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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.


