمن  بل  العربي، 
التغيرات، وهذا ال يعني أنه كان يجب أال تحدث مثل هذه 
التغييرات بل العكس كان يجب أن يحدث في تلك الدول 
الرهيب  الفساد  من  شعوبها  عانت  التي  الجمهورية 
واالستسالم المخزي الذي قام أحياناً على خداع النفس 
غيرها  أو  الواقعية  باسم  أو  والممانعة  المقاومة  باسم 
لغة  من  السلطان  فالسفة  أجادها  التي  المسميات  من 
تدقق  ال  عبثية  وفلسفة  مطاط  مرن  قانون  ومن  الضاد 
النظم  تلك  وانتهجت  العلمية  المصطلحات  معاني  في 
صغيرة  نخبة  لمصلحة  وقمعها  لشعوبها  االستغالل 
واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  دولها  وإفقار  فاسدة 
وال  عليها  أسى  فال  وتكنولوجياً  وتعليمياً  وثقافياً 
للوراثة  وتحولت  أغراضها  استنفدت  نظم  فهي  أسف 
الجمهورية  النظم  في  الرؤساء  ألبناء  المشروعة  غير 
الربيع  هذا  حدوث  بعد  الثانية  والنتيجة  والنتيجة 
وسورية  العراق  من  الجمهورية  الدول  تلك  تحول  هو 
واليمن ومصر وإلى حد ما ليبيا وتونس إلى صراعات 
ما  وهذا  وقبلية  ومجتمعية  وثقافية  ودينية  طائفية 
دعاني للقول إنه سيتم تهميش هذه الدول أو باألحرى 
اإلقليمية  الساحتين  على  لها  التهميش  من  مزيد 

والدولية.
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ضحايا التعذيب في تقرير لجنة تقّصى الحقائق )3(

العامة  التوصيات  من   1679 الفقرة  حكم  نص   [
لتقرير لجنة تقصي الحقائق في البند )ي( على وجوب 
مع  يتالءم  بما  المتوفين  الضحايا  عائالت  تعويض 
جسامة الضرر، وفي البند )ك( على تعويض كل ضحايا 
هذا  االنفرادي. وفي  والحبس  المعاملة  التعذيب وسوء 
30 لسنة  الملكي رقم   اللجنة بالمرسوم  الصدد رحبت 

المتضررين. لتعويض  صندوق  بإنشاء   2011
إنه  حيث  من  أهميته  على  المرسوم  هذا  أن  غير 
المتضررين  األشخاص  الثالثة  المادة  في  حدد  قد 
للمساعدة  الصندوق  إلى  اللجوء  لهم  يجوز  الذين 
العنيفة  لألحداث  نتيجة  التعويض  على  الحصول  في 
 2011 العام  ومارس  فبراير  شهري  خالل  وقعت  التي 
مماثلة  عنيفة  لحوادث  نتيجة  أو  البحرين  بمملكة 
ويشمل  التاريخ،  هذا  بعد  حدثت  الطبيعة  ذات  من 
الدرجة  حتى  أقاربهم  وكذا  عليهم،  المجني  التعويض 
األهمية  هذه  رغم  نقول  يعولونهم،  من  أو  الرابعة 
)لصرف  األخيرة  فقرتها  في  المادة  هذه  اشتراط  فإن 
من  نهائي  جنائي  حكم  صدور  للتعويض  المساعدة 
من  سينال  الفعل(.  مرتكب  بإدانة  المختصة  المحكمة 

األهمية. هذه 
من  متضرر  أي  أن  يعني  الفقرة  هذه  حكم  أن  ذلك 
الحوادث ال يمكنه الحصول على التعويض إال إذا صدر 
الضرر،  في  المتسبب  مواجهة  في  بات  جنائي  حكم 
وهو بهذا المعنى لن يؤدى إلى مصالحة فاعلة تساهم 
التي تعصف  السياسية  األزمة  من  البحرين  في خروج 
سبيل  على  الضروري  أو  ال��الزم  من  ليس  إذ  بها 
الحبس  في  أو  االنفرادي،  الحبس  في  كان  من  المثال 
أعتقل  من  أو  محاكمة  دون  طويلة  لفترات  االحتياطي 

خالفاً  منزله  وتفتيش  عليه  القبض  تم  من  أو  تعسفياً، 
تم  من  أو  ببراءته،  حكم  على  حصل  من  أو  للقانون، 
جنائي  حكم  يصدر  أن  عنها،  التنازل  أو  قضيته  حفظ 
عن  فضاًل  الحاالت،  هذا  كل  في  تسبب  من  مواجهة  في 
الخطأ  بطريق  ترتكب  قد  األفعال  من  كثيراً  فإن  ذلك 
من  أساسي  كركن  الجنائي  القصد  فيها  يتوافر  ال  و 
جنائي  الالزم لصدور حكم  الجنائية  المسئولية  أركان 
المسئولية  في  المقرر  من  إنه  كما  الفعل،  مرتكب  ضد 
اإلثبات  طرق  بكل  عناصرها  إثبات  يجوز  أنه  المدنية 

والقرائن. البينة  فيها  بما 
الثالثة  المادة  من  األخيرة  الفقرة  حكم  فإن  لذلك 
في  المتسبب  ضد  نهائية  إدانات  صدور  تشترط  التي 
من  المتضرر  يتمكن  حتى  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
أساساً  يكون  أن  يصلح  ال  التعويض،  على  الحصول 
التقرير،  من  ك(  )ي،  البندين   1679 الفقرة  حكم  لتنفيذ 
خالفاً  يأتي  كما  الشأن،  بهذا  توصياتها  مع  ويتعارض 
للمادة 9 الفقرة )5( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
شخص  )لكل  أنه  على  نصت  التي  والسياسية  المدنية 
في  حٌق  قانوني  غير  اعتقال  أو  توقيف  ضحية  كان 
كل  على  ينطبق  الحكم  وهذا  تعويض.(  على  الحصول 
أو  شرعية  غير  بصورة  االعتقال  أو  االحتجاز  حاالت 
مرتكب  ضد  جنائي  حكم  صدور  يشترط  وال  تعسفية، 

الفعل.
وفي هذا اإلطار فإن على األجهزة التنفيذية أو اللجنة 
لجنة  توصيات  )بمتابعة  عليها  أطلق  حسبما  المعنية 
المتعلقة  التوصيات  تتابع  وهي  الحقائق(  تقصي 
ما  االعتبار  بعين  تأخذ  أن  المعاملة،  وسوء  بالتعذيب 
من  األساسي  الهدف  أن  تفهم  وأن  مالحظات.  من  سلف 
وأن   للضحايا.  العدالة  إحقاق  هو  التعويض  سياسة 
أنه  على  يفهم  أن  يجب  االنتقالية(  )العدالة  مصطلح 
إدماج عناصر االعتراف بالضحية ورد كرامته وإعادة 
وبين  البعض،  بعضهم  المواطنين  بين  الثقة  بناء 
التضامن  وإرساء  الدولة،  ومؤسسات  المواطنين 
تقصى  تقرير  أوضحه  ما  أم��ام  وأن��ه  االجتماعي، 
أصبح  اإلنسان،  لحقوق  واسعة  انتهاكات  من  الحقائق 
الضحايا  حقوق  ضمان  فقط  ليس  الحكومة  على  لزاماً 
وتهيئة  االنتهاكات.  هذه  لمرتكبي  أيضاً  التصدي  بل 
أقصى  وتعويض  كرامتهم   لصيانة  المالئمة  الظروف 

شاملة  استجابة  توفير  بهدف  الضحايا  من  يمكن  ما 
اإلمكان. قدر  وكاملة 

عدة  على  ينطوي  التعويض  مفهوم  أن  تدرك  وأن 
أو  الضرر  )عن  المباشر  التعويض  بينها  من  وسائل 
الضحايا  )لمساندة  االعتبار  ورد  الفرص(،  ضياع 
)استعادة  واالسترجاع  اليومية(  حياتهم  وفي  معنوياً 
التعويض  يكون  أن  ويمكن  المستطاع(.  قدر  فقد  ما 
كما  مادية،  حوافز  أو  أموال  منح  طريق  عن  مادياً 
تفضيلية  أو  مجانية  خدمات  تقديم  يشمل  أن  يمكن 
عبر  معنوياً  ويكون  واإلسكان.  والتعليم  كالصحة 
إصدار اعتذار رسمي، أو نصب تذكاري أو إعالن يوم 
وطني للذكرى. كما يتعين وضع برامج خاصة إلعادة 
العاطفية  المواساة  ذلك  في  بما  الضحايا،  تأهيل 
هناك  أن  كما  الطبية.  المساعدة  أو  البدني  والعالج 
الضرر  لجبر  الرمزية  اإلجراءات  من  واسعة  مجموعة 
مثل رسائل  االعتبار  بعين  كذلك  أن تؤخذ  يمكن  والتي 
بما  الرسمي  واالعتراف  الدولة،  من  لالعتذار  شخصية 

اإلنسان. لحقوق  انتهاكات  من  جرى 
ممكنة  نسبياً  أنها  هي  الرمزية  اإلجراءات  فوائد  إن 
وأن  واسعة  فئات  إلى  تصل  أن  ويمكنها  التحقيق، 
تشجع  أن  ويمكنها  للضحية  أوسع  تعريفات  تتبنى 
وتجعل  االجتماعي.  والتضامن  الجماعية  الذاكرة 
للعدالة  إحقاق  أنها  على  التعويضات  من  الغاية 
إجراءات  فقط  ذلك  يتضمن  وال  وشامل.  األوجه  متعدد 
إجراءات  ومن  أعاله،  إليها  المشار  المختلفة  التعويض 
موجهة  إعدادها  أو  تبريرها  حيث  من  سواء  التعويض 
الماضي.  المستقبل بدالً من أن تكون موجهة نحو  نحو 
حياة  مستوى  من  ترفع  أن  يجب  أنها  ذلك  ومعنى 
نحو  يمهد  الرضا،  من  ممكن  قدر  بأقصى  الضحايا 
المصالحة  لهذه  المالئم  المناخ  وتهيئة  فاعلة.  مصالحة 

الدولة.  في  الضحايا  ثقة  استرجاع  عبر 
يمكن  التي  والواقعية  القانونية  النتيجة  إن 
في مصالحة  الشروع  نحو  تقدم  ما  كل  من  استخالصها 
حقيقية هو إطالق سراح كل من تم اعتقاله سواء مازال 
حكم  مواجهته  في  صدر  أو  االحتياطي  الحبس  قيد 
على  المعاملة  وسوء  للتعذيب  تعرضه  وثبت  جنائي 
على  وتعويضه  بسيوني  تقرير  سجله  الذي  النحو 

أوضحناه. الذي  النحو 

محاٍم بحريني
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قّصتي مع 2011م!
] بدأت قّصتي مع 2011م في تلك الليلة الفاصلة بين العامين 
2010 و2011م، اذ كانت األمنيات التي كتبتها طويلة، لم تتحّقق 
منها أمنية واحدة على األقل، ولكن كانت الحكاية مع العام 2011م 

مثيرة وغير روتينية البّتة ومؤلمة على الصعيد الشخصي!
بدأُت السنة وأنا أمّني نفسي بحياة أفضل لنا كلّنا، فلقد كنُت 
أنتظر المعجزات في وقت ال تظهر فيه المعجزات، وما هي االّ أّيام 
حتى سمعنا بمظاهرات حاشدة من أجل االصالح ومن ثّم توالت 

إلى مطالبات أخرى، بعضها كّنا معه، والبعض اآلخر كّنا ضّده.
في شهر يناير/ كانون الثاني كنُت في البحرين أحّضر لزيارتي 
الى جامعات الواليات المّتحدة األميركية من أجل تجسير الهوة 
كان  ما  تحقيق  أجل  من  العّدة  أعدُّ  وكنُت  والغرب،  العرب  بين 

موجودا في أجندتي.
وما هي االّ أيام حتى سافرُت الى الواليات المّتحدة األميركية، 
وهناك سمعُت بما حدث عن مظاهرات 14 فبراير/ شباط، وقد 
من  انتهيت  ان  وما  متفاقمة،  والمشكالت  قوّية،  المصيبة  كانت 

الزيارات حتى عدُت أدراجي الى البحرين الحبيبة.
أكثرهم  وجدُت  واألصدقاء  األحباب  مع  تواَصلُت  وعندما 
ابتزازي  يحاول  كان  وبعضهم  بل  ويخّونونني،  عني  يصّدوَن 
عن  أو  السابقة  الكتابية  توّجهاتي  عن  سواًء  الطرق،  بشّتى 
وجودي في صحيفة »الوسط« الحبيبة،  وكان السؤال الذي يدور 
في كل مقابلة معهم: أذهبِت الى الدّوار؟ أأنِت مَع أو ضد؟ وكنُت 

أُجيب الجميع بأّني مع البحرين بقيادتها وشعبها!
وما ان استهل شهر مارس/ آذار حتى ازدادت األزمة سوًءا 
بعض  قبل  من  موّجهة  طائفية  صراعات  في  البحرين  ودخلت 
المغرضين من أجل مصالح شخصية، وكنُت أُحاول الصمود في 
وسط كل ذلك بأن أثبت على ما آمنُت به وبنيُت عليه مقاالتي، 
وقد كانت المقاالت ال ُترضي أحدا، فتارة يتم الصراخ في وجهي 
تزيد  األحباب حتى ال  أو جملة، وتارة يخاصمني  كلمة  بسبب 
الفجوة التي أحدثوها بيني وبينهم، اّتخذت قرارا بعدم التحّدث مع 
أحد عن الشأن السياسي أو بشأن الكتابة، فهذه لي وحدي وليس 

ألحدٍ الحق بالتدّخل فيها.
حزيران  ويونيو/  أيار  ومايو/  نيسان  أبريل/  شهر  ومضى 
وأنا أحاول جاهدًة بكلماتي فتح عيون الناس الى مخاطر الفتنة 
فيما  الفرقة  وعدم  بعضنا،  حول  االلتفاف  أهّمية  والى  الطائفية 
بيننا، ولكن عبثا أُحاول، ألّن النظرة العامة كانت الخيانة، وال يريد 
وسط  في  منبوَذة  وأصبحُت  الموضوع،  فتح  حولي  مّمن  أحد 

ناسي وأهلي، فال َمَع يقنعهم وال ضدَّ اال مؤّكدا لهم.
والتعليم  التربية  وزارة  فقامت  تموز،  يوليو/  شهر  ودخلنا 
كانت  لي  ُوّجَهت  التي  والتهمة  باستجوابي،  الشديد  ولألسف 
التحريض على كراهية النظام، وأّول سؤال ُطِرَح علّي اذا ما ذهبُت 
الى الدّوار وكم مّرة ذهبت؟! وأتذّكر بأّنني أجبتهم عندها بأّني 
لم أتوّجه ال الى دّوار وال الى فاتح، ولكّنني توّجهُت الى الكتابة، 
 14 غير  أخرى  أزمات  تجّنب  على  البحرين  مساعدة  ألحاول 
فبراير، وال أعتقد بأّني أقنعتهم أو أرضيت المسئولين في الوزارة 
بأجوبتي األكيدة منها، بل كانت الجناية ُمقّررة قبل االجتماع! هذا 
االجتماع حوى استجوابا لتوّجهاتي الكتابية التي ال دخل لوزارة 
التربية والتعليم بها، بل هناك قنوات أخرى كان يجب أن تسألني 
غير وزارة التربية والتعليم، ولكن حصل ما حصل، واستفدُت من 

التجربة خيَر استفادة.
األميركية  المّتحدة  الواليات  الى  توّجهُت  التالي  اليوم  وفي 
مّرة أخرى سعيا من أجل بالدي، وهناك التقيت بمجموعة من 
الحقوقيين ولجنة حماية الصحافيين و »مراسلون بال حدود«، من 
أجل فتح قضّيتي مع وزارة التربية والتعليم، وقد كانت لنا جوالت 

في االخفاقات التي تّمت من قبل هذه الوزارة.
وبعدها رجعُت الى البحرين وكان شهر اغسطس/ آب يوافق 
شهر رمضان، وكنُت أتضّرع الى اهلل درء الفتنة الطائفية وتغيير 
الحال الى حال أفضل للبحرين، وكان رمضان وعيد الفطر من 
أحزن األشهر التي مّرت بالبحرين، وال أعتقد بأّن أحدا كاَن فِرحا 
الشهر  هذا  كان  فلقد  فقط،  هذا  وليس  البحرين.  في  يحدث  بما 
حزينا جدا على قلبي ألني لم أستطع الحصول على بعثة من أجل 
دراسة الماجستير، وهذه البعثة الثالثة التي أقصدها على التوالي، 
وال أدري ان كانت توّجهاتي الكتابية أو التحقيق الذي حدث لي 
كان له ارتباط بسبب الرفض، ولكن »الدنيا دوالي« وستكشف 
لي في يوم من األيام السبب من وراء التأخير في حصولي على 

الدراسة!
األول  تشرين  اكتوبر/  وشهر  أيلول  سبتمبر/  شهر  وجاء 
وشهر نوفمبر/ تشرين الثاني واألحداث تتوالى، وتقرير بسيوني 
يظهر في األفق، ومن بعدها لم نجد حراكا ُيذكر من أجل تعديل 
القيادة الرشيدة لم يالق صداه  الوضع في البحرين، فما تقوله 
في أجواء العامة، فالقيادة ذكرت ارجاع المفصولين، وكان هذا 
االرجاع مقيتا مشروطا بشروط تنافي ما ورد من قِبل القيادة، 
والى اآلن ال نعلم السر في ذلك. وغيرها من األمور التي رفضتها 

القيادة ولكن استمّر عليها بعض الناس.
وأتذّكر بأنني حاولُت جاهدًة ألعلم سبب تأخير دخول »حافز 
مايو  في  لي  المدرسة  مديرة  أقّرته  أن  بعَد  راتبي  الى  العمل« 
وبعد  أسألهم،  الوزارة  الى  ذهابي  وبعد  النهاية  وفي  2011م، 
استفسارات مديرة مدرستي، لم يجد أحد اجابة لغز عدم وجود 
الحافز، وأخبرتني احداهن بأّن السبب هو التحقيق الذي حصل 

لي!
ليَس الحافز ما آلمني حقيقًة فأنا لم أخسر الكثير، واّنما قّوى 
موقفي وعزيمتي، بأّن الضعيف هو الذي يحاول االستقواء، واّن 
الدّيان ال يموت، وحّقي سآخذه من رب العالمين، وليس من بشر 
اّتهمني  ضّيعوا أوراق حافزي لغرض أو بدون قصد، واّن من 
أو اتهم غيري بطالنًا، وقام بتشويه السمعة أو االهانة، ما هو ااّل 

دليل على دنّوهم في الدنيا قبل اآلخرة.
وأخيراً هلَّ شهر ديسمبر/ كانون األول وأنا أنتظر فرَج اهلل، 
واليوم هو أّول يوم من أّيام 2012م، ومازالت أمنيتي في تحقيق 
أحاول  ومازلت  القائمة،  رأس  على  للبحرين  أفضل  مستقبل 
الحصول على بعثة من أجل الماجستير، ومازلت أؤمن بأّن اهلل 

هو خير ناصر مادام القلب نظيفًا وال يحمل حقداً ألحد.
أتمنى أن تكون سنة 2012م سنة جديدة وجميلة علينا جميعًا، 
كما أتمنى أن تزول الغمامة وأن يرجع كل مفصول الى عمله، 
وأن يزيد سقف الحّرية، وأن تكون البحرين في األفق دومًا، فهي 
الحبيبة وهي األم وهي الهوّية، وهي أرض األجداد واآلباء، فلندُع 
وطن سيكون  من  ما  ألّن  فسد،  ما  اصالح  ولنحاول  للبحرين، 

أفضل من وطننا األم.
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»لدى  الناقد  التفكير  ينمِّي«  ال  درسك  المعلم...  »أيها   [
الطالب«! 

صفية  زيارة  كل  عقب  العبارة  هذه  المعلم  سمع  لطالما 
التابع  التقييم  فريق  أو  التربويين،  الموجهين  أحد  بها  يقوم 

إلى هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.
هي عبارة في منتهى الضبابية واالجترار بالنسبة إلى كل 
إمكانية  من جهة  وإنما  الداللة،  أو  المفهوم  من جهة  ال  معلم، 
بظروف موضوعية  المحكوم  التربوي  الميدان  في  التطبيق 

معينة يعرفها المعلمون جيداً أكثر من غيرهم.
يدرك الكثيرون أن المعلم قائد ميداني بامتياز، وهو األقدر 
بانورامية  بعين  المدرسي  الواقع  تشخيص  على  واألصلح 
الفلسفية  والمفاهيم  األدبيات  كل  عن  بعيداً  ودقيقة،  نفاذة 
المجردة التي يتغنَّى بها البعض، والذين نطلب منهم ـ ولو 
لمرة واحدة فقط ـ أن يستمعوا للمعلمين قبل إصدار األحكام 
المعلبة والجاهزة بحقهم، فغاية ما في األمر ـ وهذه مشكلة 
كبيرة بدأنا نعاني منها أخيرا ـ  أننا نقوم بتقييم المعلمين 
ثم  ومن  تحقيقها،  يصعب  قد  التي  العموميات  من  جملة  في 

نسلط على رقابهم سيف المساءلة!
أو  التربوي،  الموجه  من  طلب  معلماً  أن  لو  معي  تخيَّلوا 

نموذجي  درس  تقديم  أداءه،  لتقيِّم  جاءت  رسمية  جهة  أية 
الناقد« لدى  »التفكير  التخصص وفق معيار تنمية  في مادة 

الطالب، ماذا ستكون ردة فعل هذا المقيِّم؟! 
في  التعليمي  نظامنا  تطوير  قررنا  عندما  سنوات،  قبل 
ببنيتها  المتميزة  سنغافورة  تجربة  بنقل  قمنا  البحرين 
التعليمية القوية، وهذا التوجه صحيح وندعمه، لكن السؤال 
قرار  وصناع  كمسئولين  منا  جادة،  وقفة  من  هل  المطروح: 
التي  التحديات  أبرز  على  التعليم،  إصالح  بعملية  ومعنيين 
»التفكير  تنمية  مجال  في  السنغافورية  التجربة  واجهتها 

الناقد »لدى الطلبة؟
لقد تنبَّهت سنغافورة إلى مهارات التفكير العليا، و«التفكير 
بوصفها  وذكاء،  بمسئولية  معها  وتعاملت  تحديداً،  الناقد« 
فقد  التعليمي،  النظام  إصالح  عملية  في  الرئيسي  العنصر 
تقليص  منها:  االتجاه،  هذا  في  المراجعات  من  بجملة  قامت 
المواد الدراسية، والتركيز على الكفايات التعليمية األساسية 
وحذف الحشو في المناهج التعليمية، في الوقت الذي النزال 
الشهرية  التحريرية  االمتحانات  في  التركيز  أهمية  نؤكد 
المناهج  في  جوهري  هو  ما  على  والنهائية  والمنتصف 
الدراسية، والتخفيف من التفاصيل غير الضرورية، فالتعلم 
كيف  الطالب  بتعلم  ُيقاس  ما  بقدر  المعرفي  بالكم  ُيقاس  ال 
االمتحانات  في  الطلبة  اختبار  تكرار  عدم  وجب  لذلك  يفكر. 
المنتصف  امتحانات  في  اخُتبِروا  وأن  سبق  فيما  النهائية 
سنغافورة  باشرت  فقد  وعليه؛  المعلومات،  صعيد  على 
قدرة  مدى  لتقيس  واالمتحانات  التقويم  نظم  تصميم  إعادة 
الطالب على إدراك وفهم وتطبيق وتطوير ما تعلمه، وليس 
في قدرته على التذكر والحفظ واالستظهار عن ظهر قلب كما 

كان معموالً به سابقاً.
منفتحة  مدرسية  مناخات  بتوفير  سنغافورة  اهتمت  كما 

مشكلة  من  تخلصت  بحيث  للمتعلمين،  وجاذبة  ونشطة 
الكثافة الطالبية في الصفوف الدراسية، والتي النزال نعاني 
منها في البحرين. إلى جانب ما ذكر، فقد خفَّفت سنغافورة من 
أعباء المعلم التدريسية، لتتيح فرصة أكبر للتعلم وممارسة 

األنشطة الصفية التفاعلية.
هذا االهتمام بتنمية »التفكير الناقد«، يدفع بنا إلى التعامل 
المعلم  يقوم  عندما  وخصوصاً  حقوقي،  منطلق  من  معه 
بتمكين الطالب من إبداء الرأي المؤيد أو المعارض للمفاهيم 
أفضل  بين  من  كان  لذلك  اإلنسان؛  بحقوق  الصلة  ذات 

الممارسات لتعليم مبادئ حقوق اإلنسان في المدارس.
تدريس  عملية  في  الناقد«  »التفكير  استراتيجية  تتميز 
مبادئ حقوق اإلنسان بأسئلتها التي تقيس أعلى مستويات 
المعرفة، كالتركيب والتحليل والتقويم )إصدار األحكام(، من 
المقصف  عند  الطلبة  اصطفاف  عدم  ظاهرة  تؤيد  هل  قبيل: 
المدرسي لشراء وجبة اإلفطار؟ إن كان الجواب )ال(، فمع أي 
الدافع  وما  السلوك؟  هذا  يتعارض  اإلنسان  حقوق  من  حق 
على  يحثه  أن  من  بدالً  لزميله،  يشتري  الطالب  يجعل  الذي 
كما هو حال  تماماً  الطابور،  في  كغيره  والوقوف  االنضباط 
وحياته  ثقافته  على  السلوك  هذا  أثر  وما  الطلبة؟  سائر 
هذه  يمارس  متحضر  شعب  هناك  وهل  طالباً؟  بوصفك 

السلوكات الخاطئة؟ وغير ذلك من األسئلة.
الديمقراطية  عن  الناقد«  »التفكير  نفصل  أن  الخطأ  من 
والحرية وحقوق اإلنسان وما إلى ذلك، فـ )جون ديوي( وهو 
إلى  يهدف  الذي  »المنهج  أن  يرى  التربوي،  الفكر  قادة  أحد 
بناء مهارات التفكير الناقد سيكون مفيداً ليس فقط للمتعلم 

الفردي، لكن للجماعة أيًضا وللديمقراطية بوجه عام«.
البرازيلي  تبناها  التي  الثورية  التربوية  األفكار  حتى 
باولو فريري ـ وإن كانت ذات أبعاد سياسية ـ كانت تدعو 

إلى اعتماد )المنهج الحواري( كأساس للتشجيع على الفعل 
يعيشها  التي  الصمت  حالة  من  بدالً  الطالب  لدى  اإليجابي 
)التلقين  القهر  ضده  تمارس  عليا  سلطة  وجود  نتيجة 
األفكار  بين  الفصل  عدم  على  يشدد  كان  فقد  والحفظ(. 
على  وأن  المجتمع،  أو  المدارس  في  التربوية  والممارسات 
والشباب،  األطفال  مع  ذلك  سبيل  في  يناضلوا  أن  المربين 
بل حتى على مستوى تعليم الكبار، وأفضل طريق للنضال 
في هذا المجال كما أشار في كتابه »تربية الحرية... األخالق، 
األفكار  هذه  نتمثل  أن  هو  المدنية«  الشجاعة  الديمقراطية، 
المعلمين  التربوي، وعلى مستوى عالقة  الفضاء  والقيم في 
المحتوى  بها مع  أن يتعاملوا  التي يجب  بالطلبة، والطريقة 

الدراسي الذي يقومون بتدريسه.
في  الناقد«  »التفكير  استراتيجية  تطبيق  لنا  قدِّر  ولو 
تدريس مبادئ حقوق اإلنسان؛ فإن ذلك يعني تقاسم األدوار 
بين كل من المعلم والطالب، فالمعلم يناقش طالبه ويستمع 
آلرائهم بشأن مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمعلمة 
تناقش وتحاور طالباتها في مواد اتفاقية )السيداو(، ومعلمو 
يناقشون  االبتدائية  بالمرحلة  األساسي  التعليم  ومعلمات 
الطفل  حقوق  اتفاقية  مواد  في  الصغار  األطفال  ويحاورون 
وهكذا، وبالطريقة الميسرة والمالئمة لكل مرحلة من المراحل 

التعليمية المختلفة.
مهما تعددت اآلراء واالجتهادات؛ فإن استراتيجية »التفكير 
الناقد« في تدريس مبادئ حقوق اإلنسان تتناسب مع مدخل 
الدراسية  الوحدات  أكثر من مدخل  التكاملي(  )المنهج  الدمج 
المستقلة، وعليه فال بد أن يضع مصممو المناهج الدراسية 
التحليل  مقدمتها  وفي  العليا،  التفكير  مهارات  أعينهم  نصب 
أجلها  التي من  الكبرى  الغايات  لتتحقق  والتقويم  والتركيب 

وجدت فلسفة التربية على حقوق اإلنسان.
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جدلية امتدادات القرى

وزارة  تنفذها  التي  القرى  امتدادات  مشروعات   [
اإلسكان في عدد من مناطق البحرين؛ جاءت بدعم من عاهل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للحفاظ على  البالد جاللة 
النسيج االجتماعي للقرى، ونظراً إلى اشتراك هذه المناطق 

بمواصفات وروابط قلما توجد في مناطق أخرى.
تغير  على  دليل  خير  والمحرق،  العاصمة  ومحافظتا 
التركيبة االجتماعية وتخلخلها، إذ توغلت العمالة اآلسيوية 
وسط األحياء السكنية فيها بعد أن حزم المواطنون حقائبهم 
باتجاه المدن الحديثة، كمدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة 
زايد وغيرها من المشروعات اإلسكانية البعيدة عن األماكن 
عبقها  خلفهم  تاركين  أزقتها،  وسط  وتربوا  ولدوا  التي 
الجذري  وانتمائهم  الوطنية  هويتهم  من  جزءاً  يشكل  الذي 

المرتبط بها.
الدخل  ذوي  من  البحرينيين  غالبية  إن  تقول  والحقيقة 
والبقاء  آبائهم  بيوت  في  التوسع  إلى  اضطروا  المحدود، 
مرارة  إلى  يستسلموا  أال  على  األفراد،  من  كبير  عدد  مع 
ينظم  صريح  قانون  غياب  ظل  في  المرتفعة  اإليجارات 
العالقة بين المؤجر والمستأجر، ما يفسح المجال للتالعب 

في األسعار.
مفاتيح  وتسلموا  لطلباتهم  االستجابة  تمت  وعندما 

وضيق  الحاجة  إلحاح  تحت  اضطروا  الجاهزة؛  بيوتهم 
المكان إلى مغادرة مناطقهم األصلية، حاملين في نفوسهم 

ألم الحرمان من الجيران واألحباب وأصدقاء الطفولة.
قائماً  القرى  امتدادات  مشروع  اليزال  الساعة،  وحتى 
الشهير  الخالف  رغم  على  اإلسكان،  وزارة  أجندة  ضمن 
كان  إذ  سنوات،  قبل  النويدرات  قرية  في  به  تسبب  الذي 
إبراهيم حسين، أول  الراحل  الوسطى  رئيس مجلس بلدي 
من تقدم بمقترح إنشائه لتلبية طلبات أهالي القرى األربع 
)النويدرات، المعامير، العكر الشرقي والعكر الغربي(، وبعد 
العام 2006 وتقليص  في  االنتخابية  الدوائر  إعادة توزيع 
خمسين  من  بدالً  أربعين  إلى  البلدية  االنتخابية  الدوائر 
دائرة، انتقل النطاق الجغرافي للمشروع إلى الدائرة الثامنة 

بعد أن كان في الخامسة.
من  إلى »هورة سند« بدالً  العام 2008 تغير اسمه  وفي 
بالدهشة،  األهالي  أصيب  فيما  اإلسكاني«،  »النويدرات 
وخصوصاً أنهم وافقوا على بيع أراضيهم إلنشاء المشروع 
على أن يستفيد منه أبناؤهم، إال أن وزارة اإلسكان في تلك 
ومناقشات حادة  أثار لغطاً  الفترة غيرت توجهها فجأة، ما 
بين عدد من النواب وأعضاء المجلس البلدي، فانقسموا إلى 
فريقين، األول دافع عن حق القرى في استغالل المساحات 
هويتها  تحفظ  إسكانية  مشروعات  إلنشاء  بها  المحيطة 
فيها  اإلسكانية   الطلبات  وتلبي  االجتماعية،  وتركيبتها 
يرى  والثاني  حداثته،  أو  الطلب  أقدمية  عن  النظر  بصرف 
إلى  تعود  التي  القديمة  القوائم  من  االنتهاء  األجدر  من  أنه 
مناطق  من  أصحابها  كان  وإن  حتى  و1993،   1992 العام 
متفرقة أو محافظات مختلفة، فاألهم بالنسبة إلى هذا الفريق 

هو االنتهاء من األقدم فاألحدث تباعاً وليس العكس.
كال  قادها  واعتصامات  وجذب،  وشد  مفاوضات  وبعد 
بيتاً   45 توزيع  إلى  اإلسكان  وزارة  رأي  خلص  الجانبين، 
للطلبات  بيتاً  و140  للثامنة،  بيتاً  و45  الوسطى  لخامسة 

العامة بحسب األقدمية.
واليوم التاريخ يعيد نفسه مجدداً، وهذه المرة في قرية 
بتوزيع  وشهركان  داركليب  أهالي  يطالب  إذ  كليب،  دار 
اإلسكان  وزارة  أوشكت  الذي  اإلسكاني  مشروعهم  بيوت 
على االنتهاء منه عليهم، باعتباره حّقاً من حقوقهم، مؤكدين 
أنهم لن يتنازلوا عنه، وخصوصاً أنه جاء ثمرة زيارة قاموا 
بمشروع  جاللته  أمر  إذ   ،2004 العام  في  البالد  لعاهل  بها 
واإلسكان  األشغال  وزير  ووجه  منه،  يستفيدون  إسكاني 
على  واالطالع  القرية  زيارة  إلى  الجودر،  فهمي  )آنذاك( 

احتياجاتها الخدمية.
القرى  امتدادات  مشروع  بقاء  على  الخالف  عن  وبمعزل 
أو إلغائه لعدم إنصافه أصحاب الطلبات القديمة، فإنه بات 
استحقاقاً ألهالي القرى انطالقاً من تبني القيادة السياسية 
تنفذ  أن  وأوامرها يجب  البالد،  في  أعلى سلطة  تمثل  التي 
البديلة  الحلول  توجد  أن  اإلسكان  وزارة  وعلى  حرفّياً، 
تكفل  التي  اإلسكانية  المشروعات  إنشاء  وتيرة  لتسريع 
القرى، من  أماكن مختلطة بعيداً عن  الطلبات في  تلبية كل 
القطاع الخاص، ذلك  التعاون وفتح باب الشراكة مع  خالل 
غير  على  للقرى  كامتدادات  المخصصة  البيوت  توزيع  أن 
يكون  ولن  نفوسهم،  في  الغبن  من  حالة  سيخلق  أهاليها 
الساكنون الجدد على عالقة طيبة مع تلك القرى لشعورهم 

بأنهم غرباء فيها.
وبما أننا نعيش اليوم أساساً في وضع مؤسف جّداً على 
المستوى االجتماعي، ولدينا انقسام طائفي حاد إثر األحداث 
في  لسنا  فإننا  العام 2011،  مطلع  البحرين  بها  مرت  التي 
وارد تحمل المزيد من الفرقة بين أبناء الوطن الواحد بسبب 
والفئات  اإلسكانية  المشروعات  لطبيعة  الفجائي  التغيير 
ولّم  األمور  إصالح  األجيال  منا  تنتظر  فيما  لها،  المستحقة 
الشمل وترميم التصدعات حتى ال يجدوا أنفسهم مرغمين 

على تسديد ثمنها مستقباًل.

القطاع الخاص والفكر الخاطئ للنمو

قائم على  الخاص،  القطاع  إلى  فكر خاطئ يتسلل  بدأ   [
فكرة تدوير األموال بين شركات ومؤسسات يمتلكها تاجر 
أو صاحب أعمال، وعدم السماح لدوران األموال في السوق، 

تحت مبرر النمو ومضاعفة األرباح.
للتوضيح؛ مقاول يمتلك شركة مقاوالت بناء، هذا المقاول 
البناء من المحالت في السوق، يقوم  بدل أن يشتري مواد 
بتأسيس شركة لبيع مواد البناء وبالتالي كل أمواله تذهب 
من  المال  »يخرج  الشعبي  بالمعنى  أو  الشركة،  هذه  إلى 

كيسه األيمن ويدخله في كيسه األيسر«.
البحريني،  االقتصاد  لنموذج  ضربة  يشكل  الفكر  وهذا 
وهذه  كبيرة،  شركات  تأسيس  فكرة  على  يقوم  الذي 
الشركات توفر وظائف، وتحرك االقتصاد من خالل إرساء 
المتوسطة  الشركات  مئات  على  الدنانير  بماليين  عقود 
والصغيرة التابعة للقطاع الخاص، وبالتالي تدور األموال 

وتتحرك على نطاق واسع في السوق.

تطرح  )بابكو(،  البحرين  نفط  شركة  المثال،  سبيل  على 
الدنانير  من  الماليين  بعشرات  والعقود  المناقصات  مئات 
والصغيرة.  المتوسطة  الشركات  منها  تستفيد  سنوياً، 
وهنا تحدث حركة قوية لدوران األموال في السوق، وظهور 

الفرص وتوفير الوظائف وتحريك عجلة النمو االقتصادي.
األساسي،  عملها  عن  خرجت  »بابكو«  أن  لو  ماذا  لكن، 
وقامت بتأسيس شركات تابعة لها، وأرست كل المناقصات 
عليها؟ وبدل أن ترسي عقداً على شركة صغيرة لبناء مكتب، 
لها!  تابعة  شركات  عبر  البناء  بعملية  نفسها  بابكو  تقوم 
النتيجة أن مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعاني 
من ضعف الطلب، وتراجع دوران حركة األموال، وصعوبة 
توافر الفرص، وتدهور عملية التوظيف في القطاع الخاص.

الخاص،  القطاع  ما يسلكه جزء بسيط من  بالضبط  هذا 
إذ يؤسسون لهم شركات ثانوية، بهدف إرساء المناقصات 
عليها، وعدم إعطاء فرصة لآلخرين في السوق لالستفادة 

من حركة األموال.
لنفترض أن شركة عقارات تمتلك مباني، عملها األساسي 
إلى  سنوات   3 كل  تحتاج  وهي  والمكاتب،  الشقق  تأجير 
أن ترسي عقداً  التي تمتلكها، فبدل  للمباني  عملية صباغة 
بتأسيس  هي  تقوم  المباني،  لدهان  صباغة  شركة  على 
شركة فرعية تابعة لها، وترسي العقد عليها، وبذلك تضمن 

أن األموال ال تخرج من يدها.
يرسي  أن  بدل  زجاج،  أو  ألمنيوم  مصنع  لديه  تاجر  أو 
قيمة  يدفع  أو  منتجاته  لترويج  إعالنات  شركة  على  عقداً 

ويروج  لإلعالنات،  شركة  بتأسيس  يقوم  لصحيفة،  إعالن 
لنفسه.

الحتكار  محاولة  عملياً  يعني  ألنه  مخيف،  شيء  وهذا 
آالف  يحرم  ما  ضيق،  نطاق  في  وتدويرها  ــوال،  األم
المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من االستفادة 

من حركة دوران األموال في السوق.
الناشئة،  للمؤسسات  ضارة  بيئة  إلى  سيؤدي  أنه  كما 
الصغيرة  المؤسسات  تأسيس  فكرة  عن  الشباب  وتراجع 
والمتوسطة، وتدهور حاد في عمليات البيع والشراء يرسم 

في مالمحه خريطة لعمليات إفالس واسعة النطاق.
واألكثر خطورة، هو إغالق الباب على أفراد المجتمع من 
الترقي من مستوى الفقر إلى مستوى الغنى، وهو ما يعني 
على  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  االستقرار  تهديد 
سيعيش  فقيراً  سيولد  الذي  آخر  بمعنى  أو  البعيد  المدى 
فقيراً طوال عمره، والذي ولد غنياً سيعيش غنياً، وسيكون 

المواطن محكوماً بوالدته ال بقدراته وقيمته كإنسان.
األعمال  أصحاب  بعض  تجد  إذ  يطبق،  بدأ  الفكر  هذا 
عمله،  بمجال  لها  عالقة  ال  شركات  يؤسس  كاألخطبوط 
ويدخل في نشاطات تجارية وصناعية واقتصادية خارجة 

عن نطاق مجاله ونشاطه.
السحر  سينقلب  لكن  صنعاً،  يحسنون  بأنهم  يعتقدون 
على الساحر، وسيزول آثرهم من السوق، ألن السوق قائمة 
ال  أزمة،  إلى  يقود  عنها  والخروج  وموازين،  أسس  على 

تنتهي إال بالرجوع إلى المسار الصحيح.

abbas.almughanni@alwasatnews.com

مفصولون مع وقف التنفيذ!
للتفاؤل بعودة المفصولين،  ] مازال الوقت مبكراً 
في  تلعب  ال��ذي  الصغير  وطننا  في  األرق��ام  فلغة 
حراكه وسائل التواصل االجتماعي دوراً كبيراً، قادرة 
والمصدرة  »المعلبة«  التصريحات  بين  التمييز  على 
لالستهالك الخارجي وبين النوايا الصادقة، فبعد كثرة 
التصريحات الرسمية التي عنونت بعودة المفصولين 
خالل أسبوعين تارة أو خالل 10 أيام تارة أخرى؛ 
أصيب المواطن برد فعل طبيعي متمثل في عدم الثقة 

بكل تصريح يصب في هذا السياق.
نيتها  أخيراً  والتعليم  التربية  وزارة  إعالن  ومع 
بإعادة مفصوليها والبالغ عددهم 79 مفصواًل اعتبارا 
القليلة  الثاني، فإن األيام  يناير/ كانون  من األول من 
فعاًل،  عاد  من  عدد  األرقام،  بلغة  ستكشف  المقبلة 
ستكشف  كما  المفصولين،  قوائم  على  يزل  لم  ومن 
شهور  عن  وتعويضهم  ومواقعهم  عودتهم  آلية 
إلى  بالنسبة  تحديًا  بالضرورة ستشكل  التي  الفصل 

المفصولين العائدين.
في  تصر  ال��وزارة  أن  هو  االستغراب  يثير  ما 
تذييل  على  بالمعلمين  المتعلقة  التصريحات  معظم 
المعلمين  أن  حول  يدوران  بسطرين   تصريحاتها 
الحركة  تعطيل  في  أسهموا  وبذلك  العمل  عن  تغيبوا 
وهو  بالفصل  معاقبتهم  تمت  عليه  وبناء  التعليمية 
األمر الذي يتناقض تمامًا مع ما جاء في نتائج اللجنة 
أن  أكدت  والتي  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية 
موظفي  على  جرت  التي  واإليقاف  الفصل  عمليات 
وغير  قانونية  غير  كانت  والخاص  العام  القطاعين 
اإلضراب  مشروعية  عن  تحدثها  عن  فضاًل  مبررة 
باعتباره  المضربين  معاقبة  جواز  وعدم  العمل  عن 

عماًل نقابّيًا.
وليسجل التاريخ، فقد ذكر تقرير اللجنة في فقرته 
أكده  ما  تثبت  أن  اللجنة  بوسع  ليس  أنه   )1448(
وعدة شركات  العمل  ووزارة  المدنية  الخدمة  ديوان 
من أن إضرابات الموظفين التي حدثت خالل فبراير/ 
شباط  ومارس/ آذار العام  2011 غير قانونية ألن 
ال عالقة لها بقضايا عمالية ولكن يبدو أن إضرابات 
العمال التي وقعت خالل فبراير ومارس 2011 كانت 

في الحدود التي يجيزها القانون )...(.
تطلق  أن  ال��وزارة  من  نأمل  سبق  ما  على  وبناء 
جاء  ما  مع  تتناسب  أخرى  بلغة  المقبلة  تصريحاتها 

في التقرير.
في  الوحيدة  المشكلة  المفصولين  عودة  تشكل  ال 
يجوز  المعلمين  من  كثير  فهناك  المثقل،  التربية  ملف 
فمنذ  التنفيذ«،  وقف  مع  »مفصولون  عليهم  يطلق  أن 
من  باالستقطاع  الوزارة  تقوم  الشهور  عشرة  زهاء 
المئة  في  و70   50 بين  ما  تتراوح  بنسبة  رواتبهم 
يطرح  الذي  والسؤال  إدارية،  عقوبات  تنفيذ  بحجة 
الوزارة من  أو تخرج  العقوبة  تنتهي هذه  نفسه متى 
صمتها بتصريح مقنع على أقل تقدير، فالوزارة ليست 

بمؤسسة خيرية يعمل منتسبوها بال مقابل.
وفي تصريح سابق لرئيس ديوان الخدمة المدنية 
الزايد ذكر عبارة أن »األجر ُيصرف على قدر  أحمد 
العمل«، وبما أن المعلمين يباشرون أعمالهم منذ 10 

شهور فإنه يجب أن تصرف لهم رواتبهم كاملة؟!
وقد خلص تقرير »لجنة تقصي الحقائق« في الفقرة 
زعم  التي  الفصل  حاالت  من  كثيراً  أن  إلى   )1450(
أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في 
في  اشتبه  الذين  الموظفين  من  االنتقام  األمر  حقيقة 
الوزارة  تفعله  ما  فهل   ،)...( المظاهرات  في  ضلوعهم 
ضمن  يدخل  المعلمين  رواتب  استقطاع  بمواصلة 

»دافع لالنتقام«؟

»التفكير الناقد«... استراتيجية تربوية مالئمة لحقوق اإلنسان



20advert@alwasatnews.comSunday  1 January  2012, Issue No. 3403

العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ



21 advert@alwasatnews.com Sunday  1 January  2012, Issue No. 3403

العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ



22

worldnews@alwasatnews.com
Sundayالعدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ  1 January  2012, Issue No. 3403

 31( السبت  أمس  والصومالية  اإلثيوبية  الحكومية  القوات  استولت   [  
خاضعة  كانت  استراتيجية  مدينة  على   )2011 األول  ديسمبر/كانون 
أعلن  ما  دامية، على  إثر معارك  الصومال  للمتمردين اإلسالميين في وسط 

مسئولون أمنيون وسكان.
وأقر إسالميو حركة الشباب الذين يسيطرون على بعض أنحاء الصومال، 
العاصمة  كلم شمال  بعد 300  على  تقع  التي  بلدوين  مدينة  بانسحابهم من 

مقديشو و30 كلم من الحدود اإلثيوبية.
المعارك صباحًا.  »بدأت  اهلل  عبد  باري  الصومالي،  األمني  المسئول  وقال 
ضواحي  في  األعداء  مواقع  اإلثيوبي  الجيش  من  بدعم  قواتنا  وهاجمت 

بلدوين«.

حوالى  وقتلنا  تحصيناتهم  في  توغلنا  المعركة.  األعداء  »خسر  وتابع 
عشرين مقاتاًل منهم قبل السيطرة على المدينة. كما توغلت القوات الصومالية 

إلى المدينة وهي تضمن أمنها حاليًا«.
مؤكداً  المعلومات،  هذه  المدينة  سكان  من  إسماعيل  معلم  محمد  وأكد 

إحصاء 18 جثة، أغلبها لمقاتلين، خارج بلدوين وفي الشوارع.
الحكومة  جنود  رأى  إنه  عيسى  الرحمن  عبد  هو  آخر  شاهد  وقال 

الصومالية وشاحنات عسكرية تدخل المدينة قبل توقف المعارك.
وقال »رأيت قرابة 30 جثة في الشارع وفي الخارج أغلبها لمقاتلين، لكن 
من  الشباب  حركة  وقللت  النار«.  إطالق  تبادل  في  علق  المدنيين  من  عدداً 

حجم خسائرها.

المعسكر الحكومي في الصومال يعلن استعادة مدينة من أيدي اإلسالميين

وزير الدفاع األميركي يبلغ طنطاوي
»قلق« واشنطن إزاء المداهمات في مصر

§واشنطن - أ ف ب

»البنتاغون«  أعلن   [
ديسمبر/   31( السبت  أمس 
2011(إن  األول  كــانــون 
وزير الدفاع األميركي، ليون 
األعلى  للقائد  نقل  بانيتا 
المصرية،  المسلحة  للقوات 
طنطاوي  حسين  المشير 
لدى  القلق«  »بالغ  الجمعة 
المداهمات  إزاء  واشنطن 
التي تستهدف منظمات غير 

حكومية في القاهرة.
باسم  المتحدث  وأوضح 
في  ليتل  جــورج  ــوزارة،  ال
أيضاً  أشاد  بانيتا  إن  بيان 
بـ »القرار الصائب« للمشير 
قيادة  يتولى  الذي  طنطاوي 
الرئيس  تنحي  منذ  مصر 
في  مبارك،  حسني  السابق 
المداهمات  لهذه  حد  وضع 
المنظمات  أنشطة  وتسهيل 

غير الحكومية في مصر.
»بعد  ليتل  ـــاف  وأض
الناجحتين  ــيــن  ــدورت ال

التشريعية،  لالنتخابات 
ضرورة  إلى  الوزير  أشار 
طريق  على  مصر  تتقدم  أن 

انتقال ديمقراطي للسلطة«.
وجدد بانيتا »تأكيد أهمية 
األميركية  المصرية  العالقة 
بحسب  ــن«  األم مجال  في 
أن  إلى  لفت  الذي  المتحدث 
بوضوح  »أكد  الدفاع  وزير 
ال  المتحدة  الــواليــات  إن 
تزال على التزامها في سبيل 
شراكتها االستراتيجية وهي 
مستعدة للتعاون مع مصر«.
الجمعة  سابق  وقت  وفي 
الخارجية  وزارة  أعلنت 
أكدت  مصر  أن  األميركية 
أنها  المتحدة  للواليات 
ضد  المداهمات  ستوقف 
المنظمات األميركية وغيرها 
المطالبة  المجموعات  من 
وستعيد  بالديمقراطية 
صادرتها.  التي  المعدات 
وكان وكالء نيابة مدعومون 
خاصة  أمـــن  ـــوات  ق ــن  م

مقار  من  مقراً   17 اقتحموا 
والدولية  المحلية  المنظمات 
ــادروا  ص حيث  الخميس، 
أجهزة كمبيوتر ووثائق في 
اتهامات  في  تحقيق  إطــار 
غير  شكل  في  تمويل  بتلقي 

قانوني من الخارج.
في  المداهمات  ــاءت  وج
أوسع من جانب  إطار حملة 
للقوات  األعلى  المجلس 
المسلحة إلسكات المعارضة 
االنتقادات  من  أشهر  بعد 
حقوق  مجال  في  لسجله 
قال  ما  بحسب  اإلنــســان، 

محللون.
باسم  المتحدثة  وقالت 
األميركية،  الــخــارجــيــة 
فيكتوريا نوالند إن السفيرة 
آن  القاهرة،  في  األميركية 
قضية  ــارت  أث باترسون 
عمليات الدهم مع مسئولين 
أعضاء  بينهم  مصريين 
للقوات  األعلى  المجلس  في 

المسلحة.

رسالة  فــي  ــت  ــاف وأض
»السفيرة  إن  إلكترونية 
المسئولين  ــن  م تلقت 
بأن  ضمانات  المصريين 
هذه المداهمات ستتوقف مع 
التي  للمعدات  فورية  إعادة 

تمت مصادرتها«.
إن  المتحدثة  وتابعت 
بحزم  »أبلغتهم  باترسون 
كل  تعاود  أن  في  نأمل  إننا 
فيها  بما  الدولية،  المنظمات 
التي تتلقى دعماً من الحكومة 
الطبيعي  عملها  األميركية، 
دعماً  ممكن  وقت  أسرع  في 
لالنتقال الديمقراطي الجاري 

في مصر«.
غير  المنظمات  بين  ومن 
استهدفتها  التي  الحكومية 
الخميس  ــات  ــم ــداه ــم ال
على  أميركيتان  منظمتان 
الوطني  المعهد  هما  األقل 
الديمقراطي والمعهد الدولي 
مصادر  وفق  الجمهوري، 

قضائية وناشطين.

 وزير الدفاع األميركي مع المشير طنطاوي )أرشيفية(

الفلسطينيون يقررون اللجوء
إلى مجلس األمن لمواجهة االستيطان

§القدس المحتلة - أ ف ب

الفلسطينية  القيادة  ــررت  ق  [
كانون  ديسمبر/   31( السبت  أمس 
مجلس  إلــى  التوجه   )2011 األول 
الجامعة  مجلس  ودعوة  الدولي  األمن 
العربية لالنعقاد لمواجهة اتساع حملة 
القدس  في  اإلسرائيلية  االستيطان 

الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
واتخذ القرار إثر اجتماع عقدته اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
محمود  الفلسطيني،  الرئيس  برئاسة 
عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام اهلل.

بيان  في  التنفيذية  اللجنة  وأعلنت 
»إنها  ربه  عبد  ياسر  سرها  أمين  تاله 
هذا  لبحث  األمن  مجلس  إلى  ستتوجه 
التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص 

العملية السياسية وحل الدولتين«.
ضوء  في  اتخذ  »القرار  أن  وأضافت 
وشمولها  االستيطانية  الحملة  اتساع 
أرجاء  وجميع  ومحيطها  القدس  مدينة 
القدس  عزل  بهدف  الغربية،  الضفة 
بالكامل وتقطيع الضفة لمنع قيام دولة 

مستقلة وفرض حل الكانتونات«.

دعوة  تتم  »سوف  اللجنة  وتابعت 
أعلى  على  العربية  الجامعة  مجلس 
مستوى لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد 
المصير الوطني واألمن القومي العربي، 
غير  بأسره  االستيطان  أن  منطلق  من 
شرعي وال يمكن القبول بأي حل يسمح 

بوجوده على أرضنا الوطنية«.

النتقادات  إسرائيل  وتتعرض 
االستيطانية  أنشطتها  بسبب  دولية 
للحكومة  قــرار  منذ  وخــصــوصــاً 
اإلسرائيلية بتسريع البناء االستيطاني 
لمنظمة  فلسطين  انضمام  على  رداً 
تشرين  أكتوبر/   31 في  اليونيسكو 

األول الماضي.

فلسطيني يعمل في مستوطنة يهودية قرب القدس

أميركا تزود اإلمارات
بنظام مضاد للصواريخ

§واشنطن - أ ف ب

)الجمعة(  األول  أمس  األميركية  الدفاع  وزارة  أعلنت   [
الدفاعية  للصناعات  األميركية  مارتن«  »لوكهيد  أن مجموعة 
دوالر  مليار   1,96 بقيمة  عقد  على  البنتاغون  من  حصلت 

لتزويد دولة اإلمارات بنظام دفاع مضاد للصواريخ.
وأوضح »البنتاغون« في بيان أن لوكهيد ستزود اإلمارات 
بنظامي »ثاد« يضمان رادارات وأنظمة العتراض الصواريخ، 
وبذلك تكون اإلمارات أول دولة تتزود بهذا النظام. ويندرج 
أوباما  باراك  األميركي،  للرئيس  مشروع  إطار  في  العقد 
التهديد  لمجابهة  األوسط  الشرق  في  دفاعية  إلقامة منظومة 
المتوقع  من  المشروع،  هذا  وبنتيجة  اإليراني.  الصاروخي 
وربطها  األرض  على  الصواريخ  العتراض  أجهزة  نصب 
أميركية  بأجهزة استشعار للصواريخ موضوعة على سفن 

مزودة بنظام أيجيس للدفاع الصاروخي.

األمم المتحدة تعزز
قواتها في جنوب السودان

§جوبا - أ ف ب

 31( السبت  أمس  المتحدة  باألمم  بارز  مسئول  قال   [
عززت  الدولية  المنظمة  إن   )2011 األول  كانون  ديسمبر/ 
التي تشهد اضطرابات  بيبور  بلدة  السالم في  قواتها لحفظ 
في جنوب السودان وتقوم بنقل الغذاء جواً إلى المنطقة حيث 

أجبر العنف القبلي اآلالف على النزوح.
لجنوب  اإلنسانية  للشئون  المتحدة  األمم  منسقة  وقالت 
قوات  بنشر  »قمنا  برس«:  »فرانس  لـ  غراند  ليز  السودان، 

بحجم كتيبة في بيبور لدعم الحكومة في حماية المدنيين«.
وهي  العالم  في  دولة  أحدث  والدة  الحالي  العام  وشهد 
جنوب السودان بعد أن نال الجنوبيون حلمهم في االستقالل 
السكان  فيه غالبية  تاريخي صوت  إثر استفتاء  الشمال  عن 
شطري  بين  متوترة  العالقات  تزال  وال  االنفصال.  لصالح 

السودان.

اتفاق بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق لتوحيد الجهود ضد النظام السوري
§دمشق - أ ف ب

السورية  الوطنية  التنسيق  هيئة  أعلنت   [
لقوى التغيير الديمقراطي في بيان أمس السبت 
)31 ديسمبر/ كانون األول 2011( أنها توصلت 
اتفاق مع المجلس الوطني السوري يرسم  إلى 
االنتقالية  المرحلة  الغد« ويحدد  »معالم سوريا 
األسد،  بشار  الرئيس  نظام  التي ستلي سقوط 
العرب  المراقبين  عمل  تواَصل  الذي  الوقت  في 

في سورية وتواصلت معه عمليات القمع. 
الجزء  السوري  الوطني  المجلس  ويضم 
تضم  بينما  السورية،  المعارضة  من  األكبر 
وحزب  السوري  اليسار  تجمع  أحزاب  الهيئة 
العمل الشيوعي وحزب االتحاد االشتراكي و11 

حزباً كردياً إلى جانب شخصيات معارضة.
توقيع  نبأ  »تزف  بيانها:  في  الهيئة  وقالت 
االتفاق السياسي« مع المجلس الوطني السوري 
استمرت  مباحثات  »إثر  الجمعة  القاهرة  في 
قيادة  من  مهم  عدد  فيها  شارك  شهر  من  ألكثر 
غليون  برهان  أن  الهيئة  وأوضحت  الطرفين«. 
رئيس المجلس الوطني وقع االتفاق، إلى جانب 

هيثم مناع عن هيئة التنسيق.
وأضافت هيئة التنسيق في بيانها أن »االتفاق 
للنضال  السياسية  القواعد  تحديد  على  ينص 
أهم  محدداً  االنتقالية  والمرحلة  الديمقراطي 
معالم »سوريا الغد« التي يطمح لها كل حريص 
على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء 

الدولة المدنية الديمقراطية«.
وسيسلم االتفاق كوثيقة رسمية إلى الجامعة 
القاهرة  في  )األحد(  اليوم  ظهر  بعد  العربية 
وينص  العربي.  نبيل  العام  األمين  بحضور 
برس«  »فرانس  وكالة  تسلمت  الذي  االتفاق 

تدخل  أّي  »رفض  على  خصوصاً  منه،  نسخة 
عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقالل البالد«، 
لكنه يؤكد أنه »ال يعتبر التدخل العربي أجنبياً«.

الوسائل  بكل  المدنيين  »بحماية  يقضي  كما 
لحقوق  الدولي  القانون  إطار  في  المشروعة 
المرحلة  »تبدأ  أن  على  ينص  وهو  اإلنسان«. 
أركانه  بكافة  القائم  النظام  بسقوط  االنتقالية 
ورموزه« أي »سقوط السلطة السياسية القائمة 
ووظائفها  الدولة  مؤسسات  على  الحفاظ  مع 
حسب  المرحلة  هذه  وتنتهي  األساسية«. 

يضمن  للبالد  جديد  دستور  »بإقرار  االتفاق 
التعددي  المدني  الديمقراطي  البرلماني  النظام 
جمهورية  ورئيس  برلمان  وانتخاب  والتداولي 
االتفاق  ويوضح  الدستور«.  هذا  أساس  على 
التي  »الفترة  هي  االنتقالية  المرحلة  أن  أيضاً 
تقع بين قيام سلطة ائتالفية إثر سقوط النظام 
وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره 
قيامها  تاريخ  من  السنة  تتجاوز  وال  الشعب 

قابلة للتجديد مرة واحدة«.
لحقوق  السوري  المرصد  أعلن  ميدانياً، 

إطالق  إثر  استشهدا  »مواطنين  أن  اإلنسان 
حاجز  على  قناصة  قبل  من  عليهما  الرصاص 
محافظة  في  القصير«  مدينة  قرب  الصوامع 
حمص. كما اعلن المرصد »سقوط شهيد بإطالق 
بمحافظة  كفرنبل  بلدة  في  طائش  رصاص 
إدلب«. وفي ريف دمشق أعلن المرصد أن »قوات 
األمن السورية أطلقت الرصاص الحي في الهواء 
إلى  توافدوا  الذين  المتظاهرين  آالف  لتفريق 
ساحة الجامع الكبير في مدينة دوما للمشاركة 

في تشييع شهداء ُقتلوا الخميس«.

شهداء  ثالثة  »تشييع  أن  المرصد  وأضاف 
األمن  قوات  برصاص  إدلب  في  الجمعة  ُقتلوا 
توعدت  حاشدة  تظاهرة  إلى  تحول  السورية 

باالنتقام من النظام والقتلة«.
توفيت  حماة،  محافظة  في  طيبة  بلدة  وفي 
بجروح  »متأثرة  العمر  من   21 الـ  في  شابة 
في  الجمعة  رصاص  إطالق  خالل  بها  أصيبت 
أن  إلى  أيضاً  المرصد  وأشار  حماة«.  مدينة 
محافظة  في  إيران  وادي  من  مواطنين  »جثتي 
فترة  بعد  ذويهما  إلى  السبت  سلمتا  حمص 
جثة  سلمت  كما  أشهر،  ثالثة  دامت  اعتقال 
إدلب بعد  أريحا في محافظة  شخص من مدينة 
أن كان اعتقل على الحدود السورية التركية قبل 
في  كما سلمت جثة شخص الهله  أيام«.  أربعة 
مدينة حماة بعدما كان خطف الجمعة. ويواصل 
ان  بعد  سورية  في  مهمتهم  العرب  المراقبون 
كانوا وصلوا االثنين الماضي إليها. ونشر على 
موقع يوتيوب على االنترنت شريط يظهر فيه 
أحد المراقبين محاطاً بعدد كبير من الشبان في 
بأم  رأيناهم  قناصة  »يوجد  يقول  وهو  درعا 
على  ترفعهم  ان  السلطات  من  ونطلب  أعيننا 
العربية وفي حال  الفور، وقد اتصلنا بالجامعة 
 24 خالل  القناصة(  إزالة  )في  يستجيبوا  لم 

ساعة ستكون هناك إجراءات أخرى«.
آخر  شريط  في  نفسه  المراقب  شوهد  كما 
أمامه بعد أن  وهو يكتب مالحظات على كّراس 
تسلم صور قتلى وجرحى، كما قام أحد الشبان 
على  تعذيب  آثار  أمامه  وكشف  قميصه  بخلع 
ظهره. وتفيد األمم المتحدة بأن أكثر من خمسة 
آالف شخص سقطوا حتى اآلن نتيجة القمع في 

سورية في حين اعُتقل أكثر من 14 ألفاً آخرين.

تظاهرة ضد النظام السوري في إدلب أمس األول
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المالكي يعلن 31 ديسمبر »يوم العراق« يومًا وطنيًا
§ بغداد - أ ف ب، رويترز

] أعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي 
يوم  أن  األول(  كانون  ديسمبر/   31( السبت  أمس 
31 ديسمبر يوماً وطنياً يجسد االنسحاب األميركي 

من البالد، وأطلق عليه اسم »يوم العراق«.
بمناسبة  المركزية  االحتفالية  في  المالكي  وقال 
االنسحاب األميركي والتي أقيمت في قاعة الشعب 
والثالثين  الحادي  اليوم  هذا  »أعلن  بغداد  وسط 
القوات  انتهاء سحب  يصادف  الذي  ديسمبر(  )من 

األميركية كافة يوماً وطنياً باسم )يوم العراق(«.
فجر  إنه  جميعاً،  العراقيين  عيد  »إنه  وأضاف 
الجميع  الرافدين ساهم  أطل على بالد  يوم جديد، 

في إنجازه، ساهم فيه العراقيون«.
بهذا  هنياً  سيداً  أصبح  العراق  »اليوم  وتابع 
اليوم الخالد، وأنتم ترفعون راية العراق على كل 
رايته،  تحت  وتتوحدون  الطاهر،  ترابه  من  شبر 

وسيزيدكم ذلك عزاً وفخراً«.
وأنتم  حراً  أصبح  »العراق  أن  المالكي  وأكد 
إال حفظ سيادته  العراق  أبناء  وليس على  أسياداً 

وأمنه«.
التفاقية  تطبيقاً  االميركية  القوات  وانسحبت 

أمنية وقعت العام 2008 بين بغداد وواشنطن.
إن  السبت  أمنيون  مسئولون  قال  أمنياً،    
للصوت  بكواتم  مزودة  أسلحة  يحملون  مسلحين 
أفراد  من  خمسة  يحرسها  تفتيش  نقطة  هاجموا 

محافظة  في  جميعاً  فقتلوهم  الصحوة  مجالس 
ورئيس  الشرطة  وقالت  السبت.  العراقية  ديالى 
قليل من  بعد  الهجوم وقع  إن  المحلية  األمن  لجنة 
بتوقيت   2300( المحلي  بالتوقيت  الثانية صباحاً 
جرينتش( في بلدة خان بني سعد التي تبعد نحو 

30 كيلومتراً شمال شرقي بغداد. 
بني سعد،  األمنية في خان  اللجنة  وقال رئيس 
سعد عبد اهلل إن هجوماً من هذا النوع والذي قتل فيه 
جميع القائمين على نقطة التفتيش وعددهم خمسة 
يوضح أن الخاليا النائمة لتنظيم »القاعدة« تعيد 
الحكومة  أن على  اآلن. وأضاف  تنشيط تحركاتها 
اإلسراع باتخاذ إجراءات صارمة ضد خاليا القاعدة 
هذه. وال يزال المسلحون المرتبطون بـ »القاعدة« 
مخاوف  وهناك  قاتلة  هجمات  تنفيذ  على  قادرين 
من أنهم ربما يحاولون إعادة تنظيم الصفوف في 
أعقاب انسحاب القوات األميركية يوم 18 ديسمبر 
الذي  الغزو  على  أعوام  تسعة  نحو  بعد  الماضي 
حسين.  صدام  المخلوع  العراقي  بالرئيس  أطاح 
لتنظيم  التابعة  اإلسالمية  العراق  دولة  وأعلنت 
أنحاء  في  تفجيرات  عن  مسئوليتها  »القاعدة« 
يوم  األقل  على  شخصاً   72 بحياة  أودت  بغداد 
22 ديسمبر الماضي. وقالت الشرطة إن أحد قادة 
قتلوا  الشخصيين  حراسه  من  وثالثة  الصحوة 
الجمعة عندما انفجرت قنبلة مثبتة بسيارتهم في 

التاجي على بعد 20 كيلومتراً شمالي بغداد.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء إلقائه الخطاب أمس

تدهور الوضع في العراق قد يلقي بظالله على حملة أوباما لالنتخابات الرئاسية
§ هونولولو )الواليات المتحدة( - أ ف ب

] يهدد التخوف من رؤية العراق يغرق مجدداً في أعمال 
العنف، بتشويه صورة نهاية االلتزام األميركي في هذا البلد 
أثناء  للتذكير  فرصة  أوباما  باراك  الرئيس  يفوت  ال  الذي 
التي  الرئيسية  الوعود  من  بأنه  الرئاسية  لالنتخابات  حملته 

وفى بها.
فبعد أقل من أسبوعين على رحيل آخر جندي أميركي من 
البالد مهدداً.  الهش في هذه  السياسي  التوازن  يبدو  العراق، 
الوزراء،  رئيس  الحكومي  االئتالف  في  شركاء  اتهم  وقد 
إقامة  يريد  وبأنه  األخرى  المكونات  بإزعاج  المالكي،  نوري 

ديكتاتورية جديدة. وهذه األزمة الخطيرة تتزامن مع تصاعد 
في  أسبوع  قبل  شخصًا  ستون  قضى  حيث  العنف  أعمال 

بغداد في سلسلة اعتداءات نسبت إلى تنظيم »القاعدة«.
االستراتيجية  مهندسي  أحد  وهو  كاغان  فريدريك  وقال 
األميركية في العراق في أواخر والية الرئيس السابق جورج 
بوش »إن التساؤل الحالي ال يكمن في معرفة من خسر في 
في  وأضاف  فعاًل«.  سقط  العراق  هل  باألحرى  بل  العراق، 

ويكلي ستاندارد »يقال إن هذه هي الحال في الحقيقة«.
حاليًا  يمضي  الذي  ألوباما  السياسي  الصعود  ويعود 
السنة في والية هاواي مسقط رأسه في  إجازة أعياد نهاية 

على  للحرب  معارضته  إلى  كبير  حد  إلى  الهادئ،  المحيط 
 ،2002 في  محلي  نائب  مجرد  أوباما  كان  فعندما  العراق. 
ضد  السياسية،  مسيرته  في  منعطفًا  شكل  خطابًا  ألقى 
الحروب »السخيفة« مثل تلك التي كانت تعدها إدارة الرئيس 

الجمهوري، جورج بوش ضد نظام صدام حسين.
انتقاداته  أوباما  كتم  األبيض،  البيت  إلى  وصوله  ومنذ 
التي  الحرب  من  اإليجابية  العبر  استخالص  إلى  وسعى 
يقرب  ما  بحياة  وأودت  سنوات  ثماني  من  أكثر  استمرت 
تترك  المتحدة  الواليات  أن  وأكد  أميركي.  من 4500 جندي 

وراءها عراقًا »سيداً مستقراً ويحظى باالكتفاء الذاتي«.

واعتبر بيتر فيفر وهو عضو سابق في إدارتي بيل كلينتون 
وجورج بوش، إن أوباما بتأكيده انسحاب الجنود من العراق 
»اتخذ أفضل خيار واعد بالنسبة له من وجهة نظر سياسية«. 
أيضًا«  مجازفة  األكثر  »أنه  من  نفسه  الوقت  في  حذر  لكنه 
حملته  على  بظالله  يلقي  قد  الفوضى  في  العراق  غرق  ألن 

االنتخابية وحتى على احتمال حصوله على والية ثانية.
المرشح  ماكين  جون  السناتور  قال  األخيرة،  اآلونة  وفي 
»إن   2008 انتخابات  في  أوباما  أمام  الحظ  يحالفه  لم  الذي 
مرتفع  بثمن  واألميركيون  العراقيون  أنجزه  الذي  التقدم  كل 

ومؤلم، بات مهدداً«.

احتجاجات مؤيدة لصالح ومقتل سبعة من أفراد ميليشيا
§دبي - رويترز

اهلل  عبد  علي  اليمني،  الرئيس  أنصار  ]خرج 
األول  أمس  صنعاء  العاصمة  شوارع  إلى  صالح 
اتفاق  على  توقيعه  منذ  األولى  للمرة  )الجمعة( 
في  عنف  أعمال  اندالع  مع  الماضي  الشهر  سالم 

جبهات أخرى في اليمن. 
وقال سكان مدينة يحتلها المتشددون أيضاً إن 
سبعة إسالميين متشددين لهم صلة بـ »القاعدة« 
قتل  أيضاً  الجنوب  وفي  اليمن.  جنوب  في  قتلوا 

مقاتلون متمردون ضابط أمن.
األمن  ــوات  ق بين  االشتباكات  وأصبحت   
جنوبيين  وانفصاليين  إسالميين  ومتشددين 
بدأت  حاشدة  احتجاجات  بعد  الجنوب  في  عادية 
قبل نحو عام تطالب بإنهاء حكم صالح المستمر 
سيطرة  االحتجاجات  وأضعفت  عاماً.   33 منذ 

الحكومة على جنوب البالد. 
وتجمع مؤيدون لصالح قرب قصر الرئاسة في 
صنعاء ملوحين باألعالم اليمنية وصور الرئيس 
يدعى  محتج  وقال  لنائبه.  سلطاته  فوض  الذي 

المبادرة  توقيع  إن  جميعاً  »قلنا  األنسي  مراد 
الحياة  االحتجاجات حتى تعود  الخليجية سينهي 
احتجاجاتها  المعارضة واصلت  لكن  إلى طبيعتها 

ولهذا عدنا )للتظاهر(«.
الذي  العام  الشعبي  المؤتمر  حزب  وأنهى    
سالم  لمبادرة  وفقاً  االحتجاجات  صالح  يتزعمه 
منع  بهدف  العربية  الخليج  دول  فيها  توسطت 
صالح  وقال  األهلية.  الحرب  إلى  البالد  انزالق 
اليمني  للرئيس  صــورة  يرفع  كان  المطري 
»المعارضة ال تريد تهدئة الوضع. تريد التخلص 
هنا  ونحن  الشعبي  المؤتمر  أنصار حزب  كل  من 

للدفاع عن أنفسنا«.
إلى  سيسافر  أنه  السبت  يوم  صالح  وأعلن   
كانت  إذا  ما  المتحدة  الواليات  وتدرس  واشنطن. 
أي  وسيواجه  إليها.  للسفر  تأشيرة  ستمنحه 
خليفة لصالح صراعات متداخلة في أنحاء البالد 
انفصالية  ونزعة  الشمال  في  شيعي  تمرد  بينها 
الجنوب كانت قد تسببت في نشوب  متزايدة في 
أربع  بعد   1994 العام  الشمال  مع  أهلية  حرب 

سنوات من الوحدة الرسمية. 
لهم  إن سبعة إسالميين متشددين  وقال سكان 
صلة بـ »القاعدة« قتلوا في جنوب اليمن وأحدهم 
في  »القاعدة  زعيم  الوحيشي  ناصر  شقيق  ابن 
في  معارك  خالل  ثالثة  وقتل  العرب«.  جزيرة 
هذه  ووزعــت  أبين.  محافظة  عاصمة  زنجبار 
مدينة  ومساجد  أسواق  في  منشورات  الجماعات 
الجار إلعالن موت هؤالء األشخاص. وقتل أربعة 
آخرين من أعضاء »القاعدة« في حادث في مخزن 
ناسفة  شحنة  انفجرت  عندما  الحصن  مدينة  في 

كانوا يجمعونها. 
مناطق  على  متشددون  إسالميون  وسيطر   
أدت  أن  بعد  أيــار  مايو/  منذ  اليمن  بجنوب 
سيطرة  إضعاف  إلى  صالح  ضد  االحتجاجات 
المتحدة  الواليات  وكانت  المنطقة.  على  الحكومة 
حصناً  باعتباره  صالح  إلى  تنظران  والسعودية 
اليمن وتخشيان من أن يؤديه  »القاعدة« في  ضد 
لتوسيع  فرصة  »القاعدة«  إعطاء  إلى  رحيله 

سيطرتها على جنوب البالد.

أردوغان يتعهد بالتحقيق في الغارة الجوية
ومئات األكراد يحتجون على قتل متمردين

طيب  رجب  التركي،  الوزراء  رئيس  وعد   [
كانون  ديسمبر/   31( السبت  أمس  أردوغــان 
األول 2011( بإجراء تحقيق شامل في الضربات 
الجوية على الحدود مع العراق التي أسفرت عن 
متمردون  أنهم  خطأ  الجيش  ظن  قروياً   35 مقتل 

أكراد. 
في جنوب  أمس  اشتباكات  الضربات  وأثارت   
شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية وفي إقليم 
كردستان شبه المستقل في شمال العراق. وشيع 
بعد  الحدودية  جوليازي  قرية  في  القتلى  اآلالف 
شديد  جرف  طول  على  عميقة  قبوراً  حفروا  أن 

االنحدار
واحتج مئات األكراد السبت على قتل متمردين 
تبادل  في  تركيا  شرق  جنوب  في  اثنين  كرديين 
مخبأهما. هاجمت  التي  الشرطة  مع  نار  إلطالق 
فيه  قتل  الذي  الموقع  قرب  المتحجون  وتظاهر 
العمال  لحزب  انتمائهما  في  المشتبه  الشخصان 
الكردستاني المحظور، في معركة بالرصاص مع 

الشرطة في وقت مبكر أمس بمدينة ديار بكر.
المشاركون  وألقى  شعارات  الحشد  وردد 
ردت  التي  الشرطة  على  الحجارة  االحتجاج  في 
المسيل  الغاز  وقنابل  المياه  خراطيم  باستخدام 
للدموع واعتقلت عدة أشخاص. وقال شهود عيان 
وأصيب  متظاهرين.  عشرة  اعتقلت  الشرطة  إن 

حسبما  المستشفى  إلى  الفور  على  ونقل  محتج 
الموقع  في  وجد  برس«  »فرانس  لـ  مراسل  قال 

حذرته الشرطة بعدم التحدث إلى المتظاهرين.
ضربة  بعد  المنطقة  في  التوترات  وتتصاعد 
جوية تركية أسفرت عن مقتل 35 مدنياً كردياً ما 
دفع بحزب العمال الكردستاني إلى إصدار دعوة 

لالنتفاضة ضد تركيا.
الضربة  إن  التركية  العسكرية  القيادة  وقالت 

تجسس  طائرة  رصدت  أن  بعد  نفذت  الجوية 
نحو  تتحرك  األشخاص  من  مجموعة  طيار  بدون 
جنح  تحت  الحساسة  الشرقية  الجنوبية  الحدود 
الظالم في وقت متأخر األربعاء في منطقة يعرف 
الوزراء،  رئيس  أن  يسلكونها.غير  المسلحين  أن 
الضحايا  بأن  الجمعة  أقر  أردوغان  طيب  رجب 
يكونوا  ولم  الحدود  عبر  بضائع  يهربون  كانوا 

متمردين انفصاليين كما قال الجيش.

متظاهر يمني ضد الرئيس صالح

كردية تحتج على الغارة الجوية

حكم قضائي بإغالق صحيفة عمانية
وسجن رئيس تحريرها مع إيقاف التنفيذ

§مسقط - د ب أ

] أّيدت محكمة استئناف 
العمانية  العاصمة  فــي 
 13( السبت  أمس  )مسقط( 
األول  كــانــون  ديسمبر/ 
بإغالق  حكماً   )2011
العمانية  »الزمن«  صحيفة 
تحريرها  رئيس  وسجن 
وموظف  التحرير  ومسئول 
خمسة  ــعــدل  ال بـــوزارة 
شهور، إال أنها أوقفت العمل 
صحيفة  وكانت  بالحكم. 
ــرأس  »الــزمــن« الــتــي ي
إبراهيم  الشاعر  تحريرها 
ــدرت  ــد ص الــمــعــمــري ق
يــوم  األولـــى  صفحتها 
باعتذار  الماضي  األربعاء 
ووكيله،  الــعــدل  لــوزيــر 
رفعتا  اللتين  الشخصيتين 
دعوى على الصحيفة وعلى 
وزارتهما.  في  يعمل  موظف 
ما  الصحيفة  واستنكرت 
عن  سابقاً  نشرته  كانت 

أنه  إلى  مشيرة   ، القضية 
شاملة  مراجعة  إطار  »في 
تبدأ  الصحيفة  عمل  لمسار 
وزارة  مع  جديدة  صفحة 
الشفافية  أساسها  العدل 
والدقة  المتبادل  واالحترام 

في نقل المعلومة«.
»الزمن«  صحيفة  وكانت 
أيار  مايو/  في  نشرت  قد 
لموظف  تظلماً  الماضي 
يتهم  ــدل  ــع ال ــــوزارة  ب
والوكيل  ــر  ــوزي ال فيه 
مستحقاته  على  بمساومته 
الخداع  وممارسة  المالية 
مقابل  معه  والتسويف 
قضائية  دعوى  عن  التنازل 
تقدم بها ضد الوزارة، حيث 
حسب  الوزارة  وكيل  أقنعه 
الخبرية  القصة  في  جاء  ما 
بسحب القضية التي يطالب 
وبعد  وظيفية،  بحقوق  فيها 
أمام  من  القضية  سحب 
اإلداري  القضاء  محكمة 
يحصل  ــم  ل ــازل،  ــن ــت وال

به،  وعد  ما  على  الموظف 
بقضيته  يتجه  جعله  ما 
التي  »الزمن«  صحيفة  إلى 
الخبرية  القصة  نشرت 
لسانه،  على  ــاءت  ج كما 
في  كانت  بوثائق  وموثقة 
وزير  غضب  أثار  ما  يده؛ 
قضية  يرفع  وجعله  العدل 
الموظف  على  كرامة  إهانة 
وأثــار  معاً.  والصحيفة 
»الزمن«  صحيفة  اعتذار 
قد  كانت  ما  واستنكارها 
نشرته ودافعت عنه استياء 
أكدت  أنها  وخاصة  القراء، 
على أن القضية كانت بعيدة 
عن الشفافية والدقة في نقل 
أن  واضحاً  وكان  المعلومة. 
ستوقف  االستئناف  محكمة 
اعتذار  بعد  الحكم  تنفيذ 
جرى  ما  وهو  الصحيفة، 
رئيس  يحضر  ولم  فعاًل، 
»الزمن«  صحيفة  تحرير 
النطق  جلسة  محامي  وال 

بالحكم.
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طهران تؤجل إطالق صواريخ طويلة المدى في الخليج

أوباما يوقع قانونًا يفرض عقوبات مصرفية على إيران
§طهران، هونولولو - رويترز، أ ف ب

] وقع الرئيس األميركي باراك أوباما قانون 
تمويل وزارة الدفاع األميركية أمس السبت )31 
يتضمن  الذي   )2011 األول  كانون  ديسمبر/ 
التي  المالية  المؤسسات  على  جديدة  عقوبات 
عّبر  لكنه  اإليراني  المركزي  البنك  مع  تتعامل 
عن القلق بشأن أجزاء في القانون توسع سلطة 
المشتبه  اإلرهابيين  على  األميركي  الجيش 
الخارجية.  الشئون  في  سلطاته  وتقيد  بهم 
هذا  أؤّيد  إنني  »حقيقة  بيان:  في  أوباما  وقال 
القانون في مجمله ال يعني أنني أوافق على كل 
يتضمنه  فيما  إشكالية  إلى  به«، مشيراً  ورد  ما 
القاعدة  من  المحتجزين  نقل  على  قيود  من 
في  غوانتنامو  خليج  في  األميركية  العسكرية 
تبادل  قبل  الكونغرس  يبلغ  أن  كوبا وضرورة 
الصواريخ  المعلومات مع روسيا بشأن  بعض 
الدفاعية. وتهدف العقوبات الجديدة على إيران 
الكونغرس  عليه  وافق  الذي  المشروع  في 
النفطية  اإليرادات  تقليل  إلى  الماضي  األسبوع 
لتعليق  سلطات  األميركي  الرئيس  يعطي  لكنه 

العقوبات عند الضرورة. 
من جهته، نفى قائد كبير في البحرية اإليرانية 
اإلسالمية  الجمهورية  بأن  إعالمية  تقارير 
مناورة  خالل  المدى  طويلة  صواريخ  أطلقت 
الصواريخ  أن  مضيفاً  السبت  أمس  بحرية 
ستطلق خالل األيام القليلة المقبلة. وقال محمود 
التلفزيونية  تي.في(  )برس  لقناة  موسوي 
اإليرانية الناطقة باالنجليزية: »تدريبات إطالق 

الصواريخ ستنفذ خالل األيام المقبلة«.
وكانت وكالة »فارس« شبه الرسمية لألنباء 
الجمهورية  أنباء  ووكالة  تي.في(  )برس  وقناة 
أن  سابق  وقت  في  ذكرت  اإليرانية  اإلسالمية 
إيران أطلقت صواريخ طويلة المدى وصواريخ 

أخرى خالل مناورة. 

وقال موسوي لـ »برس تي.في«: »جميع أنواع 
)الصواريخ( سطح بحر وبحر بحر وسطح جو 
باإلضافة إلى الصواريخ التي تحمل على الكتف 

ستطلق في األيام المقبلة«.
تصاعد  مع  البحرية  المناورة  وتزامنت 
القوى  مع  اإليراني  النووي  الخالف  في  التوتر 
الغربية بعدما قال االتحاد األوروبي أنه يدرس 
بالفعل  المتحدة  الواليات  تطبقه  حظر  فرض 
على واردات النفط اإليرانية. غير ان وكالة مهر 

النووي  المفاوض  بان  أفادت  لألنباء  اإليرانية 
إلى  برسالة  سيبعث  جليلي  سعيد  اإليراني 
مسئولة السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي، 
كاثرين أشتون إلبداء استعداد طهران استئناف 
بدأت  الكبرى.  القوى  مع  النووية  المحادثات 
الخليج  في  أيام  عشرة  تستمر  التي  المناورة 
عزمها  ــران  إي إظهار  مع  الماضي  األسبوع 
إسرائيل  مثل  ألعداء  هجوم  أي  مواجهة  على 
الواليات  تستبعد  ولم  المتحدة.  والواليات 

إذا فشلت  العسكري  الخيار  المتحدة وإسرائيل 
الدبلوماسية في حل النزاع النووي مع إيران.

بشئون  المختص  المتحدث  قال  جهته،  من 
ــي،  األوروب االتحاد  في  الخارجية  السياسة 
محادثات  إلجراء  مستعد  االتحاد  إن  مان  مايكل 
من  مسبقة  شروط  أي  دون  طهران  مع  مجدية 
البريد  مان في رسالة عبر  إيران. وتابع  جانب 
كتبت  أشتون  أن  »رويترز«  لـ  االلكتروني 
تتلَق  ولم  األول  تشرين  أكتوبر/  في  لجليلي 

متابعة  في  مستمرون  »نحن  وأضاف  بعد.  رداً 
اتجاهنا الذي يتحرك على مسارين ومستعدون 
ألي مناقشات مجدية بشأن إجراءات بناء الثقة 

دون شروط مسبقة من الجانب اإليراني«.
كويتي  مسئول  استبعد  متصل،  صعيد  على 
في تصريحات نشرت السبت قيام إيران بإغالق 
العالمية.  النفط  إمــدادات  أمام  هرمز  مضيق 
ستوقف  إنها  سابق  وقت  في  إيــران  وقالت 
فرضت  إذا  هرمز  مضيق  عبر  الخام  تدفق 
عقوبات على صادراتها من النفط الخام. ونقلت 
خليفة  الشيخ  عن  الكويتية  »الراي«  صحيفة 
مؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  الصباح  ناصر 
اإليرانية  التهديدات  إن  قوله  الكويتية  البترول 
ما  العالمية  السفن  أمام حركة  المضيق  بإغالق 
إيران  أطلقتها  مماثلة  لتهديدات  تكرار  إال  هي 
العراقية  الحرب  فترة  خالل  الثمانينيات  في 
إيران  نجاح  خليفة  الشيخ  واستبعد  اإليرانية. 
من  تتمكن  لم  أنها  مضيفاً  المضيق،  إغالق  في 
العالم  إن  وقال  العراق.  مع  الحرب  إبان  ذلك 
خصوصاً  مصالحه  بتهديد  إليران  يسمح  لن 
إمداداته  معظم  في  المنطقة  على  يعتمد  أنه 
النفطية متوقعاً ارتفاع أسعار النفط بسبب هذه 

التهديدات. 
الداخلية  وزارة  أعلنت  آخر،  صعيد  على 
بينهم  مرشحاً   5395 نحو  أن  السبت  اإليرانية 
االنتخابات  في  للمشاركة  تسجلوا  امرأة   428

التشريعية التي ستجرى في الثاني من مارس.
صيانة  مجلس  على  ملفاتهم  وستعرض 
الدستور الذي يفترض أن يوافق على ترشيحهم.

من  المكون  الدستور  صيانة  مجلس  ويبت 
رجال دين وقانون في من األشخاص المسجلين 
 290( البرلمان  انتخابات  إلى  مرشحاً  سيكون 
مقعداً( كما أنه يشرف على االنتخابات ويصادق 

على نتائجها.

	 	 إطالق	صاروخ	من	سفينة	عسكرية	خالل	المناورات	اإليرانية	بالقرب	من	مضيق	هرمز	

العالم يستعد الستقبال العام الجديد... أوباما يتوقع أن يشهد 2012 تغييرات أكثر أهمية
نيوزيلندا	 تليها	 الهادىء	 المحيط	 جنوب	 جزر	 ستكون	 	[
العالم	التي	ستستقبل	العام	الجديد. ثم	أستراليا،	أول	دول	

شهد	 الذي	 المريع«	 »العام	 صفحة	 فستطوي	 أوروبا	 أما	
التأكد	من	 انكماش	من	دون	 بحصول	 اليورو	وتهديداً	 أزمة	

أن	العام	2012	سيكون	أفضل.
وراءها	 تضع	 أن	 العالم	 شعوب	 ستحاول	 السبت	 ومساء	
	2012 العام	 تستقبل	 وأن	 السيئة	 الماضي	 العام	 ذكريات	

التقليدية. واالحتفاالت	 النارية	 باأللعاب	
النارية	 األلعاب	 مع	 االنطالق	 اش��ارة	 آسيا	 وستعطي	
مليون	 أكثر	من	 التي	سيشاهدها	 في	خليج	سيدني	 التقليدية	
لهذه	 يتجمعون	 منهم	 اآلالف	 وبدأ	 شخص	 مليون	 ونصف	

المرتفعة. الحرارة	 السبت	رغم	درجات	 المناسبة	
مع	 االحتفاالت	 هذه	 األمطار	 تفسد	 قد	 نيوزيلندا	 وفي	

ارتفاع	منسوب	مياه	بعض	االنهار.
إلى	 للتوجه	 األيام	 هذه	 من	 األسر	 ستستفيد	 اليابان	 وفي	
المعابد،	ولكثيرين	ستكون	هذه	المناسبة	أليمة	بسبب	كارثة	
أودت	 حيث	 الفلبين	 الى	 بالنسبة	 االمر	 وكذلك	 فوكوشيما،	
شخصًا	 	1250 من	 أكثر	 بحياة	 واشي	 األستوائية	 العاصفة	

الشهر. هذا	
ألعاب	 مع	 روسيا	 في	 فستبدأ	 اوروبا	 في	 االحتفاالت	 اما	
الحمراء	بموسكو	وعرض	كبير	على	وقع	 الساحة	 نارية	في	

على	 يبث	 الماضي	 القرن	 وتسعينيات	 سبعينيات	 موسيقى	
شاشة	عمالقة	يذكر	باحتفاالت	السنوات	الماضية	في	ساحة	

لوبيانكا	أمام	مبنى	الكاي	جي	بي	سابقًا.
في	 يحتفل	 الذي	 هلسنكي	 وسط	 سيضاء	 فنلندا	 وفي	
ثالثة	 طول	 على	 لتأسيسه،	 	200 ال�	 بالذكرى	 	2012 العام	

كيلومترات.
األشخاص	 آالف	 عشرات	 ينزل	 أن	 يتوقع	 باريس	 وفي	
الشانزيليزيه	 جادة	 الى	 عام	 ككل	 السياح	 من	 العديد	 بينهم	

الجديد. العام	 الستقبال	
موسيقية	 حفلة	 ستنظم	 األزمة	 ورغم	 إيطاليا	 في	 أما	
مجانية	في	روما،	وفي	البندقية	ستقام	أيضًا	حفلة	موسيقية	

النارية.	 في	مسرح	ال	فينيتشي	وستطلق	األلعاب	
خالله	 ستنظم	 الذي	 الجديد	 العام	 بقدوم	 لندن	 وستحتفل	
أن	 بعد	 التيمز	 نهر	 على	 نارية	 ألعاب	 مع	 األولمبية،	 األلعاب	
األمير	 وسيحتفل	 الليل.	 منتصف	 إلى	 بن	 بيغ	 ساعة	 تشير	
وليام	وزوجته	كاثرين	بعيد	رأس	السنة	في	قصر	بالمورال	

في	اسكتلندا	مع	باقي	أفراد	األسرة	المالكة.
وفي	هولندا	ستحاول	مدينة	أمستردام	هذه	السنة	إرساء	
متراً	 	14 طولهما	 عمالقان	 بالونان	 سيلتقي	 اذ	 جديد	 تقليد	
القبل.	 لتبادل	 الليل	 منتصف	 عند	 وامرأة	 رجل	 إلى	 يرمزان	
وفي	الهاي	سيعزف	القيمون	على	حديقة	حيوانات	موسيقى	

البوب	لتهدئة	الزرافات	التي	غالبا	ما	تخاف	من	الضجة	التي	
النارية. االلعاب	 تحدثها	

مئات	 يتجمع	 أن	 يتوقع	 األطلسي	 من	 اآلخر	 الجانب	 وفي	
نيويورك	 في	 سكوير	 تايمز	 ساحة	 في	 األشخاص	 آالف	
إنزال	 يتم	 عندما	 قرن	 من	 أكثر	 إلى	 يعود	 تقليد	 لحضور	
العام	 من	 األخيرة	 الدقيقة	 حتى	 تنازلي	 عد	 في	 كبيرة	 بلورة	
المغنية	الشهيرة	اليدي	غاغا	 2012.	وهذه	السنة	تم	اختيار	

النزال	هذه	البلورة.
المستعمرات	 معظم	 ستستقبل	 الجنوبية	 أميركا	 وفي	
عند	 عنب	 حبة	 	12 بتناول	 	2012 العام	 السابقة	 اإلسبانية	

الليل	كما	في	إسبانيا. منتصف	
برازيلي	 مليونا	 ينزل	 أن	 يتوقع	 ريو،	 في	 البرازيل،	 وفي	
وسائح	باللباس	األبيض	إلى	الشاطئ	في	كوباكابانا	لمشاهدة	
النارية	وخصوصا	إللقاء	الورود	البيضاء	والحمراء	 األلعاب	

امنياتهم. لتحقق	 يمانجا	 تقدمة	لآللهة	 البحر	 والصفراء	في	
حيث	 والبيرو	 بوليفيا	 في	 أيضًا	 مستخدمة	 األلوان	 وهذه	
للحصول	 األحمر	 اللون	 ارتداء	 يجب	 بأنه	 االعتقاد	 يسود	
واألبيض	 المال	 على	 واألصفر	 الجديد	 العام	 في	 الحب	 على	

للتناغم.
المنازل.	 لتطهير	 النوافذ	 من	 المياه	 إلقاء	 يتم	 كوبا	 وفي	
القديمة	 الروزنامات	 من	 التخلص	 فيتم	 مونتيفيديو	 في	 أما	

في	حين	يتم	االستحمام	في	نهر	أو	في	البحر	في	نيكاراغوا	
الجديد. العام	 الجسد	مع	استقبال	 لتطهير	

الى	 ترمز	 دم��ى	 سنة	 كل	 كما	 ستحرق	 البيرو	 وف��ي	
شخصيات	شريرة	وأيضًا	شخصيات	سياسية	غير	شعبية.	
الوسادة	 تحت	 بطاطا	 قطع	 ثالث	 الكولومبيون	 وسيضع	

واحدة	مقشرة	والثانية	نصف	مقشرة	والثالثة	بقشرتها.	
إن	 أوباما	 باراك	 األميركي	 الرئيس	 قال	 المناسبة،	 وبهذه	
ايضا	 كبيراً	 وتقدمًا	 كبرى	 تحديات	 »شهد	 الماضي	 العام	
العراق	 من	 االنسحاب	 انتهاء	 إلى	 مشيراً	 لبالدنا«،	 بالنسبة	
العام	 يحمل	 ان	 متوقعًا	 أفغانستان،	 من	 االنسحاب	 وبدء	

2012	تغييرات	أكثر	أهمية	أيضًا.
وقال	أوباما	»لقد	وضعنا	نهاية	حرب	وبدأنا	وضع	نهاية	

ألخرى«.
وتابع	»سددنا	ضربة	قاسية	للقاعدة	وعززنا	أمن	أميركا«،	
في	إشارة	إلى	قتل	أسامة	بن	الدن	في	مايو	في	باكستان.

العالم	كله	خالل	 وأضاف	»وقفنا	إلى	جانب	أصدقائنا	في	
ب�	 عرف	 ما	 شهد	 عام	 في	 والثورات«	 الطبيعية	 الكوارث	

العربي«. »الربيع	
من	 بالمزيد	 ستأتي	 	2012 أن	 في	 »ال	شك	 الرئيس	 وقال	
التغييرات،	ومع	دخولنا	العام	الجديد	آمل	أن	نتحلى	بما	يلزم	

التغيير	والخروج	أقوى	مما	كنا. لمواجهة	هذا	

 زعيم بيونغ يانغ الجديد تسلم 
قيادة الجيش في أكتوبر الماضي

مقتل جندي بريطاني غداة زيارة
وزير الدفاع الفرنسي ألفغانستان

ديسمبر/   31( السبت  أمس  البريطانية  الدفاع  وزارة  أعلنت   [
كانون األول 2011( أن جندياً بريطانياً قتل في انفجار أثناء دورية 
راجلة في أفغانستان، ليصبح الجندي البريطاني السادس واألربعين 

الذي يقتل في أفغانستان هذا العام.
وقال بيان لوزارة الدفاع »من دواعي األسف الشديد أن تعلن وزارة 
من  الثالثين  في  يوركشاير  األولى  الكتيبة  من  جندي  وفاة  الدفاع 
ديسمبر 2011 في منطقة نهر السرج بوالية هلمند«. من جهة أخرى، 
في  كابول  إلى  صباح   لونغيه  جيرار  الفرنسي  الدفاع  وزير  وصل 
زيارة تستمر يومين لتفقد القوات الفرنسية في افغانستان بمناسبة 

رأس السنة، كما ذكر صحافي من وكالة »فرانس برس«.

§سيئول - أ ف ب

الكورية  األنباء  وكالة  أعلنت   [
 31( السبت  أمس  الرسمية  الشمالية 
ديسمبر/ كانون األول 2011( أن الزعيم 
الكوري الشمالي الجديد كيم جونغ أون 
»القيادة  الماضي  أكتوبر   8 في  تسلم 

العليا« للجيش.
وتم اعالن كيم جونغ أون االبن البكر 
»قائداً  أيل  جونغ  كيم  الراحل  للزعيم 
أعلى« للبلد الشيوعي الخميس الماضي 
 19 في  وفاته  أعلنت  الذي  لوالده  خلفاً 

ديسمبر.
الشمالية  الكورية  الوكالة  وأشارت 
»القيادة  تسلم  أون  جونغ  كيم  أن  إلى 
أكتوبر/  8 في  المسلحة  للقوات  العليا 

تشرين األول بأمر من كيم جونغ أيل«.
وكانت سرت معلومات بعد وفاة كيم 
جونغ أيل عن تولي الزعيم الجديد قيادة 
الجيش منذ فترة إال أن النبأ تأكد رسمياً.

رابع  هو  الشمالي  الكوري  والجيش 
مليون   1,2 مع  العالم  في  الجيوش 
االمتيازات  تكرسه  وسياسته  عسكري 
حساب  على  للعسكريين  الممنوحة 

المدنيين.

للزعيم  األولــى  الخطوات  وتحظى 
سن  يبلغ  لم  ــذي  ال الشاب  الجديد 
باهتمام  الخبرة،  إلى  والمفتقر  الثالثين 
كبير. وتمثل كوريا الشمالية، وهي قوة 
نووية، تحدياً أساسياً بالنسبة للسياسة 
ذات  الوحيد  )الحليف  للصين  الخارجية 
الثقل السياسي لبيونغ يانغ( وللواليات 

المتحدة.

الزعيم	الجديد	خالل	استعراض	للجيش

 مقتل 15 شخصًا في تفجير 
سيارة مفخخة في باكستان

§كويتا - أ ف ب

] قتل 15 شخصاً أمس األول )الجمعة( في انفجار سيارة مفخخة في كويتا عاصمة 
والية بلوشستان )جنوب غرب باكستان( عند الحدود مع ايران وأفغانستان، حسب 

ما أعلنت الشرطة المحلية أمس السبت )31 ديسمبر/ كانون األول 2011(.
وعثر على سبع جثث أخرى في مكان وقوع االنفجار أمام منزل نجل وزير فيدرالي 
ثمانية  سقوط  عن  تحدثت  سابقة  حصيلة  وكانت  منغال.  ناصر  سابق،  باكستاني 

قتلى و18 جريحاً.
»عدد  أن  برس«  »فرانس  لـ  الشرطة  في  الكبير  المسئول  كرد  أحمد  نظير  وقال 
انتشال  السبت وتم  األنقاض  إلى 15. عثر على ثالث جثث تحت  ارتفع  اآلن  القتلى 
الجثث األخرى لياًل«. وأصيب أربعون شخصاً بجروح وخرج 10 منهم من المستشفى.

اإلسعاف	يقوم	بنقل	المصابين	إلى	مستشفى	بكويتا

مسئول حكومي: مقتل 50 على األقل
في اشتباكات عرقية بشرق نيجيريا

§اونيتشا )نيجيريا( - رويترز

قال متحدث باسم حكومة والية إيبوني إن اشتباكات تفجرت أمس 
عرقيتين  جماعتين  بين   )2011 األول  كانون   / ديسمبر   31( السبت 
متنافستين في الوالية الواقعة بشرق نيجيريا أسفرت عن مقتل 50 
شخصا على األقل. وال يوجد ما يشير الى أن لهذه االشتباكات عالقة 
بمشكالت أمنية أوسع نطاقا في البالد ناجمة عن تمرد اسالمي عنيف 

ارتبط بموجة تفجيرات قاتلة يوم عيد الميالد.
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زيارة صالح ألميركا ال توفر له الحصانة أو المنفى

مهمة المراقبين العرب في سورية صعبة ومحفوفة بالمخاطر

سود  باري-  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
في فرنسا، خطار ابو دياب لوكالة »فرانس برس«: »الظروف 
بين  إنهم  للغاية.  صعبة  العرب  المراقبون  فيها  يعمل  التي 
مطرقة ضغوط السلطات السورية وسندان الطلبات الملحة 

من الناشطين. ليست هذه ظروف مثالية للعمل«.
المراقبون  أرسل  التي  للحل  العربية  المبادرة  أن  ورغم 
بموجبها إلى سورية لمراقبة وقف أعمال العنف تنص أيضاً 
على السماح بدخول وسائل اإلعالم األجنبية إلى البالد، فإن 
اللقطات الوحيدة المصورة عن األحداث السورية ال تزال تلك 
المواقع اإلكترونية والتي يلتقطها ناشطون  المنشورة على 

أو مواطنون عاديون غالباً بكاميرات هواتفهم المحمولة.
على أشرطة الفيديو المصورة خلسة والتي ال يمكن التأكد 
رئيس  وبينهم  المراقبين  من  عدد  ظهر  صدقيتها،  من  تماماً 
الدابي، في مواقف ال يحسدون  البعثة، محمد أحمد مصطفى 

عليها.
في إحدى هذه اللقطات، تحث مجموعة من الشبان رجلين 
دخول  على  بالمراقبين  الخاصة  البرتقالية  السترة  يرتديان 
على  التعليق  يقول  ما  بحسب  حمص،  مدينة  في  مسجد 

الشريط، لرؤية »طفل شهيد في الخامسة من عمره«. ويبدو 
الطفل ممدداً على سجادة مع آثار دماء على جسمه. ويلتقط 

أحد المراقبين الصور بصمت، بينما يتلو اآلخر الفاتحة.
العمر  من  البالغ  ابنها  مقتل  أم  تروي  آخر،  شريط  وفي 
باهتمام،  يصغي  الذي  اللجنة  لرئيس  تقول،  كما  عاماً   23
وتقول »رشوه بالدبابة« و«لم يكن مسلحاً«. وتشكو أخرى 
قصة احتجاز ابنها منذ عيد األضحى. إلى جانب الدابي، وقف 
مراقبان أحدهما يدون باهتمام ما يقال، وسط صراخ وتدافع 

وهتافات »اهلل أكبر« و«ال إله إال اهلل واألسد عدو اهلل«.
وفي لقطة صورت في حمص خالل زيارة لجنة المراقبين 
العرب، بحسب التعليق المسجل على الشريط، يسمع صوت 
إطالق نار كثيف يقول التعليق إن مصدره »الجيش وكتائب 
بشار«. ويسمع هرج ومرج وصراخ، وهتافات »خائن خائن 

خائن، الجيش السوري خائن«.
لرجال  بعد  عن  ومصورة  قصيرة  لقطة  بث  تم  كما 
صوت  قال  مدرعة،  آلية  جانب  إلى  البرتقالية  بالسترات 

مسجل إنها التقطت في حي بابا عمرو في حمص.
وتنص المبادرة العربية على سحب اآلليات العسكرية من 

المستمرة  األحداث  خلفية  على  المعتقلين  وإطالق  الشوارع 
من  أكثر  بسقوط  تسببت  والتي  آذار  مارس/  منتصف  منذ 

خمسة آالف قتيل بحسب األمم المتحدة.
معاقل  أحد  حمص،  مدينة  إلى  المراقبين  وصول  وسبق 
من  الدبابات  من  عدد  سحب  األربعاء  السورية،  االنتفاضة 
األحياء. كما ترافقت مهمة البعثة مع إفراج السلطات عن 755 
تتلطخ  »لم  و  النظام  ضد  عنف  أعمال  في  شاركوا  معتقاًل 
أيديهم بدماء السوريين«، بحسب ما ذكر التلفزيون السوري.
المتظاهرين  شجعت  كانت  وإن  المراقبين،  مهمة  أن  غير 
البعثة،  زارته  مكان  كل  في  اآلالف  بعشرات  الخروج  على 
لم  الخميس،  ودوما  إدلب  وفي  األربعاء  حمص  في  سيما  ال 
تطمئن المطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار األسد ال إلى 
حسن نوايا النظام وال إلى اقتراب الحل الموعود، خصوصاً 

أنها ترافقت مع سقوط المزيد من الضحايا.
الخميس  مدنياً   25 مقتل  ناشطون حقوقيون عن  أفاد  فقد 
القريبة من دمشق،  برصاص قوات األمن السورية في دوما 
وحماة )وسط( وغيرهما من المدن. وقتل 14 مدنياً األربعاء 
لحقوق  السوري  المرصد  أفاد  ما  على  األمن،  قوات  بنيران 

اإلنسان.
ورفض سكان حي بابا عمرو المحاصر في حمص األربعاء 
الجيش  في  كبير  ضابط  مرافقة  بسبب  المراقبين  دخول 
لحقوق  السوري  المرصد  أفاد  ما  بحسب  لهم،  السوري 
اإلنسان الذي تخوف من تحول المراقبين إلى »شهود زور«.

كما شككت جهات أخرى بقدرة البعثة على القيام بالمهمة 
المطلوبة منها.

ففي باريس، أعلنت وزارة الخارجية األربعاء أن المراقبين 
»من  للتمكن  حمص  في  قصيرة  فترة  إال  يمكثوا  لم  العرب 

التحقق من الوضع« على األرض ولم يحولوا دون مواصلة 
حملة القمع في المدينة.

عن  المدافعة  ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  واتهمت 
حقوق اإلنسان النظام السوري بنقل عدد كبير من المعتقلين 

إلى مواقع لم يدخلها المراقبون.
ودعت موسكو سورية إلى منح مراقبي الجامعة العربية 
أقصى درجة من الحرية، بينما حثت واشنطن السلطات على 

تمكين المراقبين من الوصول إلى كل المناطق.
»نقص  من  يعانون  المراقبين  إن  دياب  ابو  خطار  ويقول 
السلطات  على  فيها  يعتمدون  التي  اللوجستية  الوسائل  في 
السورية، من وسائل التنقل إلى الحماية األمنية إلى وسائل 
 )...( السورية  األمنية  باألجهزة  محاطون  وهم  االتصال، 

وقلقون على أمنهم«.
أكدت بعد توقيعها بروتوكول  السورية  السلطات  وكانت 
المراقبين أن مهمة هؤالء ستنتهي بتبيان حقيقة أن العنف في 

سورية هو من عمل »عصابات مسلحة«.
ويقول ابو دياب إن مهمة المراقبين »هي األولى من نوعها 
بالنسبة إلى الجامعة العربية، وال بد من اعتماد الواقعية في 
الحكم على المهمة. تغيرت الجامعة مع التغيرات الحاصلة في 
المراقبين وعلى  أفعال  أن نحكم على  العربي، ويجب  العالم 

موضوعية تقاريرهم«.
المهمة يحتاج  تنفيذ  بلد كبير مثل سورية،  ويضيف »في 
مكان  كل  في  االنتشار  على  القادرين  المراقبين  مئات  إلى 

والتحرك بسهولة، لكن ال إمكانات لذلك«.
المتحدة،  األمم  من  لوجستي  دعم  دون  »من  ويخلص 
اختباراً  وستشكل  األمد،  قصيرة  البعثة  هذه  مهمة  ستبقى 

نرجو ان ينتهي بقول الحقيقة، وهذا هو المهم«.

§بيروت - أ ف ب

أيام في مدن سورية تشهد اضطرابات وأعمال عنف بحراسة  منذ  العرب  المراقبون  ] يجول 
لصيقة من األجهزة األمنية الرسمية، يطاردهم جيش من الناشطين المعارضين بكاميرات هواتفهم 
المحمولة و... بالمطالب، فيما عيون العالم مسمرة عليهم: المهمة المحددة بشهر قابل للتجديد تبدو 

شاقة ومحفوفة بالمخاطر.

§دبي - رويترز

اهلل  عبد  علي  اليمني،  الرئيس  يظهر طلب   [
المتحدة  الواليات  بزيارة  له  السماح  صالح 
التخلي عن  أنه ربما يكون استسلم اآلن لفكرة 
السلطة بعد احتجاجات استمرت ألشهر لكنه ال 
التي ينشدها  المحاكمة  يضمن له الحصانة من 

مقابل تنحيه. 
ستمنحه  كانت  إذا  ما  واشنطن  وتبحث   
تأشيرة للعالج لكنها ال تريد وال تستطيع إيواء 
ويسود  طويلة.  لفترة  أراضيها  على  صالح 
اعتقاد متزايد بين الخبراء بأن الحكومة اليمنية 
أن  المطاف  نهاية  في  تجد  ربما  المستقبلية 
انقسامات  يثير  الرئيس  عن  بالعفو  التعهد 
الذي  االتفاق  من  البند  هذا  مخالفة  حق  تعطيها 
تطبيقه  المتحدة  والواليات  السعودية  تريد 

لتنحية صالح عن الحكم. 
بمركز  النزاعات  حل  في  المتخصص  وقال   
سعي  عن  شرقية  إبراهيم  الدوحة،  بروكنجز 
أن  »أعتقد  المتحدة  للواليات  للذهاب  صالح 
له  بالنسبة  منتهية  المسألة  أن  يدرك  صالح 
يريدون  »ال  الرحيل.  على  يعمل  وهو  شخصياً 
على  وجوده  وهو  هذا  تداعيات  مع  التعامل 
أراضيهم ويدركون المشاكل المصاحبة للعفو«. 
وأضاف »أياً كانت الترتيبات اآلن فإنه سيكون 
وأعلن  صالح«.  بمحاكمة  يطالب  اتجاه  هناك 

المتحدة  الواليات  لزيارة  خطته  صالح 
قواته  قتلت  أن  بعد  الماضي  األسبوع 

يطالبون تـــســـعـــة  محتجين 
كمته  بمحا

طنين لقتل  ا مو
يمنيين 

التي  الحاشدة  االحتجاجات  من  عام  نحو  خالل 
استهدفت اإلطاحة به بعد ثالثة عقود في الحكم. 
وقتل مئات المحتجين على أيدي وحدات يقودها 
االنتفاضة  بدء  منذ  اخوته  وأبناء  صالح  أبناء 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  ضده 
مع  بمحاكمته  المتظاهرين  مطلب  ويتعارض 
التي  الخليجية  المبادرة  في  الرئيسي  العنصر 
وضعت لتنحيته عن الحكم. وبموجب المبادرة 
لألمم  التابع  األمن  لمجلس  قرار  أيدها  التي 
صالح  مولت  التي  واشنطن  ودعمتها  المتحدة 
»ضد  حملتها  في  مهماً  شريكاً  بوصفه  طوياًل 
اإلرهاب« باليمن يتخلى الرئيس اليمني رسمياً 
بلقب  صالح  ويحتفظ  لنائبه.  صالحياته  عن 
»رئيس الدولة« الى أن تجرى انتخابات الرئاسة 
الختيار خليفة له في 21 فبراير/ شباط المقبل. 
 وجاءت أعمال العنف التي وقعت في اآلونة 

الحرس  من  وحــدات  فتحت  فيما  األخيرة 
الجمهوري واألمن المركزي ويقودهما ابن 
صالح وابن أخيه على التوالي النار على 
عشرات اآلالف من المحتجين الذين اقتربوا 
مسيرة  ختام  في  الرئاسي  مجمعه  من 
للمطالبة  تعز  من  وانطلقت  أليام  استمرت 

نحو  التحرك  هذا  وتزامن  بمحاكمته. 
صالح  ــدء مــقــر  ـــع ب م

سماه  ــا  بعض م
ليمنيين  ا

عمالياً  تحركاً  يستهدف  حيث  موازية«  »ثورة 
المؤسسات  في  له  والموالين  صالح  أقارب 
على  سيطرته  يقوض  ما  الرئيسية  الحكومية 

السلطة. 
الحكومة  شكلت  الماضي  األسبوع  وفي   
لصالح  موالون  فيها  يشارك  التي  المؤقتة 
شركة  لتشغيل  طوارئ  إدارة  له  ومعارضون 
على  رداً  الحكومية  اليمنية  الجوية  الخطوط 
رئيسها  بإقالة  طالبوا  الذين  للعاملين  إضراب 
وفي  صالح.  صهر  وهو  القاضي  الخالق  عبد 
صالح  قبل  من  المعينون  واجه  التالية  األيام 
واألكاديمية  السواحل  حرس  في  انتفاضات 
البحرية وكلية الطيران وشرطة المرور ووحدة 
الرسمية  األنباء  ووكالة  للجيش  تابعة  تدريب 
مسلحين  قائده  استدعى  بصنعاء  لألمن  ومقر 
على  الرصاص  إلطــالق  مدنية  مالبس  في 

مرؤوسيه الذين طالبوا بإقالته. 
على  الحصول  صالح  طلب  وظهر   
المتحدة للمرة  الواليات  تأشيرة دخول 
وقع  حين  الماضي  الشهر  ــى  األول
عن  منشقاً  لكن  السلطة  نقل  اتفاق 
التي  التحديات  إن  يقول  نظام صالح 
بالمؤسسات  نفوذه  شبكة  واجهتها 
في  الحكومية 
اآلونـــــــة 
ة  خير أل ا

مندوب  وقال  إلحاحاً.  اكثر  الزيارة  جعلت  ربما 
من  استقال  الذي  سابقاً  المتحدة  باألمم  اليمن 
بعد  السعدي  اهلل  عبد  آذار،  مارس/  في  منصبه 
»هناك  واحدة  دفعة  المحتجين  عشرات  مقتل 
المختلفة،  الدولة  مؤسسات  داخل  اآلن  ثورة 
عينهم  الذين  اإلداريين  على  يتمردون  العمال 
المؤسسات  إلى هذه  تمتد  صالح... هناك ثورة 

وتسيطر سلمياً«. 
تأشيرة  على  صالح  حصول  طلب  وأثار   
بواشنطن  السياسية  الدوائر  في  غضب  موجة 
مجلس  ذلك  في  بما  ــرأي  ال صانعي  وبين 
وأشارت  بوست«.  »واشنطن  صحيفة  تحرير 
السفير  سببه  الذي  الغضب  إلى  الصحيفة 
تعز  مسيرة  وصف  حين  فيرستاين  جيرالد 
بأنها عمل استفزازي قبل أن تفتح القوات النار 
ستمنح  التأشيرة  إن  وقالت  المحتجين  على 
»تماماً  الموقف  يلهب  ما  لصالح  ضمنياً  لجوءاً 
وافقت  حين  اإليرانيون  الطلبة  غضب  مثلما 
للعالج  الشاه  استقبال  على  المتحدة  الواليات 
االعتبارات  إن  مراقبون  ويقول   .»1979 العام 
المتحدة من  الواليات  القانونية بعيداً عن نفور 

بقاء  احتمال  تجعل  السابق  حليفها 
األميركية  األراضي  على  صالح 

لفترة طويلة غير مرجح. 
 

عن  نقاًل  ذكــرت  قد  يمنية  صحيفة  وكانت 
إن  قولهم  أسمائهم  عن  تكشف  لم  مسئولين 
في  أقاربه سيستقرون  من  كبيراً  صالح وعدداً 
التشويه  من  مزيداً  ابو ظبي. وتواجه واشنطن 
الحصانة  صالح  منح  مسألة  بسبب  لصورتها 
الواليات  وصورة  النهائية.  لوجهته  حسم  دون 
بسبب  اليمنيين  بين  بالفعل  سيئة  المتحدة 
استخدامها طائرات بدون طيار وصواريخ لقتل 
ورفض  »القاعدة«.  بتنظيم  مزعومين  أعضاء 
واشنطن،  في  اليمنية  السفارة  باسم  المتحدث 
موقع  خالل  من  أسئلة  على  رداً  الباشا  محمد 
عدد  تحديد  االجتماعي  للتواصل  »تويتر« 
التأشيرات التي ستحتاجها حاشية صالح لكنه 
أكد أنه سيزور الواليات المتحدة بصفته رئيس 
دولة. وكتب الباشا يقول إن صالح لم يتخل عن 
الكامل  االنتقال  وإن  التنفيذية  صالحياته  كافة 
زميل  ويقول   شباط.  فبراير/   21 بعد  سيكون 
مؤسسة )ذا سينشري( وخبير القانون الجنائي 
والعدالة االنتقالية، مايكل هانا إن من المرجح أن 
يحمي هذا الوضع صالح من أي تحرك قانوني 
ليس  ولكن  المتحدة  بالواليات  وجوده  خالل 
»قدومه  وأضاف  الحالي.  وضعه  يفقد  أن  بعد 
المتحدة من عدمه ال يصادر على  الواليات  إلى 
أي عمليات محاسبة مستقباًل. »سجله 

مدون في سجله وهذا سيبقى«.

مراقب من بعثة الجامعة العربية إلى سورية يلتقط صوراً لمتظاهرين في إدلبمناهضون للحكومة السورية يحملون أحد المصابين في التظاهرات  
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»الجامعة األهلية« تحتفل بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس
الوطني  بالعيد  األهلية  الجامعة  احتفلت   [
محافظ  رعاية  تحت  الجلوس،  وعيد  المجيد 
آل  عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ  العاصمة، 
عبداهلل  األهلية  الجامعة  رئيس  بحضور  خليفة، 
بالجامعة  واإلدارية  األكاديمية  والهيئة  الحواج، 
وعدد  األهلية  الجامعة  وطلبة  الطلبة  ومجلس 
يوم  وذلك  العاصمة  بمحافظة  المسئولين  من 

.)2010 األول  االثنين )26 ديسمبر/ كانون 
أمام  كلمته  في  الحواج،  قال  جانبه  من 
الحفل  هذا  في  بكم  أرحب  أن  »يسرني  الحفل: 
منها  مشاركًة  األهلية  الجامعة  تنظمه  الذي 
الوطني  بالعيد  البحرين  مملكة  احتفاالت  في 
الملك  جاللة  البالد  عاهل  جلوس  وعيد  المجيد 
البحرين،  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
بن  هشام  الشيخ  العاصمة،  لمحافظ  شاكراً 
االحتفال  هذا  رعايته  خليفة،  آل  عبدالرحمن 
للجامعة  ودعمه  مساندته  للمحافظ  مقدرين 

ومنتسبيها«. األهلية 
تنظم  األهلية  الجامعة  أن  الحواج  وأضاف 
احتفاالت مملكة  للمشاركة في  الحفل سنوياً  هذا 
بأهمية  منها  إيماناً  الوطنية  بأعيادها  البحرين 
ونثمن  أبنائها  نفوس  في  الوطنية  الروح  غرس 
فعاليات  في  الطلبة  من  الكبير  العدد  مشاركة 
تحظى  التي  الرفيعة  المكانة  بين  كما  العام،  هذا 

لإلصرار  نتيجة  اليوم  األهلية  الجامعة  بها 
في  الملك  جاللة  مشروع  إنجاح  على  والحرص 
التي  المخلصة  الجهود  وبفضل  التعليم  إصالح 
واإلدارية  األكاديمية  الهيئتين  أعضاء  يبذلها 
الجامعة  نجاح  في  انعكس  الذي  األمر  بالجامعة، 
التقدير  ــات  درج أعلى  على  الحصول  في 
التعليم  جودة  ضمان  هيئة  قبل  من  لبرامجها 
بها  ترتبط  التي  العالمية  والجامعات  والتدريب 

األكاديمية. الزمالة  بروابط  األهلية  الجامعة 
من جانبه أعرب محافظ العاصمة عن سعادته 
بالعيد  احتفاالتها  في  األهلية  الجامعة  بمشاركة 
وعيد  البحرين  لمملكة  األربعين  الوطني 
الكبير  بالجهد  وأشاد  عشر  الثاني  الجلوس 
وإبرازه  االحتفال  هذا  إنجاح  اجل  من  بذل  الذي 
اللتين  والسمعة  بالمكانة  تليق  التي  بالصورة 

األهلية. الجامعة  بها  تتمتعان 

أثناء رعاية محافظ العاصمة حفل الجامعة األهلية بالعيد الوطني

»أسري« تنظم فعالية عن مرض السكري
وإصالح  لبناء  العربية  الشركة  نظمت   [
الطبي  بالمركز  صحياً  يوماً  )أسري(  السفن 
بالشركة،  موظف   200 نحو  بمشاركة 
والتطوير  البشرية  الموارد  مدير  بحضور 
الذي  خليفة،  آل  محمد  بن  دعيج  الشيخ 
الحاضرين  لجميع  شكره  خالص  عن  أعرب 
على  والخاصة  الحكومية  الصحية  والجهات 
الصحية  الشركة  ألنشطة  المتواصل  دعمها 
في  وذلك  الطبي  الشركة  مركز  ينظمها  التي 
الوقاية من كل  الشركة في مجال  إطار خطة 

اإلمراض ومرض السكري خصوصُا.
كما أكد الشيخ دعيج بن محمد آل خليفة 
لكل  المالئم  المناخ  بتوفير  الشركة  اهتمام 
من  صحتهم  يضمن  بما  والعمال  الموظفين 
بها  يقوم  التي  الطبية  األنشطة  هذه  خالل 

مركز الشركة الطبي. 
بالشركة،  الصحية  الدائرة  رئيس  وقال 
مانوج كومار، إن الشركة ومن خالل المركز 
األمامي  الخط  في  تكون  ما  دائماً  الطبي 
من  بالشركة  والعمال  الموظفين  لحماية 
األمراض المزمنة وخصوصاً مرض السكري 

الذي أصبح واحداً من أكثر األمراض انتشاراً 
في الشرق األوسط. 

البحرين  جمعية  رئيس  نائب  وألقت 
محاضرة  الهاجري،  إبراهيم  مريم  للسكري، 
عن  فيها  تحدثت  السكري  داء  إدارة  بشأن 
وكيفية  السكري  مرض  من  الوقاية  طرق 
المستمر  الفحص  خالل  من  معه  التعايش 
الطبيب،  قبل  من  الموثوق  العالج  وأخذ 
مشددة على ضرورة عدم التهاون مع مرض 

السكري. 
والقي أي آر خان، من عيادة طب األسنان 
مرضى  في  الفم  نظافة  أهمية  عن  محاضرة 
مجاناً  األسنان  فحص  ــراء  وإج السكري 
معرض  هناك  وكــان  السكري.  لمرضى 
فارما  القاعدة،  الدعوة  دار  جعفر،  لصيدلية 
شركة  العامة،  الطبية  الفحوص  الدولية، 
نوفارتيس فارما لتعزيز الوعي والوقاية من 

مرض السكري.
من  التغذية  اختصاصي  وقدمت  كما 
جواهري،  ندى  البحرين،  رويال  مستشفى 

محاضرة عن التغذية في مرض السكري.

»المؤيد« تشارك في حلبة البحرين لسيارات الكارتنج
المؤيد  شركة  ترعى   [
المعتمد  الوكيل  للسيارات، 
لسيارات فورد في البحرين 
»اكتشف البحرين« إذ يتيح 
الفرصة  البحرين  لشعب 
المواقع  اكتشاف  إلعــادة 
والمتنزهات  التراثية 
مملكة  ــي  ف ــودة  ــوج ــم ال
في  وبمشاركتها  البحرين 
الدولية  البحرين  حلبة 
والتي  الكارتنج  لسيارات 
ديسمبر/   24 في  أقيمت 

كانون األول 2011.
ــد  ــمــؤي ال أن  يــذكــر 
الوكيل  هــي  للسيارات 
في  فورد  لسيارات  المعتمد 
 1982 العام  منذ  البحرين 
أحد  السنين  عبر  وأصبحت 
أفضل الوكالء على مستوى 

العالم.
خدمة  مركز  ويعتبر 
للسيارات  المؤيد  شركة 

الموجودة في منطقة سترة 
أول مركز يقوم بإدخال  هو 
الممتازة  الخدمة  نظام 
أعلى  للزبائن  يضمن  لكي 
في  ــجــودة  ال مستويات 
 2010 العام  وفي  الخدمة 

المؤيد  شركة  أصبحت 
في  وكيل  أول  للسيارات 
األوســط  الشرق  منطقة 
برنامج  في  اعتمادها  يتم 

الخدمة. تحديث 
مجموعة  عــرض  ويتم 

سيارات  من  الكاملة  فورد 
الــصــالــون والــســيــارات 
الدفع  )سيارات  الرياضية 
الــربــاعــي( والــســيــارات 
معرض  ــي  ف الــتــجــاريــة 
في  الواقع  المؤيد  سيارات 

ومعرض  سترة.  منطقة 
سيارات فورد هو عبارة عن 
مزيج من األناقة والتصميم 
خالل  من  والكفاءة  والقوة 
والتكنولوجيا  اللمسة 

بفورد. الخاصة 

أثناء مشاركة »فورد« في حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات

مشاركة موظفي »أسري« في اليوم الصحي

A380 اإلمارات« تتسلم طائرتها الـ 20 من طراز«
] عززت طيران اإلمارات أسطول 
طائرتها  بتسلمها  الحديث  طائراتها 
 .A380 إيرباص  طراز  من  العشرين 
من  كل  ضم  عن  الناقلة  وأعلنت 
هذه  شبكة  إلى  وطوكيو  ملبورن 
الطائرة ذات الطابقين دائمة التوسع 

خالل العام 2012.
األسترالية  ملبورن  مدينة  وكانت 
اإلمارات  طيران  شبكة  إلى  انضمت 
في العام 1996، وتشغل إليها الناقلة 
انطالقاً  يومياً  رحالت  ثالث  حالياً 
دون  من  مباشرة  واحدة  دبي،  من 
سنغافورة  عبر  ــرى  واألخ توقف 
وسيتم  كوااللمبور.  عبر  والثالثة 
لخدمة   A380 الطائرة  تشغيل 
دبي  من  المباشرة  الحالية  الرحلة 

والتي   ،»406 كيه  »ئي  ملبورن  إلى 
سيتم ربطها بأوكالند اعتباراً من 1 

أكتوبر/ تشرين األول 2012.
وستشكل رحالت طائرة اإلمارات 

A380 إلى ملبورن ثاني خدمة لهذه 
ونيوزيلندا،  أستراليا  إلى  الطائرة 
سيدني  إلى  تشغيلها  عقب  وذلك 

وأوكالند في العام 2009.

طيران  تحتفل  آخر،  جانب  من 
 10 بمرور  المقبل  العام  اإلمــارات 
إلى  خدمتها  إطالق  على  سنوات 
تشغيل  على  أعوام  وثالثة  اليابان، 
رحالتها إلى مطار ناريتا الدولي في 
رحالت  على  الطلب  ويشهد  طوكيو. 
الذي  األمر  متواصاًل،  نمواً  طوكيو 
باستخدام  تشغيلها  ضرورة  يؤكد 

.A380 الطائرة
طيران  أول  رئيس  نائب  وقال 
التجارية لمنطقة  للعمليات  اإلمارات 
الشرق األقصى وأستراليا ريتشارد 
اإلعالن  هذا  »يعكس  جيوسبري: 
التزامنا الكامل تجاه منطقتي الشرق 
الذي  الوقت  في  وأستراليا،  األقصى 
اإلمارات طائرتها  فيه طيران  تتسلم 

.»A380 العشرين من طراز

»إتش إس بي سي« 
يختار العلوي موظف الشهر

في  والتحقيق  المراقبة  مسئول  على  البحرين«  سي  بي  إس  »إتش  بنك  اختيار  وقع   [
االحتياالت حسن العلوي ليكون موظف شهر أكتوبر/ تشرين األول 2011، وذلك لما قدمه من 

جهود بارزة ومتميزة في مجال خدمة الزبائن. 
وتم منحه شهادة التقدير من قبل الرئيس التنفيذي للبنك، باتريك غاليهر.

)من اليسار إلى اليمين(: إسراء نزار، هناء سرواني، حسن العلوي، باتريك غاليهر، ومحمد األنصاري

»VIVA« تقدم جوائز لـ9 فائزين في مهرجان »ديوالي«
 9 إلى  رائعة  جوائز  تقديمها  البحرين   »VIVA« أعلنت   [
أحد  يعد  الذي  ديوالي  مهرجان  بمناسبة  محظوظين  فائزين 
أجروا  الذين   VIVA زبائن  تمكن  حيث  الهند،  مهرجانات  أكبر 
 2011 األول  تشرين  أكتوبر/  و30   26 بين  بالهند  اتصاالت 
والفوز  التجارة  وزارة  إشراف  تحت  أقيم  سحب  دخول  من 
إلى  سفر  تذكرتا  كاآلتي:  وهي  الرائعة،  الجوائز  بمجموعة 

 .LCD ”32 وخمسة أجهزة تلفازات iPhone 4 الهند، جهازان
إلى ذلك، علق محمد حنيف، الفائز األول في السحب بالقول: 

 VIVA تستمر  التي  العروض  وتعجبني  للغاية  سعيد  »أنا 
العروض  هذه  مثل  توفير  الرائع  من  إنه  حيث  تقديمها،  في 
لالتصال بوجهات مختلفة مثل الهند. أصبح جميع أصدقائي 
من زبائن VIVA اآلن ويمكننا التواصل بكل سهولة عبر خدمة 

.»VIVA االتصاالت المجانية بين أرقام
شركة  في  يعمل  كهربائي  الثاني  الفائز  قال  جانبه؛  من 
في  الخبر  تصديق  أستطع  »لم  بيالي:  رام  بوجيري،  محمد 
أنا  للتأكد،  الخدمات  بمركز  االتصال  إلى  البداية واضطررت 

بالهند  باالتصال  استمتع  إنني  حيث  الفوز،  بهذا  جّداً  سعيد 
البحرين  في  عددها  هناك  إلى  اتصاالتي  وتفوق   VIVA مع 
 .VIVA وذلك بسبب األسعار والخدمات الرائعة التي تقدمها لنا
إضافة إلى ذلك، أستخدم خدمة المكالمات المجانية بين أرقام 
VIVA طوال الوقت إلى درجة أن معظم أفراد عائلتي أصبحوا 

يمتلكون أرقاماً من VIVA اآلن«.
وبدوره علَّق مدير العمليات التجارية في »VIVA« البحرين، 
االحتفال  بأهمية   VIVA في  »نؤمن  بالقول:  حنا،  أنــدرو 

أحد  ديوالي  مهرجان  ويعد  الحياة،  في  الرائعة  باللحظات 
الهن، لذلك أردنا أن نشجع زبائننا في  المهرجانات في  أكبر 
للتواصل  هناك  واألصدقاء  بالعائلة  االتصال  على  البحرين 

خالل هذه األيام الرائعة«.
التي  البحرين  مملكة  في  الوحيدة  الشبكة   »VIVA« وتعد 
في  الكبيرة  الهندية  بالجالية  تهتم  خاصة  عروضاً  تقدم 
البلدان  جميع  من  للمستخدمين  يمكن  مميزات  وتوفر  البالد 

االستمتاع بها.

محمد حنيف أثناء تسلمه جائزتهنشاد أثناء تسلمه هاتف آيفون 4
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الصحة  وزارة  تنظم  يناير:   2  *
الوطني،  بالعيد  االحتفال  ضمن  فعالية 
وذلك من الساعة 12 - 1:30 ظهراً في 
السلمانية  بمجمع  االجتماعات  قاعة 

لطبي.  ا
المنظمة  اللجنة  تدعو  يناير:   7  *
إلى  الخيري  ش��ه��رزاد  لمهرجان 
»السوق  في  المساهمة  أو  الحضور 
ال��خ��ي��ري ال��خ��ام��س ل��دع��م األس��ر 
من  وذلك  البحرين«،  في  المحتاجة 
بقاعة  مساًء   7 إلى  صباحًا   9 الساعة 
سابقًا(. )بوشهري  بالبديع  شهرزاد 

 18  -  15  *
برعاية  يناير: 
سامية  ملكية 
وت����ح����ت 
ش����ع����ار 
»ال��زراع��ة 
مة  ا لمستد ا
م�����ن أج����ل 
مستمر  حصاد 
وت��ن��اف��س��ي«، 
معرض  ينطلق 
الدولي  البحرين 
للحدائق،  الثامن 
محلية  بمشاركة 
ودولية  وعربية 
واس���ع���ة 

كبيرين  واهتمام  دعم  ووسط  مرتقبة، 
رئيسة  المفدى  البالد  عاهل  قرينة  من 
للمبادرة  االس��ت��ش��اري  المجلس 
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
في  وذل��ك  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت 
للمؤتمرات  الدولي  البحرين  مركز 

والمعارض.
* 25 يناير - 2 فبراير: تنظم شركة 
»معرض  العربية،  المعارض  إدارة 
الذي   ،2012 المقبل  للعام  الخريف« 
الشركات  من  كبير  عدد  فيه  يشارك 
مختلف  من  التجارية  والمؤسسات 
تجارة  غرفة  ودع��ت  العالم،  دول 
وأصحاب  التجار  البحرين  وصناعة 
البحرينية  والشركات  المؤسسات 
أن  بعد  المعرض  هذا  في  للمشاركة 
على  والتجارة  الصناعة  وزارة  وافقت 

ذلك.
جمعية  تنظم  مايو:   10  -  8  *
مع  باالتفاق  البحرينية،  السكرتارية 
الستشارات  س��م��ارت  أك��ت  مكتب 
اإلقليمي  »الملتقى  العامة،  العالقات 
ال��س��اب��ع ل��إداري��ي��ن وم��وظ��ف��ي 
وسيكون  للقيادات«،  السكرتارية 
المكتبية  »اإلدارة  الرئيسي  محوره 
في  وذلك  التميز«،  بعد  ما  الحديثة... 

الزالق. سوفتيل  ومنتجع  فندق 
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نسرين إمام: خطوتي
المقبلة ستكون للسينما

] أكدت الفنانة نسرين إمام إلحدى الصحف المصرية 
أنها تعكف حالّياً على قراءة أكثر من سيناريو للشاشة 

الفترة  خالل  اهتمامها  ستضع  أنها  مؤكدة  الفضية، 
المقبلة في االتجاه نحو السينما.

أعماالً  رفضت  أنها  إلى  نسرين  ــارت  وأش
»مسجون  فيلم  مثل  مهمة؛  كثيرة  سينمائية 
النجم أحمد عز، و«كابتن هيما«  ترانزيت« بطولة 

أكسيد  و«سامي  حسني،  تامر  النجم  بطولة 
الكربون« بطولة النجم هاني رمزي، وذلك نظراً 
إلى احترامها للعقد الذي قامت بإبرامه مع شركة 
أية  مع  التعاون  من  يمنعها  والذي  سينرجي، 
ستخوض  كانت  أنها  وأضافت  أخرى.  شركة 

من  أحدهما  بمسلسلين  المقبل  الرمضاني  الصراع 
تأليف يوسف معاطي، واآلخر من تأليف أحمد عبداهلل، 
التي  المتوترة  الظروف  إلى  نظًرا  تأجيلهما  تم  ولكن 
تمر بها شركات اإلنتاج في الوقت الحالي. يذكر أن آخر 
رمضان  »مسيو  مسلسل  إمام  نسرين  الفنانة  أعمال 

هنيدي،  محمد  بطولة  حمودة«  العلمين  أبو  مبروك 
وياسر  عنبر  ونهال  مختار  وكريمة  طاهر  وليلى 
وضياء  وفيق  وأحمد  الصاوي  ومحمد  ماهر  علي 
الميرغني، ومن تأليف يوسف معاطي، ومن إخراج 

سامح عبد العزيز.

أصالة نصري:
ألبومي المقبل سيكون األخير

المقبل سيكون األخير، وذلك بسبب  ألبومها  الفنانة السورية أصالة نصري أن  ] أعلنت 
العربي. وأضافت خالل حديثها  العالم  الغنائية في  األلبومات  التي تعاني منها سوق  األزمة 
التي تشبع رغبات  الغنائية  األلبومات  من  »أملك رصيداً ضخماً  اليوسف«:  »روز  إلى مجلة 

طريقة  على  بتصويرها  أقوم  ثم  شهرين  كل  منفردة  أغاٍن  بطرح  سأكتفي  لذا  جمهوري، 
الفيديو كليب«.

يذكر أن أصالة تقوم حالياً بوضع اللمسات األخيرة على ألبومها الجديد، وهي 
محتارة بين »مالك حزين يا قلبي« أو »مالك يا قلبي« كعنوان لأللبوم.

قضتها  أسبوعان  مدتها  إجازة  بعد   [
الفنانة فريال يوسف في بيروت بصحبة 
فريال  عادت  دياب  مايا  الفنانة  صديقتها 
القاهرة لمدة أسبوع لتواصل دراسة  إلى 

عدد من المشاريع الفنية المعروضة عليها، 
بعيد  لتحتفل  تونس  وطنها  إلى  طارت  ثم 

ميالدها الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر/ 
تونس  في  وأصدقائها  أهلها  مع  األول  كانون 

عشرة  بعد  القاهرة  إلى  تعود  أن  على 
الفنية  أعمالها  لتستأنف  تقريباً  أيام 

المعروضة عليها. 
تتابع  ــزال  الت فريال  أن  يذكر 
مسلسل  حققه  الذي  النجاح  أصداء 
شاركت  الذي   « سليمان  »خاتم 
الصاوي  خالد  النجم  مع  بطولته 
ومن إنتاج محمود بركة حيث يعاد 
عرض المسلسل حالياً بالتتابع من 

قناة فضائية إلى أخرى. 
ملك  اإلعالمية  دور  أن  ويذكر 
في  فريال  جسدته  الذي  يونس 
المسلسل قد رفع من رصيدها في 
والعربي  المصري  الجمهور  قلوب 
تفاعلها  خالل  من  هذا  لمست  وقد 
صفحتها  على  جمهورها  مــع 

الرسمية على الفيسبوك.

النحس يطيح بـ »فيال كارما«
] يبدو أن سوء الحظ يالزم المسلسل 
حيث  كارما«  »فيال  الجديد  التلفزيوني 
مسمى؛  غير  ألجل  المسلسل  تأجيل  تم 
شركة  تواجه  إنتاجية  مشاكل  بسبب 

اإلنتاج.
التي  األولى  المرة  هي  هذه  تكن  ولم 
كانت  بل  مشكلة  فيها  العمل  يواجه 
لتصويره  الدين  عز  مي  الفنانة  تستعد 
الماضي  رمضان  في  لعرضه  استعداداً 
ثم انشغلت بتصوير فيلم »عمر وسلمى 
الشركة  ولكن  العمل،  عن  فاعتذرت   »3

العمل  تأجيل  على  وعملت  بها  تمسكت 
لشهر رمضان المقبل.

طارق  يشارك  أن  المفترض  من  وكان 
لطفي ومي بطولة العمل بعد أن ظهر معها 
الذي  صفية«  »قضية  بمسلسل  قبل  من 

عرض في العام 2010.
الدين  عز  مي  أعمال  آخر  أن  يذكر 
أمام  آدم«  مسلسل«  كان  التليفزيونية 
شهر  في  عرض  ــذي  وال حسني،  تامر 

رمضان الماضي.

حورية فرغلي تشارك
في بطولة »المنتقم«

فرغلي،  حورية  الشابة،  الفنانة  انضمت   [
كتبته ورشة  الذي  »المنتقم«  ألبطال مسلسل 
الشباب  المؤلفين  من  مجموعة  تضم  عمل 
ومن  حلقة،   120 إلى  حلقاته  عدد  ويصل 
األسابيع  خالل  تصويره  يبدأ  أن  المقرر 
المخرج  إخراجه  على  ويشرف  المقبلة  القليلة 
السوري حاتم علي. ويضم فريق عمل المسلسل 
بينهم عمرو  من  الممثلين  من  كبيرا  عددا 
يوسف  السعدني،  أحمد  يوسف، 
ودرة،  ــرارة،  ك أمير  الشريف، 
الممثلين  عشرات  إلى  إضافة 
عدد  يصل  حيث  ــن،  ــري اآلخ
إلى  المسلسل  في  المشاركين 
أن  على  ممثل   200 من  أكثر 
انتهاء شهر  بعد  العمل  يعرض 

رمضان المقبل.
فرغلي  حورية  أن  يذكر 
في  المشاركة  على  تعاقدت 
بطولة مسلسل »شربات لوز« 
مع الفنانة يسرا، والذي يقوم 

تامر  السيناريست 
باقي  باستكمال  حبيب 

الوقت  في  حلقاته 
استعداًدا  الحالي 

لبداية التصوير.

سمية الخشاب ووفاء عامر في »هجرة الصعايدة«
سمية  النجمتان  تعاقدت   [
بطولة  على  عامر  ووفاء  الخشاب 
بعنوان:  جديد  تلفزيوني  مسلسل 
تأليف  من  الصعايدة«  »هجرة 
عبدالرحمن،  ناصر  السيناريست 
إخراج  ومن  فوزي،  محمد  وإنتاج 

حسني صالح.
حسني  العمل  مخرج  وصرح 
جلسات  هــنــاك  ــأن  ب ــح،  صــال
وبين  بينه  بالفعل  قائمة  عمل 
عبدالرحمن  ناصر  العمل  مؤلف 
لالستقرار على التفاصيل النهائية 
الخاصة بالمسلسل، مشيراً إلى أن 
هناك جلسات عمل أيضاً مع سمية 
النهائية  التفاصيل  على  للوقوف 
تقدمها،  التي  بالشخصية  الخاصة 
استعداداً 

المقبل  شباط  فبراير/  في  للتصوير 
المشاركة  عدم  المخرج  قرر  أن  بعد 
في إخراج ملحمة »شفيقة ومتولي«.

حالّياً  يجري  أنه  صالح  وأكــد 
على  لالستقرار  المعاينات  بعض 
فيها؛  التصوير  سيتم  التي  األماكن 
القبلي  الوجه  محافظات  بعض  منها 
مثل سوهاج وقنا، كما سيكون هناك 
من  مصر  محافظات  بجميع  تصوير 
وأكثره  أسوان  وحتى  اإلسكندرية 

سيكون على سفح نهر النيل.
المسلسل  أن  إلى  صالح  وأشار 
جزءين،  على  حلقة   60 من  مكون 
في  يعرض  أن  المقرر  من  حيث 
أن  على  حلقة   30 المقبل  رمضان 
الباقية بعيداً  تعرض الثالثون حلقة 
تصوير  سيتم  لكن  رمضان،  عن 

الـ60 حلقة دفعة واحدة.
العاملين  أن  صالح،  ــاف  وأض
بالمسلسل قد يصلون إلى 200 فنان 
األعمال  أضخم  من  وأنه  وفنانة، 
ويتطلب  الفنية،  حياته  في 
التحضير،  في  كبيراً  جهداً 
وقتاً  له  اإلعداد  ويستغرق 

طوياًل.
عن  صالح  وأعلن   
تخليه عن إنتاج قصة 
ومتولي  شفيقة 
منفردة  كقصة 
في  وضــمــهــا 
سياق أحداث 
ــل  ــم ــع ال

مؤكداً  الصعايدة«،  »هجرة  الكبير 
أن السيناريست تناولها بشكل جيد 
لم  التي  الخبايا  من  العديد  وأظهر 
يكن يعلمها أحد عن الرواية الحقيقية 
من  العمل  سيكون  وقال:  للملحمة، 
التي  اإلنتاجية  األعمال  أهم وأضخم 

ستعرض على الشاشة هذا العام.
من جانبه، قال منتج العمل محمد 
باقي  ترشيح  سيتم  إنــه  ــوزي  ف
االنتخابات  انتهاء  عقب  األبطال 
تستقر  حتى  مباشرة  البرلمانية 
ويتم  البالد،  في  الداخلية  األوضاع 
أن  وخاصة  هــدوء،  في  التصوير 
التصوير  تتطلب  المسلسل  أحداث 
في مناطق كثيرة خارجية ومختلفة، 
ضخمة،  موازنة  أحداثه  تتطلب  كما 

نظراً إلى كثرة ديكوراته. 
قال  ــه؛  ذات السياق  وفــى 

ناصر  العمل  مؤلف 
إنه  عبدالرحمن، 

على  أوشـــك 
ــة  ــاب ــت ك

المسلسل  من  النهائية  الحلقات 
المسلسل  من  األول  الجزء  ليكون 
رمضان  شهر  خالل  للعرض  جاهزاً 

المقبل.
خالل  المسلسل  أحــداث  وتــدور 
من  والخمسينات  األربعينات  فترة 
ألحوال  رصد  في  الماضي  القرن 
السودان  النيل من  مصر على سفح 

إلى اإلسكندرية.
الثاني  هو  المسلسل  هذا  ويعد 
بالفنانة  صالح  حسني  يجمع  الذي 
معاً  قدما  أن  بعد  الخشاب  سمية 
شهر  في  الملوك«  »وادي  مسلسل 
العمل  وهــو  الماضي،  رمضان 
الخشاب  سمية  بين  أيضاً  الثاني 
عبدالرحمن  ناصر  والسيناريست 
بعد أن سبق وتعاونا في فيلم »حين 
إخراج  من  ميسرة« 

خالد يوسف.

فريال يوسف تتابع
أعمالها في القاهرة
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] لماذا ال تضع اإلدارة العامة للمرور كاميرات مراقبة في اإلشارات المرورية التي 
والتي  المربعات،  لقانون  المخالفة  المركبات  الصفراء، وذلك لضبط  المربعات  تحوي 

تتسبب في حدوث ازدحامات خانقة في التقاطعات نتيجة مخالفاتها؟

الذي يصادف  األول(  كانون  والثالثون من ديسمبر/  )الحادي  اليوم  أعلن هذا   [
انتهاء سحب القوات األميركية كافة يومًا وطنيًا باسم »يوم العراق«. إنه عيد العراقيين 
جميعًا، إنه فجر يوم جديد، أطل على بالد الرافدين ساهم الجميع في إنجازه، ساهم 

فيه العراقيون.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

غروب شمس آخر يوم من العام 2011 بساحل سترة

فيصل المحروس
تقاعد  )بابكو(  البحرين  نفط  أعلنت شركة   [
من  اعتباراً  المحروس  فيصل  التنفيذي  الرئيس 
سن  بلوغه  بعد   )2012 يناير   1( األحد  اليوم 
التقاعد االعتيادي، بعد قضاء نحو 35 عامًا في 
التي تعد دعامة رئيسية ومهمة  بالشركة  العمل 
سميث  غوردن  تعيين  وتم  الوطني.  لالقتصاد 

رئيسًا تنفيذيًا لشركة بابكو. 
المتميز  األداء  من  فترة  بابكو  وعرفت شركة 
تحت قيادة المحروس، حقق فيها إنجازات جليلة 
التكرير  نشاط  تطوير  في  ملموسة  وإسهامات 

واإلدارة التنفيذية لشركة بابكو. 
بيان  في  )بابكو(  البحرين  نفط  شركة  وقالت 
انه   )2011 األول  كانون  ديسمبر/   31( أمس 
»في استطالع أجرته مؤخراً »مجلة أويل اند غاز 
عالمي متخصص  - وهي إصدار  ايست«  ميدل 
على  الضوء  لتسليط   - والغاز  النفط  في شئون 
في  والمؤثرة  البارزة  الدولية  الشخصيات  أهم 
جاء  العالم،  مستوى  على  والغاز  النفط  مضمار 
وزير الطاقة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
عبدالحسين  بابكو  إدارة شركة  ورئيس مجلس 
نفط  لشركة  التنفيذي  والرئيس  ميرزا،  علي  بن 
قائمة  المحروس ضمن  )بابكو( فيصل  البحرين 
النفط  صناعة  في  مؤثرة  شخصية   ٥٠ أهم 
النفط  مناطق  أهم  تضم  التي  األوسط  بالشرق 

العالمية«.
- من مواليد 24 أغسطس العام 1951.

المؤهالت الدراسية:
التعدين  مجال  في  البكالوريوس  شهادة   -

والبترول،  جامعة القاهرة، 1974.
البترول،  هندسة  في  البكالوريوس  شهادة   -

جامعة تولسا أوكالهوما، 1979.
دورات خاصة:

- أساسيات إدارة صناعة النفط، منظمة أوبك، 
.1981

كاثرين  كلية  للطاقة،  أوكسفورد  ن��دوة   -
بجامعة أوكسفورد، 1996.

بالواليات  النفط  حقول  ألبحاث  شفيرون   -

هيوز،  وبيكر  الهبرا،   – الثقيل  الزيت  المتحدة، 
وتشغيل  هندسة   – فييلد  سنسيت  وميدواي 

.1985 الزيت الثقيل 1983 – 
الخبرات العملية:

 –  2009( بابكو  لشركة  التنفيذي  الرئيس   -
ديسمبر 2011(.

- نائب الرئيس التنفيذي لالستكشاف واإلنتاج، 
.)2009 بابكو )2006 – 

- رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة تحسين 
إنتاج حقل أبوسعفة، 1991.

عن  مسئول  البترول،  مهندسي  رئيس   -
أنشطة قسم اإلنتاج وهندسة الصهاريج )1986 

.)1988 –

 –  1986( الغاز  تدوير  مشروع  منسق   -
.)1988

- رئيس مهندسي الصهاريج )1985 – 1986(.
أبحاث شيفرون، الهبرا  إلى شركة  انتداب   -
هيوستن  ساينس،  جيو  وشيفرون  كاليفورنيا 

.)1985 )أميركا( كمهندس تبادلي )1984 – 
- رئيس مهندسي الصهاريج )1982 – 1984(.

استراتيجية  فريق  وعضو  أول،  مهندس   -
وإمدادات  احتياجات  بدراسة  المكلف  الطاقة 

الطاقة، 1982.
- رئيس الفريق الفني المكلف بالحد من تدهور 

حقل البحرين والحفاظ على إنتاجه، 1982.
الكويت  - انتداب إلى شرطة النفط الكويتية – 
نفط  وحقول  البترول  هندسة  دائرة  في  للعمل 

بيرجان وصبرية، 1981.
نفط  شركة   – متعددة  هندسية  مسئوليات   -
الصهاريج،  اإلنتاج،  تشمل  الوطنية  البحرين 
 –  1976( الطاقة  وتخطيط  الحفر،  وهندسة 

.)1980
السويس  - مهندس صهاريج،  شركة خليج 

.)1976 للبترول، مصر )1975 – 
متخصصة: جمعيات 

- عضو فعال في الجمعية الدولية لمهندسي 
البترول منذ 1981.

المهندسين  جمعية  مؤتمر  رئ��ي��س   -
المجال(  توسعة   – الناضجة  )الصهاريج 

.1998 االسكندرية، 
في  المهندسين  جمعية  ميثاق  أس��س   -

العام 2000. البحرين 
الحتياطي  األوسط  الشرق  لجنة  رئيس   -

النفط، 2001.
مهندسي  لجمعية  البحرين  فرع  رئيس   -

البترول.
حول  المهندسين  جمعية  مؤتمر  رئيس   -

بتايلند، 2003. الغاز في بوكيت 
- رئيس لجنة غاز البخار، الدوحة، 2005.

آمال  األوس��ط،  الشرق  معرض  رئيس   -
ميبيكس.  - وتوقعات 

األوسط  الشرق  ومعرض  مؤتمر  رئيس   -
)جيو 2008(. الجيولوجيا  لعلوم 

األوسط  الشرق  ومعرض  مؤتمر  رئيس   -

للنفط )ميوس 2009(.
حول  المهندسين  جمعية  مؤتمر  رئيس   -

العميق، 2010. الغاز 
بفعاليات  المتعلقة  اللجان  في  فعال  عضو   -

عديدة. فنية 
إصداراته:

البحرين. الهيدروكربونية في  الموارد   -
- تحليل أداء الصهاريج لمنطقة »د« العربية.

- تحليل األداء المرحلي لنظام غاز الخف.
مرحلة  خالل  البحرين  حقل  خصائص   -

النضوج.
النفط  حقول  إنتاج  في  المستقبل  تحديات   -

النضوج. بالشرق األوسط خالل مرحلة 
قديم  لمشروع  المتبخر  النفط  تقديرات   -

للغاز عمره 26 عامًا.
- النفط المتبخر كغاز في العمليات المتكاملة 

الصهريج. من 
إلى  المهد  من  المحلي  الغاز  سوق  تطوير   -

النضوج.
على  والطلب  العرض  بشأن  اليقين  عدم   -

الغاز عرض توضيحي.
النفط  حقول  إنتاج  في  المستقبل  تحديات   -

النضوج. بالشرق األوسط خالل مرحلة 
- تقارير فنية مختلفة داخل شركة بابكو.

جوائز عالمية:
النفط  مجال  في   2011 العام  رجل  جائزة   -

والغاز من مجلة النفط والغاز.

editor@alwasatnews.com

نستطلع عامًا جديدًا
] نبدأ هذا اليوم عامًا جديداً )2012(، وذلك بعد أن مررنا بعام 

يعد  ولم  حياتنا،  معالم  من  الكثير  وغّير  بالدنا  غّير  الذي   2011
بإمكاننا أن نتحدث وكأنما شيئًا لم يحدث، كما ال يمكننا أن نأمل 

أن تعود أوضاعنا إلى مستوى أفضل مما كنا عليه مطلع العام 
ومهما  النوايا  أن  كما  تكفي،  ال  وحدها  اآلمال  ألن  الماضي، 

كانت حسنة فإنها بحاجة إلى تفعيل على أرض الواقع. 
السنة  بآخر  بلدانهم  في  يحتفلون  آخرون  كان  أمس  يوم 

الميالدية، أما نحن فقد كان الوجوم ُيخيِّم علينا، وسواء شئنا أم أبينا، 
فإن الواقع مرير، وأفضل ما نستطيع القيام به هو االعتراف بمرارته، ومن ثم االنطالق 
من  المصلحين  لكل  المجال  ويفسح  الوطني  نسيجنا  لنا  ويعيد  الجراح  يدمل  عّما  بحثًا 
البحرين بالخير  كل جانب لترشيد الوضع بما يعود على جميع من يعيش على أرض 

والسعادة. 
بدأنا صباح يوم أمس بملتقى »الوطن يجمعنا« في »بيت القرآن« نظمته »جمعية الشيخ 
الجمري الخيرية« بمشاركة مثقفين ومختصين تحدثوا عن الوحدة الوطنية القائمة على 
الوطنية،  والوحدة  األهلي  »السلم  أهمية  مؤكدين  البحرينيين،  لكل  المتساوية  المواطنة 

لنسطر في نهاية هذا العام رسالة محبة للوطن، الذي نعتبره أمانة بين أيدينا جميعًا«. 
المصلون  استذكر  مهدمين،  مسجدين  في  جماعة  صالة  هناك  كانت  الظهر،  وفي 
خالل ذلك جانبًا من المآسي التي حلت بنا. وبعد ذلك وصل خبر استقالة رئيس اللجنة 
إلى  خطابًا  وّجه  الذي  الصالح،  علي  الحقائق  تقّصي  لجنة  بتوصيات  المعنية  الوطنية 
من  له  تعرض  مما  بعضًا  وشاكيًا  اللجنة،  رئاسة  من  إعفاءه  فيه  يلتمس  البالد  عاهل 
لجنة بسيوني،  بتنفيذ توصيات  القاضي  الملكي  األمر  تنفيذ  مضايقات بسبب محاولته 
والتي ظلت منذ اإلعالن عنها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حبيسة األدراج رغم 

كثرة التصريحات الرسمية. 
وفي العصر كان موعدنا مع استنشاق الغازات التي تسربت الى المنازل وكل مكان 
مع تجدد األحداث التي لم تنتهِ إال بأخبار ُتفجع القلب، جاء على رأسها سقوط فتًى آخر 

مضرجًا بدمه في منطقة سترة التي ال يكاد يهدأ الوضع فيها يومًا واحداً. 
تلك كانت بعضًا من مالمح آخر يوم في العام 2011، ونحن نفتتح اليوم عامًا جديداً 
ومن حقنا أن نتطلع إلى العام 2012 لجمع أهل البحرين على الخير، وأن نعيد تأسيس 
القانون  هذا  يكون  وأن  القانون،  أمام  المتساوية  المواطنة  أساس  على  العامة  الحياة 
تلك،  أو  الفئة  هذه  نوايا  في  التشكيك  عن  نتوقف  وأن  اإلنسان،  بمواثيق حقوق  ملتزمًا 
وأن نبدأ بمصالحة حقيقية شاملة تجبر الضرر بشكل واضح، وأن نعيد الوجه المشرق 
للبحرين... ذلك الوجه الجامع لكل فئات الوطن والذي ال يتخذ من ثقافة الكراهية واالنتقام 

منطلقًا، وال يعتمد على األوهام في تحديد سياسات البالد.
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رضيع يرضع لبنًا مشبعًا بالكحول

مسباران أميركيان الكتشاف ما يحويه باطن القمر

تسميم  في  روسية  أم  تسببت   [
بإرضاعه  قيامها  بعد  ووفاته  رضيعها 
أصيبت  الذي  بالكحول  المشبع  بلبنها 

األم بإدمانه.
أمس  األم  على  المحكمة  وقضت   
كانون  ديسمبر/   30( الجمعة  األول 
األول 2011( بالسجن مدة ثالثة أعوام 
بطريق  ولدها  لقتلها  العام  ونصف 

الخطأ. 

في  قامت  عاماً(   30( األم  وكانت 
لتر  بتجرع  الماضي  أيار  مايو/  شهر 
نسبة  ووصلت  آخره  عن  النبيذ  من 
المئة  في   2.5 إلى  دمها  في  الكحول 
لم  الذي  وليدها  أعطت  ثم  بروميل، 
يتجاوز عمره أسبوعين ثديها، ما أدى 

إلى وفاته. 
الطفل  دم  الطبية  الجهات  وفحصت   
فيه  الكحول  نسبة  ووجدت  وفاته  بعد 

وكالة  وذكرت  بروميل.  المئة  في   0.4
»ريا نوفوستي« الروسية لألنباء أمس 
لها من محكمة  )الجمعة( في خبر  األول 
مدينة نوفغورد فيلكي التي تبعد نحو 
العاصمة  غرب  شمال  كيلومتراً   550
بالجريمة.  اعترفت  األم  أن  )موسكو( 
سخط  أثارت  مشابهة  حادثة  وكانت 
العام  سيبيريا  منطقة  في  العام  الرأي 

.2009

األميركية  والفضاء  الطيران  إدارة  اطلقتهما  آلي  إنسان  جهازا  يصل   [
القمر خالل ساعات لحل غموض قائم منذ فترة طويلة بشأن ما  )ناسا( إلى 

يحويه القمر الخاص باألرض. 
وانطلق الجهازان اللذان يطلق عليهما اسم »غريل« ويزنان 303 كيلوغرامات 

إلى القمر منذ إطالقهما المشترك في سبتمبر/ أيلول الماضي. ومن المقرر ان 
يبدأ »غريل ايه« مناورة تستغرق 40 دقيقة ليضع نفسه في مدار حول القمر 
)السبت( ويقوم )غريل بي(  الساعة 2121 بتوقيت غرينتش أمس  تمام  في 

بالعمل نفسه بعد ذلك بخمس وعشرين ساعة.

عائلة زوج فتاة أفغانية تسجنها 5 شهور في دورة مياه
] قال مسئولون أفغان أمس السبت )31 ديسمبر/ كانون 
األول 2011( إن عائلة زوج فتاة أفغانية تبلغ من العمر 15 
عاماً عذبتها وضربتها وحبستها في دورة مياه لشهور بعد 

أن رفضت العمل عاهرة.
وكانت سحر جول في حالة حرجة عندما أنقذت من منزل 
في إقليم بغالن بشمال البالد األسبوع الماضي بعد أن أبلغ 
وذكرت  األلم.  من  وتئن  تبكي  وهي  بأنهم سمعوها  جيرانها 
شرطة بغالن أن عائلة زوجها اقتلعت أظافرها وحلقت شعرها 
وحبستها في دورة مياه مظلمة لنحو خمسة شهور ولم تكن 
الطعام والمياه. وقالت رحيمة ظريفي  لها ما يكفي من  تقدم 
لـ»رويترز« »تزوجت  المرأة في بغالن -  - مسئولة شئون 
بدخشان.  إقليم  من  أساساً  وهي  شهور  سبعة  منذ  )سحر( 
حاولت عائلة زوجها إرغامها على العمل عاهرة لكسب المال«.

الندوب  مازالت  انقاذها  أيام على   وعلى رغم مرور ستة 
والكدمات تغطي جسم سحر ومازالت إحدى عينيها متورمة 
ومغلقة بسبب التعذيب. وقال أطباء إنها تعالج في مستشفى 
أسابيع.  عدة  يستغرق  قد  عالجها  ولكن  كابول  في  حكومي 
وشقيقة  سحر  حماة  أن  بغالن،  في  الشرطة  مسئول  وذكر 

زوجها اعتقلتا ولكن الزوج ووالده فّرا.
النساء  حقوق  مجال  في  أحرز  الذي  التقدم  رغم  وعلى   
وحرياتهن منذ سقوط حكم حركة طالبان قبل عشرة أعوام 
مازالت النساء في شتى أنحاء البالد يتعرضن لخطر الخطف 
واالغتصاب واإلجبار على الزواج واالتجار بها كما لو كانت 
زواج  من  أو  زوجته  معاملة  زوج يسيء  من  والفرار  سلعة. 
باإلجبار يعد »جريمة أخالقية« وتسجن النساء بسببه حالياً 

في أفغانستان.
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"مانشيني سيتي" يرغب في 
ضم دي روسي

العبو األرجنتين وتشيلي يسيطرون 
على "المنتخب المثالي" ألميركا الجنوبية

] يبدو أن إدارة نادي مانشستر سيتي لن تتردد في 
بذل الغالي والنفيس في سعيها لصنع فريق عمالق ينافس 

على جميع البطوالت. 
أنه يرغب في  الفريق روبرتو مانشيني  وصّرح مدرب 
روسي  دي  دانييل  روما  فريق  ألعاب  صانع  مع  التعاقد 
العاصمة  فريق  مع  اإليطالي  الدولي  عقد  وينتهي    .)28(
العقد  تجديد  اإلعالن عن  يتم  الحالي، ولم  الموسم  بنهاية 

بين الطرفين حتى كتابة هذه السطور. 
وقال مانشيني فيما تصريحات لصحيفة ال غازيتا ديلو 
روسي؟  "دي  الالعب:  عن  سؤاله  عند  اإليطالية  سبورت 

إنه بطل والعب مثالي، وسينجح في تطوير أداء سيتي". 
اعترف  السابق  ميالن  إنتر  م��درب  أن  رغم  وعلى 
التي  ومدينته  ناديه  لترك  روسي  دي  إغراء  بصعوبة 
للتفاوض  الفريق مستعد  أن  أنه أوضح  فيها، غير  ترعرع 

معه لضمه فورا إذا ما سنحت الفرصة. 

على  سيطرتهم  وتشيلي  األرجنتين  العبو  فرض   [
في قارة أميركا الجنوبية لعام  المثالي"  تشكيل "المنتخب 
و3  األرجنتين  من  العبين   4 الفريق  ضم  بعدما   2011
واحد  البرازيل والعب  من  فقط  مقابل العبين  تشيلي  من 
اختيار تشكيل  اإلكوادور وأوروغواي. وجاء  من كل من 
والصحافيين  النقاد  بين  الستفتاء  طبقا  المثالي  المنتخب 
الرياضيين بجميع أنحاء القارة أجرته صحيفة "إل باييس" 

في مونتفيديو عاصمة أوروغواي.
المرمى  ح��ارس  من  كال  المثالي  المنتخب  وض��م 
رياسكو  نايسر  والمدافعين  هيريرا  جوني  التشيلي 
وماركو  )األرجنتين(  رودريغيز  وكليمنتي  )اإلك��وادور( 
غونزاليس )تشيلي( وروالندو شيافي )األرجنتين( والعبي 
وباولو  )أوروج��واي(  ريوس  أريفالو  إيخيدو  الوسط 
)األرجنتين(  ريكيلمي  رومان  وخوان  )البرازيل(  غانسو 
والمهاجمين نيمار دا سيلفا )البرازيل( وهيرنان باركوس 
الصحيفة  وأوضحت  فارغاس.  وإدواردو  )األرجنتين( 
نفسها الخميس الماضي أن األرجنتيني ليونيل ميسي توج 

في استفتاء هذا العام. بلقب "ملك أوروبا" 

الخريطيات القطري يلجأ للفيفا السترجاع 
قيمة الشرط الجزائي من البنزرتي

] لم تهدأ وتيرة األحداث داخل أسوار نادي الخريطيات 
عن  البنزرتي  لطفي  التونسي  المدرب  رحيل  بعد  القطري 
نيته  عن  الحديث  أو  المسئولين  إخطار  دون  من  النادي 
ما  وهو  اإلماراتي  اإلمارات  مع  والتعاقد  الفريق  ترك  في 
ولد حالة غضب عارمة في صفوف النادي القطري. وهدد 
رئيس جهاز الكرة بنادي الخريطيات الشيخ خليفة بن ثامر 
آل ثاني برفع األمر إلى اإلتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
إلجبار البنزرتي على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 800 

ألف دوالر.
وذكر الشيخ خليفة بن ثامر في تصريحات لوكالة األنباء 
األلمانية )د.ب.أ( أن النادي يستعد لتقديم شكوى إلى الفيفا 
"نحن  وأضاف  القدم.  لكرة  القطري  اإلتحاد  طريق  عن 
موقفنا  لدعم  الالزمة  اإلدارية  األوراق  كل  تجهيز  بصدد 
في الدفاع عن مصالح النادي. البنزرتي أخل بعقده معنا" .

بإطاحتها  ب��ن��ج��اح  ال��م��وس��م  ت��ب��دأ  ال��ن��ص��راوي��ة«  »ال��ط��ائ��رة 
الحضور ع�����ن  ي���ت���خ���ل���ف  و»ال�������غ�������زال«  ب����ال����ش����رق����اوي����ة 

ب�����اك�����ب�����ي�����رن ي����ص����ع����ق م����ان����ش����س����ت����ر ي����ون����اي����ت����د 
وي��������ف��������س��������د ع��������ي��������د م����������ي����������اد ف������ي������رغ������س������ون

3
7

»طائرة النجمة« تتخلى
 عن سولوفيتش رسميًا

§ القضيبية - محمد عون

في  الطائرة  الكرة  لعبة  مدير  ] كشف 
"الوسط  لـ  الزياني  النجمة يوسف  نادي 
أن ناديه وبتوصية من الجهاز  الرياضي" 
الالعب  عن  رسمياً  التخلي  قرر  الفني 
سولوفيتش  سمير  البوسني  المحترف 
مع  بالبقاء  له  شفع  ما  يقدم  لم  ــذي  ال

النجماوية.
وأضاف "الالعب لم يقدم المستوى المأمول 
بقيادة  الفني  الجهاز  مع  الجلوس  وبعد  منه، 
المدرب هشام داوود قررنا التخلي عنه لنلعب 

بالتالي القسم األول من دون العب محترف".
عن  البحث  طور  في  أنهم  إلى  الزياني  وأشار 
"سنسعى  وقال:  بديل،  محترف  العب 
محترفا  العبا  نجلب  ألن  جاهدين 
فترة  في  للفريق  اإلضافة  يقدم 

التسجيل الثانية".
يذكر أن سولوفيتش لعب كل 
االتحاد  كأس  بطولة  مباريات 
التنشيطية لكنه لم يقدم شيئا 
فريقه  تأهل  رغم  على  يذكر 
للمباراة النهائية للمسابقة.

قد يلتقي كوريا الجنوبية أو اليابان قبل المغادرة لجدة

السباع يقدم قائمة معسكر )سلوفينيا والمجر( وال جديد
§ أم الحصم - محمد أمان

اليد  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  مدرب  أفاد   [
عادل السباع في تصريح لـ "الوسط الرياضي" أنه 
ال ينوي االستعانة بأسماء جديدة غير الـ 21 العبا 
األسبوع  أعلنها  التي  األولية  القائمة  في  الباقين 
الماضي بعد أن تقلصت العتذار كل من العب الدير 
لظروفهما  النجمة حسن محمود  زهير والعب  علي 
اإلدارة  مجلس  سيسلم  أنه  على  مؤكدا  العملية، 
سلوفينيا  لمعسكر  ستغادر  التي  النهائية  القائمة 

والمجر اليوم )األحد(.
وقال عادل السباع في هذا اإلطار أيضا: "وضعت 
سيشاركون  الذين  الالعبين  بشأن  تصوراتي 
اليوم،  اإلدارة  لمجلس  وسأقدمهم  المعسكر،  في 
سنتناقش في الحد األقصى من العدد المسموح له 
بالسفر للمعسكر، ال أعلم ما إذا كان العدد 18 العبا 

أو أكثر من ذلك".
مدرب  أن  على  الوطني  المنتخب  مدرب  وأكد 
اللياقة البدنية الذي تعاقد معه االتحاد خالل الفترة 
البدنية  الناحية  الكثير لالعبين من  الحالية أضاف 
هذا  لمثل  المنتخب  حاجة  على  مشددا  واللياقية، 
المدرب المتخصص في الوقت الحالي، ملمحا إلى أن 
المنتخب كان يعاني من مشكلة بدنية، مضيفا "لدى 

الفنية  األجهزة  ضمن  العالمية  المنتخبات  كل 
مدرب متخصص في اللياقة البدنية وبالنسبة 
المنتخب  لخدمة  المدرب  يبقى  أن  أتمنى  إلي 

األول وبقية المنتخبات السنية".
الثلثاء  يوم  الوطني  المنتخب  ويغادر 

ويستمر  الخارجي،  لمعسكره  المقبل 
الجاري،  يناير  من  عشر  السابع  المعسكر 
وبعد العودة من المعسكر الخارجي سينتظم 
تتخلله  قد  داخلي  معسكر  في  المنتخب 

كما  الجنوبية  كوريا  منتخب  مع  مباريات 
حدث قبل المشاركة في تصفيات جدة أو منتخب 

 26 يوم  ستنطلق  التصفيات  بأن  علما  اليابان، 
الشهر الجاري.

سعيد  من:  تتألف  العبا   21 الـ  قائمة  أن  يذكر 
محمد  عبدالقادر،  جعفر  عاشور،  ماهر  جوهر، 
حسن  سعد،  مهدي  الصياد،  حسين  عبدالحسين، 
محمود  مــدن،  مهدي  عباس،  جعفر  محمود، 

السالطنة،  جاسم  جاسم،  محمد  عبدالقادر، 
شهاب،  حسن  منصور،  أحمد  علي،  صادق 
حسن السماهيجي، علي محمد علي، حسين 
أحمد  عبدالقادر،  علي  حبيب،  محمد  فخر، 

عقيل وعلي عبداألمير.

كالسيكو الحبايب
)التفاصيل ص2(
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»سمعة« أضاع ركلة جزاء

»الكالسيكو« إيجابي... المحرق واألهلي يخرجان بتعادل عادل

كال  من  عالية  فنيات  المباراة  تشهد  ولم 
التي  العالية  االمكانات  رغم  على  الجانبين 
في  الفنيات  غابت  إذ  الفريقين،  العبو  يمتلكها 

غالبية المباراة وخصوصاً في الشوط األول.
طريق  عن  السبق  بهدف  األهلي  وتقدم 
النتيجة  ــادل  وع  ،)38( الفرحاني  حسين 
وشهدت   ،)60( عبداللطيف  اسماعيل  للمحرق 
المباراة اضاعة ركلة جزاء عن طريق اسماعيل 

عبداللطيف.
فريق  هو  النتيجة  هذه  من  األكبر  المستفيد 
وأصبح  وحيداً،  الصدارة  في  غرد  الذي  الرفاع 
 4( المحرق  ورصيد  نقاط(،   7( األهلي  رصيد 

نقاط(.

شوط متوسط
المستوى  متوسط  األول  المباراة  جاء شوط 
إذ  المطلوب،  العرض  الفريقان  فيه  يقدم  لم 

غلب عليه الحذر، ولم يشهد هذا الشوط فرصا 
واالنتشار  السيطرة  لكن  الجانبين  من  كثيرة 
الكثير  في  لعب  الذي  المحرق  نصيب  من  كان 
من األوقات في منطقة المناورات األهلي لكن من 
دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الحارس 

عباس أحمد.
مهاجمين  على  طريقته  في  اعتمد  المحرق 
واسماعيل  »بيليه«  علي  حسين  بتواجد 
كممول  سعيد  سيدضياء  ولعب  عبداللطيف 
انطالقات  إلى  إضافة  للمهاجمين  للكرات 
في  »رينغو«  عبدالرحمن  محمود  وتحركات 
اللعب  لصانع  المحرق  وافتقد  اليسرى،  الجهة 
في وسط الميدان في ظل تواجد محمد سالمين 

على مقاعد البدالء.
تسديدة  عبر  األهلي  مرمى  المحرق  وهدد 
ركنية،  إلى  أحمد  عباس  أبعدها  التي  رينغو 
الركنية  الكرات  كثرة  من  المحرق  يستفد  ولم 

التي حصل عليها ولم يكن تهديد المحرق بشكل 
الصالبة  ظل  في  األهالوي  المرمى  على  مباشر 

الدفاعية األهالوية.
على  االعتماد  األهلي  حاول  المقابل،  في 
هجمات  بناء  ثم  ومن  القصيرة  التمريرات 
سريعة وإيصال الكرة للمهاجم بيتران، واعتمد 
حسين  الشاب  نجمه  تحركات  على  األهلي 
عباس  محمود  مع  الملعب  وسط  في  الفرحاني 
األهلي  لكن  محمد،  وناصر  عبداللطيف  ومهدي 

لم يشكل خطورة على المرمى المحرقاوي.
لفريق  األبرز  العنوان  كان  الفرص  استثمار 
عليه،  االعتماد  العبوه  حاول  الذي  األهلي 
ونجحوا بذلك بتسجيلهم هدف رائع من رأسية 
الفرحاني بعد تلقيه عرضية جميلة من  حسين 
مهدي عبداللطيف ارتقى لها الفرحاني وأودعها 
للكرة من  الذي طار  في شباك سيدمحمد جعفر 

دون فائدة ليتقدم األهلي بالهدف األول )38(.
له  وسنحت  للمباراة  العودة  حاول  المحرق 
داخل  كرة  تلقى  الذي  بيليه  فرصة عبر حسين 
أرضية  وسددها  الدفاع  وراوغ  الجزاء  منطقة 
بالمرصاد  كانت  أحمد  عباس  براعة  لكن  قوية 
وأبعد الكرة لركنية لينتهي الشوط األول بتقدم 

أهالوي بهدف نظيف.

شوط سريع
عن  تماماً  تغير  الثاني  الشوط  سيناريو 
كبيرا  حماسا  الشوط  هذا  فشهد  األول،  الشوط 
الطرفين  من  مميز  ومستوى  الجانبين  من 
الشوط  هذا  من  ساعة  الربع  في  وخصوصاً 
تعديل  أجل  من  محرقاوي  هجوم  شهد  الذي 
المرتدة  الهجمات  على  األهلي  واعتماد  النتيجة 
عن طريق  البداية  منذ  فيها  هدد  التي  السريعة 
تسديدته  لكن  سريعة  بانطالقة  عباس  محمود 

جاءت في يد الحارس )48(.
مدرب المحرق تدخل بإجرائه تغييرا بإشراك 
راشد  من  بدالً  سالمين  محمد  الوسط  العب 
التي  الوسط  ناحية  بتعزيز  سعياً  الدوسري 
منذ  تحركها  واضحاً  وبان  المحرق  عن  غابت 

دخول سالمين.
حكم  واحتسب  تواصل  المحرقاوي  الهجوم 
األهلي  العب  على  للمحرق  جزاء  ركلة  المباراة 
اسماعيل  مع  االشتراك  بداعي  منصور  علي 
سددها  لكنه  »سمعة«  لها  تقدم  عبداللطيف 

خارج الملعب )58(.
الجزاء  لركلة  ضياعه  اسماعيل  وعوض 
عرضية  بعد  للمحرق،  التعادل  هدف  بتسجيله 
أرضية من الجهة اليمنى مرت من جميع مدافعي 

بالشكل  بإبعادها  يتعاملوا  لم  الذين  األهلي 
المطلوب لتصل ألقدام اسماعيل ويودعها داخل 

الشباك معلناً عن هدف التعادل )60(.
الهجوم  األهلي تحسن مستواه كثيراً وحاول 
قدما  فالفريقان  وعموماً  المحرق،  على  المباغت 
للهجوم  الطرفين  تبادل  وسط  جيدا  مستوى 
وسط  التقدم  هدف  بتسجيل  سعياً  السريع 
إذ  تغييرات،  بإجراء  الفريقين  مدربي  تدخل 
أشرك مدرب األهلي فهد المخرق الالعب موسى 
من  دخل  فيما  محمد،  ناصر  من  بدالً  عبداألمير 

جانب المحرق حسام حمود.
بتران  عبر  التقدم  هدف  يسجل  األهلي  وكاد 
الذي حصل على كرة داخل منطقة الجزاء وسط 
أرضية  كرة  وسدد  المحرق  دفاع  من  محاصرة 
بهدف  المحرق  ورد   ،)70( المرمى  بجوار  مرت 
الحكم  صافرة  لكن  عبداللطيف  اسماعيل  عبر 
موقف  في  تواجد سمعة  بسبب  متواجدة  كانت 
التسلل )73(. الربع ساعة األخير شهد تحركات 
الالعبون  فيها  بذل  والتي  الجانبين  من  كبيرة 
وحصل  الفوز،  خطف  أجل  من  جهدهم  قصارى 
كالهما على بعض الفرص لكنهما لم يستغلوها 
العادل بهدف  المباراة بالتعادل  الفريقان  لينهي 

لكل منهما.

هجمة محرقاوية على المرمى األهالوي   صراع على الكرة بين المحرقاوي حسين علي والعب األهلي

 § الرفاع – محمد طوق

البحرينية  الكرة  بتعادل عادل في كالسيكو  المحرق واألهلي  فريقا  ] خرج 
بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهم أمس على استاد البحرين الوطني في 

ختام الجولة الثالثة من دوري فيفا لكرة القدم.

في أفضل مباريات الدوري إثارة حتى اآلن

المنامة يخطف أول االنتصارات 
بعد مباراة مثيرة دراماتيكية

§ المحرق - المحرر الرياضي

دوري  في  األول  فوزه  المنامة  فريق  حقق   [
فريق  على  بفوزه  القدم  لكرة  األولى  للدرجة  فيفا 
النجمة بثالثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي 
بعراد  المحرق  نادي  استاد  على  أمس  جمعتهما 
المنامة  ليرفع  الثالثة،  الجولة  مباريات  ختام  ضمن 
رصيده إلى 4 نقاط بعدما سبق له التعادل مع الحد 
في الجولة األولى، فيما تلقى النجمة خسارته الثانية 
على التوالي وظل على نقاطه الثالث التي حققها من 

فوزه الوحيد على البحرين.
وكانت المباراة واحدة من أفضل مباريات الدوري 
وتقلباتها  والحماس  اإلث��ارة  حيث  من  اآلن  حتى 
خاللها  تبادال  التي  وأهدافها  ومجرياتها  بتحوالتها 
من  مفتوح  أداء  وسط  والتفوق  السيطرة  الفريقان 
شهد  الذي  الثاني  الشوط  في  وخصوصًا  الجانبين 

4 أهداف ولم تحسم سوى إاّل مع صفارة النهاية.
الشوط  خالل  نسبيًا  األول  الطرف  المنامة  وكان 
في  النجمة ونجح  إلى مرمى  األول واألكثر وصواًل 
البرازيلي  مدافعه  طريق  عن  التقدم  هدف  تسجيل 

المتقدم جوليانو.
أكثر  الفريقين  نشط  الثاني  ال��ش��وط  وف��ي 
وخصوصًا في الناحية الهجومية وأطلق شرارة ذلك 
الهدف  خطف  الذي  جاسم  محمود  المنامة  مهاجم 
الثاني،  للشوط  األولى  الدقائق  في  لفريقه  الثاني 
ليصحو بعدها النجمة ويبدأ يجاري المنامة الهجمات 
والفرص حتى حصل على ضربة جزاء سجل منها 
الهدف  السابق راشد جمال  الدولي  مهاجمه وهدافه 

األول في الدقيقة 61.
الفريقين  بين  ونديتها  المباراة  إثارة  وارتفعت 
المنامة  العب  طرد  إلى  أدى  ما  بالتوتر  وامتزجت 
األمر  الشهابي  سعيد  علي  السابق  والنجمة  الحالي 
إرباك  النجماوية وساهم في  الذي رفع من حماسة 
صفوف المنامة الذي مال إلى التراجع أمام الهجمات 
التعادل بتوقيع راشد  التي أحرزت هدف  النجماوية 
جمال أيضَا قبل النهاية بعشر دقائق، وهو ما ساهم 
في إشعال الدقائق األخيرة بين محاوالت متبادلة من 
المنامي  الالعب  النهاية  الفوز والذي خطفه في  أجل 

المتألق عيسى موسى في الدقيقة 86.

دخول طالل في الشوط الثاني قلب مجريات المباراة

»السماوي« يواصل انتصاراته وصدارته بتخطي البسيتين بهدفين
§ الرفاع - المحرر الرياضي

الرفاع  فريق  واصــل   [
الثالث  بفوزه  انتصاراته 
حققه  الــذي  التوالي  على 
على فريق البسيتين بهدفين 
التي  المباراة  في  نظيفين 
على  أمس  مساء  جمعتهما 
ختام  في  الوطني  االستاد 
دوري  من  الثالثة  الجولة 
لكرة  األولــى  للدرجة  فيفا 
القدم ليحافظ السماوي على 
نقاط   9 برصيد  صدارته 
التي  بانتصاراته  كاملة 
المحرق  فرق  على  حققها 
والمنامة والبسيتين بنتيجة 

واحدة.
تلقى  ــل،  ــاب ــق ــم ال ــي  ف
األولى  خسارته  البسيتين 
على  ليظل  ـــدوري  ال فــي 
حصدها  التي  األربع  نقاطه 
من تعادل مع الرفاع الشرقي 

وفوز على البحرين.
الثالث  الرفاع  فوز  وكان 
بعدما  باألمس  مستحقاً 
مجريات  مع  التعامل  عرف 
بواقعية  المباراة  وظروف 
استثمار  على  ــدرة  ــق وال
أنصافها  وحتى  الفرص 
ــداف  أه ــى  إل وتحويلها 
لقاء  فــي  ــدث  ح مــا  ــو  وه
فيه  الــذي واجــه  األمــس 
من  نوعاً  السماوي  الفريق 
في  وخصوصاً  الصعوبة 
انتهى  الذي  أألول  الشوط 
الفريق  خالله  وظهر  سلبياً 
ولقي  مستواه  عن  بعيداً 
صعوبة  الرفاعيون  فيه 
وبناء  اللعب  تنظيم  في 
الطرق  وفتح  الهجمات 
على  البسيتين  مرمى  نحو 
الفردية  االجتهادات  رغم 
عيسى  سلمان  الدولي  من 
من  التفاعل  إلى  افتقد  الذي 

فريد  حسن  الثنائي  جانب 
جامبو  النيجيري  والمهاجم 
الرقابة  حبيس  ظل  الــذي 
الرفاعية  الفرص  فغابت 
عدا  الشوط  طيلة  الحقيقية 
تهيأت  الذي  لجامبو  فرصة 
لكنه  المرمى  أمام  كرة  له 
لم يحسن التصرف بها أمام 
منه،  الكرة  فضاعت  المرمى 
التسديدات  إلى  باإلضافة 
البعيدة والتي كانت أبرزها 
فمرت  عبدو  عبداهلل  من 
بجوار القائم والعب الوسط 
عبدالوهاب  محمد  الشاب 
حارس  ببراعة  لها  فتصدى 

البسيتين حسين حرم.
الرفاع  مــدرب  وفــاجــأ 
الوطني مرجان عيد الجميع 
بوضع نجمه الدولي السابق 
العائد طالل يوسف على دكة 
األول  الشوط  في  االحتياط 
المدافع  غياب  عن  فضاًل 
المرزوقي  عبدالها  الدولي 

الصربي  ــمــحــتــرف  وال
اإلصابة،  بسبب  ميالدين 
في  بطالل  يدفع  أن  قبل 
الشوط الثاني وذلك بغرض 
الهدف  يكون  قد  تكتيكي 
مدرب  مفاجأة حسابات  منه 
وفعاًل  البسيتين،  فريق 
بداية  في  طالل  دخول  مع 
نقطة  كانت  الثاني  الشوط 
التحول فنشط الرفاع وأعاد 
وخصوصاً  صفوفه  تنظيم 
وبدأت  الوسط  منطقة  في 
الهجوم  فعالية  تظهر 
طالل  تحركات  عبر  الرفاع 
مع  الخاصة  والثنائيات 
زميله سلمان عيسى وتفاعل 
حسان  العناصر  بقية  معها 
عبدالوهاب  ومحمد  جميل 

والمهاجم جامبو.
سيطرته  الرفاع  وفرض 
فترات  غالبية  على  وتفوقه 
ذلك  وتوج  الثاني  الشوط 
الذي  األول  هدفه  بتسجيل 

جميل  حسان  بتوقيع  جاء 
نفذها  ركنية  ركلة  ــر  إث
برأسه  حسان  فلعبها  طالل 
مدافع  فحال  المرمى  في 
الحوطي  راشد  البسيتين 
إبعادها من على خط المرمى 
الحكم  مساعد  ــة  راي لكن 
الكرة  تجاوز  إلى  أشــارت 
خط المرمى في الدقيقة 60. 

يناور  ــاع  ــرف ال وظــل 
خاطفة  مــرتــدة  بهجمات 
نحو  وأخـــرى  ــارة  ت بين 
الربع  في  البسيتين  مرمى 
بقيادة  المباراة  من  األخير 
وسلمان«  »طالل  الثنائي 
سلمان  مرر  إحداها  ومن 
الذي  جامبو  باتجاه  كرة 
الحارس  من  لعرقلة  تعرض 
ليحتسبها الحكم سيدعدنان 
جزاء  ضربة  السكندري 
معلناً  بنفسه  جامبو  نفذها 
الفوز  وتأكيد  الثاني  الهدف 

في الدقيقة 39.

البسيتين ظهر بصورتين
فريق  خاض  المقابل،  في 
بتشكيلة  المباراة  البسيتين 
عناصره  جميع  ضمت 
الفريق  وظهر  األساسية 
بصورتين مختلفتين، إذ كان 
أفضل في الشوط األول قبل 
واعتمد  الثاني،  في  تراجعه 
الشوط  في  متوازنة  طريقة 
التنظيم  بفضل  األول 
لالعبيه  الجيد  واالنتشار 
وخصوصاً في منطقة وسط 
من  الحد  في  ونجح  الملعب 
الرفاع  فريق  وسط  فعالية 
لعبه  مفاتيح  على  والقبض 
من خالل مهمات بعض العبي 
خط وسطه، فيما اعتمد على 
المنتخب  ثنائي  تحركات 
منصور  هشام  األولمبي 
وانطالقات  غالب  وعيسى 
ــد  راش ــر  ــس األي الظهير 
العمليات  بناء  في  الحوطي 
خاللها  ظهر  التي  الهجومية 

الواعد  الدولي  مهاجمه  فقط 
الوقت  في  الحوسني  سامي 
المهاجم  فيه  ــان  ك ــذي  ال
المحترف  السيراليوني 
عن  غائب  شبه  ــارا  ــام ك
يحسن  ولم  المباراة  جو 
من  العديد  في  التصرف 
عليها  حصل  التي  الكرات 

داخل منطقة الجزاء.
انحصار  ــم  رغ وعــلــى 
منطقة  في  اللعب  غالبية 
البسيتين  أن  إالّ  الوسط 
بعض  خــلــق  ــن  م تمكن 
الرفاع  مرمى  على  الفرص 
انفراد  فرصة  أبرزها  وكان 
حارس  وأبعدها  الحوسني 
الدوسري،  حمد  الــرفــاع  
لهشام  األثمن  الفرصة  ثم 
راشد  له  هيأ  الذي  منصور 
سانحة  كــرة  الــحــوطــي 
الرفاع  مرمى  أمام  للتسجيل 
خارج  سددها  هشام  لكن 
في  غريبة  بطريقة  الملعب 
الدقيقة 44 من الشوط األول.

فقد  الثاني  الشوط  وفي 
في  توازنه  البسيتين  فريق 
الشوط  من  األول  النصف 
الملعب  وســط  خصوصاً 
الذي امتلكه الفريق الرفاعي، 
ثم حاول الفريق العودة إلى 
األول  الهدف  بعد  المباراة 
الوطني  مدربه  وأجــرى 
عدة  الزياني  خليفة  القدير 
تنشيط  أجل  من  تبديالت 
الهجومية  الناحية  وتفعيل 
حسن  بدخول  وخصوصاً 
بجانب  للعب  عبدالعزيز 
محاوالت  لكن  الحوسني 
للزيادة  افتقدت  الفريق 
المقدمة  ــي  ف ــة  ــعــددي ال
فعالية  ظلت  وبالتالي 
غائبة  الفريق  وخطورة 
أغلب فترات الشوط الثاني.

حارس الرفاع يبعد كرة خطيرة من أمام مهاجم البسيتين 
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بثالثية نظيفة وبفضل اإلرسال المؤثر وحوائط الصد 

»الطائرة النصراوية« تبدأ الموسم بنجاح بإطاحتها بالشرقاوية
§ مدينة عيسى - محمد عون

] بدأت »الطائرة النصراوية« موسمها في دوري الدرجة 
حققت  بعدما  جداً  إيجابية  بطريقة  الطائرة  للكرة  األولى 
الشرقي بنتيجة )3/صفر(، في مباراة  الرفاع  االنتصار على 
قدمه  الذي  الثاني  الشوط  باستثناء  النصر  عليها  سيطر 
صده  حوائط  بفضل  جداً  جيدا  فنيا  مستوى  منافسه  فيه 
بالذات. وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع: )16/25، 23/25، 

.)19/25
ويدين النصر بالفضل لهذا الفوز لحوائط الصد واإلرسال 
صانع  عليها  عول  التي  الجماعية  إلى  باإلضافة  المؤثر 

األلعاب عيسى عباس.

اللقاء  مجريات 
الفريقين  من  متكافئة  بداية  األول  الشوط  انطالقة  شهدت 

النقاط في الشق الهجومي تارة،  وذلك بسبب تبادل تحقيق 
في  والهجوم  اإلرسال  مهارة  في  األخطاء  بعض  وارتكاب 

أخرى.
بفضل  األفضلية  أخذ  من  سريعاً  تمكن  النصر  أن  غير 
تنظيم حوائط الصد أمام النيجيري ماثيو الذي كان الالعب 
حسن  برع  إذ  الشرقاوية،  التشكيلة  في  الوحيد  المهاجم 
أمامه كثيراً،  ضاحي وكذلك يونس عبدالكريم وحسن عقيل 

ومعهم أيضاً حسين خلفية. 
أبرز  إبراهيم ويونس  كان صبيح  الدفاعي...  التألق  ومع 
المخلصين هجومياً بالنسبة لصانع األلعاب عيسى عباس، 
فيما عانى الشرقي كثيراً من األخطاء في االستقبال والهجوم 
وكذلك التغطية الدفاعية، ليحسم رفاق حسن ضاحي الشوط 

سريعاً )16/25(.
بداية  السيناريو،  ذات  النصر  واصل  الثاني،  الشوط  في 
قوية بفضل الصد واإلرسال المؤثر الموجه على مركزي )1 

و5( لتعطيل الضربات الهجومية لماثيو )3/7(.
من  النصر  تمكن  بالعودة  الشرقي  محاوالت  رغم  وعلى 
بالنتيجة،  متفوق  وهو  الشوط  من  الثاني  النصف  دخول 
غير أن محمد جعفر وماثيو برزا بشكل الفت جداً في تشكيل 
حوائط الصد أمام حسن ضاحي ويونس عبدالكريم بالذات 
تعديل  من  الشرقي  فريقهم  مكنت  سريعة  انطالقة  يحققوا 

النتيجة )12/12(.
الفريقين  تبادل  مع  التكافؤ  من  مرحلة  في  الشوط  دخل 
األمامية  المنافذ  إغالق  من  الشرقي  تمكن  إذ  النقاط،  تحقيق 
لضربات حسن ضاحي وفشل بإيقافها من المناطق الخلفية، 
المرات إال أن  الهجوم في بعض  وعلى رغم نجاح ماثيو في 
بعدها  لينجح  حالة  من  بأكثر  إيقافه  في  نجح  النصر  دفاع 
خليفة  حسين  ومعهما  عبدالكريم  ويونس  إبراهيم  صبيح 

في تحويلها لنقاط متتالية )18/22(.
مع  النتيجة  تقليص  في  تدريجياً  ونجح  اجتهد  الشرقي 

وسبق  أخرى  مرة  جعفر  محمد  بقيادة  الصد  حوائط  تألق 
إال ن يونس عبدالكريم  إرسال مؤثر من محمد عبداهلل،  ذلك 
برز في النقاط األخيرة ومعه صبيح إبراهيم ليحسم الشوط 

للنصراوية )23/25(.
اإلرسال  بفضل  بقوة  الشرقي  بدأ  الثالث،  الشوط  في 
لدى  الهجومي  التخليص  وغياب  عبداهلل  لمحمد  المؤثر 
النصر، إال أن كتيبة حسن علي رجعت سريعاً بفضل إرسال 
في  وصبيح  ضاحي  ونجاح  عبدالكريم  يونس  من  مؤثر 

تنفيذ حوائط الصد أمام ماثيو وعباس أحمد )6/6(.
المؤثر  بإرساله  مستمراً  القوي  اندفاعه  النصر  واصل 
ليحقق  الشرقي  مفاتيح  أبرز  أمام  صده  حوائط  وتنظيم 
لدى  األداء  مستوى  في  كبير  هبوط  وسط  متتالية  نقاطا 
في  ورفاقه  ضاحي  حسن  مأمورية  سهل  ما  ورفاقه،  ماثيو 
حسم الشوط بسهولة )19/25(. أدار اللقاء طاقم دولي مكون 

من جعفر المعلم وراشد جابر.

ضربة ساحقة سريعة لالعب النصر من مركز ثالثةضربة ساحقة من محترف الشرقي تمر من حائط الصد النصراوي

اعتبر المحرق فائزًا... طائرة »الغزال« تتخلف عن الحضور

اليوم ختام الجولة األولى من »أولى الطائرة«

لقاء مرتقب بين داركليب والنجمة... وآخر بين األهلي والبسيتين

المباراة  حضور  عن  البحرين  نادي  تخلف   [
درجته  في  الطائرة  الكرة  لموسم  االفتتاحية 
األولى كما كان متوقعاً لدى الكثيرين، وخصوصاً 
لم  والالعبين  اإلدارة  بين  الحاصلة  اإلشكاالت  أن 

يتم حسمها حتى اآلن.
المسابقة في يومها  على  أثر سلباً  التخلف  هذا 
القرارات  أهم  يترقبون  المراقبين  وجعل  األول، 
التي ستصدر من بيت »طائرة الغزال« إثر ذلك، إذ 
المباريات  الغياب في  يتكرر هذا  أن  هناك تخوف 
المقبلة مما سيجعل شكل المسابقة بعيدا نوعاً ما 

عن المثالية المنتظرة.
القانوني  الوقت  انتهاء  وبعد  المباراة  طاقم 
)3/صفر(  بنتيجة  فائزاً  المحرق  فريق  اعتبر 

وبنتائج أشواط )25/صفر( في جميعها. 
المنافس  الفريق  غياب  المرباطي  واستغل 
وخاص حصة تدريبية عبارة عن تقسيمه كما فعل 
البحرين  طائرة  اعتذرت  عندما  تقريباً  شهر  قبل 

رسمياً عن عدم المشاركة في كأس االتحاد.
العجالن  جاسم  البحرين  مدرب  قال  جهته،  من 

التزام  بعد  وخصوصاً  حصل  ما  يتوقع  لم  أنه 
الالعبين في الحصص التدريبية األخيرة، وأضاف 
»المفاجأة بالنسبة إلي كانت عدم حسم هذا الملف 

مع الالعبين ولهذا السبب لم يحضروا للمباراة«.

وتابع قائال: »سأجلس مع اإلدارة خالل اليومين 
غير  من  ألنه  التطورات،  آخر  لمعرفة  المقبلين 
المباريات  النوح في  المعقول االستمرار على هذا 

المقبلة«.

إداري المحرق يقوم بتسجيل الالعبين قبل إنهاء المباراة الرسمية 

هرونة يدافع رسميًا عن ألوان »الدار« من جديد
في  الطائرة  الكرة  جهاز  رئيس  ذكر   [
لـ«الوسط  صالح  عباس  داركليب  نــادي 
األول  الوطني  منتخبنا  العب  أن  الرياضي« 
ألوان  الموسم عن  هذا  أيمن هرونة سيدافع 
ناديه داركليب، وذلك بعد موسمين قضاهما 
مع المحرق وحقق معه الكثير من االنجازات.
قوة  ستشكل  الدار  ألبناء  هرونة  عودة 
أفضل  لتقديم  يسعى  الذي  للفريق  إضافية 
في  األول  للتتويج  يصل  حتى  مستوياتهم 
في  يكون حاضراً  أن  المتوقع  تاريخه. ومن 
ومشاركته  النجمة  ضد  اليوم  األول  اللقاء 
يقوده  الذي  الفني  الجهاز  بقرار  مرهونة 
الرابع  المدرب الوطني إبراهيم علي للموسم 

على التوالي.
مركزه  يعتبر  الذي  هرونة  أيمن  أن  يذكر 
اللعب  أيضًا  بإمكانه  الحر  الالعب  الرئيسي 

في مركز )2(.

أيمن هرونة

داركليب والنصر يتأهالن لنهائي دوري الصغار للطائرة
داركليب  فريقا  تأهل   [
المباراة  ــى  إل والنصر 
الصغار  لــدوري  النهائية 
هزما  بعدما  الطائرة  للكرة 
والمحرق  صالح  النبيه 
الــدور  في  التوالي  على 
ليواصال  النهائي  نصف 
في  المتتالية  انتصاراتهما 
الدوري، إذ ستقام المباراة 
النهائية يوم الثلثاء المقبل.

فوز داركليب كان سهاًل 
الشوطين  في  فاز  أن  بعد 
 .)19/25  ،11/25( بنتيجة 
في  الكبير  الفوز  بعد  إذ 
فضل  األول  الــشــوط 
فيكتور  األوكراني  المدرب 
فرصة  العبيه  بقية  إعطاء 
الشوط  فــي  المشاركة 
الثاني وفيه قدم العبو النبيه 
من  أفضل  مستوى  صالح 
طاقم  المباراة  أدار  األول. 
حجاب  يعقوب  من  مكون 

وخالد الشوملي.
الثانية،  المباراة  وفي 
مستحقًا  النصر  فوز  جاء 
في  بعيد  من  عاد  أن  بعد 
كان  إذ  األول،  الــشــوط 
لصالح  يسير  ــشــوط  ال
متفوقا  كان  الذي  المحرق 
لكن   ،)15/19( بالنتيجة 
النصر  لدى  إلرسال  قوة 

النتيجة  قلب  في  ساهمت 
وفي  الــشــوط،  وتحقيق 
سيطرت  الثاني  الشوط 
عليه  سلمان  محمد  كتيبة 

وحققت بكل سهولة. 

شوطي  نتيجة  وجــاءت 
 ،19/25( بــواقــع:  اللقاء 
طاقم  اللقاء  أدار   .)14/25
الشوملي  خالد  من  مكون 

ويعقوب حجاب.

من لقاء النصر والمحرق

الجولة  منافسات  اليوم  تختتم   [
األولى  الدرجة  دوري  من  األولــى 
إذ  لقاءين،  بإقامة  الطائرة  للكرة 
سيلعب في األول النجمة مع داركليب 
ويليه  مساًء،   )6( الساعة  عند 
األهلي  بين  آخر  قوي  لقاء  مباشرًة 
صالة  وستحتضن  والبسيتين. 

اتحاد الطائرة هاتين المباراتين.
النجمة × داركليب

أمسية  في  ــى  األول المواجهة 
التفوق  تأكيد  شعار  ستحمل  اليوم 
البطولة  في  انتصاره  بعد  للنجمة 
داركليب  سيرفع  فيما  التنشيطية، 
التفوق  وتأكيد  الدين  رد  شعار 
في  منافسه  على  الفريق  حقق  الذي 
مسابقة الدوري في األعوام األخيرة. 
في  جيد  بأداء  ظهر  الذي  النجمة، 
مستواه  لرفع  سيسعى  التنشيطية 
أكثر وأكثر حتى يقدم مباراة كبيرة 
البداية  منذ  الفوز  لتحقيق  تؤهله 
مرتفعة  المعنويات  تكون  حتى 
المقبلة،  للمباريات  العبيه  لدى 
هذا  كبيرة  طموحاته  أن  وخصوصاً 

الموسم.
جيداً  كان  الــذي  داركليب،  أما 
لقاء  باستثناء  االتحاد  كأس  طوال 
أن  فسيحاول  المربع،  في  النجمة 
حتى  المباراة  على  يفرض سيطرته 
يجعله  مهم  فوز  تحقيق  من  يتمكن 

مع األندية المتنافسة منذ البداية. إذ 
عامين  منذ  مرة  معه ألول  سيشارك 

العب المنتخب أيمن هرونة.
داوود  هشام  النجمة  ــدرب  م
سيلعب بتشكيلة مكونه من: )محمود 
جاسم في صناعة األلعاب، والثنائي 
في  عباس  محمد  مع  جعفر  حسن 
مركز )3(، وسيشغل محمد عبداألمير 
المالود  إبراهيم  والثنائي   ،)2( مركز 
وخليل عبدالنبي مركز )4(، والالعب 

الحر علي حسين(.
علي،  إبراهيم  داركليب  مدرب  أما 
مركز  في  حسن  بمحمود  فسيلعب 

اإلعداد، والثنائي أمين محمد مع علي 
وسيشغل   ،)4( مركز  في  عبدالواحد 
والثنائي   ،)2( مركز  إبراهيم  علي 
مركز  إبراهيم  ومحمد  عبداهلل  ميرزا 

)3(، والالعب الحر علي خير اهلل(.
األهلي × البسيتين

اليوم،  بأمسية  الثانية  المواجهة 
ألنهما  األخــرى،  هي  قوية  ستكون 
يحققا  حتى  الفوز  تحقيق  يريدان 
فريق  على  والفوز  إيجابية،  انطالقة 
منافس من شأنه أن يعزز المعنويات 

لدى أٍي منهما.
صفوفهم  عززوا  الذين  األهالوية 

أنه  يعلمون  الالعبين  من  بالكثير 
بقوة حتى  البدء  جداً  الضروري  من 
الماضي،  العام  سيناريو  يتكرر  ال 
حاضرة  المهزوزة  البداية  كانت  إذ 

لتطيح بالمدرب دراغان آنذاك.
شكله  تغير  الذي  البسيتين  فيما 
على  العبين   4 عنه  سيغيب  كثيراً 
يشكلون  كانوا  الذين  من  األقــل 
األول  القسم  في  األساسي  التشكيل 
رغم  أنه  فيعلم  الماضي،  العام  من 
فنية  مستويات  بتقديم  مطالب  ذلك 
في  عطاءه  أن  وخصوصاً  كبيرة 
وخصوصاً  إيجابياً  كان  التنشيطية 

في المباراة الثانية.
بورويس  محمد  األهالوية  مدرب 
سيلعب بحسين متروك في صناعة 
إبراهيم مع ناصر  األلعاب، وصادق 
صالح في مركز )4(، وسيشغل مركز 
أوليفر  والثنائي  مدن،  محمد   )2(
 ،)3( مركز  في  الصيرفي  علي  مع 

والالعب الحر يونس بورويس.
أما مدرب البسيتين محمد الشيخ 
فتشكيلته من المتوقع أن تتكون من 
في  الفردان(  )محمد  الذوادي  محمد 
اإلعداد، ونايف محمد مع دي سيزار 
في مركز )4(، وحسين عبدالقهار في 
مركز )2(، وسيشغل مركز )3( أحمد 
حمد مع حسين مهدي، والالعب الحر 

جابر عبداهلل.

من لقاء سابق بين األهلي والبسيتين
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الليلة البروفة األخيرة والسحب على جوائز »البحرين الرياضية«

ناصر بن حمد يعتمد 60 ألف دينار جوائز للفرق المشاركة

البطولة على  الفائز بلقب  الفريق  وسيحصل 
مبلغ 15 ألف دينار بدال من مبلغ 12 ألف دينار 
البطولة  في  الفائز  الفريق  عليها  حصل  التي 
المركز  صاحب  الفرق  سيحصل  كما  الماضية، 
الثاني على مبلغ 10 آالف دينار بدال من مبلغ 
في  الفريق  عليها  حصل  التي  دينار  آالف   8

البطولة السابقة. 
كما سيحصل الفريقان اللذان خرجا من الدور 
قبل النهائي من البطولة على مبلغ 7 آالف دينار 
ستحصل  بينما  فريق،  لكل  دينار   3500 بواقع 
والبالغ  الثاني  الدور  إلى  تأهلت  التي  الفرق 
عددها 8 فرق على مبلغ 10 آالف دينار بواقع 
الفريق  ستحصل  فيما  فريق،  لكل  دينار   2500
التي شاركت في البطولة ولم يحالفها الحظ في 
مبلغ  على  البطولة  من  التمهيدي  الدور  اجتياز 

12 ألف دينار بواقع 1500 دينار لكل فريق. 
 1500 مبلغ  ناصر  الشيخ  سمو  اعتمد  كما 
و1500  النظيف  اللعب  صاحب  للفريق  دينار 
و1500  العب  ألفضل  و1500  البطولة  لهداف 

ألفضل حارس. 
ناصر  الشيخ  سمو  أكد  المناسبة،  وبهذه 
الفرق  عليها  ستحصل  التي  الجوائز  رفع  أن 
الدعم  إطار  ضمن  يأتي  البطولة  في  المشاركة 
على  حملت  والتي  المشاركة  للفرق  الكبير 
عاتقها مسألة إثراء البطولة من الناحية الفنية، 
على  الشديد  الحرص  ذاته  الوقت  في  مؤكدا 
إلى هذه  الدعم والمساندة  توفير جميع أشكال 
الفرق تعاقدت مع العديد من الالعبين واألجهزة 

الفنية واإلدارية. 
االرتفاع  أن  إلى  ناصر  الشيخ  سمو  وأشار 
ساهم  للبطولة  الراعية  الشركات  في  الملحوظ 
المشاركة  للفرق  المقدم  الدعم  حجم  زيادة  في 
تحصل  التي  المبالغ  رفع  تم  إذ  البطولة،  في 
تقديم  على  لتشجيعها  المشاركة  الفرق  عليها 
أفضل المستويات التي تثري البطولة، مؤكدا أن 
كل ما ازدادت الشركات الراغبة للبطولة سنعمل 
المشاركة  للفرق  المقدمة  المبالغ  زيادة  على 

والمساهمة في دعمها. 
كبيرا  موقعا  اكتسبت  البطولة  أن  وأضاف 
لها  لما  المنطقة  في  تقام  التي  البطوالت  بين 

في  التميز  إلى  نظرا  عارمة  شعبية  من 
المستويات  وتقديم  التنظيم 

الفنية التي أثرت البطولة، 
البطولة  أن  مــؤكــدا 

المقبلة ستشهد المزيد 
والتي  المفاجآت  من 

أن  خاللها  من  نأمل 
استحسان  تنال 

المشاركة  الفرق 
هير  لجما ا و

الرياضية.
ى  تجر و

فـــــــي 

األخيرة  البروفة  اليوم  مساء  من   5:30 الساعة 
للنهائي وذلك باستاد البحرين الوطني بحضور 
الختام  حفل  لجنة  وبرئيس  األطــراف  جميع 
وليد القاسمي وبإشراف مدير المكتب اإلعالمي 
وأعضاء  الصالحي  توفيق  المعلومات  ومركز 

اللجنة المنظمة

 السحب على الجوائز الكبرى
الكبرى  الجوائز  على  اليوم  مساء  تسحب 
الذي   )5 ناصر  )سوالف  لبرنامج  المخصصة 
في  الرياضية"  "البحرين  قناة  على  يعرض 
مباشرة،  الهواء  وعلى  مساء   9:00 الساعة 
وستكون حلقة الليلة هي األخيرة من البرنامج 
الختامي  المهرجان  على  الضوء  يسلط  الذي 
للقاء القمة المرتقبة بين فريقي الزلزال والفخار 
البحرين  استاد  على  )االثنين(  غدا  المقررة 

الوطني في الساعة 5:30 مساء.
سيتم  بأنه  األشــراف  عبدالعزيز  وصرح 
وهي  الجوائز  على  السحب  البرنامج  خالل 
قطعة أرض في ضواحي لندن مقدمة من شركة 
أرسنال  مباراة  حضور  وتذكرة  كو  آند  آيمون 
الثالثة  الكبرى  والجائزة  يونايتد،  ومانشستر 
شركة  من  مقدمة  كيا  سيارة  عن  عبارة  هي 

مونتريال للسيارات.
بإمكان  ــه  ــأن ب وأضــــاف 

الجماهير ومشاهدي القناة 
البرنامج  في  المشاركة 

التواصل  خــالل  من 
ــر الــبــرنــامــج  ــب ع
رسائل  وإرســـال 

قصيرة  نصية 
عــلــى األرقـــام 
الــمــخــصــصــة 
شركات  من  لكل 
الثالثة  االتصال 

وزين  بتلكو  وهي 
وستظهر  وفيفا، 
على  ـــــام  األرق

شاشة القناة 

الرياضية قبل انطالقة البرنامج بساعات.

 إبراهيم: "ناصر 5" مكان الكتشاف المواهب
مونتريال  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأشار  
بطولة  أن  إلى  الشيخ  إبراهيم  للسيارات 
الجماهيري  بالحضور  عادة  تتميز   )5 )ناصر 
قبل  من  والمتواصلة  الدائمة  والمتابعة  الغفير 
على  حرصا  القدم،  كرة  برياضة  المهتمين  كل 
متابعة مستويات فنية كبيرة لذلك فإن البطولة 
في  المهمة  الشبابية  التجمعات  من  واحدة  تعد 
القدم، مقدما شكره وتقديره  مجال رياضة كرة 
مونتريال  أن  مؤكدا  ناصر،  الشيخ  سمو  إلى 
وسياسة  المجتمعية  الخدمة  في  دائم  شريك 
درة البحرين في تقديم الدعم والتعاون للشباب 

البحريني.

 شيرازي: ماضون في الرعاية
حسين  ــد  أك جانبه،  مــن 
شركة  سياسة  أن  شيرازي 
للمجوهرات  البحرين  مركز 
المسئولية  بحس  والتزامها 
االجتماعية وبرامجه الخاصة 
التي  اإلستراتيجية  بحسب 
وضعها إدارة الشركة لتكون 
الخدمة  من  رئيسيا  جزءا 
والمسئولية  المجتمعية 
االستثمار  مع  االجتماعية 
مركز  أن  موضحا  االجتماعي، 
للمجوهرات مع رعايته  البحرين 
البطولة جاءت من خالل  منافسات 
إيمانها الكبير بالدور الفعال 
به  تقوم  الذي 

الجماهيرية  بالمتابعة  تحظى  التي  البطولة 
في نسخها  الكبير  النجاح  والتي القت  الواسعة 
منافسات  مع  ولتتواصل  الماضية،  األربــع 
كبير  عدد  حرص  عن  فضال  الخامسة،  النسخة 
هذه  في  يشارك  الذي  البحريني  الشباب  من 
عالم  في  مواهبه  إبراز  على  ويحرص  البطولة 

كرة القدم.

 جواهري: البطولة ناجحة
لشركة  التنفيذي  الرئيس  عّبر   جهته،  من 
عن  جواهري  عبدالرحمن  البتروكيماويات 
تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ 
كان  والتي  البحرينية  الرياضة  أجل  من  ناصر 
لها أبلغ األثر في تحقيق ابطال البحرين الكثير 
أن  مؤكدا  المشرفة،  الرياضية  اإلنجازات  من 
والكفاءة  اإلداريــة  الخبرة  من  يمتلك  سموه 
من  المزيد  نحو  البحرينية  الرياضة  لقيادة 
التقدم والرقي على مختلف األصعدة، مؤكدا أن 
واالعتزاز  بالفخر  البتروكيماويات تشعر  إدارة 
الشيخ  برامج ونشاطات سمو  التعاون مع  في 
كل  تقديم  على  الشركة  تحرص  إذ  ناصر، 
للشباب  تنظم  التي  للفعاليات  والرعاية  الدعم 
والتي  الوطن  هذا  عماد  يعد  الذي  والبحريني 
تهدف إلى جمع ولم الشباب البحريني في مكان 
في  والنجاح  االستمرار  للبطولة  متمنيا  واحد، 

السنوات المقبلة.

جمعة: العبونا جاهزون للقاء الختامي 
جمعة  عبدالرحمن  الفخار  فريق  مدير  أكد 
في  البطولة  في  الختامي  للقاء  فريقه  جاهزية 
على  غدٍ  يوم  ستقام  التي  الخامسة  نسختها 

استاد البحرين الوطني.
مشوارنا  في  جيدة  بداية  "بدأنا  جمعة:  وقال 
طيبة  مستويات  العبونا  وأظهر  البطولة،  في 
الجيد  اإلعداد  ولعل  نفسه،  الوقت  في  وقوية 
وعدم  السابقة  الفترة  في  الفريق  به  قام  الذي 
التوقف عن تنظيم اللقاءات الودية والتدريبات 
المتواصلة لعب دوراً كبيراً في جعل الالعبين في 
مستوى لياقة بدنية مرتفع لحد كبير وجاهزية 
ساهمت كلها في تفوق نتائجنا ووصولنا للدور 
البحرين  درة  فريق  على  فوزنا  وبعد  الختامي، 
على  والجديدة  القوية  الفرق  أحد  يعتبر  الذي 
يومين  راحة  الالعبين  إعطاء  قررنا  البطولة 
ونبدأ االستعداد مجدداً من يوم الجمعة الماضي 
الفنية  األمور  من  الكثير  على  خاللها  وركزنا 
المباراة  في  لقاءنا  ولعل  الفرص،  واستغالل 
فهذا  قويا،  الزلزال سيكون  فريق  أمام  الختامية 
ظهرت  والتي  المتميزة  الفرق  أحد  هو  الفريق 
من  مميزة  مجموعة  يجمع  فهو  قوي  بمستوى 
لهذا  جاهزون  نفسه  الوقت  في  لكننا  الالعبين، 
عازمون  والعبونا  لدينا  ما  كل  وسنقدم  اللقاء 
على تحقيق الفوز وسنسعى للتسجيل المبكر".

الشيخ  سمو  توجيهات  "إن  جمعة  وأضاف 
اللقاء  في  رياضي  مهرجان  بإقامة  ناصر 
من  جميلة  ولفتة  نوعية  إضافة  الختامي 
سموه، ما سيساهم في زيادة عنصر اإلثارة 
على  وأنا  الجماهير،  وسيجذب  والحماس 
غدٍ  يوم  الوطني  االستاد  بأن  تامة  ثقة 
ألن  الجماهير،  من  بالكامل  سيمتلئ 
من  الملعب  في  ينتظرهم  الكثير  هناك 
مفاجآت كثير وجوائز مغرية، وكل هذا 

وإنجاحها،  بالبطولة  سموه  اهتمام  سببه  كان 
المؤسسات  قبل  من  والرعاة  الدعم  وجود  كما 
والشركات والتغطية اإلعالمية المتميزة من قبل 

مختلف وسائل الصحافة واإلعالم".

 الدخيل: عدم االستهانة

 بالخصم جعلنا نصل للنهائي
أن  الدخيل  أحمد  الزلزال  فريق  العب  أكد 
جمعتهم  التي  المباراة  في  فوزهم  أسباب  من 
ضمن  الثانية  المباراة  في  فيكتوريوس  أمام 
منافسات قبل نهائي بطولة )ناصر ٥( هو عدم 
مجريات  طوال  واحترامه  بالخصم  االستهانة 

المباراة.
انتهت  األولى  المباراة  أن  الدخيل  وأوضح 
بنتيجة التعادل السلبي فيما بينهما، مشيراً إلى 
المباراة  هذه  في  بقوة  الدخول  الى  عمدوا  أنهم 
على  كثيراً  أثرا  اللياقة  وعامل  اإلصابات  وأن 

الفريق في هذه المباراة.
يستحق  الفريقين  كال  إن  الدخيل  وقــال 
في  أنه  مؤكداً  النهائية،  المباراة  إلى  الوصول 
إلى  سيصل  واحد  فريق  هناك  المباراة  نهاية 
نصيبهم  من  التوفيق  وكان  النهائية  المباراة 

خالل هذه المواجهة.
مباراة  في  االنتصار  جو  أن  الدخيل  وأكد 
الذكريات عندما كان العباً  له  أعاد  النهائي  قبل 
أن روح  إلى  المحرق، مشيراً  في صفوف فريق 
البطولة  في  مشوارهم  خالل  والتألق  الفريق 

جعلهم يصلون للمباراة النهائية.

المشخص: التوفيق 

كان حليفنا أمام فيكتوريوس
المشخص  الزلزال محمود  مدرب  قال مساعد 
قبل  مباراة  في  الفريق  حليف  كان  التوفيق  أن 

نهائي والتي جمعتهم أمام فيكتوريوس.
الفريق  وأضاف المشخص أن بعض عناصر 
مفاجأة  هناك  إن  قالوا  بالتلفزيون  لقائهم  خالل 
وتمكنوا  النهائي  قبل  مباراة  خالل  سيحققونها 

من تحقيق االنتصار.
كبيرة  مباراة  قدم  فيكتوريوس  أن  وأكد 
التوفيق  في  صعوبة  الزلزال  وواجه  أمامهم 
في  أوفر  وحظ  التوفيق  لهم  متمنياً  عليهم، 

البطولة المقبلة.
وتحدث المشخص أن المباراة النهائية والتي 
الخصم  أن  إلى  مشيراً  الفخار،  أمام  ستكون 
أن  مضيفاً  المباراة،  هذه  في  سهاًل  يكون  لن 
خبرة فريقه ستفيدهم كثيراً خالل هذه المواجهة 
وخصوصاً في ظل األداء الباهر الذي ظهر عليه 

الفريق ضمن منافسات البطولة.
مباراة  وقدمنا  يحالفنا  لم  الحظ  الكواري: 

كبيرة
الكواري  فيكتوريوس غازي  فريق  قال العب 
نهائي  قبل  مباراة  في  يحالفهم  لم  الحظ  إن 
البطولة على رغم أن الفريق قدم مباراة كبيرة 
نهائي  نصف  في  األولى  المواجهة  عكس  على 

البطولة.
وأوضح أن الزلزال لعب مباراة تكتيكية وقدم 
شوطا أول جيدا خالل هذه المباراة، مشيرا إلى 
مجريات  على  السيطرة  من  تمكن  فريقه  أن 
اعتمد  فيما  بينهما  المواجهة  من  الثاني  الشوط 

خصمهم على الكرات المرتدة.

§ عوالي - المكتب اإلعالمي

األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  اعتمد   [
للفرق  دينار  ألف   60 مبلغ  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية 
ستختم  والتي   )5 )ناصر  القدم  لكرة  حمد  بن  ناصر  بطولة  في  المشاركة 

فعالياتها بإقامة المباراة النهائية غدا )االثنين(. 

ناصر بن حمد

... ويستقبل حسين شيرازيناصر بن حمد مستقباًل عبدالرحمن جواهري
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استعاد روحه متأخرًا... ومحمد حسن يسطع مجددًا

المنامة يخرج من عنق الزجاجة أمام المدينة

مبارياته  أفضل  حسن  محمد  وقدم 
في  تألق  أن  بعد  الجميل  الزمن  معيدا 
 6 محققا  أيضا  الدفاع  وفي  التسجيل 
في  رقما صعبا  وكان  دفاعية  متابعات 

المباراة.
لفريق  معنويا  األمس  فوز  وكان 
الجولة  في  خسارته  بعد  المنامة 
وتغيير  سترة  فريق  أمام  السابقة 
وإيكال  سلمان  أحمد  الوطني  مدربه 
نجاة  أحمد  المؤقت  للمدرب  المهمة 
أمام مدينة  األول  القسم  فيما تبقى من 
الجولة  في  الحالة  وأمام  أمس  عيسى 

المقبلة.
للمنامة  السادس  الفوز  هو  وهذا 
ليصبح  هزائم   3 مقابل  البطولة  في 
تعرض  حين  في  نقطة،   15 رصيده 
السادسة  لخسارته  المدينة  فريق 
رصيده  ليصبح  انتصارات   3 مقابل 

12 نقطة.
أفضل  من  ــدة  واح المدينة  وقــدم 
العبيه  لمعظم  تألق  ظل  في  مبارياته 
التقدم  من  الثالثة  الفترة  في  ليتمكن 
بفارق وصل إلى 17 نقطة قبل أن ينهي 
النتيجة  في  متقدم  وهو  الثالث  الربع 
بعيد  من  عاد  المنامة  أن  إال   63/52
التي لعب بها  القتالية  الروح  من خالل 
الفريق إلى جانب التكتيك الذي اعتمده 
بالضغط  نجاة  أحمد  الفريق  مدرب 
على محترف المدينة المتألق األميركي 
عطل  ما  وهو  العب  من  بأكثر  غاالوي 

كثيرا من قدرة المدينة التسجيلية.
وغاب عن صفوف المدينة في مباراة 
األمس العب الفريق المخضرم إبراهيم 
وجوده  وكان  اإلصابة  بسبب  الخباز 
للخبرة  نظرا  األخير  الربع  في  مهما 

الوقت  في  بها،  يتمتع  التي  الكبيرة 
أحمد  الفريق  مدرب  فيه  تواجد  الذي 
للعقوبة  نظرا  المدرجات  في  سلمان 
واحدة  لمباراة  باإليقاف  يقضيها  التي 
بعد استبعاده في المباراة األخيرة ضد 
الحالة على اثر احتجاجه على التحكيم.
الالعب  المنامة  جانب  من  وتألق 
 20 تسجيل  من  بتمكنه  حسن  محمد 
الحاسمتين  النقطتين  منها  نقطة 
أفضل  مقدما  النهاية  من  ثوان   5 قبل 
مبارياته في هذا الموسم حتى اآلن، في 
الفريق  الوقت الذي سجل فيه محترف 
نقطة،   24 رايس  داريوس  األميركي 
ومحمد حسين 15 نقطة وجاسم محمد 

7 نقاط.
في حين برز من جانب مدينة عيسى 
غاالوي  األميركي  الفريق  محترف 
فريقه  نجم  وكان  نقطة   30 بتسجيله 
نقطة،   15 جناحي  وأحمد  المباراة،  في 
وجالل أكبر 15 نقطة وناصر الجمري 

9 نقاط.
المباراة  في  المدينة  بداية  وكانت 
في  الفوز  من  الفريق  تمكن  إذ  قوية 
الفريق  ليواصل   ،19/15 األول  الربع 
أيضا  الثاني  الربع  في  ويفوز  تفوقه 
23/20، وفي الربع الثالث كذلك 21/17 
وتمكن  بعيد  من  عاد  المنامة  أن  إال 
 29/16 األخير  الربع  في  الفوز  من 
ومحمد  حسن  محمد  تألق  ظل  في 
األميركي  والمحترف  »كمبس«  حسين 

داريوس.
بإدخال  نجاة  المنامة  مدرب  وغامر 
االحتياطيين  العبيه  من  كبير  عدد 
تغيير  في  كبير  دور  لهم  كان  والذين 
مجريات المباراة سواء باألداء الدفاعي 

عمران  وخصوصا  الهجومي  أو 
عبدالرضا الذي سجل 4 نقاط.

احتجاج على التحكيم
وبعد نهاية المباراة يوم أمس احتج 
العبو المدينة والمدرب المساعد سمير 
قاهري بقوة على طاقم التحكيم المكون 

من حسن أحمد وسعيد عمران ويونس 
القرارات  بعض  اثــر  على  جناحي 

التحكيمية المثيرة للجدل.
التوالي  على  الثانية  المباراة  وهذه 
قرارات  على  المدينة  فيها  يحتج  التي 
الجولة  الفريق في  الحكام بعد خسارة 
فيها  أدت  والتي  الحالة  أمام  السابقة 

أحمد سلمان  الفريق  احتجاجات مدرب 
عن  وغيابه  الملعب  من  استبعاده  إلى 

مباراة األمس.

عودة نوح نجف
إداري  عودة  األمس  مباراة  شهدت 
نوح  السابق  الالعب  المنامة  فريق 

ابتعاد  بعد  الفريق  صفوف  إلى  نجف 
منذ بداية الموسم الجاري.

الفريق  مع  أمس  يوم  نجف  وتواجد 
في  األولى  للمرة  االحتياط  دكة  على 
بعد  نجاة  أحمد  المدرب  تواجد  ظل 
إعفاء المدرب سلمان رمضان من مهمة 

تدريب الفريق.

§ أم الحصم - محمد عباس

] سجل محمد حسن نقطتين حاسمتين قبل 3 ثوان من النهاية 
قاد بها فريقه المنامة لتحقيق فوز معنوي مهم خرج به من عنق 
بنتيجة 79/81 بعد مباراة غاية في  الزجاجة على مدينة عيسى 

الصعوبة.

العبو منتخبنا بطل العرب يثمنون المكرمة الملكية

البوعينين: اعتدنا تقدير اإلنجازات... اللطيف: التكريم يرفع معنوياتنا
القدم الرفاع - اتحاد كرة   §

منتخبنا  العبو  قدم   [
الشكر  القدم  لكرة  الوطني 
مكرمته  على  البالد  لعاهل 
اإلنجاز  بمناسبة  السخية 
في  للمنتخب  الــذهــبــي 
العربية  األلــعــاب  دورة 
الدوحة،  في  أقيمت  التي 
مساء  توزيعها  تم  والتي 
في  الالعبين  على  الجمعة 
من  البحرينية  الكرة  بيت 
االتحاد  رئيس  نائب  قبل 
الشيخ علي  الفنية  للشئون 
بن خليفة آل خليفة، وأكدوا 
بأن هذه المكارم التي ينعم 
الرياضيين  العاهل على  بها 
ألنه  المألوفة،  األمور  من 
الكروية،  اإلنجازات  يقدر 
لالعبين  حافزا  وستكون 
من  ــد  ــزي ــم ال لتحقيق 
الدورات  في  االنتصارات 

المقبلة. والبطوالت 
مجلس  عضو  قــال  فقد 
علي  االتـــحـــاد  إدارة 
ال  الملك  بأن  البوعينين 
في  الالعبين  على  يقصر 
الرياضية  األلعاب  مختلف 
تؤديه  الذي  الدور  ويقدر 
البطوالت  في  منتخباتنا 
يأمر  وحين  المختلفة، 
فهي  المكرمة  بهذه  العاهل 
في  لالعبين  حافزا  تمثل 
وتعطيهم  القادمة  البطوالت 
المرة  ليست  وهي  دافعا، 
فقد  األخيرة،  وال  ــى  األول
العبي  على  أنعم  أن  سبق 
مادية  بمزايا  المنتخب 
وحدات  قدم  أنه  كما  كثيرة، 
فترة  في  لالعبين  سكنية 
أن  يعني  ــذا  وه سابقة، 
هذه  تقدر  الحكيمة  القيادة 

الدوام. اإلنجازات على 
ـــاف »لــقــد رأيــت  وأض
وجوه  على  الفرح  عالمات 

عن  عبروا  الذين  الالعبين، 
هذه  على  للعاهل  امتنانهم 
كالعبين  وهــم  المكرمة، 
اإلنــجــازات  أن  يعرفون 
تحظى  دائما  يتأتى  الكبيرة 
قبل  من  خــاص  باهتمام 
أنها  وباعتقادي  الدولة، 
في  لالعبين  حافز  خير 
لنا  والتي  المقبلة  الفترة 

كثيرة«. استحقاقات  فيها 
الالعب  عّبر  جانبه،  من 
للملك  شكره  عن  راكع  حمد 
السخية  مكرمته  على 
تقدير  بأنها  واعتبرها 
ــذي  ال الكبير  لــإنــجــاز 
الدورة  في  المنتخب  سجله 
التقدير  هذا  وأن  العربية، 
على  عليه  عودنا  والــذي 
مثاال  يكون  أن  نأمل  الدوام 
الشركات  قبل  من  يحتذى 
والتي  المملكة  في  العاملة 
دور  لها  يكون  أن  يفترض 

الرياضة  دعم  في  ريادي 
خصوصاً،  القدم  ــرة  وك
الشركات  هذه  أن  وبالذات 
سنوية  فوائد  على  تحصل 
توجه  أن  ويفترض  كبيرة، 
الفوائد  ــذه  ه مــن  ــزءا  ج
الشبابية  الحركة  لخدمة 

والرياضية.
الملك  نعاهد  إننا  وقال 
اإلنجازات  من  المزيد  على 
في  المقبلة  البطوالت  وأن 
المنتخب  أداء  تطور  ظل 
على  برهان  خير  ستكون 

ذلك.

اللطيف: التكريم ليس بغريب

ــب الــهــدف  ــاح أمـــا ص
العرب  لذهبية  التاريخي 
إسماعيل عبداللطيف أن هذا 
التكريم ليس بالغريب على 
الرشيدة،  والقيادة  الملك 

فقد عودنا دائما على تقدير 
الذين  اإلنجازات  أصحاب 
البطوالت  في  سجلوها 
البحرين،  فيها  التي شاركت 
أن  كالعبين  فخرا  ويكفينا 
نتشرف بالسالم على الملك 
نصائحه  إلى  واالستماع 
وأن  السديدة،  وتوجيهاته 
كالعبين  لنا  العاهل  مكرمة 
أن  يؤكد  وقع طيب  لها  كان 
أبنائها  الدولة ال تبخل على 

الدائم. بالعطاء 
ــل  ــي ــاع ــم ـــــال إس وق
اإلنجازات  إن  عبداللطيف 
الدولة  علم  ترفع  التي 
المحافل  شتى  في  عاليا 
في  الفرح  تثير  الرياضية 
وطبعا  المواطنين،  نفوس 
إلى  الشكر  نوجه  كالعبين 
الملك على ما أنعم به علينا 
تكون  أن  من مكرمة، ونأمل 
الفترة  في  أكبر  اإلنجازات 

المقبلة.
الصاعد  الالعب  قال  فيما 
مكرمة  أن  الهزاع  عبداهلل 
رعاية  عن  تعبر  الملك 
اإلنجازات  كافة  الدولة 
عليها،  وتشجع  الرياضية 
العاهل  من  سمعناه  وما 
خالل حفل االستقبال الكبير 
بالسالم  فيه  تشرفنا  الذي 
رئيس  سمو  وعلى  عليه 
العهد  ولي  وسمو  الوزراء 
التي  النصائح  تمثل  كانت 
ستكون  وهي  عليها،  نسير 
تسجيل  إلـــى  طريقنا 
ولي  مقبلة،  ــازات  ــج إن
أمثل  أن  كالعب  الشرف 
األول،  الوطني  منتخبنا 
المقبلة  المباراة  في  واألمل 
إندونيسيا  أمــام  للفريق 
تكون طريقنا  أن  نأمل  التي 
للصعود  المنافسة  نحو 

المقبلة. العالم  نحو كأس 

يشهد سباقين واحد لذوي االحتياجات الخاصة وفعالية »هوى البحرين«

خالد بن حمد يوجه الدعوة لوسائل 
اإلعالم لحضور مهرجان الخيل

§ الوسط - المحرر الرياضي

األول  النائب  ــه  وّج  [
األعلى  المجلس  لرئيس 
رئيس  والرياضة  للشباب 
للفروسية  الملكي  االتحاد 
سمو  الــقــدرة  وسباقات 
آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 
وسائل  إلى  الدعوة  خليفة 
إلى  المملكة  في  ــالم  اإلع
بطولة  فعاليات  حضور 
الخيل  لسباق  سموه  كأس 
االحتياجات  ذوي  وسباق 
)هوى  ومهرجان  الخاصة 
هذا  ـــراز  وإب البحرين(، 
الرياضي  الوطني  الحدث 
وسائل  فــي  االجتماعي 
اإلعالم المختلفة، الذي يأتي 
ضمن االنجازات التي تحققت 
في ظل المشروع اإلصالحي 
لعاهل البالد حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
الشيخ  سمو  ـــاد  وأش
اإلعالم  وسائل  بدور  خالد 
إنجاح  في  ومساهماتها 
والمناسبات  الفعاليات 
المملكة،  في  الرياضية 
مشيرا إلى أن اإلعالم يعتبر 
وركيزة  استراتيجيا  شريكا 
األهداف  لتحقيق  أساسية 
األخوية  الروابط  وتقوية 
في  الجميع، وخصوصاً  بين 
المجال الرياضي الذي يحمل 
رسالة  ــالم  اإلع خالله  من 
االرتقاء  في  تسهم  سامية 
الرياضية  الحركة  بمسيرة 
البحرينية التي حققت نقالت 
مختلف  في  كبيرة  نوعية 
المجاالت وخصوصاً رياضة 

الخيل.
وأكد سموه دعمه لوسائل 
البحرين  مملكة  في  اإلعالم 

النبيلة  برسالتها  لتقوم 
على  الضوء  تسليط  في 
التي  والبطوالت  الفعاليات 
تشهدها المملكة والنجاحات 
البطوالت،  تلك  تحققها  التي 
قنوات  فتح  في  يسهم  ما 
بين  والتواصل  التعارف 
المجتمع  مؤسسات  مختلف 

المدني. 
أعربت  جانبها،  ــن  م
اإلنسان  حقوق  وزيـــرة 
القائم  االجتماعية  والتنمية 
الصحة  وزيـــر  بــأعــمــال 
البلوشي عن شكرها  فاطمة 
وتقديرها لسمو الشيخ خالد 
البطولة،  إلطالق  حمد  بن 
التي  المبادرة  بهذه  مشيدة 
المبادرات  إلى  إضافة  تعد 
سموه  يبذلها  التي  الناجحة 
والتي تسهم في دعم مسيرة 
في  الرياضية  الحركة 

المملكة.
أن  إلى  الوزيرة  وأشارت 
الدعوة إلى الجمهور  توجيه 
البطولة  فعاليات  لحضور 
بين  طيبا  صدى  القى  أمر 
بين  وخصوصاً  الجميع 
الذين  والمقيمين  المواطنين 
مثل  في  المشاركة  يحبذون 
والفعاليات  البطوالت  هذه 
وذلك  الترفيهية،  الوطنية 

حبهم  مــدى  عن  للتعبير 
الغالي  لوطنهم  ووالئهم 
أن  كما  المفدى،  ومليكهم 
االحتياجات  ذوي  إشــراك 
هذه  مثل  ــي  ف الــخــاصــة 
بالشك  سيسهم  البطوالت 
في تعزيز ثقتهم في أنفسهم 
إلثبات  المجال  وإفــســاح 
إذ  النجاح،  على  قدراتهم 
قــادرون  اإلعاقة  ذوي  إن 
في  البطوالت  تحقيق  على 
وستسهم  المجاالت،  شتى 
اكتشاف  في  المبادرة  هذه 
المواهب الواعدة من الشباب 
الفروسية  لرياضة  المحبين 
من هذه الفئة، ما يعد إضافة 
الفروسية  لرياضة  نوعية 
المستويين  على  البحرينية 

المحلي واإلقليمي والدولي.
البلوشي  ــت  ــح وأوض
استعداد  على  ــوزارة  ال أن 
للتعاون وبذل ما في وسعها 
إذ  البطولة،  إلنجاح فعاليات 
سيتم إشراك مراكز المعاقين 
الخاصة  االحتياجات  وذوي 
الشبابية،  والجمعيات 
باإلضافة  المنتجة  واألسر 
االجتماعية،  المراكز  إلى 
والنجاح  التوفيق  متمنية 
في  المشاركين  لجميع 

البطولة.

العب مدينة عيسى في طريقه لتسجيل نقطتينمحترف المدينة في محاولة على سلة المنامة

تكريم حارس منتخبنا سيدمحمد جعفر

فاطمة البلوشيخالد بن حمد
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هل قامر سان جيرمان بتعيين أنشيلوتي في منتصف الموسم؟
§ باريس - رويترز

والتعاقد  مدرب  االستغناء عن  كثيرة على  أندية  تقدم  ال   [
وهي  وخصوصا  الموسم  منتصف  في  آخر  مع 
سان  باريس  لكن  الدوري  صدارة  في 

جيرمان قرر المخاطرة.
بما  ر ــوان و ــط ــكــن أن لــم ي

كومبواريه مدربا 
ــا  ــروف ــع م
دوري  خارج 
الــــدرجــــة 
ـــــــى  األول
الــفــرنــســي 
استطاع  لكنه 
عجل  ــى  ــل ع
فريقا  يشكل  أن 
سان  لــبــاريــس 
بعد  جــيــرمــان 
ــاك  إنـــفـــاق م
القطريين  النادي 
بعد  الـــدوالرات  مايين 

نهاية الموسم.
باريس  خــرج  وحقا 
دور  من  جيرمان  سان 
بكأس  المجموعات 
ــة  ــي ــة األوروب ــدي األن
ــر  ــف وخـــســـر 3/ص
اللدود  غريمه  ــام  أم
لكن  مرسيليا  اولمبيك 
كومبواريه قاد الفريق 
قبل  الدوري  لتصدر 

العطلة الشتوية.
وسائل  في  تقارير  رغم  على  هادئا  كومبواريه  فعل  رد  وجاء 
الفور  على  لقب  إحراز  في  النادي  ماك  رغبة  عن  تحدثت  اإلعام 
المنصب  في  موجودا  كان  الذي  بالمدرب  اإلطاحة  يعتزمون  وإنهم 

قبل استحواذهم على النادي في مايو/ أيار الماضي.
وتيرة  على  جيرمان  سان  باريس  العبي  لدى  تحفظات  وهناك 
في  الفريق  ينجح  لم  وإذا  النادي  في  تجري  التي  التغييرات  وقدر 
إحراز اللقب تحت قيادة مدرب ميان االيطالي وتشلسي االنجليزي 

السابق انشيلوتي فان المتاعب قد تحدث.
إلى باريس سان جيرمان في فترة  المنضم  وقال دييغو لوغانو 
االنترنت:  على  الشخصي  بموقعه  الماضية  الصيفية  االنتقاالت 
"يشعر الاعبون الموجودون في النادي من قبل بعدم استقرار من 
وسينضم  جدد  العبين  مع  النادي  تعاقد  المستمر.  التغيير  ناحية 

المزيد منهم ويتسبب ذلك في تغييرات كثيرة".
وأضاف "بالطبع ال شك لدي في أن هذا النادي سيكون األكبر في 
ولسنا  القلق  بعض  ذلك  يسبب  لكن  المقبلة  األعوام  خال  أوروبا 
واثقين مما سيحدث على الصعيد الشخصي مع بعض الزماء. األمر 

ليس سها لكن المرء يحاول دائما أن يفكر بصورة ايجابية".
القدم  بكرة  كبيرة  دراية  له  ليس  -الذي  انشيلوتي  وسيعمل 
خافيير  وهم  االيطالي  الدوري  في  سابقين  العبين  مع  الفرنسية- 
باستوري وسلفاتوري سيريجو ومحمد سيسوكو وجيريمي مينيز.
المواهب  إلى  الاعبين  من  المزيد  إضافة  سيود  أنه  المؤكد  ومن 
خطة  لوضع  الكافي  الوقت  لديه  يكون  لن  لكن  بالفريق  الموجودة 
الثاني  يناير/ كانون  الشتوية في  االنتقاالت  فترة  لضم العبين في 
الجاري مع مدير الكرة ليوناردو الذي حل مكانه في تدريب ميان 

فيما سبق.
وذكرت تقارير إن ديفيد بيكهام سينضم إلى باريس سان جيرمان 
خال األيام المقبلة وان العبين مثل العب تشلسي تشلسي فلوران 
مالودا والعب ميان الكسندر باتو والعب ريال مدريد وميان سابقا 

كاكا قد ينضمون إلى الفريق الفرنسي.
لكن  انشيلوتي  قيادة  تحت  العمل  الاعبين  أولئك  لكل  وسبق 

دخول كل هؤالء الاعبين المرموقين الفريق دفعة واحدة قد يؤدي 
إلى ارتباك.

خصوصا  فجأة  األموال  عليها  هبطت  أندية  موقف  إلى  وبالنظر 
اجل تحقيق  الوقت من  االنتظار بعض  انجلترا يتضح ضرورة  في 

النجاح.
واحتاج كيني دالغليش ألربع سنوات للفوز بالدوري االنجليزي 
الممتاز مع باكبيرن روفرز العام 1995. ومع إن النادي أنفق الكثير 
على ضم أالن شيرار وكريس سوتون فان الفريق الذي فاز باللقب 
كان يضم أسماء أقل شهرة مثل ستيوارت ريبلي وجيسو ويلكوكس 

ومارك اتكينز.
أقيل  عندما  تشلسي  في  الخاصة  تجربته  من  انشيلوتي  ويعلم 
الدوري  ثنائية  بين  الجمع  رغم  على  الماضي  الموسم  نهاية  في 
األندية قد تكون أحكامهم في  السابق إن ماك  الموسم  والكأس في 

غاية القسوة.
وكان من الممكن أن يشعر مانشستر سيتي أغنى ناد في العالم 
عندما  الشديد  بالقلق  جيرمان  سان  باريس  عن  ضئيل  بفارق 
انتهى الموسم الماضي ونجح مدرب الفريق روبرتو مانشيني في 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا فحسب لكن ماك النادي االنجليزي 
أوروبية  بطولة  أهم  بلوغ  وان  األمد  طويل  مشروع  انه  يعرفون 

لألندية للمرة األولى كان هدفا واقعيا.
واآلن يتصدر سيتي ترتيب الدوري االنجليزي مثل باريس سان 
جيرمان والفارق الوحيد إن النادي الفرنسي أقال مدربه وسيبدأ من 

الصفر تقريبا.
أبطال  بدوري  مرتين  الفوز  له  سبق  انشيلوتي  ان  رغم  وعلى 
منافسي  أن  إال  انجلترا  في  االتحاد  وكأس  بالدوري  وفاز  أوروبا 
تعيينه  في  يرون  قد  اللقب  حامل  ليل  مثل  جيرمان  سان  باريس 

فرصة مثالية لانقضاض على الفريق.
التدريبية ضربة  النجاحات  وقد يكون تعيين انشيلوتي صاحب 
في  لوكمين  أمام  القادمة  مباراته  في  الفريق  تعثر  إذا  لكن  موفقة 

الكأس الفرنسية في الثامن من يناير فان األمور قد تسوء حقا.

من بواس إلى أنشيلوتي: 
ابتعد عن العبي تشلسي

§ لندن - رويترز

] حّذر المدير الفني لتشلسي اإلنجليزي 
أنشيلوتي  كارلو  بــواش  فياش  أنــدري 
جيرمان  سان  لباريس  الجديد  المدرب 
العبي  مع  التعاقد  في  التفكير  من  الفرنسي 

البلوز. 
صحيفة  نقلتها  تصريحات  في  بواش  قال 
المدربين  "بعض  الجمعة:  اإلنجليزية  ميرور 
لهم  سبق  العبين  مع  التعاقد  يفضلون 
فور  حاولت  لقد  عليهم،  واإلشراف  تدريبهم 
قدومي إلى تشلسي التعاقد مع العب بورتو 

البرتغالي ألفارو بيريرا لكنني لم 
أنجح في ذلك". 

مطلع  بواس  وانتقل 
الحالي  الــمــوســم 

لقيادة تشلسي خلًفا 
كارلو  لإليطالي 
الذي  أنشيلوتي 
لتدريب  انتقل 
العاصمة  فريق 
الــفــرنــســي، 
بواش  ويخشى 
بعض  ــال  ــق ــت ان

العــبــي فــريــقــه 
سان  باريس  إلــى 
وخصوصا  جيرمان 

ــر  ــاص ــن ــع ال
ال  التي 

تشارك بصفة أساسية في كل المباريات مثل 
وفلوران  كالو  وسالومون  دروغبا  ديدييه 

مالودا. 
لدينا  توجد  "ال  الشاب  المدرب  أضاف 
معروض  غير  العب  أي  عن  لاستغناء  نية 
جيًدا  الاعبون  ُيفكر  أن  أيًضا  للبيع، ويجب 
تشلسي  عن  الرحيل  قرار  يتخذوا  أن  قبل 
"ال  مفصًا  ذاهبون"  هم  أين  إلى  ويدركون 
تشلسي  تماثل  العالم  في  أندية   5 إال  يوجد 
االقتصادي  واالستقرار  والقوة  التاريخ  في 
سان  باريس  مثل  لناد  االنتقال  أن  أظن  وال 
في  لألمام  جيرمان سيكون خطوة 
وواصل  العب".   أي  مسيرة 
أن  "أعلم  قائًا:  بــواس 
القطريين  ــاك  ــُم ال
للفريق  الــجــدد 
يملكون  الفرنسي 
لكن  كثيرة  أمواالً 
في  ــارق  ف هناك 
بين  المستوى 
وكذلك  الناديين 
عراقتهما،  ــي  ف
ــان  بـــاريـــس س
جيرمان يعاني من 
أجل الفوز ببطولة 

الدوري الفرنسي!".

ديوكوفيتش يحرز لقب دورة أبوظبي بسهولة
§ أبو ظبي - ا ف ب

] أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
دورة  من  الثالثة  النسخة  لقب  العالم  على  أول 
)بطولة  المضرب  لكرة  االستعراضية  أبوظبي 
على  النهائية  المباراة  في  فوزه  بعد  مبادلة( 
أمس  و1/6   2/6 الخامس  فيرر  دافيد  االسباني 

)السبت(.
دورة  بلقب  توج  الذي  ديوكوفيتش  وأنهى 

أبوظبي للمرة األولى العام 2011 بأفضل 
طريقة مؤكدا جاهزيته للموسم الجديد، 

بعدما سحق كل منافسيه في البطولة 
بسهولة متناهية.

على  فــاز  ديوكوفيتش  ــان  وك
الدور  في  مونفيس  غايل  الفرنسي 
أن  قبل  و2/6،  و6/4   2/6 األول 
يسحق السويسري فيدرر في نصف 
نتيجته  وهي  و1/6   2/6 النهائي 

نفسها مع فيرر أمس.
 2011 العام  ديوكوفيتش  وقــدم 

في  له  األفضل  هو  استثنائيا  موسما 
بعشرة  بالفوز  توجه  مسيرته، 
األربع  البطوالت  في   3 منها  ألقاب 

الكبرى وهي استراليا المفتوحة 
وفاشينغ  وويمبلدون 

وميدوز.
االسباني  وأحرز 

ـــادال  رافـــايـــل ن
ثانيا  المصنف 
الثالث  المركز 
على  فــوزه  بعد 
ــري  ــس ــوي ــس ال
فيدرر  ــه  روجــي

الثالث 1/6 و5/7.
عن  نادال  وأعرب 

بالمستوى  سعادته 
على  عليه  ظهر  الذي 

رغم حلوله ثالثا وخسارته الساحقة أمام موطنه 
أن  مؤكدا  )6/3و6/2(،  النهائي  نصف  في  فيرر 
المشاركة في مثل هذه البطوالت يكون الهدف منه 
اللقب،  حصد  وليس  وتحضيريا،  ومعنويا  بدنيا 

واألهم هو إمتاع الجماهير التي حضرت".
من  أفضل  كنت  -أمس-  "اليوم  نادال:  وقال 
بكل  فيدرر لعب  أن  أعتقد  األول، وال  أمس  مباراة 
قوته، بل ركز على نقاط معينة أراد التدرب عليها، 
كذلك األمر بالنسبة لي، فقد أردت التأكد 
بشكل  واللعب  كتفي  جاهزية  من 

هجومي".
"حالة  ــادال  ن وتابع 
كتفي جيدة، فقد تأكدت 

من  ذلك  من 
خــال 

الضربات المباشرة والخلفية واالرساالت القوية، 
البطوالت  بداية  قبل  أسبوعين  فترة  وهناك 
الكبرى، وهناك مجال اكبر لاطمئنان على حالتي، 
التحضيرية  المباريات  من  للمزيد  بحاجة  وأنا 

لبداية الموسم بشكل مثالي".
المباراة  نــادال  "بدا  فيدرر:  قال   ، جهته  من 
منحه  الذي  األمر  عاليين،  وتركيز  وسرعة  بقوة 
في  مناسبة  من  بأكثر  إرسالي  لكسر  أفضلية 
الثانية رفع وتيرة  األولى، ألحاول في  المجموعة 
لعبي وتمكنت من مقارعته، لكنه كان قويا كعادته 
بعض  على  تدربت  إني  واألهم  الفوز،  من  وتمكن 
لفترة  التوقف  بعد  تقويتها  علي  التي  الضربات 

عن اللعب".
وعن مشاركته في أولمبياد لندن قال 
فيدرر: "جميع الاعبين يطمحون 
إذ  االولمبياد،  لقب  لحصد 
سنوات،   4 كل  ننتظرها  اننا 
البطلة  الدولة  أن  يعني  ما 
ستبقى في ذاكرة الجماهير 
وكلنا  المدة،  هذه  طوال 
بادنا  لتمثيل  نطمح 
لدينا  لكن  تمثيل،  خير 
أيضا  طويل  موسم 
لعدم  التركيز  وعلينا 
التصنيف  في  التراجع 
من  الحذر  وعلينا  العالمي، 
اإلصابات، ألنها قد تضر بنا".

مقدمة  على  المنافسة  وعن 
فيدرر:  قال  العالمي،  التصنيف 
"اعتقد أن جميع الاعبين القريبين 
من األربعة األوائل يمكنهم التقدم، 
يقدم  الــذي  فيرر  وخصوصا 
الحذر  يتوجب  لذلك  قويا،  أداء 
دائما  للفوز  والسعي  والتركيز 
البطوالت  فــي  وخصوصا 
نقاط  عدد  تمنح  التي  الكبرى، 

يبقيك في مراكز متقدمة".

ثروة الدول الصاعدة تهدد مكانة كرة القدم في أوروبا
§ لندن - رويترز

نحو  العالمي  الصعيد  على  الثروات  تتحول   [
كرة  العبي  أفضل  أن  ويبدو  والشرق  الجنوب 
وشق  الثروات.  تلك  اثر  يقتفون  العالم  في  القدم 
أندية  احد  انيلكا طريقه من تشلسي وهو  نيكوال 
القمة في الدوري االنجليزي الممتاز إلى شنغهاي. 
القوقاز  شمال  إقليم  إلى  ايتو  صامويل  وتوجه 
في  ساطعا  نجما  كان  ان  بعد  روسيا  في  الواقع 
إنتر ميان االيطالي وبرشلونة االسباني وواحدا 
من أفضل من تاعبوا بالكرة في استادات أوروبا 

الغربية.
فهل هذا يمثل مؤشرا جديدا على تراجع العالم 
فالقوى  ما.  حد  إلى  هكذا  يبدو  األمر  القديم؟ 
والهند  وروسيا  البرازيل  في  المتمثلة  الجديدة 
الى  التحول  أن  إال  مستمر.  صعود  في  والصين 
من  أوروبا  يجرد  لم  االقتصادية  القوة  صعيد 
األبطال.  منافسات  حاضنة  باعتبارها  مكانتها 
ويعد انيلكا العبا جيدا للغاية فيما يعد ايتو وهو 
مهاجم كاميروني سريعا للغاية نال جائزة أفضل 

الرياضة  عظماء  من  واحدا  مرات   4 إفريقي  العب 
في العصر الحديث. وقد باع إنتر ميان االيطالي 
وذلك  أوسع  مالية  الزمات  مزعج  فعل  كرد  ايتو 
العجز  مشكات  من  الحد  على  المساعدة  بهدف 
الميزانية. إال أن النقطة المحورية هنا هي إن  في 
وفي  العمر.  من  الثاثين  تجاوزا  قد  وايتو  انيلكا 
هذا السياق فان ما يتردد من شائعات عن حصول 
ايتو على 20 مليون يورو كراتب سنوي من ناديه 
سيجعله  فهذا  للغاية.  سخيا  عرضا  يمثل  الجديد 

واحدا من أعلى الاعبين دخا في العالم.
يفضلون  يزالون  ال  الجدد  النجوم  أن  إال 
وانجلترا  اسبانيا  في  تنافسية.  األكثر  الدوريات 
الترتيب  لهذا  وفقا  وفرنسا.  وألمانيا  وايطاليا 
إقامة  الصاعدة  الدول  تستطيع  وحتى  تحديدا. 
دوريات تعد مثار حسد من قبل بقية الدول العالم 
بأسره فان األموال ستقف عند حدود شراء نجوم 

تتراجع قدراتهم أو تبدو على وشك التراجع.
)الذي  المال  في  يتمثل  إرثا  أوروبا  وتمتلك 
تجذب  التي  الصاخبة  والحياة  حاضرا(  يزال  ال 

المواهب الشابة. ومن بين مجموعة الدول األربع 
موردا  تمثل  التي  البرازيل  توجد  ذكرناها  التي 
العام  من  الممتد  الموسم  وخال  للمواهب.  غنيا 
البرازيل 123 العبا في  امتلكت  إلى 2011   2010
وقدمت  أوروبا.  في  الكبيرة  الخمسة  الدوريات 
األرجنتين 106 العبين فيما قدمت أوروغواي 37 
محلي  أصل  من  الاعبين  تصدير  ويمثل  العبا. 

مصدر دخل هام ألندية أميركا الاتينية.
امتلكت  ما  إذا  يتغير  ربما  التدفق  مسار  أن  إال 
األعمال  رجال  من  المزيد  واألرجنتين  البرازيل 
تشكيل  فقط  ليس  يستطيعون  الذين  األثرياء 
تشكيل  بل  المحلي  الصعيد  على  متميزة  فرق 
في  الدوريات  أفضل  تنافس  متميزة  دوريــات 
في  قدم  كرة  أفضل  تقديم  تم  ما  وإذا  أوروبــا. 
العالم في شنغهاي وساو باولو فان هذا يعني أن 
النسق االقتصادي العالمي قد تغير بالفعل. والى 
أوروبا  في  القدم  كرة  مشجعي  بإمكان  فان  اآلن 
أن  دون  من  األرائك  على  بسهولة  يستريحوا  أن 

يشعروا باالنزعاج.
ايتو غادر للدوري الروسي من اجل المال
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أستون فيال يطيح بتشلسي بثالثية في معقله

بالكبيرن يصعق مانشستر يونايتد ويفسد عيد ميالد فيرغسون

حامل  يونايتد  مانشستر  كان  ملعبه،  على 
اللقب يمني النفس بإنهاء العام في المركز األول 
أمام غريمه وجاره مانشستر سيتي، علما بأنه 
هدفه،  لتحقيق  واحدة  نقطة  إلى  في حاجة  كان 
ألن سيتي يلعب يوم األحد ضد سندرالند، لكنه 

فشل في ذلك.
خاض  أنه  يونايتد  لمانشستر  يشفع  ولم 
أساسي  العب  من  أكثر  غياب  في  المباراة 
بالكبيرن،   ألن  الدفاع  خط  في  وخصوصاً 
قبل  الجدول  في  األخير  المركز  كان يحتل  الذي 
الدوري  في  الفرق  أضعف  من  المباراة،  هذه 
الممتاز، ومصير مدربه ستيف كين  اإلنجليزي 

على المحك.
الموسم  ليونايتد هذا  الثانية  والخسارة هي 
وكانت األولى على أرضه أيضاً أمام مانشستر 
سيتي )1/6( في أكتوبر/ تشرين األول الماضي.
 18 الدقيقة  في  مفاجأته  بالكبيرن  استهل 

جزاء  ركلة  من  بهدف  على مضيفه  تقدم  عندما 
لشد  برباتوف  ديميتار  البلغاري  بها  تسبب 
سامبا  كريستوفر  بالكبيرن  مدافع  قميص 

فانبرى لها النيجيري ياكوبو بنجاح.
فيرغسون  قرر  الذي  يونايتد  يشكل  ولم 
خطورة  أي  أيضاً  روني  واين  مهاجمه  إراحة 
في  األول  الشوط  في  بالكبيرن  مرمى  على 
خافيير  والمكسيكي  لبرباتوف  تام  غياب  ظل 

»تشيتشاريتو« هرنانديز.
بالكبيرن  عزز  الثاني  الشوط  مطلع  وفي 
أولد  ملعب  مدرجات  في  صدمة  وسط  تقدمه 
من  غفلة  في  ياكوبو  انسل  عندما  ترافورد 
المدافعين وسدد بين ساقي الحارس اإلسباني 

دافيد دي خيا في الدقيقة 51.
 21 إلى  احتاج  يونايتد  مانشستر  أن  بيد 
برباتوف،  عبر  الفارق  لتقليص  فقط  ثانية 
مرمى  في  خماسية  كان سجل  األخير  بأن  علماً 

فريقه  خرج  عندما  الماضي  الموسم  بالكبيرن 
فائزاً )7/صفر(.

ثم نجح يونايتد في إدراك التعادل في الدقيقة 
تمريرة  استغل  الذي  أيضاً  برباتوف  عبر   62
زاحفة من الجناح اإلكوادوري أنطونيو فالنسيا.
وظن الجميع أن مانشستر يونايتد سيحسم 
المباراة في مصلحته لكن الكلمة األخيرة كانت 
هدف  هانلي  غرانت  له  سجل  الذي  لبالكبيرن 
مستغاًل   80 الدقيقة  في  رأس  ضربة  من  الفوز 

هفوة من حارس يونايتد.
يذكر أن بالكبيرن سدد 3 مرات فقط باتجاه 
المباراة ونجح  يونايتد خالل  مانشستر  مرمى 

في التسجيل منها جميعاً.

خسارة تشلسي 
هذا  المخيبة  عروضه  تشلسي  ــل  وواص
الموسم وسقط مجددا على أرضه أمام أستون 

فيال المتواضع 1/3.
ملعب  على  أيضا  سقط  ان  لتشلسي  وسبق 
هذا  وأرسنال  ليفربول  أمام  برديج  ستامفورد 

الموسم.
في  سيتي  مانشستر  على  ــوزه  ف ومنذ 
اللندني  الفريق  فشل  الجاري،  الشهر  منتصف 
في  تعادل  إذ  متتالية  مباريات   4 في  الفوز  في 

3 وخسر أمس.
وكان تشلسي البادئ بالتسجيل عندما افتتح 

له مهاجمه العاجي ديدييه دروغبا التسجيل من 
ركلة جزاء )23( اثر عرقلته داخل المنطقة، لكن 
فيال أدرك التعادل بواسطة ستيفن ايرالند بعد 

5 دقائق.
وفي الشوط الثاني وعلى الرغم من سيطرة 
فرصة  وضياع  اللعب  مجريات  على  تشلسي 
استغل  العارضة،  في  توريس  لفرناندو  ذهبية 
هدفين  ليسجل  مرتدين  هجمتين  فيال  أستون 
األول  المباراة  من  األخيرة  السبع  الدقائق  في 
 )83( يتروف  ستيليان  البلغاري  بواسطة 
والثاني عبر هدافه دارن بنت )86( اثر تمريرة 

عرضية من العب الوسط فرانك المبارد.
ستضع  الجديدة  الخسارة  ان  في  شك  وال 
المدرب الشاب البرتغالي اندري فيالش بواش 
تحت المزيد من الضغوطات بعد خسارة فريقه 
5 مباريات هذا الموسم وتالشي آماله في إحراز 

اللقب.

أرسنال وفوز جديد
هذه  من  األكبر  المستفيد  أرسنال  وكان 
الجولة الن الوحيد بين فرق المقدمة الذي حقق 
1/صفر  رينجرز  بارك  كوينز  جاره  على  الفوز 

ليصعد إلى المركز الرابع.
تماما  اللعب  مجريات  على  أرسنال  وسيطر 
المرمى  إلى  الطريق  يجدوا  لم  مهاجميه  لكن 
المحاوالت  من  الرغم  على  األول  الشوط  في 

المتكررة لروبن فان بيرسي وزمالئه.
ثيو  ضاع  أن  وبعد  الثاني  الشوط  وفي 
دور  بيرسي  فان  لعب  سهلة  فرصة  والكوت 
الوحيد  المباراة  هدف  بتسجيله  مجددا  المنقذ 
أندري  الروسي  من  أمامية  تمريرة  مستغال 
مطلع  منذ   35 الرقم  هدفه  ليسجل  ارشافين 

العام الماضي.
على  الضغط  فرصة  توتنهام  وأهــدر 
المتصدرين عندما اكتفى بالتعادل خارج ملعبه 

مع سوانسي 1/1.
فارت  در  فان  رافايل  الهولندي  وافتتح 
وسدد  نفسه  على  استدار  عندما  لتوتنهام 
سوانسي  لكن   .)44( الشباك  داخل  بيسراه 
دقائق  بست  المباراة  نهاية  قبل  التعادل  انتزع 

عبر سكوت سينكلير من مسافة قريبة.
مع  أرضه  على  التعادل  نوريتش  وانتزع 
له  سجل  عندما  األخيرة  الدقيقة  في  فولهام 
تقدم  ان  بعد  الضائع  بدل  الوقت  في  جاكسون 

فولهام بواسطة سا )7(.
وتعادل بولتون مع ولفرهامبتون 1/1. سجل 
فليتشر  ستيفن  وللثاني   ،)22( ريكيتس  لألول 

.)44(
 .2/2 ويغان  مع  سيتي  ستوك  وتعادل 
جزاء(  ركلة  من   77( والترز  جون  لالول  سجل 
وكاميرون )84( وللثاني فيكتور فوزيس )45( 

وواطسون )87 من ركلة جزاء(.

رأسية غرانت هانلي تسجل هدف الفوز لبالكبيرن دروغبا يسجل الهدف األول لتشلسي

§ لندن – أ ف ب

المباراة هدية  المركز األخير قبل انطالق  ]  قدم بالكبيرن روفرز صاحب 
)السبت(  أمس  السبعين  عيد ميالده  في  فيرغسون  اليكس  السير  إلى  ملغومة 
تمثلت بإلحاق الهزيمة بفريقه 2/3 على ملعب أولد ترافورد في افتتاح المرحلة 
جديدا  سقوطا  شهدت  التي  القدم  لكرة  انجلترا  بطولة  من  عشرة  التاسعة 

لتشلسي على أرضه أمام أستون فيال 3/1.

مشاركة توريس في »يورو 2012« محل شك
§ مدريد - رويترز

] قال مدرب منتخب اسبانيا األول 
إن  بوسكي  ديل  فيسنتي  القدم  لكرة 
ال  ربما  توريس  فرناندو  المهاجم 
يتمكن من المشاركة مع بطل أوروبا 
األوروبية  األمم  كأس  نهائيات  في 
في  يشارك  لم  إن   2012 في  المقبلة 
فريقه  مع  المباريات  من  اكبر  عدد 

تشلسي االنجليزي.
»آس«  صحيفة  مع  مقابلة  وفي 
إن  بوسكي  دي��ل  ق��ال  الرياضية 
قلقا  يمثل  تشلسي  مع  توريس  أداء 

بالنسبة للمدرب.
أحرز  عاما(   27( توريس  وكان 
أوروبا  بطولة  نهائي  في  الفوز  هدف 
إال  ألمانيا  مرمى  في   2008 السابقة 
انه أحرز 5 أهداف فقط في 23 مباراة 
قادما  إليه  انضمامه  منذ  مع تشلسي 
الثاني  كانون  يناير/  في  ليفربول  من 
الماضي كما انه شارك بديال في عدد 

غير قليل من المباريات.
»فرناندو  بوسكي:  دي��ل  وق��ال 
وهو  سجله  على  االحترام  يستحق 
لم يلعب بشكل  انه إن  ثقتنا إال  محل 

غاية  في  تكون  أمور  فهناك  دائم 
الوضوح«.

قوله:  بوسكي  ديل  وأضاف 
»إذا شارك في المباريات وكان 
أداؤه طيبا فسينضم إلينا في 

النهائيات األوروبية«.
تصريحات  وت��أت��ي 
ظل  في  اسبانيا  م��درب 
العب  ه���داف  إص��اب��ة 
ديفيد  اسبانيا  برشلونة 

مع  مشاركته  خ��الل  فيا 
في  لألندية  العالم  كأس  في  فريقه 

وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال ديل بوسكي إن فرصة هداف 
في  كبيرة  سولدادو  روبرتو  فالنسيا 
البطولة،  خالل  الفريق  إلى  االنضمام 

إذا ما ظلت األمور على حالها.
»مشكلة  إن  بوسكي،  ديل  وقال 
سولدادو الكبيرة هي كثرة المنافسين 
أرقامه  أن  الحقيقة  لكن  مركزه.  في 
األشهر  خالل  نفسها.  عن  تتحدث 
األهداف،  من  الكثير  أحرز  األخيرة 
لتقييم  الرئيسي  المعيار  وه��ي 
اآلخرون  مر  المقابل  في  المهاجمين. 
بظروف صعبة. فيا ويورينتي أصيبا. 

وتوريس قليال ما يلعب«.
وقال عن إصابة المهاجم األساسي 
مع  فيا  ديفيد  »الماتادور«  لمنتخب 
فريقه برشلونة 
بطولة  خالل 
ال���ع���ال���م 
 ، ية ند لأل
 5 قبل 

أشهر فحسب من انطالق أمم أوروبا 
األول  الهداف  فهو  معضلة  »إنها 
كثيرا  أخرجنا  وأن  وسبق  إلسبانيا 
مهم،  العب  فيا  حرجة.  مواقف  من 

لكن األطباء متفائلون وهو كذلك«.
وعلى مستوى المهاجمين الخمسة 
في  المنتخب  مع  للعب  المرشحين 
صاحب  س��ول��دادو  يعد  البطولة، 
األرقام األفضل إذ سجل في الموسم 
الحالي 17 هدفا في 24 مباراة، مقابل 
تسعة لفيا في العدد نفسه، فيما أحرز 
بلباو فرناندو يورينتي  أثلتيك  مهاجم 

8 أهداف خالل 19 مباراة.
ألفارو  أشبيلية  الع��ب  وسجل 
مباراة،   16 في  أهداف   5 نيغريدو 
بأربعة  توريس  فرناندو  اكتفى  بينما 

أهداف فقط في 19 مباراة.
وقال ديل بوسكي: »لو ظلت األمور 
قريبا  سولدادو  سيأتي  حالها،  على 
حافظ  لو  بالتأكيد.  المنتخب  إلى 
سنعتمد  الحالي  مستواه  على 

عليه«.
اندهاشه  المدرب  وأب��دى 
اجتاحت  التي  السعادة  لحالة 
مع  ال��وق��وع  بعد  البعض 
وإيرلندا  إيطاليا  منتخبات 
المجموعة  في  وكرواتيا 
»ي��ورو  خ��الل  نفسها 
ال  »إننا  قائال:   ،»2012
التأهل  مشقة  ن��ق��در 
ونميل  البطولة،  إل��ى 
شأن  من  التقليل  إلى 

منافسينا«.
»البطولة  وأض��اف 
س��ت��ك��ون ص��ع��ب��ة، 
منافسين  وس��ن��واج��ه 
الفوز  إلى  يتطلعون  أقوياء 
إنجلترا  مثل  منتخبات  م��ا.  بلقب 
البرتغال  وكذلك  وألمانيا،  وهولندا 

التي لديها كريستيانو وناني«.

فيرغسون ينوي االستمرار مدربا لثالث سنوات قادمة
§ لندن - رويترز

مانشستر  نادي  مدرب  احتفل   [
الممتاز  انجلترا  دوري  بطل  يونايتد 
ببلوغه  فيرغسون  اليكس  القدم  لكرة 
السبعين أمس )السبت( قائال انه يأمل 
ناديه  مع  العمل  في  االستمرار  في 

الحالي خالل السنوات الثالث القادمة.
وأكمل فيرغسون 25 عاما في قيادة 
بعد  الماضي  الشهر  في  الحالي  فريقه 
أن قاده للفوز بلقب دوري انجلترا 12 
وبكأس  مرتين  أوروبا  وببطولة  مرة 

االتحاد االنجليزي 5 مرات.

يونايتد  مانشستر  قناة  ونقلت 
بهذه  قوله  فيرغسون  عن  الفضائية 
سنوات   3 أمامي  أن  »اعتقد  المناسبة: 

مع النادي«.
خطة  عن  تخلى  فيرغسون  وكان 
ال  الحين  ذلك  ومنذ   2002 في  للتقاعد 
عن  كثيرا  االسكتلندي  المدرب  يتحدث 

موضوع االعتزال.
بكأس  الفوز  أن  فيرغسون  وأضاف 
كبيرة  أهمية  يمثل  األوروبية  األندية 
أبطال  دوري  من  الفريق  خروج  بعد 

أوروبا من دور المجموعات.

اليكس فيرغسون

»العائد« جيرارد: أخيرًا نلنا ما نستحق
§ لندن - رويترز 

] قال العب خط وسط فريق ليفربول ستيفن 
جيرارد ان فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد 1/3 
في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة 
مر  المعاناة  من  لحالة  نهاية  ومثل  مستحقا  كان 

بها الفريق في اآلونة األخيرة. 
قاد  عندما  رائعة  بطريقة  العام  جيرارد  وأنهى 

واالرتقاء  نيوكاسل  على  للفوز  ليفربول 
الــدوري  في  الخامس  المركز  إلى 

اإلنجليزي. 
وأضاف جيرارد الذي اختير أفضل 
سكاي  لشبكة  المباراة  في  العب 
سبورتس »اعتقد أننا لم نحصل على 
األخيرة،  اآلونة  في  نستحقه  كنا  ما 
على  الضغط  من  الكثير  نمارس  كنا 
جيد  بشكل  نؤدي  وكنا  منافسينا 

لذا  الفوز  نحقق  نكن  لم  أننا  إال 
فإنني سعيد ألننا تمكننا من حصد 

النقاط الثالث«. 
وسط  خــط  ــب  الع وســجــل 

إنجلترا  منتخب 
واجه  الــذي  جيرارد 
 2011 ــي  ف متاعب 
في  المالعب  عن  وغاب 

فترات كثيرة من العام بسبب اإلصابة الهدف الثالث قبل 12 
الدقيقة  في  كبديل  مشاركته  بعد  اللقاء  نهاية  من  دقيقة 
كبيرة السترجاع  معنوية  يمنحه جرعة  قد  ما  59 وهو 
والحيوي  القيادي  دوره  ولعب  جديد  من  مؤهالته 
عاما  »كان  قوله:  جيرارد  وتابع  ليفربول.   فريقه  في 
اإلصابات  من  للكثير  فيه  تعرضت  لي  بالنسبة  مروعا 
ضمن  اسمي  وجود  اآلن،  قادم  هو  لما  أتطلع  أنني  إال 
يمثل  الثالث  النقاط  وحصدنا  الهدافين  قائمة 
كيني  ليفربول  مدرب  وقال  مثالية«.  عودة 
عظيمة  هدية  المباراة  »كانت  دالغليش: 
لجيرارد ولجميع من ساعده على العودة 
إلى كامل لياقته«. وأحرز المهاجم كريغ 
مرمى  في  لليفربول  هدفين  بيالمي 
كان  الذي  نيوكاسل  السابق  فريقه 
منتصف  في  بالتسجيل  المبادر 
الوسط  األول عبر العب  الشوط 

الفرنسي يوهان كاباي. 
الذي  نيوكاسل  ويحتل 
على  السابعة  للمرة  خسر 
انفيلد  بملعب  التوالي 
السابع  المركز 
الترتيب  في 
برصيد 30 

نقطة.



مصير كيان الصحافة الرياضية

البحرين األسبوع  انعقد في  الذي  الخليجية  ] اجتماع مجلس إدارة الصحافة 
التفكير في قضية قديمة شغلتني وزمالئي رجال الصحافة  إلى  الماضي جرني 
كيان  إيجاد  فيها  حاولنا  السنين  عشرات  إلى  تصل  الزمن  من  طويلة  فترة 
للصحافة الرياضية البحرينية ينظم ويرعى مصالحهم ويدافع عنهم ويحميهم من 
أي إشكال يواجههم، مثلهم مثل الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال إال 

أن محاوالتنا كانت تواجه بالفشل نتيجة عدم وجود الجهة التي ترعى مصالحنا 
قبل  اجتماعنا  الجادة  محاوالتنا  آخر  وكانت  نظرنا  وجهات  اختالف  بسبب  أو 
رئيسها  بحضور  الجفير  في  البحرينية  الصحافيين  جمعية  مقر  في  سنوات   4
ذلك  من  وقد خرجنا  الجمعية.  مظلة  تحت  لنا  كيان  وإيجاد  بالدعم  وعدنا  الذي 
االجتماع الموسع لرجال الصحافة الرياضية باتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي 
المالحق الرياضية لوضع النظام األساسي. وبعد اجتماعنا طوال شهر رمضان 
الكريم أقررنا النظام ووضعنا تشكيل اللجنة التأسيسية ورفعنا األمر إلى جمعية 
الصحافيين لتتم دعوتنا لالجتماع والبدء في تنفيذ أفكارنا، إال أننا - لألسف - لم 
نحصل حتى يومنا هذا على أي إجابة شافية على رغم أن وزارة اإلعالم أو أي 
جهة أخرى بقيت تحيل أي دعوة رسمية أو أي موضوع آخر يتعلق بالصحافة 
التي  الجهة  أنها  رغم  على  فيه  القرار  ألخذ  الصحافيين  جمعية  إلى  الرياضية 

تنصلت من وعودها!
لذلك بقي وضع تشكيل هذا الكيان في علم الغيب حتى يشعر رجال الصحافة 
أفكارهم  ويدعم  مصالحهم  يرعى  كيان  وجود  بأهمية  جديد  من  الرياضية 
وجود  لهم  يكون  أن  يتمنون  ال  أشخاصا  هناك  أن  بجد   - أيضا   - ويدركون 
يرعى مصالحهم أو كيان يمثلهم ويحفظ حقوقهم ويبقون مهمشين ال حول لهم 

وال قوة.
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الملعبالمباراةالتوقيت

دوري زين لكرة السلة

ال���ن���ج���م���ة18:00  × صالة اتحاد الطائرةدارك�����ل�����ي�����ب 

ال��ب��س��ي��ت��ي��ن19:30  × صالة اتحاد الطائرةاأله������ل������ي 

القناةالفعاليةالوقت

رياضية(14:00 )ح����وادث  ال��ري��اض��ي  األولىال��ب��رن��ام��ج 

ال��ق��دم 15:00 ل��ك��رة  األول�����ى  ال���درج���ة  دوري 
إع���ادة  - ال��م��ح��رق(   × )األه���ل���ي  األولى2011 

األولىال��ب��رن��ام��ج ال��م��ح��ل��ي )ن��س��اء م��ن ذه��ب(16:30

ب��ط��ول��ة األن����دي����ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ل��ك��رة 17:00
إع����ادة  - األه���ل���ي(   × )ال���ه���الل  األولىال���ي���د 

إعادة18:45  - القادسية(   × )الرفاع  القدم  كرة  األولىمباراة 

مباشر21:00  - ال��ري��اض��ي��ة  األخ���ب���ار  األولىن��ش��رة 

مباشر21:15  -  )5 ن��اص��ر  )س��وال��ف  األولىب��رن��ام��ج 

األولىالبرنامج المحلي )واهلل زمان( - الضيف عدنان أيوب22:00

ال��ق��دم 23:00 ل��ك��رة  األول�����ى  ال���درج���ة  دوري 
إع���ادة  - البسيتين(   × )ال���رف���اع  األولى2011 

مباشر00:00  - ال��ري��اض��ي��ة  األخ���ب���ار  األولىن��ش��رة 

األولىال��ب��رن��ام��ج ال��ري��اض��ي )ال��رج��ل ال��ح��دي��دي(00:30

القناةالمباراةالتوقيت

الدوري اإلنجليزي

إي���ف���رت���ون15:30  × أبوظبي الرياضية HD3ب���روم���ي���ت���ش 

سيتي18:00 مانشستر   × أبوظبي الرياضية HD3س��ن��درالن��د 

الدوري القطري

ال����س����د17:30  × الدوري والكأسال���������وك���������رة 

ل��خ��وي��ا17:30  × الدوري والكأس بالسال���خ���ري���ط���ي���ات 

ق���ط���ر19:45  × الدوري والكأسال����������ري����������ان 

إيقاف لقاء غزل المحلة واألهلي لدخول الجماهير الملعب
§ القاهرة - ا ف ب

المحلة  غزل  مباراة  عبدالرؤوف  ياسر  الحكم  أوقف   [
اثر نزول مجموعة من جماهير  الدقيقة 47  واألهلي 2/2 في 
بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في  الملعب  أرض  إلى  المحلة 
القدم  لكرة  مصر  بطولة  من  عشرة  الحادية  المرحلة  ضمن 

أمس )السبت(.
على  االحتجاج  اثر  الملعب  أرضية  الجمهور  واجتاح 
مطلع  األهلي  سجله  الذي  التعادل  لهدف  الحكم  احتساب 

الشوط الثاني.
 23( اوسو  صامويل  للغاني  بهدفين  تقدم  المحلة  وكان 
و27(، قبل أن يرد األهلي بهدفين سجلهما محمد بركات )37(، 

ومدافع المحلة عمرو رمضان في مرماه )47(.
كرة  سليمان  وليد  لعب  األيمن  الجانب  من  عرضية  ومن 
األخير  مدافع  أخطأ  المحلة  الجزاء  منطقة  عمق  في  عرضية 
فادخلها خطأ في مرماه لتصبح  عمرو رمضان في تشتيتها 

النتيجة 2/2.
صحة  مدى  حول  الخالف  نتيجة  بعدها  اللعب  وتوقف 

الهدف ونزول جماهير المحلة إلى أرض الملعب.

إصابة العب ريال دي
 ماريا بتمزق في العضالت

§ مدريد - رويترز

دوري  متصدر  مدريد  ريال  نادي  قال   [
عبر  القدم  لكرة  االسباني  األولى  الدرجة 
مهاجمه  إن  االنترنت  على  الرسمي  موقعه 
بتمزق  أصيب  ماريا  دي  انخيل  األرجنتيني 
الفريق  تدريبات  خالل  الفخذ  عضالت  في 
مدة  عن  ريال  يكشف  ولم  )السبت(.  أمس 
أو  المالعب  عن  عاما(   23( ماريا  دي  غياب 
يوم  الفريق  مباراة  في  سيشارك  كان  إن 
كأس  من   16 دور  ذهاب  في  المقبل  الثلثاء 

ملك اسبانيا أمام ملقة.
وكان دي ماريا العبا أساسيا في تشكيلة 
مورينهو  جوزيه  البرتغالي  المدرب  فريق 
أهداف   4 وأحــرز  الحالي  الموسم  خالل 
إلى  االسباني  الدوري  في  الملكي  للفريق 
جانب هدف في دوري أبطال أوروبا إضافة 

إلى المساهمة في صنع 12 هدفا.
دوري  بصدارة  مدريد  ريــال  وينفرد 
متفوقا  مباراة   16 من   40 برصيد  اسبانيا 
اللقب  حامل  برشلونة  على  نقاط  بثالث 

واقرب مالحقيه.

إيسيان يعود
 إلى المالعب منتصف يناير

§ لندن – أ ف ب

مــدرب  كشف   [
تشلسي  نـــــادي 
االنجليزي، البرتغالي 
بواش  فيالش  أندريه 
ــط  وس العـــب  أن 
الفريق الغاني الدولي 
ايــســيــان  ميكيل 
المالعب  إلى  سيعود 
شهر  منتصف  فــي 
الثاني  كانون  يناير/ 
المقبل بعد تعافيه من 

إصابة في ركبته.
إيسيان  ـــان  وك

تعرض لإلصابة في أربطة الركبة في يوليو/ تموز الماضي 
خالل االستعداد للموسم الجديد.

يناير  منتصف  الفريق  إلى  إيسيان  "سيعود  بواش:  وقال 
وسيصبح بالتالي جاهزاً للمشاركة في المباريات".

وأضاف "أعتقد أنه خالل 3 أسابيع سيتمكن من المنافسة 
على اللعب أساسياً في الفريق".

في  لعملية  إيسيان  فيها  يخضع  التي  الثالثة  المرة  وهي 
الركبة بعد العام 2008 و2010 علماً بأنها أبعدته عن كأس 
األمم اإلفريقية في أنغوال العام الماضي وعن نهائيات كأس 

العالم في جنوب إفريقيا.

لقطة تلفزيونية لدخول جماهير المحلة أرضية الملعب

§ ري دي جانيرو – أ ف ب

"ب��اي��س"  صحيفة  اخ��ت��ارت   [
األوروغويانية النجم البرازيلي الصاعد 
جونيور  سانتوس  داسيلفا  نيمار 
مهاجم  "نيمار"  باسم  والمعروف 
أميركا  في  الع��ب  أفضل  سانتوس 

الجنوبية.
أندية  تسعى  ال��ذي  نيمار  وحصد 
على  لضمه  وعديدة  عريقة  أوروبية 
مدريد  وري���ال  برشلونة  رأس��ه��ا 
)رقم  صوتًا   130 على  اإلسبانيين 
قبل  انطلق  الذي  االستفتاء  في  قياسي 
26 عامًا( متقدمًا بفارق 60 صوتًا عن 
إدواردو  التشيلي  يونيفرسيداد  مهاجم 
نابولي  إلى  حديثًا  المنتقل  فارغاس 
سانتوس  في  زميله  وعن  اإليطالي 
غانزو  إنريكي  باولو  األلعاب  صانع 

الذي حل ثالثًا.
صفوف  ف��ي  تألق  نيمار  وك��ان 
كأس  إح��راز  إل��ى  وق��اده  سانتوس 
في  األغلى  اللقب  وهو  ليبرتادوريس 
أميركا الجنوبية، كما حل فريقه وصيفًا 
كأس  في  بالذهب  المتوج  لبرشلونة 

العالم لألندية التي أقيمت في اليابان.
قد  األوروغويانية  الصحيفة  وكانت 
النجم  فوز  الماضي  األسبوع  أعلنت 
برشلونة  فريق  وجوهرة  األرجنتيني 
في  العب  أفضل  بلقب  ميسي  ليونيل 
قارة أوروبا متقدمًا على النجم البرتغالي 

لريال مدريد كريستيانو رونالدو.

نيمار األفضل في أميركا 
الالتينية بحسب »بايس«

إصابة جديدة لدي ماريا

ميكيل ايسيان


