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األسد يطرح »مبادرة« للحل في سورية
§دمشق - رويترز

أمس  األسد  بشار  السوري  الرئيس  طرح   [
مبادرة   )2012 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد 
بالبالد  تعصف  التي  لألزمة  سياسي  لحل  سالم 
مع  للمصالحة  مؤتمر  إلى  داعياً  شهراً   21 منذ 
حكومة  تشكيل  يعقبه  سورية  »يخونوا«  لم  من 
وطني  حراك  إلى  دعا  كما  عفو.  وإصدار  جديدة 
المسلحين  واصفاً  الوطن«  عن  الدفاع  »حرب  في 
أجنبية  لقوى  وعمالء  باإلرهابيين  يقاتلونه  الذين 

يستحيل التفاوض معهم. 
وقال في كلمة ألقاها في دار األوبرا بوسط دمشق 
في أول ظهور علني له منذ يونيو/ حزيران الماضي 
إن المرحلة األولى من الحل السياسي ستتطلب من 
المعارضة  وتسليح  تمويل  وقف  اإلقليمية  القوى 
على  والسيطرة  »اإلرهابية«  العمليات  ووقف 
لمؤيديه  األسد  قال  خطابه  مستهل  وفي  الحدود.  
في القاعة: »اليوم أنظر إلى وجوهكم ووجوه أبناء 
»نلتقي  وأضاف  واأللم«.  الحزن  كساها  وقد  بلدي 
اليوم والمعاناة تعم أرض سورية وال تبقي مكاناً 
للفرح في أي زاوية من زوايا الوطن؛ فاألمن واألمان 
غابا عن شوارع البالد وأزقتها«.  )التفاصيل ص24(

المتهم بالتهجم على موظف »الخارجية« ينفي ما أسند له
§المنامة - بنا

فهد  العاصمة  نيابة  رئيس  ــرح  ص  [
بالغاً  تلقت  العامة  النيابة  بأن  البوعينين 
والمتضمن  العاصمة  محافظة  شرطة  من  مقدماً 
أحد  بقيام  الخارجية  وزارة  موظفي  أحد  شكوى 
مقر  على  تردده  أثناء  عليه  بالتعدي  األشخاص 

الوزارة إلنهاء معاملة خاصة به وفور مشاهدته 
بهويته  وعرفه  باستدعائه  قام  عليه؛  المجني 
حسابه  خالل  من  بسبه  بقيامه  عليه  وادعى 
وعندما  )تويتر(  االجتماعي  التواصل  بموقع 
التهديد  عبارات  بتوجيه  قام  ذلك  الموظف  نفى 

بيده. بدفعه  قام  كما  إليه 
باستجوابه  العامة  النيابة  قامت  وقد  هذا 

ما  أنكر  حيث  عليه  المجني  بأقوال  ومواجهته 
أسند إليه من اتهام وأمرت بإخالء سبيله بضمان 
وإهانة  االعتداء  تهمتي  إليه  وجهت  أن  بعد  مالي 
موظف عام أثناء تأدية وظيفته، ويجرى استكمال 
االنتهاء  لسرعة  عليه  المجني  بسؤال  التحقيقات 
إلحالة  تمهيداً  للتصرف  األوراق  وإعــداد  منها 

الدعوى إلى المحكمة.

اليوم الحكم النهائي في قضية »مجموعة الـ 21«
§أم الحصم - حسن المدحوب

] تصدر محكمة التمييز أحكامها النهائية 
»الرموز  بـ  المعروفة  المجموعة  قضية  في 
الـ 21« اليوم اإلثنين )7 يناير/ كانون الثاني 
2013(، وهي آخر مراحل التقاضي قانونياً. 

ومن جانبها، دعت قوى سياسية وحقوقية 
أقيمت في مقر  وقانونية في وقفة تضامنية 
جمعية وعد بأم الحصم أمس األول )السبت(، 
رأي  معتقلي  باعتبارهم  عنهم،  »اإلفراج  إلى 

مارسوا ذلك بطريقة سلمية«.
وصادق  كامل  »بتنفيذ  مطالبتها  وجددت 
لتقّصي  البحرينية  اللجنة  توصيات  لكافة 

للعدالة  المعذِّبين  وتقديم  الحقائق 
ومحاسبتهم من خالل لجنة مستقلة محايدة 
المفوضية  عليها  تشرف  حكومية  غير 
جميع  وإسقاط  اإلنسان  لحقوق  السامية 
جميع  وتعويض  الرأي،  معتقلي  عن  التهم 
تعرضوا  ومن  الضحايا  وأسر  المعتقلين 
مبدأ  تنفيذ  في  الفوري  والشروع  للتعذيب 

العدالة االنتقالية«.
 30 في  نقضت  التمييز  محكمة  وكانت 
بحقهم  الصادر  الحكم   2012 نيسان  أبريل/ 
عن محكمة السالمة الوطنية، وأمرت بإعادة 
المحاكمة.         )التفاصيل ص10(

ق الشرطة الكويتية تفرِّ
تظاهرة وتعتقل نائبًا سابقًا

§الكويت - أ ف ب
] استخدمت شرطة مكافحة الشغب في الكويت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية 
مطالبين   )2013 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  تظاهروا  الذين  المعارضين  مئات  ضد 
السابق  النائب  بينهم  المتظاهرين  من  العديد  الشرطة  واعتقلت  الجديد.  األمة  مجلس  بحل 
الكويتية.  العاصمة  جنوب  السكنية  األحياء  أحد  في  المعارضين  وطاردت  الشاهين  أسامة 
التواصل  موقع  على  الحميدي  محمد  اإلنسان  لحقوق  الكويتية  الجمعية  رئيس  وكتب 
االجتماعي )تويتر( أن بين المعتقلين نساء.       )التفاصيل ص24(

§الوسط - زينب التاجر 
زيارة  من  العائدين  من  البحرينيين  عشرات  علق   [
منذ  الدولي  النجف  مطار  في  )ع(  الحسين  اإلمام  أربعينية 

يومين، وذلك بعد تأخر رحالتهم تارة وإلغائها تارة أخرى.
وقال صاحب حملة »السمر« سامي السعيد خالل حديثه 
الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  ظهر  »الوسط«  إلى 
 72 تضم  الحملة  إن  العراق  من  الهاتف  عبر   )2013
وجهته  الطيران  وشركة  ونساء،  أطفال  بينهم  بحرينياً 
الساعة  رحلة  يستقل  قسم  قسمين  إلى  تقسيمهم  إلى 
الثاني  والقسم  )السبت(  األول  أمس  يوم  عشرة  الحادية 
عصراً،  الرابعة  الساعة  رحلة  يستقل  أن  المفترض  من 
إلغاء  نتيجة  السفر  من  يتمكنا  لم  القسمين  بأن  مستدركاً 
»بسوء  وصفه  وما  الطيران  على  والضغط  الرحاالت 

الشركة. من  التنظيم« 
وقال: »بعد كل ذلك االنتظار ما زلنا ال نعلم على أية رحلة 
سنعود إلى البحرين، والالفت أن الحملة تضم أطفاالً ونساًء 

لم يأكلوا شيئاً منذ خروجهم من الفندق قبل يومين«.  
)التفاصيل ص4(

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
شهود   8 إلى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  استمعت   [
الشهود  روى  إذ  الطبي«،  الكادر  من   6 »تعذيب  قضية  في 
للمحكمة تفاصيل وقائع االعتداء على األطباء وإجبارهم على 

االعترافات أمام كاميرات التصوير. 
الثالثة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أرجأت  وقد  هذا، 
 )2013 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  المنعقدة 
القاضيين  وعضوية  الزايد،  إبراهيم  القاضي  برئاسة 
إيمان  السر  وأمانة  الصائغ،  وعيسى  السويدي  حمد 
بتعذيب  اتُّهما  وضابطة  ضابط  قضية  في  النظر  دسمان؛ 
20 يناير، لالستماع لبقية  الكادر الطبي، وذلك حتى  6 من 
إلى  أمس  جلسة  استمرت  أن  بعد  وذلك  اإلثبات،  شهود 

8 ساعات. من  أكثر 
مارسا  من  بأنهما  المتهَمين  على  الشهود  تعرف  وقد 
التعذيب بحق الشاهدتين )المجني عليهما(  سواء من خالل 
بالتعذيب  بتهديدهم  لألطباء  المتهَمين  مواجهة  أو  السمع 

وانتزاع االعترافات أو التهديد بالقتل.
)التفاصيل ص11(

عشرات البحرينيين عالقون
في مطار النجف منذ يومين

»الكادر الطبي« يروي للمحكمة وقائع 
تعذيبه وإجباره على االعترافات
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تقويم العام 2013

الرئيس السوري متحدثًا أثناء خطابه أمس

في جلسة مجلس الوزراء:
تقديم خدمات برسوم مخفضة بنسبة 50 في 

المئة إلى المسنين من خالل تفعيل بطاقة المسن.

إعادة بناء مستشفى الوالدة في المحرق. 

بحث تجريم تهريب مشتقات النفط
المدعومة إلى خارج البالد.

مجلس الوزراء يطمئن على جودة
وسالمة األدوية المتداولة في البالد. 

مجلس الوزراء يبحث إنشاء مرفأ الستيراد
مواد البناء وخاصة الرمل. 

العراق والكويت يتخطيان السعودية واليمن »بثنائية«

مسيالت الدموع تنتشر في منطقة االعتصام 
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رئيس الوزراء أشاد بتطور األداء األمني... ووجه لزيارة المناطق للتأكد من توافر الخدمات

مجلس الوزراء: تفعيل بطاقة المسنين وتقديم خدمات مخفضة لهم بنسبة %50
§المنامة - بنا

] وافق مجلس الوزراء على تقديم خدمات برسوم مخفضة 
بنسبة 50 في المئة إلى المسنين من خالل تفعيل بطاقة المسن، 
المسن  عليها  سيحصل  التي  المخفضة  الرسوم  تشمل  حيث 
وفق هذا القرار: رسوم البناء وشهادات إثبات الملكية، ورسوم 
السياقة  رخصة  وتجديد  والشقق،  البيوت  إيجار  عن  البلدية 
بطاقة  وإصدار  السفر،  جواز  وتجديد  المركبة  سجل  وتجديد 
الهوية وإصدار استقدام خادم وتجديد رخصة العامل ورسوم 
وافق  كما  الطبي،  السلمانية  مستشفى  في  الخاصة  الغرف 
المجلس على االقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن 

إنشاء دار لرعاية المسنين تخدم أهالي الحورة والقضيبية.
وأقر المجلس إعادة بناء مستشفى الوالدة في المحرق، حيث 
ُقرر تخصيص األرض المقام عليها مستشفى الوالدة الحالي إلى 

مؤسسة صحية يستفيد منها أهالي محافظة المحرق.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان بالتطور الملموس في األداء األمني والشرطي، 
منوهاً سموه بدور رجال األمن وما يضطلعون به من مسئولية 
في حماية األمن واالستقرار باعتبارهما ركنين أساسيين لتقدم 

المجتمع وازدهاره.
مختلف   في  والمسئولين  الوزراء  جميع  سموه  وجه  كما 
الجهات الحكومية إلى زيارة المناطق المختلفة من البالد والتأكد 
من استكمال منظومة الخدمات والمرافق الحكومية للمواطنين 

فيها ومن بينها المشاريع اإلسكانية الجديدة.  
جاء ذلك خالل ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة االجتماع االعتيادي األسبوعي 
)6 يناير/  الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس األحد  لمجلس 
كانون الثاني 2013(، حيث أدلى األمين العام لمجلس الوزراء 

ياسر عيسى الناصر عقب االجتماع بالتصريح التالي: 

دورة الخليج تجسد أواصر المحبة والتعاون
بمناسبة احتضان مملكة البحرين لبطولة دورة كأس الخليج 
الحادية والعشرين لكرة القدم التي رعى حفل افتتاحها عاهل 
البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  أكد 
يتجاوز  البارز  الرياضي  الحدث  هذا  بأن  خليفة  آل  سلمان 
ويتعداها  الرياضي  النطاق  وأهدافه  ومضامينه  مفاهيمه  في 
المشاركة،  الدول  بين  المحبة والتعاون  أواصر  ليجسد واقعاً 
وفيما رحب مجلس الوزراء بزوار مملكة البحرين وبضيوفها 
الفعالية، أثنى سمو رئيس  الذين يشاركون ويحضرون هذه 
الوزراء على جهود القائمين على تنظيم بطولة كأس الخليج 
في دورتها الحادية والعشرين وعلى ما ظهر عليه حفل االفتتاح 

والفعاليات التي أقيمت فيه من إعداد وتنظيم، متمنياً المجلس 
أن تكلل فعاليات هذا الحدث الرياضي الكبير بالنجاح والتوفيق 

في تحقيق أهدافها. 
في  الملموس  بالتطور  الوزراء  رئيس  سمو  أشاد  بعدها 
وما  األمن  رجال  بدور  سموه  منوهاً  والشرطي،  األمني  األداء 
واالستقرار  األمن  حماية  في  مسئولية  من  به  يضطلعون 
باعتبارهما ركنين أساسيين لتقدم المجتمع وازدهاره، منوهاً 
الخامسة من طلبة  الدفعة  بما ظهر عليه حفل تخريج  سموه 
يوم  برعايته  سموه  شمله  الذي  للشرطة  الملكية  األكاديمية 

الخميس الماضي.
تقدمه  الذي  الخدمي  الشأن  الوزراء  مجلس  خص  بعدها 
الحكومة للمواطن البحريني بجانب كبير من البحث، وتناول 
المجلس في هذا الصدد العديد من القضايا ذات الصلة، حيث 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  شدد 
سلمان آل خليفة على كل الوزارات والجهات الحكومية بتسخير 
متطلباتهم  إنجاز  في  واإلسراع  المواطنين  في خدمة  جهودها 
جميع  سموه  ووجه  مصالحهم،  قضاء  سرعة  على  والعمل 
بزيارة  الحكومية  الجهات  مختلف  في  والمسئولين  الوزراء 
منظومة  استكمال  من  والتأكد  البالد  من  المختلفة  المناطق 
بينها  ومن  فيها  للمواطنين  الحكومية  والمرافق  الخدمات 
توفير  إلى  سموه  وجه  كما  الجديدة،  اإلسكانية  المشاريع 
المناطق  في  التعليمية  الخدمات  من  واالحتياجات  المتطلبات 
النائية، ووقف المجلس كذلك من خالل وزير الصحة واطمأن 

على جودة وسالمة األدوية المتداولة في البالد. 
أهمية  على  الوزراء  رئيس  سمو  شدد  متصل،  سياق  وفي 
من  والتخلص  البيروقراطية  على  للقضاء  الجهود  تكثيف 
الروتين الذي يعوق سرعة إنجاز وتقديم الخدمات الحكومية 
وأن تواصل جميع الوزارات والجهات الحكومية تقييم إجراءاتها 
تراٍخ  بعملهم دون  قيامهم  إنتاجية موظفيها وضمان  ومراقبة 

المواطنون باهتمام  أو إبطاء وأن تحظى مالحظات وشكاوى 
جميع  من  الخدمية  وبخاصة  الحكومية  والجهات  الوزارات 
المسئولين باختالف مستوياتهم من أعلى السلم اإلداري إلى 
شكاوى  أو  مالحظات  حكومية  جهة  أي  تترك  ال  بحيث  أدناه 

المواطنين دون رد أو تفاعل. 
األعمال  جدول  على  المدرجة  المذكرات  المجلس  بحث  ثم 

واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: 
أوالً: وافق مجلس الوزراء على تقديم خدمات برسوم مخفضة 
بنسبة 50 في المئة إلى المسنين من خالل تفعيل بطاقة المسن 
وتشمل الرسوم المخفضة التي سيحصل عليها المسن وفق هذا 
القرار رسوم البناء وشهادات إثبات الملكية ورسوم البلدية عن 
إيجار البيوت والشقق وتجديد رخصة السياقة وتجديد سجل 
الهوية وإصدار  بطاقة  السفر وإصدار  المركبة وتجديد جواز 
استقدام خادم وتجديد رخصة العامل ورسوم الغرف الخاصة 
الطبي، ويجيء ذلك في إطار حرص  السلمانية  في مستشفى 
الكريم  العيش  توفير  السن وضمان  كبار  الحكومة على دعم 
لهم، وكلف مجلس الوزراء وزارة التنمية االجتماعية بالتنسيق 
مع وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية التخاذ اإلجراءات 
الخطوات  واتخاذ  أعاله  البطاقة  إلصدار  لالزمة  القانونية 

التنفيذية. 
الكهرباء  هيئة  مقترحات  على  الوزراء  مجلس  وافق  ثانياً: 
والماء فيما يختص بالمضمون الجديد لفواتير استهالك الكهرباء 
والماء والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير 
الحكومة تدعم  أن  يذكر  الكهرباء والماء. ومما  الدولة لشئون 
قطاع الكهرباء والماء سنوياً بنحو 350 مليون دينار من أجل أن 
يحصل المواطنون على خدمات الكهرباء والماء بأسعار مدعومة 
الحكومة  تتحمل  فيما  المختلفة  االستهالك  لشرائح  ومناسبة 
الفرق الكبير بين الكلفة الحقيقية إلنتاجها وما يتحمله المستهلك 
للحصول على هذه الخدمات، حيث تكلف الحكومة إنتاج الوحدة 

الواحدة من الكهرباء 28 فلساً بينما يتحمل المستهلك للوحدة 
الواحدة 3 فلوس في الشريحة األولى من الكهرباء و9 فلوس 

للشريحة الثانية و16 فلساً للشريحة الثالثة. 
توافر  لضمان  األفكار  من  عدداً  الوزراء  مجلس  بحث  ثالثاً: 
مواد البناء ومتطلبات التنمية العمرانية ومن بينها خيار إنشاء 
مرفأ الستيراد مواد البناء وخاصة الرمل، حيث جاء ذلك خالل 
استعراض مجلس الوزراء لمذكرة ذات صلة بهذا الموضوع من 

وزير الصناعة والتجارة. 
رابعاً: ناقش مجلس الوزراء موضوع دعم األغذية وخاصة 
اللحوم الحمراء واطلع في هذا الشأن على عدد من الدراسات 
والتوصيات في مسألة أفضل الطرق التي تفضي إلى إيصال 
الدعم إلى مستحقيه وتحقيق األمن الغذائي وخاصة األسماك 
واللحوم، وكلف المجلس كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة 
والتجارة بمواصلة دراسة اإلجراءات التنفيذية التي تحقق ذلك 

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

مشروع قانون يجرم تهريب مشتقات النفط
خامساً: في إطار الحرص الذي توليه الحكومة على المحافظة 
فقد بحث  التعدي عليه،  أو  االستيالء  العام وحظر  المال  على 
النفط  مشتقات  تهريب  يجرم  قانون  مشروع  الوزراء  مجلس 
المذكرة  إحالة  المجلس  وقرر  البالد،  خارج  إلى  المدعومة 
المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية الوزير المشرف على 
للشئون  الوزارية  اللجنة  إلى  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة 

القانونية للمزيد من الدراسة. 
إعادة بناء مستشفى المحرق للوالدة وترميم الحديقة الكبرى

سادساً: وافق المجلس على االقتراح برغبة المقدم من مجلس 
المحرق حيث  الوالدة في  النواب بشأن إعادة بناء مستشفى 
قرر المجلس وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
إلى  الحالي  الوالدة  عليها مستشفى  المقام  األرض  تخصيص 
وكلف  المحرق  محافظة  أهالي  منها  يستفيد  مؤسسة صحية 
وزارة الصحة بإعداد التصورات في هذا الشأن وذلك في ظل 

اضطالع مستشفى الملك حمد الجامعي بتحقيق هدف الرغبة. 
سابعاً: وافق المجلس على االقتراح برغبة المقدم من مجلس 

النواب بشأن إعادة ترميم وتأهيل حديقة المحرق الكبرى. 
ثامناً: وافق المجلس على االقتراح برغبة المقدم من مجلس 
من  الصحي  الصرف  لمياه  الرفع  محطة  نقل  بشأن  النواب 
موقعها المقترح حالياً بشرق الحد إلى موقع بديل لتحققها على 
أرض الواقع في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس 

الوزراء. 
تاسعاً: وافق المجلس على االقتراح برغبة المقدم من مجلس 
النواب بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين تخدم أهالي الحورة 

والقضيبية.

سمو رئيس الوزراء مترئسًا جلسة مجلس الوزراء أمس
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خالل استقباله كبار المسئولين في الدولة

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تسهيل إجراءات استقطاب االستثمارات
§المنامة - بنا

الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  أكد   [
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ضرورة أن تقوم 
والقرارات  اإلجراءات  بتبني  المختصة  الجهات 
من  وأن  االستثمارات  استقطاب  إلى  تفضي  التي 
أولويات ذلك سرعة استخراج التراخيص وإتمام 
»فمن  وقال:  باالستثمارات،  المتعلقة  المعامالت 
منها  يجد  لن  الستثماراته  حضناً  البحرين  اختار 
المفتوح  الباب  سياسة  مؤكداً  ترحيب«،  كل  إال 
تضمن  بحيث  عامة  ثقافة  جعلها  ــرورة  وض
للمواطن وغيره سرعة الوصول إلى المسئولين 

وحل مشاكلهم.
القضيبية،  بقصر  استقباله  خالل  ذلك  جاء 
الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  صباح 
بحضور  المسئولين،  كبار  من  لعدد   ،)2013
سمو  اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  رئيس 
الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس 
النواب خليفة الظهراني، ورئيس مجلس الشورى 

علي صالح الصالح، وعدد من النواب.
على  سموه  حرص  الوزراء  رئيس  سمو  وأكد 

الوزارات  في  العمل  لسير  اللصيقة  المتابعة 
تسهيل  في  الحكومة  توجهات  دعم  لضمان 

اإلجراءات والقضاء نهائياً على البيروقراطية.
أو  مواطن  أي  يشتكي  أن  نقبل  »ال  وأضاف 

مستثمر من الروتين أو تعطيل اإلجراءات«.
تسهيل  إلى  الخدمية  الوزارات  سموه  ووجه 
تكون  وأال  المستثمرين،  ــام  أم ـــراءات  اإلج
لمملكة  االستثمارات  جذب  أمام  عائقاً  التعقيدات 
ُتعطل  أن  نسمح  ال  »إننا  سموه:  وقال  البحرين، 

بسبب  أمورهم  تضار  أو  المواطنين  مصالح 
رجال  مالحظات  وأن  البعض،  ديناميكية  عدم 
الحكومية  الجهات  وكل  باالهتمام  تحظى  األعمال 
يجب أن تسخر طاقاتها لخدمة المواطنين وقطاع 

األعمال«.
الجهات  تبادر  أن  ضرورة  على  سموه  وشدد 
تعطيلها  بشأن  الشكاوى  بشأنها  أثيرت  التي 
وجهة  وبيان  بالرد  والمواطنين  التجار  لمصالح 

نظرها بشأن هذه المالحظات.

»الخارجية« ترحب بفتح سفارة سريالنكية في البحرين
وزارة  وكيل  ــب  رّح  [
عبداهلل  السفير  الخارجية 
جمهورية  بقرار  عبداللطيف 
لها  سفارة  بفتح  سريالنكا 
منتصف  في  البحرين  في 
 ،2013 شباط  فبراير/  شهر 
الحكومة  ــم  دع ــداً  ــؤك م
البحرينية لسريالنكا، وأنها 
لتقديم  االستعداد  أتم  على 
لضمان  التسهيالت  كافة 
فتح  إجراءات  اتخاذ  سرعة 

السفارة في البحرين.
على  الــوكــيــل  ــى  ــن وأث
بين  المتميزة  العالقات 
وجمهورية  الــبــحــريــن 

فتح  أن  معتبراً  سريالنكا، 
تعزيز  في  السفارة سيسهم 
بين  الثنائية  العالقات 
المجاالت  شتى  في  البلدين 
واالقتصادية  السياسية 
والثقافية  واالجتماعية 
دور  مثمناً  والسياحة، 
في  السيرالنكية  الجالية 

العملية التنموية بالبالد.
اجتماعه  خالل  ذلك  جاء 
يناير/   6( األحـــد  ــس  أم
 )2013 الثاني  كــانــون 
العام  بالديوان  بمكتبه 
دبلوماسي  بوفد  للوزارة 
سريالنكا  جمهورية  من 

االشتراكية  الديمقراطية 
السفير  برئاسة  الصديقة، 
وذلك   ،C A H M Wijeratne
سفارة  فتح  بمناسبة 
في  سريالنكا  لجمهورية 

البحرين. 
الوكيل  ــعــرض  واســت
بها  قام  التي  اإلصالحات 
عاهل البالد حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المجاالت  في  خليفة  آل 
واالقتصادية  السياسية 
والتشريعية،  واالجتماعية 
المبذولة في مجال  والجهود 
العام  منذ  بالمرأة  النهوض 

ضمان  إلى  إضافة   ،2001
حرية التنقل للعمالة الوافدة 
الديانات  ممارسة  وحرية 
التزام  مؤكداً  البحرين،  في 
حقوق  بضمان  البحرين 

وحريات العمالة الوافدة.
رئيس  أكد  جانبه،  من 
بعمق  السريالنكي  الوفد 
بين  الثنائية  العالقات 

المجاالت  شتى  في  البلدين 
ــذي  ــمــام ال وعــلــى االهــت
للجالية  البحرين  توليه 

السريالنكية في البحرين. 
مدير  االجتماع  حضر 
الثنائية  العالقات  إدارة 
السفير، ظافر أحمد العمران، 
وزارة  منتسبي  من  وعدد 

الخارجية.

القيادة تتلقى برقيات تهنئة
بذكرى تأسيس الحرس الوطني

ولي العهد يتلقى شكر السعودية 
للتعزية بوفاة فيصل بن سعود

§المنامة - بنا
القائد  البالد  عاهل  تلقى   [
الجاللة  صاحب  حضرة  األعلى 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
السمو  صاحب  ــوزراء  ال ورئيس 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
القائد  نائب  العهد  وولي  خليفة، 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  األعلى 
برقيات  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
الوطني  الحرس  رئيس  من  تهنئة 
الشيخ محمد بن  الركن سمو  الفريق 
الذكرى  بمناسبة  خليفة  آل  عيسى 
الحرس  لتأسيس  عشرة  السادسة 
التهاني  آيات  فيها  رفع  الوطني. 

اهلل  داعياً  بالمناسبة،  والتبريكات 
القيادة  على  يديم  أن  القدير  العلي 
ويديمها  العمر  وطول  الصحة  نعمة 
العهد  مجدداً  الوطن.  لهذا  وفخراً  عزاً 
بالبقاء على  للقيادة  والوفاء والوالء 
العزة  طريق  على  ماضين  العهد، 
راسخة  وطنية  وحدة  في  والكرامة 
إشراقاً  أكثر  لمستقبل  دؤوب  وعمل 

وازدهاراً.
اعتزازها  عن  القيادة  وعبرت 
الكبير بالمستوى الرفيع الذي وصل 
جاهزية  من  الوطني  الحرس  إليه 
معنوية  وروح  رفيع  وتدريب  عالية 
واستعداد لتلبية الواجب بكل كفاءة.

] تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
العربية  المملكة  الشريفين عاهل  الحرمين  برقية شكر جوابية من خادم  آل خليفة 
السعودية الشقيقة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وذلك رداً على برقية سموه 
األمير فيصل بن  الملكي  السمو  اهلل تعالى صاحب  بإذن  له  المغفور  المعزية بوفاة 
عن شكره  فيها  الشريفين  الحرمين  خادم  أعرب  آل سعود،  عبدالعزيز  بن  سعود 

وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره، متمنيًا  له موفور الصحة والسعادة.
كما تلقى سمو ولي العهد برقية شكر جوابية مماثلة من ولي العهد نائب رئيس 
عبدالعزيز  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس 
آل سعود، ضمنها شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره، متمنيًا له دوام 

الصحة والسعادة.

سمو رئيس الوزراء مستقباًل عدداً من كبار المسئولين

وكيل وزارة الخارجية لدى اجتماعه بالوفد الدبلوماسي السريالنكي
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السفير البحريني في العراق صالح المالكي لـ »}«:

وا »زيارة األربعين« بال مشكالت... ونفخر بعزاء »أهل البحرين« في كربالء البحرينيون أدَّ
§الوسط - علي الموسوي

صالح  العراق  في  البحريني  السفير  أكد   [
زيارة  أدوا  البحرينيين  الزوار  جميع  أن  المالكي، 
أو عراقيل  أية مشكالت  األربعين بسالم، ومن دون 

من شأنها اإلخالل بإحياء هذه المناسبة.
في  البحرين  أهل  بعزاء  فخره  عن  المالكي  وعبر 
كربالء، وقال: »إن عزاء أهل البحرين ُيثنى عليه من 
الجميع، وخصوصاً أن الزوار البحرينيين يتصفون 

بالسمعة الحسنة، واألخالق الطيبة«.
وذكر، في تصريح لـ »الوسط«، أنه »من الصعب 
الذين توجهوا  البحرينيين  الزوار  تحديد عدد  حالياً 
أنهم  إال  العام،  هذا  موسم  في  األربعين  لزيارة 
أن  إلى  ذلك  في  السبب  مرجعاً  باآلالف«،  يقدرون 
خالل  من  إصدارها  يتم  العراق  دخول  تأشيرات 
السفارة العراقية في البحرين، إضافة إلى أن بإمكان 
الزوار إصدارها في مطار النجف أو بغداد، وهو من 
أجل  من  العراقية  الحكومة  بها  سمحت  التي  األمور 

التسهيل على الزوار.
البحرينية  القنصلية  بذلتها  التي  بالجهود  وأشاد 
والمساعدة  الخدمات  تقديم  سبيل  في  النجف،  في 
المطلوبة للزوار البحرينيين، مؤكداً أنها »كانت على 
وقد  الزوار،  تجاه  بواجبها  للقيام  االستعداد  أهبة 
النقال  الهاتف  شبكات  بين  االتصاالت  سوء  يكون 
دون  حالت  قد  األربعين،  ذكرى  إحياء  مراسم  خالل 
تقديم المساعدة لبعض الزوار، إذ إن الحصول على 

خطوط اتصال خالل هذه الفترة كان أمراً صعباً«.
على  ستكونان  والقنصلية  السفارة  أن  وأكد 
في  بحرينيين  زوار  وجود  عند  نفسه  االستعداد 
كيف  نتعلم  موسم  كل  »في  أن  إلى  مشيراً  العراق، 
مما  أكبر  وجهد  بطاقة  البحرينيين  الزوار  نخدم 

سبق«.
البحريني  السفير  استنكر  حديثه،  سياق  وفي 
في العراق قيام أحد األشخاص بعمل معرض صور 
)ع(  الحسين  اإلمام  بين حرمي  الواقعة  المنطقة  في 
ذات  صور  على  اشتمل  الذي  )ع(،  العباس  وأخيه 
األربعين  ذكرى  إلحياء  تمت  وال  سياسي،  طابع 
»تشّوه  التصرفات  هذه  مثل  أن  معتبراً  بصلة، 
الهدف السامي من الزيارة وقدسيتها، وال تصب في 
اتجاه توجيهات المرجعيات الدينية، الذين يؤكدون 
السياسة.  وإبعادها عن  المناسبة  هذه  قدسية  على 
فالبحرينيون يأتون إلى كربالء من أجل زيارة اإلمام 
مشاهدة  وليس  األربعين،  ذكرى  وإحياء  الحسين، 

أن »هذه  على  صور تحمل طابعاً سياسياً«، مشدداً 
المناسبة للحسين فقط، وليست ألي شيء آخر«.

لوجود  نأسف  الذي  الوقت  »في  أنه  إلى  ولفت 
أشخاص حملوا علماً ال يمثل العلم الرسمي لمملكة 
البحرين، إال أننا نشيد بمواقف العديد من المواطنين 
المتواجدين في العراق، الذين استنكروا واستهجنوا 

مثل هذه التصرفات«.
الذي  المسلح  الهجوم  عن  المالكي  وتحدث 
تعرض له زوار إحدى الحمالت البحرينية قبل نحو 
أسبوعين، عندما كانوا في طريقهم من سامراء إلى 
مسئولي  مع  تواصل  على  كانوا  إنهم  وقال  كربالء، 
إلى  وصولهم  وحتى  الهجوم،  وقوع  منذ  الحملة 
الحذر  توخي  إلى  البحرينيين  داعياً  آمن،  طريق 
أن مثل هذه الحوادث تقع في أي  دائماً، وخصوصاً 
أخذ  البحرينيين  الزوار  من  يتطلب  وبالتالي  وقت، 

الحيطة والحذر، واالبتعاد عن المناطق الخطيرة.
الخليج  طيران  شركة  بتعاون  أيضاً  ــّوه  ون
ومكاتبها في العراق، مع الزوار البحرينيين، مشيداً 

بمستوى خدماتهم التي يقدمونها للزوار.
)السبت(  األول  أمس  يوم  بدأت  آخر،  جانب  من 
قوافل الزوار البحرينيين بالعودة إلى البحرين، بعد 
القوافل حتى  فيما ستبقى عدد من  األربعين،  زيارة 
وفاة  ذكرى  يحيون  حيث  الجاري،  األسبوع  نهاية 
الرسول األعظم )ص( في النجف األشرف، حيث مرقد 

اإلمام علي )ع(.

صالح المالكي

عشرات البحرينيين عالقون في مطار النجف منذ يومين 
بينهم أطفال ونساء بسبب تأخر الرحالت أو إلغائها  

§الوسط - زينب التاجر 
العائدين من  البحرينيين  ] علق عشرات 
زيارة أربعينية اإلمام الحسين )ع( في مطار 
تأخر  بعد  وذلك  يومين،  منذ  الدولي  النجف 

رحالتهم أو إلغائها.
سامي  »السمر«،  حملة  صاحب  وق��ال 
ظهر  »الوسط«   إلى  حديثه  خالل  السعيد، 
الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  يوم 
الحملة  إن  العراق  من  الهاتف  عبر   )2013
ونساء،  أطفال  بينهم  بحرينيًا   72 تضم 
إلى  تقسيمهم  إلى  وجهته  الطيران  وشركة 
قسمين قسم من المفترض أن يستقل رحلة 
)السبت(،  األول  أمس  يوم   11 ال�  الساعة 
والقسم الثاني من المفترض أن يستقل رحلة 
الساعة 4 عصراً، مستدركًا بأن القسمين لم 
الرحاالت  إلغاء  نتيجة  السفر  من  يتمكنا 

»بسوء  وما وصفه  الطيران،  على  والضغط 
التنظيم« من الشركة. 

بمغادرة  )السبت(  يوم  قام  بأنه  وفّصل 
الفندق متجهًا برفقة القسم األول من الزوار 
البحرينيين الساعة السابعة صباحًا ليتمكنوا 
11 ظهراً،  ال�  من العودة على رحلة الساعة 
إال أنه تم تأخيرهم في إدخال الحقائب، ومن 

ثم تم إبالغهم بأن الطائرة قد غادرت.
 فيما لفت إلى أنه قام بقصد المطار برفقة 
ال�  الساعة  منذ  ال��زوار  من  الثاني  القسم 
رحلة  على  المغادرة  من  ليتمكنوا  ظهراً   12
شركة  وعدتهم  كما  عصراً  الرابعة  الساعة 
بأن  بإبالغهم  تفاجأوا  أنهم  إال  الطيران 

الطائرة ممتلئة.
ال  زلنا  ما  االنتظار  ذلك  كل  »بعد  وقال: 
البحرين.  إلى  سنعود  رحلة  أية  على  نعلم 

لم  ونساًء  أطفااًل  تضم  الحملة  أن  والالفت 
قبل  الفندق  من  خروجهم  منذ  شيئًا  يأكلوا 

يومين«.
بالجهات  االتصال  حاول  أنه  وأضاف 
المعنية، وأن القنصلية وعدتهم بحل المشكلة 

دون جدوى.
وقت  وجود  عدم  من  استياءه  وأب��دى 
محدد لكل رحلة لعودة المسافرين، الفتًا إلى 
مع  للعراق  السفر  إبان  لعراقيل  تعرض  أنه 
الحملة تكمن في تأخر إصدار تذاكر السفر.

متعلقة  ليست  المشكلة  أن  إلى  ولفت 
بحملته فقط، وأن كثيراً من الزوار في مطار 
المشكلة.  نفس  من  يعانون  الدولي  النجف 
البحرين  في  المعنية  الجهات  طالب  فيما 
العراق  في  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق 

لتسهيل عودة الزوار إلى الوطن.

)صورة أرشيفية( مطار النجف الدولي         
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»التربية« تستحدث تخصص 
صيانة األجهزة الطبية في المدارس

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
المقبلة  الفترة  خالل  تعتزم  الوزارة  أن  النعيمي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  أكد   [
استحداث تخصص »صيانة األجهزة الطبية« الذي يعتبر من المشاريع الرائدة في المنطقة، 
المهنية  التلمذة  اإللكترونيات في مساق  الحديثة في مجال تقنيات  التخصصات  إلى  وضمه 
بمدارس التعليم الفني والمهني، حيث تم تنظيم المساق الستيعاب التخصص الجديد بتوفير 
إلى  الدراسة لهذا التخصص، مشيراً  المتخصصة وقاعات  المختبرات  مساحة كافية الحتواء 
أن معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا سيحتضن هذا التخصص باعتباره تخصصاً 
فرعياً في قسم اإللكترونيات، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتبني مهمة تأهيل الكوادر 

الوطنية في كل المجاالت التكنولوجية.
إلى ذلك، باشرت الوزارة العمل للتهيئة إلطالق هذا التخصص، إذ قامت إدارة التعليم الفني 
والمهني بتكليف أحد الخبراء بمؤسسة التجهيزات الطبية في بريطانيا، بالتعاون مع خبير 
من منظمة اليونسكو بإجراء الدراسات والمسوحات الالزمة لذلك، كما قامت اإلدارة بتنظيم 
المستوى  الذي سيوجه لطالب  التخصص  لهذا  الدراسية  المناهج  إعداد  فيها  تم  ورش عمل 
الهيئات  تأهيل  إلى  باإلضافة  الصناعي،  التعليم  بمدارس  اإللكترونيات  أقسام  في  الثالث 

التدريسية لتطبيق المناهج والمواد التعليمية والتدريبية بصورة فعالة.

»التربية« تعقد اجتماعًا لمديري 
ومديرات المدارس اإلعدادية واالبتدائية

م��دي��ر  ت����رأس   [
اإلعدادي  التعليم  إدارة 
الشيخ  ع��ب��دال��رزاق 
مديري  م��ع  اجتماعًا 
وم��دي��رات ال��م��دارس 
واإلع��دادي��ة  االبتدائية 
مدينة  بمدرسة  وذل��ك 
ع��ي��س��ى اإلع���دادي���ة 
 58 بحضور  للبنات، 
حيث  وم��دي��رة،  مديراً 
عدداً  االجتماع  تناول 
آلية  منها  المحاور  من 

باالمتحانات  الخاصة  واالستعدادات  للمدارس،  والمساندة  الدعم  مكاتب  مع  التواصل 
النهائية للمرحلة اإلعدادية ومراكز تصحيح االمتحانات.

ضمن  المقدمة  الخدمات  ال��وزارة  إدارات  من  عدد  استعرضت  االجتماع،  وخالل 
اختصاصيي  لعمل  الجديدة  اآللية  ومنها  الخصوص،  هذا  في  والمستجدات  مجاالتها 
المرحلة اإلعدادية،  الخاصة في  المقدمة لذوي االحتياجات  التفوق والموهبة، والخدمات 

وإجراءات تفعيل التعليم اإللكتروني وتجهيزاته في المدارس.

اجتماع »التربية« بمديري ومديرات المدارس اإلعدادية واالبتدائية

حفيدا رئيس الوزراء ينقالن تعازي 
سموه لعائلتي الخرافي والصباح

§المنامة - بنا
راشد  بن  خليفة  الشيخ  نقل   [
بن  خليفة  الشيخ  وسمو  خليفة  آل 
تعازي  خليفة  آل  خليفة  بن  علي 
السمو  صاحب  ـــوزراء  ال رئيس 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
وفاة  في  الخرافي  جاسم  إلى  خليفة 
جاسم  تعالى  اهلل  بإذن  له  المغفور 
المولى جلت  الخرافي، سائلين  أنور 
قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وأعرب  جناته.  فسيح  ويسكنه 
وعظيم  شكره  بالغ  عن  الخرافي 
امتنانه لرئيس الوزراء على مشاعر 
في  التعازي  بتقديم  الطيبة  سموه 
عمق  يؤكد  ما  الخرافي  عائلة  فقيد 
ومتانة العالقة التي تربط بين مملكة 

البحرين ودولة الكويت الشقيقة.

 كما نقل الشيخ خليفة بن راشد آل 
خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي 
رئيس  تعازي  خليفة  آل  خليفة  بن 

العبداهلل  صباح  الشيخ  إلى  الوزراء 
له  المغفور  وفاة  في  الصباح  العلي 
المالك  الشيخ عقاب  تعالى  اهلل  بإذن 

المولى  سائلين  الصباح،  الحمود 
الفقيد بواسع  جلت قدرته أن يتغمد 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

انطالق فعاليات مهرجان دار العز مساء أمس
بمناسبة  العز   دار  مهرجان  فعاليات  )األحد(  أمس  مساء  انطلقت   [

ذكرى تأسيس الحرس الوطني السادسة عشرة. 
السيتي  إقامة معرض للصور في مجمع  العز  دار   وتضمن مهرجان 
منذ  الوطني  الحرس  تاريخ  على  الضوء  المعرض  سلط  حيث  سنتر 
على  اشتمل  كما  تحققت،  التي  والنجاحات  تطوره  ومراحل  تأسيسه 
إقامة مسابقات تثقيفية وترفيهية، وتوزيع  جوائز نقدية على الجمهور 

زوار المعرض.
 من جانب آخر؛ نظم الحرس الوطني ضمن فعاليات مهرجان دار العز 
تقديم عروض  على  اشتمل  الحد،  بمنطقة  خليفة  األمير  بمنتزه  احتفاالً 

للفرقة العسكرية والعرضة الشعبية.
لتعميق  الوطني  الحرس  يطلقها  التي  االحتفاليات  هذه  وتأتي   
بهدف  المجتمعية  الشراكة  وتعزيز  المجتمع  فئات  جميع  مع  التواصل 
مؤسسات  وجميع  والمقيمين  المواطنين  مع  الفعال  التواصل  زيادة 
الحرس  حققها  التي  باالنجازات  الجمهور  وأشاد  المدني.  المجتمع 
العام  والنظام  األمن  حفظ  سبيل  في  يبذلها  التي  والجهود  الوطني 

وتحقيق االستقرار للمجتمع،
إحدى فقرات مهرجان دار العز

الخرافي مستقباًل حفيدي سمو رئيس الوزراء
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المير يتهم النعيمي بـ »الديكتاتورية« والوزارة بـ »اللف والدوران«

»برلمانية تمديد الدوام المدرسي«: قرار »التربية« جريء ولكنها لم تكن مستعدة
§القضيبية - مالك عبداهلل

تمديد  في  النيابية  التحقيق  لجنة  توافقت   [
التربية  وزارة  قــرار  مع  المدرسي  ــدوام  ال
والتعليم بشأن تمديد الدوام المدرسي للمرحلة 
العملية  »تطوير  أجل  من  واعتبرته  الثانوية، 
جريئاً  كان  »القرار  أن  إلى  مشيرة  التعليمية«، 

ولكن الوزارة لم تكن مستعدة لتطبيقه«.
في  اإلسراع  »وجوب  على  اللجنة  وشددت 
يتالءم  بما  المدارس  جميع  تجهيزات  استكمال 
وضرورة  المدرسي،  الــدوام  تمديد  وعملية 
المستخدمة  المقاعد  نوعية  تغيير  في  اإلسراع 
بحيث  الحكومية،  المدارس  في  للطالب  حالياً 
تتناسب مع المعايير الصحية المعتمدة، وحاجة 
المدرسة«،  في  طويلة  فترات  للبقاء  الطلبة 
األغذية  بجودة  »االهتمام  ضرورة  إلى  ولفتت 
األماكن  توسعة  أو  وتوفير  للطلبة  المقدمة 
المخصصة لتناول الطعام، وضرورة استكمال 
تنقل  التي  المدرسية  الحافالت  بقية  تكييف 
»وزيادة  وتابعت  المدارس«،  وإلى  من  الطلبة 
الهيئة  ألعضاء  التدريبية  البرامج  وتفعيل 
من  المدرس  يمكن  بما  )المدرسين(  التعليمية 
المدرسي«،  الدوام  تمديد  متطلبات  مع  التواؤم 
أخرى  بدائل  عن  »البحث  من  البد  أنه  وبينت 
جانب  من  المطلوبة  المعدالت  إلى  للوصول 
الدراسة  لزيادة عدد ساعات  اليونسكو  منظمة 
والحرص  سنوياً،  ساعة  ألف  وهو  المعتمدة 

على ضمان أعلى مستويات الجودة«.
الوقت  »استثمار  بـ  اللجنة  ــت  وأوص
الدراسية  األيام  استثمار  بتحسين  الدراسي 
العملية  واستمرار  الرسمية،  اإلجازات  خارج 
وتحسين  االمتحانات،  فترة  خالل  التعليمية 
رفع  خالل  من  للمعلمين  المعيشي  المستوى 
والمدرسين  البحرينيين  المدرسين  مرتبات 
العرب واألجانب بما يعود بالنفع على العملية 
تطبيق  على  »العمل  وواصلت  التعليمية«، 
يتعلق  فيما  والتعليم  التربية  وزارة  مبررات 
الواجبات  الرسمي، بحيث تدمج  الدوام  بتمديد 
الفعلي  الوقت  مع  المدرسية  والــفــروض 
للتمدرس، وأن تنتهي العملية التعليمية بانتهاء 
»وضــرورة  واستكملت  المدرسي«،  ــدوام  ال

والطلبة  األمور  أولياء  من  المواطنين  تهيئة 
والمعلمين من خالل اإلعالم والتواصل المباشر 
البرامج  تطرأ على  تغييرات  بأية  الشروع  قبل 
ردود  لحدوث  درءاً  الــوزارة،  في  التطويرية 
مطالبة  البرامج«،  هذه  تطبيق  تعوق  قد  أفعال 
ال  مدة  في  اللجنة  توصيات  على  »الــرد  بـ 
تتجاوز الشهرين من تاريخ رفع هذا التقرير«.

صالح  جمال  النائب  اللجنة  رئيس  وأوضح 
إلى  تقريرها  أمس  يوم  رفعت  »اللجنة  أن 
مجلس  جلسة  إلى  لرفعه  تمهيداً  المكتب  هيئة 
التحقيق  بداية  منذ  »الحظنا  وتابع  النواب«، 
الوزارة  ولكن  للقرار،  الوزارة  استعداد  عدم 
لم  أنها  إال  االستعدادت  من  عدد  باستكمال 
تستكملها جميعها«، الفتاً إلى أن »اللجنة حاولت 
من خالل التوصيات وتقريرها إيجاد أكبر عدد 
»مجلس  أن  مؤكداً  المستغلة«،  غير  األيام  من 
للتمديد كفكرة ولم تكن  رافضاً  لم يكن  النواب 
توقيت  عن  كانت  بل  األمر  هذا  عن  النقاشات 
لم  »إذ  وواصل  لتطبيقه«،  والجاهزية  التمديد 
يكن هناك تهيئة للرأي العام لتقبل هذا التغيير 

وهذا ما أثار ردة الفعل الشديدة ضد هذا القرار، 
وردة الفعل الشعبية جاءت ببسب عدم معرفة 
األسباب وعدم تهيئة األجواء للتمديد«، واعتبر 
أنه »لو تمت التهيئة على أفضل السبل لما كانت 
من  أن عدداً  الناس شديدة، وصحيح  فعل  ردة 
النواب لديهم مالحظات على الوقت، ولكن ليس 
التعليم«،  تطوير  ضد  هو  من  النواب  في  هناك 
يأتي  التطوير  أن  المعروف  من  »عالمياً  وقال 
يجري  وما  التمدرس،  ساعات  زيادة  خالل  من 
اآلن بشأن التمديد المدرسي للمرحلة اإلعدادية 

يتم التهيئة له«.
وهدفها  موضوعية  »اللجنة  صالح  وأضاف 
بل  مسبق  بشكل  لألمر  ننظر  ولم  موضوعي 
نظرنا إليه بسلبياته وإيجابياته، كما أن بعض 
اللجنة«،  لقرار  مخالف  رأي  لهم  اللجنة  أعضاء 
البداية  في  العنيف  الفعل  »رد  أن  إلى  وأشار 
وقرار  طويلة،  بفترة  األمر  تطبيق  بعد  تراجع 
استشاراته  بعد  قرر  والوزير  جريء  التمديد 
وهو تمسك بقراره وتحمل وجود لجنة تحقيق 
توصلنا  »ما  أن  وبين  ــرى«،  األخ والتبعات 

التوقيت  ولكن  صحيحة  المخرجات  أن  إليه 
األجواء«،  تهيئة  عدم  بسبب  صحيح  غير  كان 
واعتبر أن »عملية تطوير التعليم هو ليس في 
المناهج  تطوير  في  ولكنه  فقط  الوقت  زيادة 
وزيادة كفاءة المدرسين، وهي مجموعة عوامل 
أن  البد  الوقت  زيادة  إن  إذ  مراعاتها  من  البد 
يقترن بالبنية التحتية الجاهزة وتهيئة األجواء 
المعلمين«،  كفاءة  وزيادة  المناهج  وتطوير 
به  قامت  الــذي  »االستبيان  أن  إلى  ولفت 
الذين  اللجنة بين أن نسبة الرفض بين الطلبة 
قامت  والوزارة  المئة،  في   90 نحو  بلغ  شملهم 
والرفض  القبول  نسبة  هناك  وكان  باستبيان 

50 في المئة«.
أن »قرار  إلى  المالود فأشار  النائب خالد  أما 
الشعبي  اللغط  بعد  كان  البداية  في  المجلس 
الكبير حول اتخاذ هذا القرار، والوزارة اتخذت 
فعل  ردة  واجهته  القرار  أن  إال  بجرأة،  القرار 
خارجها«،  أو  الوزارة  داخل  من  سواء  شعبية 
إلى  توصلوا  اللجنة  أعضاء  »وأغلب  وتابع 
أن  اعتبروا  ولكنهم  التعليم  تطوير  ضرورة 

التمديد جاء مفاجئاً وسريعاً بعد األحداث  قرار 
اتخذت  الوزارة  وأن  البحرين،  شهدتها  التي 
أن  مؤكداً  القرار«،  تنفيذ  أجل  من  اإلجــراءات 
»مخرجات المرحلة الثانوية في البحرين تواجه 
بعد  إال  الجامعات  في  الطلبة  قبول  في  مشكلة 
العمل،  بسوق  االلتحاق  في  ومشكالت  امتحان 
ولكن قرار التمديد جزء واحد من بين مجموعة 

أمور مرتبطة بتطوير العملية التعليمية«.
معارضاً  المير  عبدالحميد  النائب  كان  فيما 
لقرار تمديد الدوام المدرسي، مؤكداً أن »النواب 
التقينا  إذ  البداية  في  الفكرة  ضد  يكونوا  لم 
الوزير مع عدد كبير من المسئولين في الوزارة 
نقول  كنا  الفكرة ولكن  لسنا ضد  أننا  له  وبين 
له ترّيث في التطبيق«، وتابع »وصّوت مجلس 
النواب في جلسة سابقة على المطالبة بالتريث 
األجواء،  وتهيئة  الدراسة  من  مزيد  أجل  من 
تم  للبنات  الثانوية  المحرق  مدرسة  ولدينا 
هناك  ولكن  سنوات   4 منذ  فيها  القرار  تطبيق 
الفعل  ردة  إن  يقال  ال  حتى  للقرار،  معارضة 
المعرفة بالقرار فهو مطبق منذ أربع  هي لعدم 
»وفي  وواصل  المدرسة«،  هذه  في  سنوات 
القرار  كان  للبنات  الثانوية  خولة  مدرسة 
ولكن  بتأجيله،  قرار  واُتخذ  قبل  من  سيطبق 
فيه حصص،  جدوالً  مستعدون ووضعوا  ألنهم 
فقاموا بتجربة جيدة وهي أن تكون مدة الحصة 

55 دقيقة بدل من ساعة«.
مقولة  على  نتحفظ  »نحن  المير  ــال  وق
التمديد،  على  رضا  حالة  هناك  إن  الوزير 
مجلس  قرار  رغم  يترّيث  لم  الوزير  أن  كما 
يراِع  لم  »التمديد  أن  مؤكداً  بالترّيث«،  النواب 
أولياء  أو  الطالب  وال  والمدرسات  المدرسين 
األمور، والمدرس أو المدرسة لديهم 175 طالب 
بالتصحيح  ويقومون  تقدير  أقل  في  طالبة  أو 
في البيت والتحضير، فهل هذا معقول؟«، وتابع 
الوزارة  عنه  تحدثت  الذي  البنات  »واستبيان 
أنه  أمر  ولي  لنا  نقل  إذ  عليه  تحفظ  لدينا 
أنه  كما  للنواب؟  تقول  ماذا  الطالبة  تلقين  تم 
واتهم  التمديد«،  رفضوا  إذا  باإلنذار  تهديد  تم 
تخفي  وهي  علينا  وتدور  »تلّف  بأنها  الوزارة 
علينا األرقام بشأن عدد ساعات التمدرس، وما 

يجري هو دكتاتورية من قبل وزير التربية«.

المؤتمر الصحافي للجنة التحقيق في تمديد الدوام المدرسي
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»التنمية« ترخص لجمعية البحرين 
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المحلية الشئون  §الوسط - محرر 
االجتماعية  التنمية  وزيرة  أصدرت   [
لسنة   )51( رقم  القرار  البلوشي  فاطمة 
البحرين  لجمعية  الترخيص  بشأن   ،2012

لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
القرار، في حدود  الجمعية، بحسب  وتقوم 
بالعمل  البحرين  في  بها  المعمول  القوانين 
رؤية  دعم  التالية:  األهــداف  تحقيق  على 
العهد  لولي   2030 االقتصادية  البحرين 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
الشباب  ودعم  تشجيع  في  خليفة  آل  حمد 
مشروعاتهم  وإنشاء  األعمال  ريادة  على 
وتنميتها  والمتوسطة  الصغيرة  الخاصة 
المحرك  لتكون  لألعمال،  صديقة  بيئة  في 
لعملية النمو، التعاون والتنسيق مع الجهات 
منها:  والخاصة،  الحكومية  وشبه  الحكومية 
التنمية االقتصادية، وزارة الصناعة  مجلس 
البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة  والتجارة، 
ثقافة  تنمية  على  والعمل  العمل،  صندوق 
المؤسسات  إنشاء  وثقافة  األعمال  ريادة 
الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في خلق 
المؤسسات  وتطوير  لنمو  مناسبة  بيئة 
مع  بالتنسيق  والمتوسطة  الصغيرة 
وتشجيع  المختصة،  الحكومية  الجهات 
تنمية  ألوجه  الدعم  وأشكال  المبادرات 
أخذ  بعد  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 

الحكومية  الجهات  من  المسبقة  الموافقة 
في  البحرين  ريــادة  وتعزيز  المختصة، 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تنمية 
المختصة،  الحكومية  الجهات  مع  بالتنسيق 
لألفراد  والرعاية  الدعم  أشكال  كل  وتقديم 
فيما  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات 
يخص نشاط الجمعية بالتنسيق مع الجهات 
توطيد  على  والعمل  المختصة،  الحكومية 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  عالقات 
مع نظيراتها في الدول األخرى، للوقوف على 
أحدث ما توصلت إليها الشركات في الخارج 
بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، 
والمساهمة في توعية جيل من رواد األعمال 
منتج ومبدع في إنشاء المشروعات الريادية.
في  أهدافها  لتحقيق  الجمعية  تسعى  كما 
البحرين  في  بها  المعمول  القوانين  حدود 
بالوسائل التالية: تقديم برامج عملية تساهم 
بعد  االقتصادية  البحرين  رؤية  تفعيل  في 
الحكومية  الجهات  المسبقة من  الموافقة  أخذ 
المختصة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع 
المدني في البالد فيما يخص أهداف الجمعية، 
اإلعالم  وسائل  مع  والتنسيق  والتعاون 
والبرامج  األنشطة  ونشر  وتوثيق  لعرض 
بعد  الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  الهادفة 
الحكومية  الجهات  المسبقة من  الموافقة  أخذ 

المختصة.

الصالح يهنئ القيادة بذكرى 
تأسيس الحرس الوطني

الصالح: »خليجي 21« تعزيز 
لروابط األخوة الخليجية

الظهراني يهنئ القيادة بذكرى 
تأسيس الحرس الوطني

الظهراني  خليفة  النواب  مجلس  رئيس  رفع   [
البالد  عاهل  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
ولي  وإلى  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
الملكي  السمو  صاحب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
ذكرى  بمناسبة  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
في  الظهراني  معرباً  الوطني.  الحرس  تأسيس 
في  البواسل  بالجنود  اعتزازه  بالغ  عن  برقياته 
الرفيعة  بالمكانة  ومشيداً  األمنية،  مواقعهم  كل 
التوجيهات  بفضل  الوطني  الحرس  حققها  التي 
جميعاً  باعتبارها  المفدى،  الملك  لجاللة  الحكيمة 
والمكتسبات  المنجزات  وحماية  األمان  صمام 
مع  وتعمل  اإلصالحي،  المشروع  في  الديمقراطية 
البحرين  مملكة  في  الدستورية  المؤسسات  جميع 
للوطن  والسمو  والرفعة  الخير  فيه  ما  كل  لتحقيق 
تهنئة  برقية  الظهراني  بعث  كما  والمواطنين.  
سمو  الركن  الفريق  الوطني  الحرس  رئيس  إلى 
خليفة،  آل  سلمان  بن  عيسى  بن  محمد  الشيخ 
تميزت  الذي  والتطور  والتضحية  بالعطاء  مشيداً 

الوطني. الحرس  به مؤسسة 

الصالح  الشورى علي صالح  ثمن رئيس مجلس   [
من  واهتمام  دعم  من  الخليجية  الرياضة  به  تحظى  ما 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل 
عيسى آل خليفة، الفتًا إلى أن استضافة مملكة البحرين 
لدورة »خليجي 21« يعكس اهتمام البحرين وحرصها 
على اإلسهام ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية على تعزيز روابط األخوة الخليجية على 
مختلف الصعد والمجاالت ومن بينها المجال الرياضي.
الملك  جاللة  برعاية  الشورى  مجلس  رئيس  وأشاد 
لحفل افتتاح الدورة، والذي كان محط إعجاب وإشادة 
والطاقات  الكوادر  جهود  بفضل  وذلك  الجميع،  من 
أسهمت  والتي  البحرين،  مملكة  تحتضنها  التي  الوطنية 
صورة،  أفضل  في  الرياضي  الحدث  هذا  إب��راز  في 

وأحسن تنظيم.

صالح  علي  الشورى  مجلس  رئيس  رفع   [
البالد  عاهل  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  الصالح 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي  خليفة 
العهد  األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  األعلى  القائد  نائب 
تأسيس  ذكرى  بمناسبة  آل خليفة،  بن حمد  سلمان 

الحرس الوطني.
برقيات  ضمن  الشورى  مجلس  رئيس  وأعرب 
تهنئة بعثها بهذه المناسبة، عن االعتزاز بالمكانة التي 
إليها الحرس الوطني بفضل توجيهات جاللة  وصل 
في  والنماء  التطوير  لمسيرة  الملك، ورعاية جاللته 
مملكة البحرين، وبفضل اإلنجازات التي تحققت حتى 
وصلت البحرين إلى مراتب دولية مرموقة، داعياً اهلل 
العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية بالخير 
والعزة على الوطن بالمزيد من التقدم واالزدهار.

تهنئة  برقية  الشورى  مجلس  رئيس  بعث  كما 
الركن  الفريق  الوطني  الحرس  رئيس  إلى  مماثلة 
سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، 
مشيداً خاللها بالجهد والعطاء الذي تم بذله من أجل 

االرتقاء المستمر بمستوى وأداء الحرس الوطني.

»خدمات الشورى« تنهي »التعطل« وتواصل مناقشة »سوق العمل«
§القضيبية - مجلس الشورى 

اجتماعها  خالل  الخدمات  لجنة  ناقشت   [
كانون  يناير/   6( األحد  أمس  المنعقد صباح 
الثاني 2013( برئاسة رئيس اللجنة، الشيخ 
بقانون  المرسوم  عبدالسالم،  عبدالرحمن 
قررت  حيث  العمل،  سوق  تنظيم  بشأن 
االجتماعات  خالل  بحثه  مواصلة  اللجنة 

المقبلة للجنة مع دعوة الجهات المعنية.
يذكر أن المرسوم استردته لجنة الخدمات 
الدور  مطلع  المجلس  جلسات  إحدى  في 
يتألف  حيث  الدراسة،  من  لمزيد  الجاري 
المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، تنص 
المادة األولى منه على إحالل نص البند )هـ( 
)19( لسنة  القانون رقم  )42( من  المادة  من 
نص  وقد  العمل،  سوق  تنظيم  بشأن   2006
تستقطع  أن  على  »المستبدل«  )هـ(  البند 
الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم 
المستقطع في  المبلغ  التي تحصلها، وتودع 
لإلجراءات  طبقاً  للدولة  العمومي  الحساب 
ووزارة  الهيئة  بين  عليها  االتفاق  يتم  التي 

المالية.                     
المشروعين  اللجنة  أعضاء  ناقش  كما 

المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  بقانون 
بشأن التأمين ضد التعطل، حيث قررت رفع 
تقريرها النهائي حوله لهيئة مكتب المجلس 
الجلسات  إحدى  أعمال  بجدول  ــه  إلدراج

المقبلة.
التأمين  بشأن  بقانون  المرسوم  أن  يذكر 
بقانون  المشروع  من،  يتألف  التعطل  ضد 
)األول( – فضاًل عن الديباجة – من ثالث مواد؛ 
تضمنت المادة األولى إحالل نصوص جديدة 
محل نصوص المواد )1( بنود )7،8،11( و)2( 

و)29(  و)6(  )أ،ب(  الفقرتين   )1( بند  و)3( 
و)30( من المرسوم بقانون رقم )78( لسنة 
2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية 
بإضافة فقرة أخيرة للمادة )5(، وإضافة بند 
والثالثة  منه،   )10( للمادة   )1( برقم  جديد 

تنفيذية إجرائية.
في حين يتألف المشروع بقانون )الثاني( 
مواد؛  خمس  من   – الديباجة  عن  فضاًل   –
نصوص  إحــالل  ــى  األول المادة  تضمنت 
بند ج( و)7   6( المواد  جديدة محل نصوص 

و)25(  و)18(  و)12(   )9 و)10بند  ب(  بند 
من  و)27(  والثالثة  الثانية  الفقرتين  و)27 
2006م  لسنة   )78( رقم  بقانون  المرسوم 
بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة 
وتضمنت  منه،   )26( للمادة  جديدة  فقرة 
المادة الثالثة حذف البند )8( من المادة )10( 
استبدال  على  الرابعة  المادة  ونصت  منه، 
بعبارة  التعطل(  ضد  )التأمين  عبارة 
والمادة  التعطل(،  ضد  االجتماعي  )الضمان 

الخامسة تنفيذية إجرائية.

»خارجية الشورى« تبحث »اتفاقية فيينا« مع الجهات المعنية

النائب المحمود يطالب الحكومة بشراء احتياجتها من المصانع المحلية
§القضيبية - مجلس النواب

المستقلين  كتلة  رئيس  نائب  تقدم   [
محمود  المالية،  اللجنة  عضو  النيابية 
الحكومة  يطالب  برغبة  باقتراح  المحمود، 
المواد  من  احتياجاتها  شراء  أولوية  بإعطاء 
البديل  توافر  حال  في  الوطنية  للمصانع 

المحلي.
اإليضاحية  المذكرة  في  المحمود  وقال 
مصانع  البحرين  في  يوجد  »إنه  لالقتراح: 
الحكومة  وتقوم  عالية  جودة  ذات  وطنية 
الدولة  في  الصناعية  المنشآت  بمساعدة 
الجمركية  الضرائب  بعض  من  باإلعفاء 
وقطع  والمعدات،  اآلالت،  من  وارداتها  على 
الغيار، والمواد الخام األولية، والمواد نصف 
الداخلة  والتغليف  التعبئة  ومواد  المصنعة، 
محددة  ضوابط  وفق  الصناعي  اإلنتاج  في 

المجلس  قرره  لما  تنفيذاً  وذلك  لإلعفاء؛ 
العام  منذ  الجمركي  التعاون  لمجلس  األعلى 

2001م«.
تمر  التي  الصعبة  الظروف  إلى  وأشار 
ما يستوجب  المصانع، وهو  بها بعض هذه 
طريق  عن  ودعمها  فيها  النظر  الدولة  من 
للحفاظ  المصانع  تلك  من  احتياجاتها  شراء 
أو  التعثر  أو  التدهور  من  ومنعها  عليها، 
االفالس، وكذلك دعم تلك الصناعات الوطنية 
لالستمرارية بثبات ودعم االقتصاد الوطني، 
معبراً أن هذا األمر سيؤدي إلى تفعيل آليات 
والقطاع  الحكومة  بين  االقتصادية  الدورة 
الحيوي  القطاع  لهذا  يحقق  بما  الخاص 
المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل اقتصادي 
واعد للقطاع ويعزز من مشاركته الفاعلة في 
بشكل  والمساهمة  الشاملة  التنمية  برامج 
لعام  االقتصادية  الرؤية  تحقيق  في  كبير 

.2030
وأكد أن دعم القطاع الخاص وتشجيعه من 
للمشاركة  االقتصادية  الحوافز  توفير  خالل 
في التنمية سيدفع صغار التجار للدخول في 
التجارة والصناعة بما تحتاجة الحكومة من 
مشتريات، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة 
الحكومة  سيشجع  الذي  األمر  للمواطنين، 
متعددة  صناعية  مناطق  إنشاء  على 
يساعد  ما  وهو  الخاص،  للقطاع  وتقديمها 
كفاءة  تطوير  في  الشركات  دور  تنمية  في 
الشركات  ببعض  أسوة  البحرينية  الكوادر 
مشاركة  ويمثل  الوطنية،  والمؤسسات 
تطوير  في  الحكومة  قبل  من  مباشرة  غير 
استثمارية  فرص  وخلق  الوطني  االستثمار 
على  والمحافظة  المالية،  العوائق  وإزالة 
االقتصاد  ودعم  المحلية  األمــوال  رؤوس 

الوطني.

على  الخاص  القطاع  سيشجع  كما   
االستثمار في المجالين الصناعي واإلنتاجي 
وتقليل  البحرينية  التصدير  صناعة  لدعم 
االستيراد، والتوسع في تمويل المشروعات 

الصغيرة المختلفة لصغار التجار.
وذكر المحمود: »إن اإلعفاءات من الضريبة 
األسعار  انخفاض  في  تسهم  الجمركية 
قدرتها  وزيادة  الوطنية  للمنتجات  المحلية 
على منافسة المنتجات األجنبية المستوردة، 
كما تسهم أيضاً في المنافسة إقليمياً وعالمياً 
الدولة«،  خارج  لها  المشابهة  المنتجات  مع 
مستشهداً بالمادة )10( من دستور البحرين 
التي تنص على أن »االقتصاد الوطني أساسه 
العادل  التعاون  وقوامه  االجتماعية،  العدالة 
بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه 
مرسومة،  لخطة  وفقاً  االقتصادية  التنمية 

وتحقيق الرخاء للمواطنين«.

] عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
الشورى اجتماعها أمس األحد )6 يناير/ كانون الثاني 2013( برئاسة 

رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
اجتماعها  في  االقتصادية  التنمية  مجلس  دعوة  اللجنة  وقررت 
المقبل لمناقشة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين 
إلى اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع )اتفاقية 

فينا 1980(.
قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  اللجنة  بحثت  كما 
العقوبات في شأن جرائم القتل واإلخالل بالحياء واالعتداء على أماكن 
والسرقة  األسرار  وإفشاء  والسب  والقذف  بالسالح  والتهديد  السكن 
)المعد  الوطني،  المجلس  وإهانة  والمراباة  األمانة  واالحتيال وخيانة 
قررت  حيث  النواب(،  مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في 

مواصلة النقاش في االجتماع المقبل.

اجتماع لجنة الخدمات بمجلس الشورى أمس

الشيخ خالد بن خليفة مترئسًا لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى
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الوزارة صرفت 53 % من إجمالي الموازنة بمقابل مشروعات متعطلة بال موازنات

»بلدي العاصمة«: »البلديات« ُتخفي معلومات عن مصير نصف موازنة مشروعاتها
§الوسط - صادق الحلواجي

] قال رئيس مجلس بلدي العاصمة 
مجيد ميالد إن »وزارة شئون البلديات 
معلومات  تخفي  العمراني  والتخطيط 
الموازنة  نصف  نحو  مصير  عن 
في  البلدية  للمشروعات  المخصصة 

مختلف المحافظات«.
شئون  »وزيــر  أن  ميالد  وأضــاف 
للجنة  صرح  الكعبي  جمعة  البلديات 
الوزارة  أن  النواب  بمجلس  المالية 
إجمالي  من  المئة  في   53 صرفت 
 47 والمتبقي  المشروعات،  موازنة 
أوجه  عن  يفصح  لم  لكن  المئة،  في 
صرف ما تبقى منها، في المقابل تعطل 
المجالس  تعول  مهمة  مشروعات 
البلدية الخمسة على الدفع بها، ثم إنه 
الوزارة بتمويل  المانع من أال تقوم  ما 

مشروعات معطلة«.
وأوضح رئيس المجلس على خلفية 
اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة 
بمدير إدارة األمالك والمنتزهات ببلدي 
قسم  ورئيس  الدالل،  زهير  العاصمة 
وزير  بمكتب  والمتابعة  التنسيق 
السلم   عبدالمطلب  البلديات  شئون 
المدرجة  المجلس  مشروعات  لمناقشة 
 ،2014  -  2011 لألعوام  خطتها  ضمن 
المشروعات  موازنة  من  يتبقى  »ما  أن 
الدولة, ويجب  إلى خزينة  ُيسترجع  ال 
المشروعات  بتنفيذ  ــوزارة  ال إلــزام 
التفصيلي  التصميم  بإعداد  والقيام 
المناقصة  إعداد  جانب  إلى  والهيكلي، 
المطلوبة  المعلومات  توفير  شريطة 

والعقود من البلدية«.
»اعتماد  ضرورة  على  ميالد  وأكد 

المشروعات  البلدية في جميع  إشراف 
التي  التصاميم  ومنها  ستنفذ  التي 
وكذلك  البلدية،  جهة  مــن  تكون 
وزارة  بها  تقوم  التي  المشروعات 
»مشروعات  أن  إلى  مشيراً  البلديات«، 
مقيدة  مازالت  العاصمة  محافظة 
بسبب تعطل االستمالكات، حيث سبق 
لوزارة  المجلس  قرارات  رفعت  وأن 

االستمالك،  أجل  من  البلديات  شئون 
سيارات  مواقف  لصالح  وخصوصاً 
الفصل  من  المجلس  أقرها  التي 

التشريعي السابق«.
وأفاد رئيس المجلس بأن »المجلس 
رفع خطته لوزارة شئون البلديات منذ 
التشريعي  للفصل  األول  الدور  بداية 
قرار  على  الوزير  رد  وجاء  الحالي، 

المجلس  مع  سيتابع  بأنه  المجلس 
الخطة لكن لم يَر األخير إال المراسالت. 
الدوائر  بعض  أن  ذلك  إلى  وأضيف 
الخدمية األخرى وبالخصوص وزارتي 
اإلسكان والتربية والتعليم إضافة إلى 
هيئة الكهرباء والماء ال تبدي أي تعاون 
المراسالت  رغم  البلدي  المجلس  مع 
إضافة  إرسالها.  يتم  التي  والتذكيرات 

الوزير راسل هذه  إلى ذلك، فإن مكتب 
مشروعات  حول  رؤيتها  ألخذ  الدوائر 
مشروعات  من  يخصها  فيما  المجلس 
إال أنها لم تستجب للوزارة أيضاً حتى 

اآلن«.
لجنة  رئيس  استعرض  جهته،  ومن 
فاضل  العامة  والمرافق  الخدمات 
البلدية  المشروعات  بعض  القيدوم 

وأفاد  الموازنات،  بسبب  المتعطلة 
قرية  بتطوير  المسمى  »المشروع  بأن 
ألسباب  الموازنة  تأخر  بسبب  متعطل 
تتعلق باالستمالكات وغيرها منذ أكثر 
من عامين، وإذا لم توفر الوزارة مبالغ 
مبالغ  حتى  فإن  االستمالك  لعملية 
المارشال الخليجي لن تمول االستمالك 
أن  يعني  ما  معلوم،  هو  ما  بحسب 

المشروع سيتعطل أكثر«.
توجد  »ال  أنــه  القيدوم  ــاف  وأض
طوال  متكاملة  بلدية  مشروعات 
بسبب  و2012  و2011   2010 األعوام 
عدم وجود الموازنات للمشروعات إلى 
الخدمية  الدوائر  استجابة  عدم  جانب 
بأن  مستدركاً  وتعاونها«،  األخــرى 
مشروع  الحضرية  التنمية  »مشروع 
متعطل أيضاً وإن ينفذ بصورة ضيقة 
في مختلف المناطق، فهو يتعثر بسبب 
الموازنات على صعيد مختلف الدوائر 
ضرورة  بسبب  وذلك  العالقة،  ذات 
االستمالكات وتوفير بنى تحتية الزمة 

لتنفيذ المشروع«.
وأشار رئيس لجنة الخدمات إلى أن 
أيضاً تطوير  الوزارة  »من ضمن خطة 
الحديقة المائية، لكن هذا المشروع بدا 
معطاًل بسبب الموازنات أيضاً، وسيتم 
المارشال  مبالغ  من  تمويله  اآلن 
الوزير  تصريح  بحسب  الخليجي 
ضمن الدفعة الثانية من مبالغ الدعم«.

عضو  تساءل  آخــر،  سياق  وفي 
عن  الدوسري  غازي  األولى  الدائرة 
السيارات  مواقف  مشروع  تأخر  سبب 
سبب  عن  تساءل  كما  األدوار،  المتعدد 

طول مدة االنتهاء من حديقة الباورة.

مدير األمالك والمنتزهات ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب وزير شئون البلديات في اجتماعهم مع مجلس بلدي العاصمة

الحمر: إعادة تأهيل الطرق الداخلية 
بمجمع 812 بمدينة عيسى

§سند - مجلس بلدي الوسطى
المجلس  عضو  أكــد   [
الوسطى  بالمنطقة  البلدي 
ممثل الدائرة الرابعة، غازي 
تأهيل  إعــادة  بدء  الحمر، 
الطرق الداخلية لمجمع 812 
بمدينة عيسى، من قبل إدارة 

الطرق بوزارة األشغال.
تأهيل  إعادة  »إن  وقال: 
برنامج  ضمن  يأتي  الطرق 
وزارة  ــه  أعــدت متكامل 
األشغال ضمن حزمة تنفذها 
الوسطى  المنطقة  دوائر  في 
تصل  إجمالية  بكلفة  التسع 
ضمن  دينار  ألف   820 إلى 
التحتية،  البنية  تطوير 
الطرق  إدارة  تعكف  التي 
في  تنفيذها  على  بالوزارة 

الوقت الحالي«.
وأضاف: »إن خطة تطوير 
الطرق تشمل تسوية الطرق 
رصفها  إعــادة  خــالل  من 
الجديدة،  األسفلت  بطبقة 
حيث سيتم تعديل استوائية 
تجمع  لمنع  الشوارع  سطح 

تبليط  ــادة  إع مع  المياه 
األحمر  بالطوب  األرصفة 
الالزمة  الصباغة  وأعمال 
المرورية  العالمات  ووضع 
أنه  إلى  الفتاً  الضرورية«، 
على  المشروع  ترسية  تمت 
البحرين  محركات  شركة 

للمقاوالت.
أهالي  الحمر  ـــا  ودع

خاٍص،  بشكل   812 مجمع 
عموماً،  المنطقة  وأهالي 
المقاول  مع  التعاون  إلى 
وفقاً  المشروع،  ومهندسي 
العمل  مصلحة  تقتضي  لما 
الوقت  في  حاثاً  والمنطقة، 
الحيطة  ــذ  أخ ــى  إل ذاتــه 
التحويالت  عند  والحذر 
بالقواعد  وااللتزام  والعبور 

المرورية  ــــادات  واإلرش
والتعاون في إفساح الطريق 

لآلخرين.
وزارة  تعاون  ثمَّن  كما 
األشغال مع المجلس البلدي 
الطلبات  مع  وتجاوبها 
المرفوعة ممثلة في وزيرها 
الوزارة  عصام خلف وطاقم 

ومهندسي إدارة الطرق.

الجودر يبحث احتياجات »الشمالية« 
من المنشآت الرياضية والشبابية

§ضاحية السيف - المؤسسة 
العامة للشباب والرياضة

] بحث رئيس المؤسسة 
والرياضة،  للشباب  العامة 
ــودر،  ــج ال محمد  هــشــام 
البلديين  الممثلين  مــع 
التابعة   2،4،5،9 للدوائر 
للمنطقة  البلدي  للمجلس 
للتعرف  وذلك  الشمالية، 
المتعلقة  متطلباتهم  على 
ــة  ــدي بــالــمــنــشــآت واألن
الهيئات  والمراكز  الرياضية 

الشبابية.
خالل  الــجــودر  وأشـــار 
اللقاء إلى أنه من الضروري 
الدوائر  ممثلي  التواصل مع 
للتعرف  المحافظات  في 
الهادفة  متطلباتهم  على 
الشباب  بقطاع  االرتقاء  إلى 
البحرين،  في  والرياضة 
على اعتبار أن التواصل مع 
حتمي  أمر  الجهات  مختلف 
المؤسسة  إليه  تسعى 
متكاماًل  عملها  ليكون 

احتياجات  يلبي  متناسقاً 
النهوض بالمرحلة المقبلة.

بحثه  تــم  مــا  أن  ــد  وأك
اللقاء سيكون موضع  خالل 
قبل  من  وتقدير  اهتمام 
بشأنه  وستتخذ  الجميع، 
ــة، من  ــالزم ال اإلجـــراءات 
المؤسسة  حرص  منطلق 
الجميع  يكون  أن  على 

ألجل  جنب  إلى  جنباً  يعمل 
الشبابية  المواهب  تنمية 
األماكن  وتأمين  واحتوائهم 
المالئمة والبرامج المتميزة، 
تتطور  أن  لها  يمكن  ال  التي 
المالعب  تأمين  من خالل  إال 
األندية  احتياجات  وتلبية 
الشبابية  والمراكز  الوطنية 
صيانة  وأعمال  مباٍن  من 

ومنشآت متطورة. 
لممثلي  الجودر  وثّمن 
البلدي  بالمجلس  الدوائر 
اهتمامهم  الشمالية  للمنطقة 
ومتابعتهم لكل ما من شأنه 
الشباب  أهــداف  يحقق  أن 
إلى  الساعي  البحريني 
التميز، وإبراز دورهم داخل 

المجتمع.

الحمر متفقداً أعمال الصيانة والتأهيل بالطرق الداخلية في مجمع 812 مدينة عيسىرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة ملتقيًا بأعضاء بلديين في المنطقة الشمالية

ه إلى حصر الطلبات   محافظ الشمالية يوجِّ
اإلسكانية وأعداد العاطلين بشهركان

ه محافظ الشمالية، علي بن الشيخ عبدالحسين  ] وجَّ
العصفور، إلى حصر الطلبات اإلسكانية بالتعاون مع 
حتى  شهركان؛  قرية  في  المدني  المجتمع  مؤسسات 
يتسنى للمحافظة مخاطبة وزارة اإلسكان بخصوصها، 
عن  الباحثين  على حجم  التعرف  إلى ضرورة  مشيراً 
مؤهالتهم  ومعرفة  القرية  في  العاطلين  وعدد  العمل 
السعي مع وزارة  أجل  العملية من  العلمية وخبراتهم 
المناسبة  الوظائف  في  إحاللهم  سبيل  في  العمل 
حيث  الوزارة،  سجالت  في  المدونة  الوظائف  بحسب 
جميع  قبل  من  كبيراً  تجاوباً  لمس  أنه  المحافظ  أكد 
القضايا  جميع  في  للتعاون  البالد  في  المسئولين 

المختلفة التي تخص تطوير قرى ومناطق المحافظة.
يناير/  6( األحد  أمس  صباح  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
شهركان  قرية  أهالي  من  وفد   ،)2013 الثاني  كانون 
ورئيس  طالق،  بن  محسن  علي  الحاج  من  كاًل  ضم 
وزكريا  أبورويس  عبداألمير  الحاج  الخيرية  الجمعية 
الكاظم، حيث تركز االجتماع حول عملية توطيد العمل 
فيما  شهركان،  قرية  وأهالي  المحافظة  بين  والتعاون 
المتعلقة  الخدمية  الطلبات  مسح  على  العمل  خص 

بالطلبات اإلسكانية وأعداد العاطلين عن العمل.
البالد  في  السياسية  القيادة  »إن  المحافظ:  وقال 
تعطي قضايا تطوير القرى والمناطق أولوية قصوى 
مما  المقبلة،  للسنوات  الحكومي  العمل  برنامج  ضمن 
الوزارات  مختلف  وبين  بيننا  التواصل  عملية  يسهل 
لتوفير  باألولويات  والبرامج  الجداول  أجل وضع  من 

الخدمات الالزمة لهذه المناطق«.

من جانبهم، أعرب وفد األهالي عن خالص تقديرهم 
قريتهم  احتياجات  تلمس  في  لمبادراته  للمحافظ 
وعمليات  لها  المناسبة  الحلول  إليجاد  والسعي 
من  بالمحافظة  المسئولون  ه  يوجِّ التي  التنسيق 
وضع  على  والعمل  قريتهم  في  الحاالت  دراسة  أجل 
المختلفة  الجهات  مع  بالتعاون  لها  المناسبة  الحلول 

في البحرين.

 شبر الوداعي يمنح وسام 
جائزة الشارقة للعمل التطوعي

§الوسط - محرر الشئون 
المحلية

تحكيم  لجنة  ــررت  ق  [
للعمل  الشارقة  جــائــزة 
إبراهيم  التطوعي منح شبر 
الوداعي وسام الجائزة وذلك 
حقل  في  لجهوده  تقديراً 
في  البيئي  التطوعي  العمل 

دولة االمارات.
التكريم  حفل  وسينظم   
المجلس  عضو  رعاية  تحت 
األعلى حاكم الشارقة صاحب 
بن  سلطان  الشيخ  السمو 
يوم  وذلك   القاسمي  محمد 
كانون  يناير/   16( األربعاء 
قصر  في   )2013 الثاني 

 شبر إبراهيم الوداعيالثقافة بالشارقة.

العصفور مستقباًل عدداً من أهالي قرية شهركان
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 تمرين ليلي على اإلطفاء واإلنقاذ 
واإلسعاف بـ »الدفاع المدني«

§المنامة - بنا 
العام  المدير  بأعمال  القائم  قال   [  
إن  المدني  للدفاع  العامة  ــإدارة  ل
إلعداد  الشاملة  الدورة  في  المشاركين 
مدرسة  في  عقدت  والتي  اإلطفاء  رجل 
تمرين  بتنفيذ  قاموا  المدني،  الدفاع 
واإلنقاذ  اإلطفاء  عمليات  على  ليلي 

وضع  ــال  خ مــن  ــاف  ــع واإلس
في  مفترض  حريق  سيناريو 

النفطية،  الخزانات  أحد 
ذلك  أهمية  إلى  منوهاً 
كفاءة  رفع  في  التمرين 
بشأن  الــمــتــدربــيــن 
الحوادث  مع  التعامل 
بمهنية واحترافية عالية.

المتدربين  أن  وأوضح 
التمرين  في  استخدموا 

صــهــاريــج الــمــاء 
اإلطفاء  وسيارات 
عن  فضًا  الحديثة 

المناسبة  اإلطفاء  مادة 
تمت  حــيــث  ـــوم(  ـــف )ال

الذي  الحريق  على  السيطرة 

قياسي،  زمن  في  التمرين  يتضمنه 
مضيفاً أن هذه النوعية من الصهاريج، 
الماء  من  كبيرة  كميات  ضخ  يمكنها 
70 متراً فضًا عن  لمسافة تصل حتى 

ليتها  في مجال مكافحة فعا
حــرائــق 
خزانات 

والمباني  المشتعلة  والغازات  النفط 
العالية والمصانع الكبيرة وغيرها.

سيارة  مشاركة  إلــى  ــار  أش كما 
الصحية  الشئون  إدارة  تتبع  إسعاف 
التمرين  مراحل  في  واالجتماعية 
إصابات  وجود  فرضية  مع  للتعامل 
من  معها  التعامل  يتم  بالموقع 
كما  واإلنقاذ،  اإلسعاف  فريقي  خال 
في  المتوافرة  ــارة  اإلن استخدمت 
تستطيع  التي  المشاركة  اآلليات 
الموقع  إنارة  العالية  بقدرتها 

بوضوح.
المدير  بأعمال  القائم  وشدد 
للدفاع  العامة  لــإدارة  العام 
المدني في ختام تصريحه على 
أهمية هذه التمارين العملية في 
وتعزيز  األمن  قدرات رجل  زيادة 
التعامل  فــي  إمكاناته 
المواقف  جميع  ــع  م
خال  من  والتحديات 
العلمية  األساليب  اتباع 
التقنيات  على  واالعــتــمــاد 
يتم  التي  الحديثة  والمعدات 

استخدامها.

جوا مساحات خلف منازلهم وأمامها دون ترخيص مواطنون بنوا فوق المالحق وآخرون سيَّ

الغتم: 70 % من مخالفات البناء بمدينة حمد... و»اشتراطات« لوقف أحكام بإزالتها

 انطالق مؤتمر وزراء الصحة 
بدول التعاون األربعاء المقبل

مسئولو »البلديات« يغيبون عن اجتماعات 
»الجنوبية«... والبكري: ال نريد االصطدام

§الوسط - محرر الشئون المحلية
الجنوبية  المنطقة  بلدي  مجلس  انتقد   [
البلديات  شئون  وزارة  مسئولي  غياب  تكرر 
اجتماعات  حضور  عن  العمراني  والتخطيط 
مهمة  موضوعات  لمناقشة  االعتيادية  المجلس 
تتعلق بمشروعات وخدمات مباشرة للمواطنين.

البكري  محسن  البلدي  المجلس  رئيس  وقال 
إن »وزارة شئون البلديات دأبت على تكرار عدم 
االعتذار  حتى  أو  االجتماعات  مسئوليها  حضور 
بدعوات  مخاطبتهم  من  بالرغم  الحضور  عن 
وهو  قانوناً،  محددة  لمواعيد  وطبقاً  رسمية 
البلدي في  حاجز أو حلق فراغ ال يرغب المجلس 
العمل  وأن  السيما  الوزارة،  وبين  بينه  وجودها 
كما  الطرفين.  بين  مشتركاً  يكون  أن  البد  البلدي 

أنه ال يريد االصطدام«.
وأضاف البكري أن »خير دليل على ما تقدم هو 
البلدية  للخدمات  المساعد  الوكيل  حضور  عدم 
عام  مدير  وكذلك  الشيخ،  نور  محمد  المشتركة، 
إدارة الثروة البحرية عن حضور اجتماع المجلس 
األخير، الذي كان مقرراً أن ينعقد في يوم األربعاء 
لمناقشة   ،)2012 األول  كانون  ديسمبر/   26(
مشروع تجديد وتطوير فرضة الزالق. األمر الذي 
أخرى  لجلسة  المشروع  مناقشة  تأجيل  استدعى 
مستدركاً  المعنيون«،  المسئولون  فيها  يحضر 
المسئولية  كامل  سيبدي  البلدي  »المجلس  بأن 
المدعوون  المسئولون  تقدم  حال  في  والتفهم 

ولو  المجلس  إباغ  أو  الحضور  عن  باالعتذار 
من  تمكنهم  عدم  عن  مباشرة  غير  بصورة 
الحضور، ال أن ُيعامل المجلس وكأن ال شخصية 

اعتبارية له«.
وأوضح رئيس المجلس أن »غياب المسئولين 
مشروعات  لمناقشة  الجلسات  حضور  عن 
وموضوعات مهمة، يترتب عليه عرقلة مشروعات 
المجلس البلدي، وهذه ماحظة سبق وأن أثيرت 
وأُبلغت بها الوزارة في مناسبات مختلفة«، مشيراً 
حيوياً  مشروعاً  يعد  الفرضة  »مشروع  أن  إلى 
جدول  ضمن  األخيرة  الجلسة  في  إدراجه  وتم 
شعبي  وضغط  مطالبات  لوجود  نظراً  األعمال 

على المجلس لسرعة البدء في هذا المشروع«.
الرابعة  الدائرة  عضو  أبدى  جانبه،  ومن 
عدم  من  »امتعاضه  الدوسري  بدر  بالمجلس 
المجلس  لجلسة  الوزارة  في  المسئولين  حضور 
أنه  مبيناً  دائرته«،  نطاق  في  يقع  المشروع  كون 
»طلب إدراج الموضوع في جدول األعمال لم يكن 
اعتباطاً، بل نظراً لشح المعلومات حول المشروع. 
وكان من المؤمل أن يعرض المسئولون بالوزارة 
بالمشروع،  الخاصة  الرسومات  المجلس  على 
وكذلك المراحل التي قطعها على صعيد التنفيذي، 
الدوائر  جميع  من  بالتراخيص  المتعلقة  وتلك 
لاستماكات  الكافية  الموازنة  ورصد  الرسمية 
علماً  التنفيذ،  وبدء  المناقصة  وطرح  الازمة 
البلديات  شئون  وزير  قبل  من  وعوداً  هناك  أن 
شهر  مع  الفعلي  بالبدء  العمراني  والتخطيط 

سبتمبر/ أيلول 2012«.
شئون  وزارة  من  البلدي  العضو  وطالب 
إنجاز  بسرعة  فيها،  والمسئولين  البلديات 
المشروع لما له من أهمية لمنطقة الزالق خاصة، 

والمنطقة الجنوبية عامة.
المنطقة  بلدي  مجلس  يعقد  أن  المقرر  ومن 
كانون  يناير/   9( المقبل  األربعاء  يوم  الجنوبية 
للدور  التاسعة  االعتيادية  2013( جلسته  الثاني 
أن  ويؤمل  الثالثة،  البلدية  الدورة  من  الثالث 
فرضة  وتطوير  تجديد  مشروع  المجلس  يناقش 
بالوزارة  المسئولون  حضر  حال  في  الــزالق 

للجلسة بناًء على الدعوة السابقة.

§المنامة - بنا
صادق  الصحة  وزيــر  رعاية  تحت   [
عبدالكريم الشهابي تنطلق بعد غدٍ )األربعاء( 
بدول  الصحة  وزراء  مؤتمر  فعاليات  أولى 
مجلس التعاون الخليجي في دورته )74( في 
وزراء  بحضور  بالزالق،  السوفوتيل  فندق 
الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  الصحة 

ووزير الصحة بجمهورية اليمن.
لمجلس وزراء  التنفيذي  المكتب  وسيقوم 
الثلثاء  مساء  التعاون  مجلس  لدول  الصحة 
الخليجي  التميز  بجائزة  الفائزين  بتكريم 
وتكريم  الرابعة  دورتها  في  الصحي  لإعام 

اللجان المنظمة للمؤتمر.
التميز  بجائزة  الفائزين  قائمة  وتشمل 
4 أسماء فائزة من  بينهم  19 اسماً  الخليجي 

مملكة البحرين.
التميز الخليجي إلى تنمية  وتهدف جائزة 
روح االبتكار واإلبداع لدى العاملين والمهتمين 
في مجال التوعية الصحية واإلعام الصحي 
على مستوى دول مجلس التعاون وتشجيع 
المبدعين على المساهمة في الوقاية وتعزيز 
وفئات  أفراد  في  التأثير  طريق  عن  الصحة 
السلوكات  تبني  على  وحثهم  المجتمع 
المؤسسات  انتباه  وجذب  السليمة  الصحية 
مع  الشراكة  وتعزيز  الحكومية  اإلعامية 
المؤسسات اإلعامية الخاصة ودعم الجهود 
برامج  وتطوير  تنمية  إلى  الهادفة  المتميزة 
التوعية الصحية على مستوى دول المجلس 

وتحسين وتطوير مهارات العاملين في مجال 
التوعية الصحية.

كما تسعى الجائزة الى إبراز الجهود الرائدة 
والمبادرات الفاعلة لدى األفراد والمؤسسات 
أجل  من  الصحية  التوعية  مجال  في  العاملة 
واإلسهام  الخليجي  المواطن  صحة  تعزيز 
للخطط  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  في 
الصحية على مستوى دول المجلس وتشجيع 
في  واإلتقان  اإلبداع  على  الخليجية  الكوادر 
المواهب  وتقدير  الصحي  اإلعامي  المجال 
اإلعامي  المجال  في  المتميزة  والكفاءات 
الصحي وإذكاء روح المنافسة بين العاملين 
قاعدة  وتوفير  الصحي  اإلعام  وسائل  في 

علمية من المواد اإلعامية الصحية.

وأضاف أن »القضاء أصدر الكثير من األحكام 
رفعت  المنازل  بعض  بحق  والغرامة  باإلزالة 
وتعمل  القانونية،  للشئون  ملفاتها  البلدية 
والتخطيط  البلديات  شئون  ووزارة  البلدية 
فنية  اشتراطات  إعداد  على  حالياً  العمراني 
القضائية  األحكام  لوقف  جديدة  وتنظيمية 
وذلك  المخالفين،  من  الكثير  وضعية  وتعديل 

بالتنسيق مع وزارة اإلسكان«.
اتفاق  أنه »حصل  البلدية  وأوضح مدير عام 
بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 
ووزارة اإلسكان بشأن تعديل اشتراطات البناء 
أغلبية  أن  وخصوصاً  تحديداً،  حمد  مدينة  في 
المنازل الموجودة في مدينة حمد تم استماكها 
المشروع  هذا  لكون  نظراً  المواطنين  جانب  من 
قديم ومضى عليه أكثر من 25 عاماً، حيث البد 
من تطبيق اشتراطات جديدة من جانب البلدية 

لتعديل بعض األمور الفنية والتنظيمية«.
البناء  مخالفات  »أغلبية  أن  الغتم  وذكر 
في  تتمركز  الماحق  فوق  البناء  في  المتمثلة 

يزيد  ما  وهو  الشمالية،  بالمنطقة  حمد  مدينة 
المخالفات  عدد  إجمالي  من  المئة  في   70 عن 
إلحصاءات  وفقاً  عموماً  الشمالية  بالمحافظة 
لم  إذ  التنفيذي،  الجهاز  لدى  موجودة  وأرقام 
السابق  منذ  بها  المعمول  االشتراطات  تسمح 
المنطقة  أن  والسيما  الماحق،  فوق  بالبناء 
اإلسكان  وزارة  مسئولية  تحت  تنضوي  كانت 
»يتم  أنه  مستدركاً  التنظيمية«،  واشتراطاتها 
في  للمنازل  جديدة  تنظيمية  اشتراطات  اعتماد 
منطقة مدينة حمد، وهي تتطابق مع اشتراطات 

السكن الخاص )ب(«.
تطبيق  »مع  البلدية:  عام  مدير  وتابع 
وضعية  من  تعدل  التي  الجديدة  االشتراطات 
فوق  بالبناء  قامت  التي  المخالفة  المنازل 
الماحق، يبقى لدى البلدية مخالفات السياجات 
للمنازل، حيث تم تمليك عدد  األمامية والخلفية 
واالشتراطات  لألنظمة  وفقاً  مؤخراً  المنازل  من 
أيضاً  حالياً  وجار  الوزارة،  لدى  بها  المعمول 

تمليك أخرى«.

قامت  منازل  رفعت  »البلدية  بأن  الغتم  وأفاد 
أنشأت  وأخرى  الماحق  فوق  المخالف  بالبناء 
إلى  أمامية وخلفية من دون ترخيص  سياجات 
وكذلك  التنفيذي  بالجهاز  القانونية  الشئون 
والهدم  باإلزالة  أحكام  صدرت  وقد  القضاء، 
أن  لألسف  لكن  متفاوتة،  وكانت  والغرامات، 

المخالفة  لديها  المخالفة  المنازل  تلك  أغلبية 
ألن  األحكام  تطبيق  جداً  الصعب  ومن  نفسها 
ذلك سيخلق مشكلة جديدة أكبر من الموجودة، 
وأخرى  الهدم  يستدعي  الموضوع  أن  والسيما 
مع  االتفاق  تم  ولذلك  كبيرة،  بمبالغ  التغريم 

وزارة اإلسكان لتعديل االشتراطات«.
مدير  علق  الصادرة،  األحكام  تطبيق  وعن 
الذي جرى  البلدية بأنه »بناء على االتفاق  عام 
مع وزارة اإلسكان أوقفنا تطبيق األحكام لحين 
وزير  بأن  علماً  الجديدة،  االشتراطات  تطبيق 
شئون البلديات وجه لسرعة إيجاد االشتراطات 
الجديدة ضمن االجتماع الدوري لمديري البلدية 
صدده  في  نعمل  الموضوع  أن  والسيما  األخير 

منذ أكثر من عام«.
مع  ستتبع  التي  باإلجراءات  يتعلق  وفيما 
الماحق  فوق  البناء  أعمال  أنهت   التي  المنازل 
ما  وهو  ترخيص،  على  الحصول  دون  من 
بحسب  للقانون  مخالفاً  البلدية  تعتبره 
بها،  المعمول  والفنية  التنظيمية  االشتراطات 
وتعديل  ترتيب  بإعادة  »سنقوم  الغتم  أفاد 
مع  المنازل،  لهذه  القانونية  الرخص  وضعية 
مع  مخالفتهم  تتماشى  ال  ممن  اآلخرين  إلزام 
االشتراطات الجديدة بتعديل أوضاعهم أو اتخاذ 

ما يلزم بشأنها«.
البلديات  شئون  وزير  أفاد  الصدد،  هذا  وفي 
لمجلس  الكعبي  جمعة  العمراني  والتخطيط 

توصية  على  رده  في  الشمالية  المنطقة  بلدي 
الماحق،  فوق  بالبناء  السماح  بشأن  لألخير 
حالياً  تتولى  الوزارة  في  المعنية  »اإلدارة  بأن 
عملية دراسة هذه التوصية، وتنسق مع الجهاز 
من  اشتراطات  العتماد  البلدية  في  التنفيذي 

شأنها تافي هذه المشكلة«.
مخالفات  نسبة  ارتفاع  أسباب  وتعود  هذا، 
عضو  نقل  ما  بحسب  حمد  مدينة  في  البناء 
الدائرة الرابعة بالمنطقة الشمالية خالد الكعبي 
إلى »كون المدينة تقع ضمن اشتراطات وزارة 
الماحق،  فوق  بالبناء  تسمح  ال  التي  اإلسكان 
اإلسكانية، حيث  المشروعات  تنفيذ  تأخر  وإلى 
كبر األبناء القاطنون في هذه المنطقة وتزوجوا 
ومازالوا يقطنون في منازلهم األصلية والسيما 
مع تأخر حصولهم على خدمة إسكانية، عاوة 
على صغر مساحة البيت اإلسكاني الذي يتسع 

لثمانية أشخاص على األكثر«.
المنطقة  بلدي  مجلس  رئيس  وبحسب 
من  المئات  »هناك  فإن  الجبل،  علي  الشمالية 
الطلبات التي تقدم من أهالي مدينة حمد لفصل 
الذي  كبيراً من األبناء  العدادات وأن هناك عدداً 
يعجزون عن االستقال بمنازلهم نتيجة الرتفاع 
فيفضلون  الرواتب.  ومحدودية  اإليجارات 
عنهم  يخفف  ما  ذويهم،  منازل  في  المكوث 
الخدمة  على  الحصول  حتى  االنتظار  سنوات 

اإلسكانية«.

§الوسط - صادق الحلواجي

] قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم لـ »الوسط« إن »أكثر 
من 70 في المئة من مخالفات البناء في المحافظة الشمالية موجودة في مدينة 

حمد، وتتمثل في البناء اإلضافي فوق المالحق«.

يوسف الغتم

صادق الشهابي

محسن البكري
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»التمييز« تصدر أحكامها النهائية اليوم...

قوى سياسية وحقوقية وقانونية تتضامن مع »مجموعة الـ 21«

القيادات  مع  التضامنية  الوقفة  وتأتي 
المذكورين،  والحقوقيين  والنشطاء  السياسية 
والتي أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم 
الثاني  كانون  يناير/   5( السبت  األول  أمس 
التمييز  محكمة  تصدر  الذي  الوقت  في   ،)2013
 7( اإلثنين  اليوم  قضيتهم  في  النهائية  أحكامها 

يناير 2013(.  
وفي كلمة الجمعية، قال القائم بأعمال األمين 
العام لجمعية وعد، رضي الموسوي »لقد قامت 
هيئة الدفاع بجهود كبيرة جبارة من أجل كشف 
حقيقة ما حصل في بالدنا منذ الرابع عشر من 
حالة  إعالن  وبعد  وأثناء   2011 شباط  فبراير/ 

السالمة الوطنية«.  
الليل  تصل  الدفاع  هيئة  »كانت  وأضــاف 
إجالء  أجل  من  الوقت  مع  سباق  في  بالنهار 
تزييف  دون  هي  كما  الحقيقة  وإظهار  الغبار 
كان  الذي  الحي  الضمير  إلى  أوالً  مستندة 
هي  التي  الكوكبة  هذه  مع  الدوام  على  حاضراً 
الحقل  في  كبيرة  مضافة  وقيمة  للبحرين  فخر 

القانوني«. 
الدفاع  هيئة  ثابرت  »لقد  الموسوي  وأردف 
وعملت في ظروف صعبة تتمثل في عدم تمكين 
فيه  بما  المهني  بواجبهم  القيام  من  أعضائها 
في  مركزية  أصول  وهي  المتهم،  مقابلة  عدم 
عملية التقاضي ونص عليها الدستور في مادته 
أن  على  تنص  التي  )ج(  فقرته  في  العشرين 
محاكمة  في  إدانته  تثبت  حتى  بريء  »المتهم 
الضرورية  الضمانات  فيها  له  تؤمن  قانونية 
التحقيق  الدفاع في جميع مراحل  لممارسة حق 
مراحل  جميع  وألن  للقانون«.  وفقاً  والمحاكمة 
التحقيق تعني منذ لحظة القبض على المتهم، فإن 
القيادات والشخصيات السياسية والحقوقية قد 
صريح  بشكل  الدستوري  حقهم  مصادرة  تم 
منذ  الحضور  الدفاع من  يمكنوا هيئة  لم  عندما 

اللحظة األولى لالعتقال والتحقيق«. 

وأكمل »كنا نشعر بالغضب الذي كان ينتاب 
فيها  ترفض  جلسة  كل  بعد  المحامين  اإلخوة 
بعد  الغضب  هذا  أوج  القانونية، وكان  طلباتهم 
إفادات  إلى  االعتبار  وعدم  إلى  االلتفات  عدم 
حول  معه  التي  والقيادات  شريف  إبراهيم 
لها  المتهمين  تم إخضاع  التي  التعذيب  عمليات 
منذ لحظة االعتقال، ناهيك عن الطلبات المتعلقة 
حسن  الناشطين  مثل  منهم  المرضى  بعالج 

مشيمع ومحمد جواد برويز وغيرهم«.
الوقت  عن  نتحدث  »لم  الموسوي  وواصل 
الدفاع، فقد أولت هذه  الذي بذلته هيئة  والجهد 
عنواناً  باعتبارها  القصوى  األولوية  القضية 

لطبيعة التقاضي والعدالة التي نعيشها«.
تعبير  وحرية  رأي  قضية  أمام  »نحن  وتابع 
القتل  إلى  تفضي  فظيعة  وانتهاكات  بامتياز، 
بطريقة  تساق  للناشطين  واتهامات  العمد 
شديد،  بوضوح  القانوني  العور  يشوبها 
زواياها،  جميع  من  للقضية  تنظر  لم  وبأحكام 
فالدستور  بصدده،  نحن  الذي  للخلل  أسس  ما 
والمعاهدات  والقوانين  المحلي  والقانون 
الدولية تجزم جزماً قاطعاً أن أي اعترافات تحت 

التعذيب هي ال شيء«.
وقال »ألم تنص الفقرة )د( من المادة )19( في 
إنسان  أي  يعرض  »ال  أنه  على   2002 دستور 
أو  لإلغراء،  أو  المعنوي،  أو  المادي  للتعذيب 
من  القانون  ويحدد  بالكرامة،  الحاطة  للمعاملة 
يثبت  اعتراف  أو  قول  كل  يبطل  كما  ذلك.  يفعل 
أو  باإلغراء  أو  التعذيب  وطأة  تحت  صدوره 
لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها«؟ وهذا يعني 
تكن،  لم  وكأن  القضية  هذه  بأن  جازم  وبشكل 
فالمادة الدستورية السابقة الذكر ال تحتاج إلى 
معاجم لغوية لتفسيرها وال إلى »ترزية« خبراء 
يفصلون حسب الطلب، فقد فصلوا من المواد بما 

يكفي لتدمير بلدان برّمتها«.
أو  جرم  تبرير  أمام  »لسنا  الموسوي  وشدد 

هروب من مسئولية، بل نحن أمام وقائع دامغة 
قانونياً  فحصها  تم  موضوعية  أدلة  تدعمها 
الديمقراطيات  به  وتعتد  تثق  دولي  فريق  من 
على  ووافق  الملك  الدولة  رأس  وجلبه  العريقة 

توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق«.
واضحة  أممية  توصيات  أمام  »نحن  وقرر 
في  الدول  عشرات  بمجاهر  فحصها  أيضاً  تم 
أيار  مايو/  في  بجنيف  اإلنسان  حقوق  مجلس 
وسبتمبر/ أيلول 2012، وفي الوقت الذي آمنت 
واإلقليمية  المحلية  الحقوقية  المنظمات  فيه 
البحرين  في  يجري  جلاًل  خطباً  بأن  والدولية 

ويجب تداركه«.
محمود  السيد  رآه  ما  إال  نرى  ال  »نحن  وأكد 
البحرينية  اللجنة  رئيس  بسيوني  شريف 
ما  على  البالد  عاهل  ووافقه  الحقائق  لتقصي 
العمل  لجمعية  العام  األمين  أن  من  إليه  ذهب 
الوطني الديمقراطي )وعد( األخ إبراهيم شريف 
وصحبه هم سجناء رأي يجب اإلفراج عنهم فوراً. 
البطيء  للقتل  فلسفة  أو  تأخير  وبدون  هكذا، 
الحي  بالرصاص  القتل  أو  بالتعذيب واإلهانات 
الغاز  بقنابل  حتى  أو  الشوزن،  أو  المطاطي  أو 
على  مباشرة  تطلق  التي  للدموع  المسيلة 
حتى  أو  المنازل،  داخل  مباشرة  أو  األجساد 
للناشط  يحصل  كما  المعتقلين  عالج  بإهمال 
حسن مشيمع، ونحن نحمل الجهات التي تعتقله 
مسئولية الحفاظ على حياته ونطالبها بإرساله 

للخارج للعالج«. 
ودؤوبة  مستمرة  المحاوالت  »كانت  وتابع 
مع  الطائفي،  المنحى  إلى  القضية  هذه  لتحوير 
أمين  هو  الذي  السيد  شريف  إبراهيم  مع  من؟ 
علماني  ديمقراطي  وطني  سياسي  تنظيم  عام 
وهو  للجميع،  والوطن  هلل  الدين  بأن  يؤمن 
العرب وحركة  القوميين  تربة حركة  من  القادم 
هيئة االتحاد الوطني والجبهة الشعبية لتحرير 
الثورية  والحركة  المحتل  العربي  الخليج 
عمان  لتحرير  الشعبية  والجبهة  الخليج  في 
والخليج العربي فالجبهة الشعبية في البحرين 
الديمقراطي  الوطني  العمل  جمعية  إلى  وصوالً 

)وعد(«.
القادة  ومرافعات  ــادات  إف تكن  »لم  وأفــاد 
والشخصيات الحقوقية أمام محكمة االستئناف 
العليا بتاريخ )5 يونيو/ حزيران 2012( إفادات 

تاريخية  وقفة  كانت  بل  عادية،  ومرافعات 
الوطني  االتحاد  هيئة  قيادات  بمحاكمة  تذكر 
النقاط  وضعت  الماضي،  القرن  خمسينات  في 
الدفاع،  هيئة  مرافعات  وكملت  الحروف  على 
زوايا  في  خصومهم  المعتقلون  حشر  حيث 
ضيقة هي االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان 
األول  الفجر  منذ  له  عندما كشفوا عما تعرضوا 
والجسدي  النفسي  بالتعذيب  مروراً  العتقالهم، 
طوال الشهور التي سبقت، وأثناء، نظر الدعوى 

في المحكمة العسكرية«.
وثق  من  »كل  إلى  شكره  الموسوي  وقدم 
الفظيعة،  لالنتهاكات  والصورة  بالصوت 
تمت  التي  القتل  عمليات  توثيق  وخصوصاً 
واالعتداءات التي تذكر بأبشع الصور التاريخية 
التي  الصفعة  توثيق  وآخرها  االنتهاكات  من 
وابنه،  الرسول  عبد  حيدر  الشاب  لها  تعرض 
الذي دفع بعض الشباب حياتهم  التوثيق  فلوال 
إسماعيل،  أحمد  المصور  اإلعالمي  كما هو حال 
واالعتقال الذي تعر ض له الكثير من الموثقين 

األبطال«.
اإلفالت  لجرى  التوثيق  »لوال  أنه  إلى  ولفت 
وعي  لكن  الصارخة،  االنتهاكات  من  الكثير  من 
هناك  أن  رغم  عليهم،  الطريق  قطع  شعبنا 
القانون  القتل خارج  فظيعة تصل حد  انتهاكات 
المجهولين  للجنود  فتِحيَّة  السجون،  داخل  في 
الذين فضحوا الكثير من االنتهاكات الصارخة«.

وأضاف »نحن ال نطالب بالمستحيل، نطالب 
نعيش  أن  يجب  كبشر  المشروعة  بحقوقنا 
األمل،  فيه  يرجف  ال  وطن  في  وكرامة  بحرية 
نطالب بتنفيذ الحكم التزاماته التي أعلنها أمام 
إزاء توصيات بسيوني وجنيف، نطالب  العالم 
بحكومة راشدة، وبسلطة تشريعية تمثل إرادة 

الشعب وليست صورية«.
التي  الحقيقية  بالديمقراطية  »نطالب  وتابع 
ال تأتي إال في الدولة المدنية الديمقراطية التي 
تحترم كل مكوناتها المجتمعية وتعتمد المواطنة 

المتساوية سلوكاً تترجمه على األرض«.
لكل  وصادق  كامل  »بتنفيذ  المطالبة  وجدد 
الحقائق  لتقصي  البحرينية  اللجنة  توصيات 
وتقديم المعذبين للعدالة ومحاسبتهم من خالل 
تشرف  حكومية  غير  محايدة  مستقلة  لجنة 
اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  عليها 

الــرأي،  معتقلي  عن  التهم  جميع  وإسقاط 
وتعويض جميع المعتقلين وأسر الشهداء ومن 
تنفيذ  في  الفوري  والشروع  للتعذيب  تعرضوا 

مبدأ العدالة االنتقالية«. 
اإلعالمية  الحمالت  جميع  »بوقف  طالب  كما 
الطائفية،  الفتنة  تشجع  التي  وشبه  الحكومية 
وتقوم بعمليات تشويه وتشهير في المعارضة 
حقوق  عن  والمدافعين  والمعتقلين  السياسية 

اإلنسان«. 
الحرية  »نريد  بقوله  الموسوي  وختم 
المتساوية،  والمواطنة  والعدالة  والديمقراطية 
أجله  من  ويناضل  ناضل  الذي  بالضبط  وهذا 
إبراهيم شريف األمين العام لجمعية وعد وباقي 

القيادات والشخصيات الحقوقية«.
وفي كلمة أهالي المعتقلين، قال مرتضى نجل 
شهراً   21 مر  »لقد  المقداد  عبدالجليل  الشيخ 
على اعتقال الرموز بسبب تعبيرهم السلمي عن 
آرائهم، ووقوفهم إلى جانب الشعب وفق المبدأ 

الدستوري »الشعب مصدر السلطات جميعاً«.
عائلة  وعائلة  قلقنا  لكم  »ننقل  وأضــاف 
الناشط حسن مشيمع على حالته الصحية، فقد 
كان متعافياً من المرض عندما عاد إلى البحرين 
عليه  تظهر  بدأت  األعراض  أن  إال   ،2011 في 
إال  األمر،  معرفة حقيقة  عائلته  مجدداً، وحاولت 
أن السلطات أخبرتهم أنه تعافى، غير أنه الحقاً 
الحوض،  في  سرطانية  غدة  وجود  عن  أخبر 
وأجريت له عدة فحوصات إال أنها لم تستكمل، 
وكان له فحص تمهيداً إلزالة هذه الغدة ومعرفة 
عما إذا كانت هذه الغدة حميدة أو ال، ومع زيارة 
أن  مشيمع  إخبار  تم  للبحرين  األوروبي  الوفد 
العملية ستجرى له بعد يومين، والتزال عائلته 

تترقب النتائج الطبية للفحوصات والعملية«. 
لحقوق  البحريني  المرصد  عضو  تكلم  فيما 
في  تجربته  التاجر عن  المحامي محمد  اإلنسان 
المجموعة  من  المعتقلين  من  عدد  مع  المعتقل 
المذكورة، أما المحامية جليلة السيد فبينت في 
المجموعة  عن  الدفاع  هيئة  عن  بالنيابة  كلمة 

موقف الهيئة من مجريات المحاكمة.
التجمع  الوفاق،  جمعيات  ممثلو  ألقى  كما 
مع  تضامنهم  فيها  أبدوا  كلمات  اإلخاء  القومي، 
معتقلو  أنهم  على  والتأكيد  المعتقلين،  هؤالء 

رأي.

الحضور يتابعون الكلمات في الوقفة التضامنية بمقر جمعية »وعد«رضي الموسوي يلقي كلمة أثناء الوقفة التضامنية مع مجموعة »الرموز«

§أم الحصم - حسن المدحوب 

] دعت قوى سياسية وحقوقية وقانونية في وقفة تضامنية مع المجموعة 
المعروفة بـ »الرموز الـ 21« إلى »اإلفراج عنهم، باعتبارهم معتقلي رأي مارسوا 

ذلك بطريقة سلمية«.

أب يطالب بتمكين ابنه المعتقل 
من تقديم امتحاناته الجامعية

عائلة محكوم تعتصم 
بالمصلى للمطالبة باإلفراج عنه

وفاة شخص وإصابة آخر
 بتدهور سيارة بمنطقة حفيرة

§الوسط - زينب التاجر
المعتقل  والد  طالب   [
حمزة  الجامعي  الطالب 
عاماً(   23( يوسف  أحمد 
تقديم  مــن  بتمكينه 
حفاظاً  الجامعية  امتحاناته 
الدراسي  مستقبله  على 
وذلك بعد أن تم الحكم عليه 
على  شهور   6 لـ  بالسجن 
السياسية  األحداث  خلفية 

األخيرة.
ــى  إل األب  وتـــحـــدث 
تفاصيل  عــن  ــط«  ــوس »ال
اعتقال ابنه، الفتاً إلى أنه في 
نيسان  أبريل/  شهر  مطلع 
مداهمة  تم   2011 لعام 
األمن  قوات  قبل  من  منزلهم 
بصفته  شخصياً  العتقاله 
فيما  المنتديات،  إحدى  مدير 
ابني  اعتقال  تم  »لقد  قال: 
كونه  رغم  على  معي  أيضاً 
على  مطلوباً  أو  متهم  غير 
ذمة أية قضية، وقوات األمن 
منزلي  قصدت  قد  كانت 

فيما  وتفاجأنا  أنا  العتقالي 
البني  تهم  بتوجيه  بعد 
تتعلق بأحداث الجامعة على 

رغم عدم عالقته بها«.
اإلفراج  تم  أنه  وأضاف 
من  الثاني  في  وابنه  عنه 
 ،2011 تموز  يوليو/  شهر 
التحفظ  تم  أنه  مستدركاً 
فيما  ــو  ه قضيته  على 

استمرت محاكمة ابنه.
المحكمة  ــأن  ب وتــابــع 
أصدرت حكمها بسجن حمزة 
المحامي  قدم  فيما  6 شهور، 
لالستئناف  لمحكمة  طلباً 
ثم  ومن  الحكم  أيدت  والتي 
السابع  في  المحامي  طعن 
الشهر  مــن  والعشرين 
ورفض  الحكم  في  الماضي 
حمزة  اعتقال  وتم  الطعن 
قاعة  من  العقوبة  لتنفيذ 

المحكمة على حد قوله.
من  »ابني  األب:  ــال  وق
منذ  المتفوقين  الطلبة 
في  الدراسي  مشواره  بداية 
المدرسة ومن ثم في الجامعة 

المعلومات،  تقنية  ويدرس 
ومن حقه وإن كان معتقاًل أن 
يسمح له بتأدية االمتحانات 
في أقل تقدير، فلماذا يرفض 

القاضي«.
حينما  ابنه  أن  وأضاف 
األول  في  مرة  ألول  اعتقل 
 2011 نيسان  أبريل/  من 
يوليو/  من  الثاني  وحتى 
الجامعة  قامت   ،2011 تموز 
بتسجيله كراسب في جميع 
منها  منسحب  ال  الــمــواد 
وبتالي  قيده  أوقفت  أو 
نهائي،  إنــذار  إعطاؤه  تم 
حال  وفــي  أنــه  مستدركاً 
بتأدية  له  السماح  يتم  لم 
االمتحانات هذا الفصل سيتم 
فصله فصاًل نهائياً مع العلم 
الدراسي  الفصل  حضر  أنه 
اعتقاله  وتم  بأكمله  الجاري 
بأربعة  االمتحانات  بدء  قبل 
حديثه  وختم  فقط.  ــام  أي
البنه  بالسماح  بالمطالبة 
في تقديم االمتحانات حفاظاً 

على مستقبله الجامعي.

§المصلى - محمد الجدحفصي
قرية  في   )2013 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  مساء  بحرينية  عائلة  اعتصمت   [
)38 عاماً( والمحكوم في قضية ما  الالعب محمد ميرزا  ابنها  باالفراج عن  للمطالبة  المصلى 

بات يعرف باختطاف صالح مشعان.
فيها،  اسمها  ورفع  البحرين  بتمثيل  قام  التي  للبطوالت  صوراً  المحكوم  عائلة  وحملت 
ودام االعتصام قرابة الساعة، وطالبت العائلة فيه باإلفراج الفوري عنه وذلك بعد أن عدلت 
10 أعوام، مؤكدين أن الشاب محمد  إلى  15 عاماً  المحكمة في آخر جلسة العقوبة بحقه من 

بريء من التهم المنسوبة إليه وهو أساساً رياضي وال عالقة له بالسياسة.

§حفيرة - محرر الشئون المحلية
] لقي شخص أمس األحد )6 يناير/ كانون الثاني 
بإصابات  له  مرافق  آخر  وأصيب  مصرعه   )2013
أحدهما  يقودها  التي  السيارة  تدهور  إثر  متفرقة 

بالقرب من شارع الملك حمد في منطقة حفيرة.
 وفتحت اإلدارة العام  للمرور التحقيق في ظروف 
الذي خلف أضراراً جسيمة  الحادث  ومالبسات وقوع 
بالسيارة، فيما تولت رافعة إزاحة السيارة وانتشالها 
من موقعها إذ سلمت إلى الجهات المختصة في المرور 
الستكمال االجراءات الالزمة بوقوع مثل هذه الحاالت.

عائلة الالعب ميرزا ترفع صور البطوالت التي حققها في مشاركاته الرياضية

المرور يعاين السيارة عقب الحادث بمنطقة حفيرة
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الكبرى  المحكمة  ــررت  ق  [
القاضي  برئاسة  الجنائية، 
خليفة،  آل  علي  بن  محمد  الشيخ 
محمد  ضياء  القاضيين  وعضوية 
وأمانة  الكعبي،  وعلي  هريدي 
على  القبض  عبداهلل،  ناجي  سر 
متهمين   8 قضية  في  الشهود 
والتجمهر  نظافة  شاحنتي  بحرق 
»مولوتوف«،  وحيازة  والشغب 
كانون  ٢٣يناير/  حتى  وأرجأتها 
لشهود  لالستماع  الجاري؛  الثاني 

اإلثبات.
أمــس،  ــوم  ي جلسة  وخـــالل 
بينهم  المحامين،  من  عدد  حضر 

الذي  سرحان،  جاسم  المحامي 
الحاضرون،  معه  وانضم  طلب، 
االستماع لشهود اإلثبات الذين لم 

أمس. يوم  بجلسة  يحضروا 
جلسة  في  متهمين   3 وأنكر 
تهم؛  من  إليهم  نسب  ما  سابقة 
فيما  مؤخراً.  عليهم  قبض  لكونهم 
نسب  ما  السابقان  المتهمان  أنكر 
وقد  سابقة.  جلسة  في  إليهما 
سرحان،  جاسم  المحامون  حضر 
محمد  العصفور،  علي  مكي،  منار 
طلبوا  الذين  المتهمين  مع  المهدي 
نسخة من أوراق الدعوى لالطالع 

والرد.

] حددت المحكمة الكبرى الجنائية، )٤ فبراير/ شباط 2013( للحكم في 
قضية متهمين بالتجمهر والحرق الجنائي.

علي  مهدي،  محمد  سرحان،  جاسم  المحامي  المتهمين  مع  وحضر 
مع  للحكم  القضية  مانع من حجز  لديهم  ليس  أن  بّينوا  الذين  العصفور، 

تقديم مرافعاتهم.

الصغرى  المحكمة  حجزت   [
الناشطة  قضية  األولى  الجنائية 
بسب  المتهمة  الخواجة،  زينب 
على  توقيفها  فترة  خالل  شرطية 
بجلسة  للحكم  أمنية؛  قضية  ذمة 
الجاري.  الثاني  كانون  يناير/   ١٥
حسن  المحامي  حضر  وقــد 

محمد  المحامي  عن  مناباً  العجوز 
وطلب  الوسطي،  عبداألمير 
من  اإلثبات  لشهود  االستماع 
بها،  تقدم  دفاعية  مذكرة  خالل 
لم  الشاهدتين  أن  إلى  مشيراً 
النيابة  في  ألقوالهما حتى  ُيستمع 

العامة.

المحكمة تقرر القبض على الشهود 
بقضية حرق شاحنتي نظافة

 ٤ فبراير الحكم في قضية 
متهمين بالحرق الجنائي

 ١٥ يناير الحكم بقضية الناشطة 
زينب الخواجة بسبِّ شرطي

»الوفاق« تستنكر تدخل األمن في صالحيات 
المجالس البلدية وإزالة جسور بوري للمشاة

الوفاق جمعية   - §الزنج 
أمس  لها  بيان  في  البلدية  الوفاق  كتلة  أعربت   [
استنكارها  عن   )2013 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد 
لتدخل وزارة الداخلية بصورة مباشرة في صالحيات 
الحديد  الجسور  إزالة  آخرها  وكان  البلدية،  المجالس 
منطقة  جنوب  تربط  التي  النفط  أنابيب  على  المعلقة 
المنافذ  وإغالق  نهائية،  بصورة  واقف  بسوق  بوري 
األسمنتية  الكتل  من خالل وضع  والسوق  بوري  بين 
لما  صارخاً  انتهاكاً  يعد  ما  وهو  الشائكة،  واألسالك 
ويشكل  البلدية،  المجالس  بشأن  الدستور  عليه  نص 

البلدي. العمل  مسيرة  في  سابقة خطيرة 
هذا  على  البلديات  وزارة  صمت  الكتلة  أدانت  كما 
بالقيام  الشمالية  بلدية  مع  إياها  مطالبة  التصرف؛ 
التي  المعلقة  الجسور  بإعادة  القانونية  بواجباتها 

كافة. والمقيمين  المواطنين  تخدم 
منها  يستفيد  التي  الجسور  هذه  إزالة  أن  وذكرت 
والنساء،  السن  كبار  وخصوصاً  المنطقة  أهالي 

التنقل  في  والمقيمين  والطالب  األطفال  إلى  إضافة 
على  واضحاً  تعدياً  يعتبر  والمنطقة،  السوق  بين 
المواطنين، وهو ما يشكل خطراً على حياتهم  مصالح 

حالّياً عندما يسلكون الطرق البديلة للسوق من خالل 
من  الكثير  ضحيتها  راح  التي  الرئيسية  الشوارع 

المشاة. الجسور وإشارة  قبل وضع  المشاة 

 ] قالت كتلة الوفاق البلدية إن ما أفصح به أحد أعضاء المجالس البلدية من أن أوامر حكومية وراء عملية 
بشكل جلي  البلديات  لقانون  مخالفة  الفصل جاءت  عملية  أن  يؤكد  المنتخبين  البلدية  المجالس  أعضاء  فصل 

واستهدافها المنهج لواقع العمل الخدمي. 
الناس وقضاء نزيه غير مرتهن ألحد  إرادة  نابعة من  إلى حكومة  البحرين بحاجة  ان  الوفاق  وأكدت كتلة 

حتى تستطيع البحرين ان تبني نفسها بسواعد أبنائها كدولة يحكمها العدل واإلنصاف عبر نظام ديمقراطي.
البحرينيين  للبحرين ولكل  العمل  المخلصة والوطنية من  الكوادر  التمييزية لن تثني  إلى أن األعمال  ولفتت 

وكذلك المقيمين.

»الوفاق«: تصريحات عضو بلدي بخصوص 
فصل بلديي الوفاق تؤكد مخالفة القانون

العثور على الشاب البحريني المفقود بالعراق
الجدحفصي محمد   - §الوسط 

الخباز  أحمد  الشاب  عائلة  ذكرت   [
الشمالية  السهلة  قرية  من  عاماً(   26(
أمس  بهم  هاتفّياً  اتصل  أحمد  أن 
الثاني2013(  كانون  يناير/   6( األحد 
صحية  لوعكة  تعرض  أنه  وأبلغهم 
مؤخراً حالت دون اتصاله بهم، مضيفاً 
سأل  من  كل  ويشكر  بخير  حالّياً  أنه 
على  العراقي  الشعب  شكر  كما  عنه، 

عنه. والبحث  والسؤال  الضيافة  كرم 
لـ  ــاب  ــش ال ـــة  زوج ــت  ــح وأوض
في  الخبر  نشر  »بعد  قائلة:  »الوسط« 
قبل  من  كبيراً  تفاعاًل  وجدنا  الصحافة 
معدن  على  يدل  إنما  وهذا  المواطنين، 
تلقينا  هلل  والحمد  األصيل،  الشعب  هذا 
أنه  بإبالغنا  وقام  زوجي  من  اتصاالً 
أن  دون  حالت  صحية  لوعكة  تعرض 

األيام  خالل  معنا  التواصل  من  يتمكن 
إلى  الشكر  وجه  وبدوره  الماضية، 
الكبير  الدور  على  »الوسط«  صحيفة 

وجميع  األمر  هذا  في  به  قامت  الذي 
الشعب  إلى  باإلضافة  المواطنين 
والسؤال  الضيافة  حسن  على  العراقي 

عنه«. والبحث 
البحريني لدى  السفير  قال  إلى ذلك؛ 
المالكي  صالح  العراقية  الجمهورية 
الشخص  عن  الواردة  المعلومات  إن 
يرد  لم  وأنه  شحيحة،  كانت  المفقود 
من  الشخص  بشأن  اتصال  إليهم 
االتصال  خطوط  رغم  على  ذويه  قبل 
السفارة  خصصتها  التي  المفتوحة 
الموجودين  البحرينيين  للمواطنين 

العراق. في 
في  الخبر  قرأنا  أن  »بعد  وأضاف   
الصحيفة  مع  تواصلنا  »الوسط«، 
الشخص  عن  أكثر  معلومات  لمعرفة 
معها،  الملتحق  الحملة  أو  والجهة 
وفي  بذويه  األخير  اتصاله  كان  ومتى 

الشخص  على   العثور  أعلن  األثناء 
القنصلية  إدارة  المفقود«، الفتاً إلى أن 
كذلك  ــادرت  ب الخارجية  بـــوزارة 
فور  والمتابعة  بالسفارة  باالتصال 

الخبر. نشر 
المفقود  الشخص  أن  المالكي  وبين 
السفارة  متابعة  خــالل  من  تبين 
يتمكن  ولم  مريضاً  كان  أنه  للموضوع 
صعوبة  إلى  نظراً  بذويه  االتصال  من 

كربالء. في  االتصاالت 
السفير  عبر  أخـــرى؛  جهة  مــن 
البحرينيين  لذوي  تعازيه  عن  المالكي 
عودة  وتمنى  االثنين،  المتوفيين 
البحرين  البحرينيين إلى أرض  الزوار 
تابعت  القنصلية  إن  وقال  سالمين. 
سير  لحادث  الزوار  أحد  تعرض  كذلك 
أرض  إلى  لعودته  ونسقت  كربالء  في 

العالج. وتلقي  الوطن 

الخباز أحمد 

»الكادر الطبي« يروي للمحكمة وقائع تعذيبه وإجباره على االعترافات

الجنائية  الكبرى  المحكمة  أرجأت  وقد  هذا، 
كانون  يناير/   6( األحد  أمس  المنعقدة  الثالثة 
الزايد،  إبراهيم  القاضي  برئاسة   )2013 الثاني 
وعيسى  السويدي  حمد  القاضيين   وعضوية 
في  النظر  دسمان؛  إيمان  السر  وأمانة  الصائغ، 
من   6 بتعذيب  اتهما  وضابطة  ضابط  قضية 
الثاني،  كانون  يناير/   20 حتى  الطبي،  الكادر 
أن  بعد  وذلك  اإلثبات،  شهود  لبقية  لالستماع 

استمرت جلسة أمس أكثر من 8 ساعات.
مع  والمحاميات  المحامين  من  عدد  وحضر 
المحامي  بينهم  ومن  والضابطة،  الضابط 
الكعبي،  لولوة  غــازي،  فريد  زكريا،  يونس 
المحامي  من  كل  حضر  بينما  صليبيخ،  سهام 
المحامية  عن  مناباً  الفردان  وقاسم  المال،  حميد 
جليلة السيد، والمحامي حسن العجوز مناباً عن 

المحامي علي الجبل مطالبين بالحق المدني.
وأجمع 6 شهود باإلضافة إلى المجني عليهما 
)طبيبتين( على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه 
ومحاسبة المخطئين الذين أشرفوا على التعذيب 
أننا في دولة القانون والمؤسسات،  وخصوصاً 
الطبي  الطاقم  أفراد  يرتكب  لم  الذي  الوقت  في 

أية مخالفة للقانون.
بأنهما  المتهَمين  على  الشهود  تعرف  وقد 
)المجني  الشاهدتين  بحق  التعذيب  مارسا  من 
مواجهة  أو  السمع  خالل  من  سواء  عليهما( 
وانتزاع  بالتعذيب  بتهديدهم  لألطباء  المتهَمين 

االعترافات أو التهديد بالقتل.
أمام  ندى ضيف في شهادتها  الطبيبة  وقالت 
)19 مارس/ آذار( بعد  إنها اعتقلت في  المحكمة 
أن تم اقتحام منزلها في جزيرة أمواج وكسر باب 
المنزل، مشيرة إلى أنه تم التعرف على منزلها 

عن طريق شقيقها.
لديهم  يكن  لم  منزلي  اقتحام  حين  وأضافت 
إذن، وُهددُت بنقلي إلى دولة أخرى وقتلي هناك، 
بذيئة  ألفاظ  إلّي  ووجهت  معي  التحقيق  وتم 
من شتائم وسباب كما وجهت تلك الشتائم إلى 

مذهبي وعائلتي.
قامت  الضابطة  المتهمة  أن  وأوضحت ضيف 

بضربي بيديها وبجهاز وقد تعرضت لجرح في 
وجهي.

تسرد  كانت  الشرطيات  إحدى  أن  وتابعت 
ألخرى أن المتهمة قامت بضربي.

تم  أنه  لها  ذكرت  المتهمة  أن  ضيف  وبينت 
التي  العمل  مناصب  بسبب  تعذيبها  تخفيف 
يشغلها أخواها، كما أكدت لها المتهمة أنها قامت 

بضرب آخرين من الكادر الطبي.
وقالت ضيف: »أحضروا الطبيب غسان ضيف 
وقاموا باالعتداء عليه بالضرب أمامي معتقدين 
لزوجي،  تهمة  بتلفيق  وهددوني  شقيقي،  أنه 

وكانوا يرهبونني كثيراً«.
وذكرت »في أحد األيام أخذونا إلى التصوير 
للعرض في التلفزيون، وكانوا حينها يجبروننا 
مردفة: خالل  إياه«،  تحفيظنا  تم  كالم  قول  على 
على  االعتراف  مني  يطلبون  كانوا  التصوير 
علي  الشيخ  »الوفاق«  لجمعية  العام  األمين 
علي  السابق  والنائب  فخرو  ومنيرة  سلمان 
إبراهيم  »وعد«  لجمعية  العام  واألمين  األسود 
شريف، بأنهم كانوا يحرضونهم على قلب نظام 
من  عدد  بقيادة  سرية  خلية  هناك  وأن  الحكم 
األطباء من بينهم الطبيب علي العكري وغسان 

ضيف وعبدالخالق العريبي.
أطباء  بتهديد  قاموا  كيف  »سمعت  وأردفت: 
بزوجته،  فالطبيب غسان ضيف هددوه  أمامي، 
والطبيب نبيل حميد هددوه وأجبروه على قول 
توفي،  الذي  بوحميد  عبدالرضا  إنه وسع جرح 

وذلك عن طريق افتعال اإلصابات«.
ألكثر  ويعاد  يقتطع  التصوير  »كان  وتابعت 
لهم، وبعدها  يروق  ال  األطباء  مرة ألن كالم  من 
من  عدد  مع  أخرى  مرة  التصوير  إعادة  تتم 
األطباء ومن بينهم نادر دواني الذي كان ينسى 
ما قيل له، وكانوا يطلبون منه القول إن له عالقة 

مع السفير اإليراني وطهران«.
كانت  الصفار  روال  »سمعت  ضيف:  وقالت 
إنها  القول  تصرخ وكانوا حينها يجبرونها على 
كانت تسرق الدم، موضحة أن »المتهم الضابط 
إليها السب والشتم وهددها بالحبس مدة  وجه 

25 عاماً وأنه حملها على االعتراف«.
نّيره  الطبيبة  فهي  الثانية؛  الشاهدة  أما 
سرحان، وقد تحدثت عن طريقة اعتقالها وقالت 
إحدى  سمعت  التوقيف  في  تواجدها  وقت  إنه 
يجب جلب سيارة  إنه  تقول ألخرى  الشرطيات 
الدرازي  الطبيبة خلود  عليها  للمجني  اإلسعاف 
جلب  تم  وفعاًل  صعبة،  حالة  في  كانت  التي 

سيارة اإلسعاف لها ونقلها.
لمكالمة  سماعي  »وبعد  سرحان:  وأوضحت 
من  فهمته  ما  فإن  آخر  وشرطي  شرطية  بين 
المكالمة الهاتفية التي كانت مع أحد المسئولين 
عدم  الشرطيات  من  طلب  األخير  أن  األمنيين؛ 
ضرب السيدات، إال أنه وبعد أن أنهى المكالمة تم 
ضربي من قبل المتهمة، التي وجهت إلي السب 
والشتائم«، الفتًة إلى أنها تعرفت على المتهمين.
وتحدث الطبيب عبدالخالق العريبي إلى هيئة 
المحكمة عن طريقة اعتقاله، مبيناً أنه خالل فترة 
التوقيف كان برفقته رئيس قسم اإلسعاف السيد 
مرهون الوداعي والطبيب نادر دواني، وأنه كان 
»الهوز«  بـ  يضرب  دواني  نادر  الطبيب  يسمع 
منه  ويطلب  بالضرب،  يهدده  كان  المتهم  وأن 
االعتراف، وقال له ليست لدي مشكلة أن تكون 
موضحاً  الحياة.  فارقت  التي  األرقام  من  رقماً 
مرة من  أكثر من  التحقيق معه  تم  أنه  العريبي 
قبل أكثر من محقق، كما كانوا يطلبون منه ومن 

أطباء آخرين الغناء والرقص.
وجبات  وإن  مالبسه،  من  تعريته  تمت  وقال: 
جلسة  أول  في  وإنه  تــزداد،  كانت  التعذيب 
أخذ  الوطنية  السالمة  محكمة  أمام  محاكمته 
ضمن مجموعة من األطباء وكان يرتدي وطبيب 
آخر »جالبية« النوم، وأضاف أنه بسبب ضغط 

القيود على يديه أصابه قطع في اليد.
تحدثت  ــدرازي  ال خلود  الطبيبة  الشاهدة 
وقالت  اعتقالها،  طريق  عن  المحكمة  إلى  أيضاً 
وإنه  والشتم،  والسب  لإلهانة  تعرضت  إنها 
كانوا  وإنهم  مرة،  من  أكثر  معها  التحقيق  تم 
وقت  يحاسبونها  وكانوا  طرق،  بعدة  يرهبونها 
الطوارئ  خطة  تطبيقها  سبب  عن  التحقيق 
مطلوباً  كان  ما  تطبق  كانت  أنها  تجيب  وكانت 
منها، مشيرة إلى أن التحقيق كان يتم عن طريق 
المتهمة ذاتها التي كانت تعتدي عليها بالضرب، 
وإنها سمعت الشرطيات يقلن إن المتهمة اعتدت 

علّي بالضرب.
وقالت الدرازي: »في اليوم الذي كنت سأغادر 
صوتها،  خالل  من  المتهمة  على  تعرفت  السجن 

وإني  أدبتك،  اللي  »إني  لي:  قالت  األخيرة  وإن 
قدرت على نبيل حميد وراويته«.

األمر  هذا  يحدث  »كيف  الدرازي:  وتساءلت 
لنا  أطباء  والقانون؟ نحن  المؤسسات  في دولة 
مكانتنا في المجتمع؛ فكيف يسمح أن يحدث لنا 

كل هذا؟«.
وأضافت أنه بسبب الضرب تم نقلها بواسطة 
الداخلية  وزارة  إلى مستشفى  اإلسعاف  سيارة 
)القلعة( ومن ثم إلى المستشفى العسكري، وإنها 
هددت من قبل الشرطية المرافقة لها بأال تطلب 

الترقيد في المستشفى.
وطالبت الدرازي بتطبيق القانون، وخصوصاً 
أنها لم تكن تتوقع حدوث ما جرى لها ولألطباء. 
الطبيبة زهرة السماك أوضحت طريقة القبض 
في  وأطفالها  زوجها  برفقة  كانت  عندما  عليها 

المطار.
»أخذ  وزوجها،  اعتقالها  بعد  أنه  وذكــرت 
ونقلوهم  المطار  من  أبنائي  الشرطة  رجال 
إلى  أخذوني  حين  في  الجنائية،  التحقيقات  إلى 
التفتيش،  من  االنتهاء  وعند  لتفتيشه،  المنزل 
عن  سألت  الجنائية،  التحقيقات  إلى  وعودتي 
أبنائي فأخبروني بأنه تمت إعادتهم إلى المنزل«.
أخبرتني  الحقاً  عني  اإلفراج  »عند  وأضافت 
مبنى  في  سقطت  النساء  إحدى  بأن  ابنتي 
أن  علمت  الحقاً  وأنه  الجنائية،  التحقيقات 

المقصودة هي الطبيبة ندى ضيف«.
أخرى، وخالل  مرة  علّي  القبض  »تم  وتابعت 
التحقيق تم تهديدي في حال عدم الرد باإلجابة 
يعلمونني  أناس  إلى  فسيأخذوني  المطلوبة 

كيف أجاوب على األسئلة«.
 وحملت السماك مسئولية ما جرى لها المتهم 
كان  الذي  القسم  عن  مسئوالً  كونه  بحكم  األول 

تحت إمرته.
تلقى  إنه  رجب  عارف  الطبيب  قال  حين  في 
من  السلمانية  مستشفى  في  مكتبه  من  اتصاالً 
الداخلية  وزارة  في  يعمل  أنه  له  ذكر  شخص 
هناك  إلى  توجه  وعندما  الحضور،  منه  ويطلب 
وزارة  قبل  من  مدنيين  بوجود شخصين  تفاجأ 
في  معه  وتوجها  مرافقتهما،  منه  طلبا  الداخلية 
وهناك  الجنائية،  التحقيقات  مبنى  إلى  سيارته 
وعبدالخالق  ضيف  غسان  األطباء  من  كاًل  رأى 
والسيد  دواني ومحمود أصغر،  العريبي ونادر 
ومواجهين  اليدين،  مقيدين  الوداعي  مرهون 
أسماؤهم  ومكتوبة  األعين  ومصمدين  الجدار، 
خلف ظهورهم، وكان ذلك عند الممر المؤدي إلى 

غرفة المتهم األول.
وأضاف »الحقاً قابلت المتهم األول الذي اعتذر 
مني وتم إرجاع هاتفي ومفتاح سيارتي وسمح 
أنه  إلى  مشيراً  التحقيقات«،  مبنى  بمغادرة  لي 
مكتب  من  اتصاالً  تلقى  ايام   10 يقارب  ما  بعد 
رئيس األطباء يخبره بأن هناك اجتماعاً، اال انه 
تفاجأ بان الشخص ذاته الذي رافقه للتحقيقات 
ينتظره وآخرين، وحينها تم القبض عليه بمعية 
فضل،  عبدالشهيد  حميد،  نبيل  األطباء  من  كل 

وزهرة السماك، ونبيل تمام.
اللذين  من  األ  من  شخصين  أن  رجب  وتابع 
كانا يرتديان لباساً مدنّياً رافقاه )رجب وطبيب 
وكانت  التحقيقات  مبنى  لداخل  بسيارته  آخر( 
المعاملة مختلفة في هذه المرة، »ففور وصولنا 
أن  وأخبروني  عيني،  وتصميد  يدي  تقييد  تم 
إلى  للتعذيب، وآخرها تصل  هناك ثالث مراحل 

القتل كما حصل للقتيل فخراوي.
وبين أنه تم التحقيق معه أكثر من مرة، وكان 

يتلقى الشتم والسب واإلهانات.
بحبسه  وقامت  معه  حققت  المتهمة  إن  وقال 
وهو مقيد وأنه تعرض للضرب واإلهانات، الفتاً 
إلى أنه »خالل التحقيق معي من قبل المتهمة كان 

هناك شخص يعتدي علي بالضرب«.
بثالث  االعتراف  على  أجبر  أنه  رجب  وبين 

وقائع غير صحيحة خالل تصويره.
معلمة  وتعمل  عبدالرزاق  سناء  الشاهدة  أما 
عما  تحدثت  فقد  والتعليم؛  التربية  وزارة  في 
ما  حين  إلى  عليها  القبض  منذ  له  تعرضت 
تصرخ  وهي  الــدرازي  خلود  الطبيبة  سمعت 
وتم  واألطعمة،  األدوية  تتناول  لم  بأنها  شاكية 
نقلها للعالج، مشيرة إلى أنه في تلك األثناء »تم 
نقلي إلى المكان وهو مستشفى القلعة وسمعت 
الطبيبة خلود تروي للطبيب ما تعرضت لها من 

إصابات«.
الممرضة ضياء جعفر  الشاهدة  تحدثت  فيما 
الغرفة  في  »كنت  وقالت:  اعتقالها  وقائع  عن 
نفسها التي تتواجد فيها الطبيبة زهرة السماك، 
وكانت المتهمة تجبر السماك على اإلدالء باألقوال 

التي تود سماعها«.
وأضافت أنه عند نقلي إلى غرفة المتهم حاول 

أحد األشخاص التهجم علي.
تغيير  حال  في  هددت  أنها  ضياء  وذكرت 

أقوالها بأنها ستعاقب.
جلستين  في  وضابطة  ضابط  أنكر  وقد   

سابقتين ما ُنسب إليهما من تهمة التعذيب.

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

] استمعت المحكمة الكبرى الجنائية إلى 8 شهود في قضية »تعذيب 6 من 
الكادر الطبي«، إذ روى الشهود للمحكمة تفاصيل وقائع االعتداء على األطباء 

وإجبارهم على االعترافات، وخصوصًا أثناء عملية تصويرهم. 
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] أحلى شي في خليجي21 المجلس والهوشات 
في قناه الكاس... والشين في خليجي21 أي مشوار 
نسوي  اآلن  من  مباراة  فيه  قالوا  بتطلعين  أو  تبينه 

لنا جدول.

عليا
@alia_888

اآلن  نلومكم  لن  الالعبين:  القرار،  أصحاب   [
ينتظر  بات  شعبًا  ارحموا  ولكن  مستمرة  فالبطولة 
الذي  أبوها  تنتظر  طفلة  )بلهفة  منتخبه  انتصار 

مات..!(.

أحمدالسحاري
@ahmedalsahary

ما شاهدت من مستويات في بطولة  ] حسب 
خليجي 21 من سيترشح للنهائي هو ١- العراق 

٢- اإلمارات.

بدرالسهلي™
@B_alsahli 

] في الوقت الراهن وفي هذه األجواء المشحونة 
في العراق، اعتقد أن فوز منتخبنا سيكون له وقع 

كبير على النفوس باتجاه األفضل!

نوافالسالمي
@Nawaf_AlSullami

] في احتمال كبير إن أحسن العب في بطولة 
خليجي 21 يكون خليجياً.

حسنالحمادي
@hmalhammadi

] أبارك للبحرين نجاحها في تنظيم خليجي 21 
حتى اللحظة.

حسينعبداهلل
@huss1985

غموض الحوافز في وزارة التربية
من  لي  حصل  لما  هذه  رسالتي  أكتب   [
الحافز...  التربية والتعليم مع  معاناة في وزارة 
قد  ماذا؟...  أم  للمعلم  تقدير  هو  هذا  هل  أعلم  ال 
رشحت  إذ  المتضررات،  المعلمات  إحدى  أكون 
للحافز كأي موظفة في مؤسسة تعليمية  نفسي 
عبر تقديم ملف االنجازات، وكما يكون الروتين 
أعضاء  مع  المدرسة  مديرة  وتقوم  عام،  كل  في 
رحلة  تبدأ  ثم  ومن  بالموافقة  اإلدارة  مجلس 
الموافقة؟!  تأتي  أين  من  نعلم  وال  الحافز، 
به  يوجد  هل  الراتب  ونراقب  أشهرا  وننتظر 
تقوم  أنها  الــوزارة  دهاء  ومن  ال؟!  أم  الحافز 
وتعرفون  السنة  من  شهر  اخر  الحوافز  بتنزيل 

لماذا؟
األخير  قبل  الشهر  في  طال  الذي  الترقب  بعد 
ترقية  آخر  البيانات  في  وظهر  الحافز،  نزل 
في  زيادة  أي  تنزل  أن  دون  2012/12/1م  هي 
الراتب، وهذا شيء يسعد أي موظف لما يبذله، 
ولكن مع نهاية الشهر األخير من السنة تفاجأت 
بأن الترقية اختفت وال وجود لها وكأنها تبخرت 

الهواء.  في 
ولكي أتدارك األمر أخبرت المديرة بالموضوع، 

لها بموضوع رفض أي ترقية  بأنها ال علم  علما 
)قسم  الوزارة  إلى  فأسرعت  الوزارة،  قبل  من 
الرواتب( لكي استفسر، وهنا ذهلت لما شاهدت 
الحارس  أوقفني  المراجعين...  من  كبير  عدد  من 
بكتابة  وأمرني  مراجعتي  عن  واستفسر 
المراجعة في ورقة رسمية، ومن ثم حولها على 
المعاملة  بأن  أخبرني  بعدها  المختص.  الموظف 
آخر  قسم  إلى  تحويلي  وتم  قسمهم  في  ليست 
ثم  أيضا...  آخر  قسم  إلى  اآلخر حولني  والقسم 
وهلل الحمد تم تحويلي إلى قسم السجالت، وهنا 
المراجعين، وكل مراجع  المنظر يتكرر مع كثرة 
نحمل  أننا  واكتشفت  اآلخر  معاملة  عن  يسأل 

نفسها.  المراجعة 
الرقم  وأخــذت  المختصة  الموظفة  سألنا 
تعرف  لكي  الحاسب  واستخدمت  الشخصي 
غير  من  بأننا  البيانات  وظهرت  السبب، 

المستحقين!
أعلم...  ال  قالت:  السبب  عن  سألناها  عندما 
وطبعا مدير المكتب بكل فخر اقفل عليه المكتب 

ليمنع أي أحد من الدخول إليه.
أو  السبب  لمعرفة  المكتب  انتظارنا في  وطال 

ال  الرد  وكان  ونستفسر  نذهب  أين  إلى  معرفة 
نعلم، اللجنة هي من قررت ذلك... من هي اللجنة 

ومن األعضاء؟ وكان الجواب ال نعلم. 
ومن ثم جاء موظف يسألنا عن أمرنا، قلنا له 
وقدموا  اصبروا  علينا:  رد  برود  وبكل  الحكاية، 

القادمة.  السنة 
نقدم  هل  وقالت:  ــوات  األخ إحــدى  أصــرت 
لجأنا  أننا  يثبت  شيء  أي  أو  رسالة  أو  شكوى 
للوزارة لالستفسار وأخبرنا بأنه ال يوجد شيء 

القبيل.  رسمي من هذا 
من  بيضاء  ورقة  وأخرج  األمر  انفرج  وأخيرا 
وإذا  وأرقامكم  أسماءكم  اكتبوا  وقال  الطابعة 
وجدنا حال سنقوم باالتصال بكم!... ال أعلم، إلى 
بهذه  التربوي  األكاديمي  المعلم  الدرجة  هذه 
بالفعل  وهل  الموظف؟،  حضرة  يا  السذاجة، 
يعلم  وهل  هلل؟  والشكوى  الصبر  غير  نملك 
لحق  الذي  النفسي  الضرر  هو  كم  الموظف  هذا 
المبلغ  يكون  الذي  الحافز  بأن  يعتقد  بنا؟، وهل 
القيمة  وإنما  كال  يؤثر؟  الذي  هو  بسيط  جدا 
المعنوية والتقدير الذي نحصله من هذا الحافز.

المحرر( لدى والعنوان )االسم متضررة معلمة

شكر وإشادة
اإلداريــة  للهيئة  نتقدم   [
الفاضالت  المربيات  وجميع 
االبتدائية  الصفا  بمدرسة 
للبنات بوافر الشكر والعرفان، 
والدعم  الكبيرة  الجهود  على 
والمهنية  المتواصل  واإلسناد 
أثناء  بذلوها  التي  المتميزة 
مرت  التي  الصحية  الظروف 
العام  هــذا  في  ابنتنا  بها 
رفع  في  ساهم  ما  الدراسي... 
وتحصيلها  التلميذة  مستوى 
العلمي وشجعها على المواظبة 
في  واالنخراط  الدراسة،  على 

األنشطة المدرسية.
للمدرسة  نتمنى  كما 
من  المزيد  المتميزة  بإدارتها 
الحقل  في  والنجاح  العطاء 

العلمي.

وليةأمر

نوابنا األعزاء... ال تزال ثمة رواتب بـ 250!
] ندعو اإلخوة نواب الشعب الكرام الى التركيز وإعادة 
النظر في مظلومية هؤالء، وتكون باكورة جدول أعمالهم...
الخاصة  الكبرى  األســواق  مجال  في  للعاملين  من 
الصناديق  وأمناء  وحراسها  والفنادق  )السوبرماركت( 

وأصحاب الدكاكين والبرادات الصغيرة والبحارة أيضا.
حينما ُتثري مملكتنا رفدها ومعطياتها على المواطنين 
كالزيادات وتعديل الرواتب والتعديل الطفيف على أوضاع 
المعاش التقاعدي على صعيد القطاع العام وتنحى بعض 
طبعا!  منه  أقل  لكن  منحاه  الخاص  القطاع  في  الشركات 
العاملين في االعمال الحرة والبحارة بشكل عام،  نجد أن 
ينتابهم اإلبعاد والحرمان من ذلك الرفد والعطاء الحكومي.
تفضي  موسعة  ودراســة  آلية  هنالك  تكون  ال  لماذا 
وتداعي  المالي  الضعف  من  البحرينية  العمالة  النتشال 
رواتبهم  من  يسير  جزء  ُيستقطع  بحيث  الشهري،  الدخل 
أسوة  االجتماعي(  )الضمان  والتقاعد  للتأمينات  ودخلهم 
الكالحة،  لأليام  والعام  الخاص  القطاعين  في  بإخوانهم 
الغالي ولجة  وُيغدق عليهم أيضا من فيض تراب وطنهم 
»تمكين«  و  مثال  الغالء  كعالوة  بالنَِعم،  الفوار  ينبوعه 
والزيادات الحكومية التي تطل علينا بين حين وآخر، لكي 

تتناغم رواتبهم ورواتب باقي العاملين في المملكة.
المذكورة سلفا والتي  أغلب العاملين في تلك المجاالت 
نحن بصدد الحديث عنها رواتبهم توصف بأقل من ذوي 
الدخل المحدود! على سبيل المثال أمناء الصناديق )الكيشر( 
من  والسوبرماركت  الفنادق  في  والعمال  األمن  وحراس 
باهلل  فقط!  دينارا   250 عن  رواتبهم  تتعدى  ال  الجنسين 
عليكم هل هذا الرقم يصدق عليه مسمى راتب؟ ومتى ذلك 
الزواج وينشئ  الشاب سوف يبني مستقبله ويقدم على 
البرادات  الناس؟ ومن ناحية أخرى أصحاب  أسرة كبقية 
منها  عيشهم  ومصدر  رزقهم  اهلل  جعل  والذين  الصغيرة 
والعالوات  كالزيادات  البلد  خيرات  من  ُيحرمون  لماذا 

المعيشية وحتى الضمان االجتماعي؟
مع  قوة  وال  لهم  حول  ال  الذين  البحارة  أيضا  وثمة 
وطمر  الدفان  بفعل  البحر  أعماق  نحو  اليابسة  زحف 
البحر وهجرة األسماك من مالذها وموطنها األصلي، نجد 
ينبوع مصدر  بذلك ونضب  فعال  قد تضرروا  البحارة  أن 
رزقهم واستسلموا للعوز والعالة! فهؤالء مواطنون يجب 
االلتفات إليهم ومراعاتهم مقارنته بمواطنيهم في المملكة. 

مصطفىالخوخي

أنا عاشق
] أَنا عاِشْق ُوَمْعُشْوقِي بِــالدِي

ُوُحْبَها يا َعَرْب مالِْك ُفــؤادِي

ِهي ْبالدِي ُوتِْسَوى كِْل دِْيــِرْه

ِوِهي ُعْمِري ِوِهي غاَيْة ُمرادِي

لَْها َعلَى َنْفِسي ُومالِــي أََفضِّ

ُويِْرَخْص لَْجلََها كِْل َشي غالِي

ِهَي ْبالدِي ُوِعْشْت اِلُْعْمْر فِْيها

فِداها يا َعَرْب ُرْوِحي ُوِعيالِي

ِهَي ْبالدِي ُومالِي ُبـْد َعْنهـا

إِِهي مِنِّي َونا يا ناْس مِْنهـا

َونا ُلْو ساُوُمْونِي قِلْْت أَْرِضي

كُِنْوْز اِلْدِْنيا ما ْتعادِْل ثَِمْنهـا
خليفةالعيسى

قّراء »}« يطالبون بمحاسبة 
َه صفعًة للمواطن حيدر الشرطي الذي َوجَّ

المحلية الشئون محرر - §الوسط
»الوسط«  موقع  قــراء  غالبية  طالب   [
بمحاسبة  المسئولة  الجهات  اإللكتروني 
الشرطي الذي وجه صفعًة إلى المواطن حيدر 
إلى  مشيرين  ابنه،  يده  على  يحمل  كان  الذي 
لحقوق  انتهاكًا صارخًا  مثلت  الصفعة  تلك  أن 

كرامتهم.  ومست  المواطنين 
وأثار خبر الشاب البحريني »المصفوع« من 
العديد  الشغب  مكافحة  قوات  رجال  أحد  قبل 
من  »الوسط«  تلقتها  التي  والردود  اآلراء  من 

اإللكتروني. موقعها  عبر  القراء  قبل 
الخبر  على  القراء  من  العديد  علق  فقد 
أحد  على  تعرف  المصفوع«  ــاب  ــش )»ال
يوم  والمنشور  عليه(  المعتديين  الشرطيين 

الثاني 2013(. يناير/ كانون   5( السبت 
كيف  ــَر،  ون »لننتظر  القراء:  أحد  فكتب 
نحن  االنتظار.  طال  مهما  المسيء.  يعاقب 

منتظرون«.
ورفع  محاسبة  »تجب  آخــر:  قال  فيما   
قضية على من اتهم حيدر في وسائل اإلعالم 

إرهابي«. بأنه 
يجب  بشدة؛  معكم  »أتفق  أحدهم:  وكتب   
أن ترفع دعوى ضد كل من تجرأ على قذف 
الصفعة  قضية  باتت  فقد  المصفوع،  الشاب 

كرامة وطن«. قضية 
 وخاطب أحد القراء الشاب المصفوع: »األخ 

حيدر، اهلل يكون في عونك، حقك ستأخذه«.
»فضيحة  ــوان:  ــن ع تحت  ــر  آخ وكــتــب 
دمهم  وخفة  المصريين  قولة  على  بجالجل؛ 

تحتجش شهود«. وما 
وضوح  واضحة  »الصفعة  أن  آخر  ورأى 

تأويل«. إلى  الشمس وال تحتاج 
الكاميرا،  أظهرته  ما  »هذا  أحدهم:  وقال 

أعظم«. وما خفي 

كل  المفترض؛  »من  أن  القراء  أحد  ويرى   
مثل  يكونوا  أن  عليهم  المعتدى  البحرينيين 
وعدم  التجاوزات  عن  يسكتون  وما  حيدر 
ذاته  بحد  السكوت  فإن  ذلك،  في  التهاون 

االنتهاكات«. من  لمزيد  تشجيع 
تشترى  ال  والكرامة  »العزة  معلق:  وقال 

تباع«. وال 
أن  المفترض  »من  أنه:  القراء  أحد  ويعتقد 

لغيره«. عبرة  ليكون  عقابه  الشرطي  ينال 
المصور  هو  »المطلوب  أحدهم:  وتساءل   

أم الشرطي؟ فالسؤال عن الشهود والمصور 
المصور؟«. المطلوب  هل  لماذا؟ 

لمن  الجزيل  »الشكر  بـ  القراء  أحد  وتوجه 
وشارك  ساهم  من  كل  وإلى  بالتصوير،  قام 

وطفله«. الشاب  مظلومية  نشر  في 
عبر  شخص  وستمئة  »مليون  آخر:  وكتب 
العالم  الصفعة.  فيديو  شاهد  األرضية  الكرة 
متابعًا  كنت  الصورة،  هذه  مع  تفاعل  بأسره 
وباإلجماع  الكل  واألجنبية،  العربية  للصحف 

بالقاسي«. الشرطي  نعتوا 

فيديو اعتداء رجل األمن على المواطن حيدر 

عبدعلي  زهير  زوجة  سلطان،  حسن  عبدعلي  هدى  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقلت   [
الدعيسي. تقبل التعازي اليوم االثنين واليومين التاليين، للرجال في مأتم أهالي الديه الكبير 

الكائن بمنطقة الديه، وللنساء في مأتم الغدير بالمنطقة نفسها.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«
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العراق يوقع ثالث اتفاقيات إلصالح الجهازين الحكومي والتعليمي
§الوسط - المحرر االقتصادي

] وقعت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 
نشر  المسئولة عن  الجهة  الخليجي، وهي  التعاون  لمجلس 
الوعي المعلوماتي والترويج لبرامج تنمية مهارات استخدام 
الحاسب، ثالث اتفاقيات استراتيجية مع عّدة جهات حكومية 
مع  االتفاقيات  تلك  وتتماشى  كردستان،  وإقليم  بغداد  في 
والتي  العراق  في  والتعليمية  الحكومية  اإلصالحات  جهود 
شرائح  ومختلف  والمعلّمين  الموظفين  تزويد  إلى  تهدف 
المجتمع بما يشمل المرأة والباحثين عن عمل والمتقاعدين 

لتقنية  األساسية  بالمهارات  الخاصة  االحتياجات  وذوي 
المعلومات واالتصاالت. 

بها  قام  زيارة  خالل  التعاون  اتفاقيات  توقيع  تم  وقد 
محافظة  إلى  الدولية  الرخصة  مؤسسة  من  وفد  مؤخًرا 
لتدشين  عّزو  جميل  المؤسسة  عام  مدير  برئاسة  إربيل 
مشروع اعتماد المعلّمين الذي تم تنظيمه وتنفيذه بالتعاون 
التي  السابقة  لإلنجازات  دعمًا  بغداد  في  التعليم  وزارة  مع 
المعلومات  »تكنولوجيا  مشروع  خالل  من  تحقيقها  تم 

واالتصاالت في التعليم في العراق«.

اآلراء اتفقت على الحاجة إلى استقرار األمن 

حاُل عدم اليقين تسيطر على القطاع العقاري في البحرين

البحرين  جمعية  رئيس  نائب  رأى  فقد 
هناك  ليس  أن  فقيهي،  صالح  العقارية، 
القطاع  تحّسن  على  تدل  اآلن  حتى  مؤشرات 
األمنية  األوضاع  بسبب  البحرين  في  العقاري 
المملكة منذ بدء االحتجاجات في  التي تعيشها 

.2011 العام  فبراير/ شباط  شهر 
التجاري  السجّل  أسعار  زيادة  أن  بيَّن  كما 
في  صعوبات  إلى  باإلضافة  ديناراً   50 إلى 
هموماً  تضيف  وعراقيل  التراخيص  إصدار 
الذي  البحرين،  في  العقاري  القطاع  إلى  أخرى 
في  العالمية  المالية  األزمة  من  كثيراً  عانى 
المنطقة  التي دفعت مطّورين في  العام 2008، 

الهاوية. حافة  إلى 
العقارية،  غرناطة  مجموعة  عام  مدير  أما 
العقارية  السوق  أن  فأوضح  مشيمع،  حسن 
 2011 العامين  أفضل من  2013 هي  العام  في 
بطئ،  بشكل  ولكن  يتحّسن  والوضع  و2012، 
األوضاع  إلى  اعتقاده  بحسب  ذلك  وأرجع 
أنها  ذكر  والتي  البحرين  بها  تمر  التي  األمنية 

الموازين«. »قلبت 
الخطيرة في  »الفترة  أن  إلى  وأشار مشيمع 
يجري  تداول  وهناك  انتهت،  العقاري  القطاع 
على العقارات يومياً؛ على رغم البطء الشديد، 
عامين  قبل  عنه  بكثير  أفضل  اآلن  ووضعنا 
أمل  لدينا  كان  مستمر.  عقاري  تداول  وهناك 

التقّدم أفضل من ذلك«. في أن يكون 
حدوث  تعّودنا  »نحن  مشيمع  وأضــاف 

األسعار  أن  يبدو  ولكن  العقارات،  في  فقاعات 
والسوق  اآلن،  صحيحة  بصورة  تتحرك 

إيضاحات. أية  لم يعط  لكنه  واقعية«. 
المحرق،  ديار  لشركة  المنتدب  العضو  أما 
طرأ  قد  تحّسناً  بأن  فأفاد  هجرس،  عارف 
من  األخير  الربع  في  العقاري  القطاع  على 
الجديدة هي  السنة  في  والحركة   ،2012 العام 
أفضل عنها من العامين الماضيين؛ وخصوصاً 
قبل  من  كثيرة  مشروعات  عن  الكشف  بعد 

الخليجي. »المارشال«  ضمن  الحكومة 
في  ومشيمع  فقيهي  مع  توافق  أنه  غير 
الحاجة إلى استقرار في البحرين ألن الحوادث 
تشّجع  ال  الماضيين  العامين  في  حصلت  التي 
قطاع  أي  في  االستثمار  على  المستثمرين 
بالحركة  وتضّر  المختلفة  القطاعات  من 
التي  الصغيرة  الجزيرة  هذه  في  االقتصادية 

العربية ثراء. الخليج  أقل دول  هي 
وأبلغ فقيهي »الوسط« رّداً على استفسارات 
القطاع  في  تحّسن  بوادر  هناك  »ليست  أنه 
العقاري بسبب األوضاع األمنية، وذلك مرتبط 
ربما  حلها  يتم  لم  وإذا  السياسية،  األزمة  بحل 

القطاع(«. )في  لن نرى نمواً وال تطوراً 
أن   2011 العام  في  نأمل  »كنا  وأوضــح 
نتوقع  واآلن   ،2012 العام  في  القطاع  يتطّور 
العام  2013 في مستوى  العام  يكون خالل  أن 
الماضي نفسه من حيث التطور إال إذا استقرت 

البحرين«. في  األوضاع 

التجاري  السجّل  أسعار  زيادة  أن  وأردف 
من 20 ديناراً إلى 30 ديناراً ثم إلى 50 ديناراً 
هناك  وليست  مكاتب،  فتح  على  يشّجع  ال 
العقاري.  القطاع  مقّومات  في  تحّسن  بوادر 
في  يرغبون  مطورين  هناك  أن  رغم  على 
الوزارات  بعض  من  عراقيل  أن  إال  التطوير، 
غير  شروط  وكذلك  البلديات،  مثل  الخدمية 

ميّسرة تحول دون ذلك«.
أو  التراخيص،  منح  في  تأخير  »هناك  وبّين 
الدولة منفتحة وتشّجع   .)Red tape( ما يسّمى 

عراقيل«.  هناك  لكن  االستثمار، 
ومطّورون  جديدة  شركات  »هناك  وأضاف 
العربية  الخليج  دول  وبقية  البحرين  من 
العقارية  المشاريع  في  االستثمار  يفضلون 
التجارية،  والمجّمعات  العمارات  بناء  مثل 
بسبب  كبيرة  بنسبة  قّلت  االستثمارات  لكن 
األوضاع األمنية. أنا لست متشائماً وال متفائاًل 
الوضع  على  يعتمد  ذلك  ألن   ،2013 العام  في 

األمني«.
العام  يكون  أن  »أتوقع  قال:  فقد  أما هجرس 
والمؤشرات   ،2012 العام  من  أفضل   2013
الهدوء مطلوب وأن  أن  تدل على ذلك. صحيح 
تشّجع  ال   2012 العام  في  حدثت  التي  األمور 
هناك  كان  إذا  لكن  قطاع،  أي  في  المستثمرين 

وتنمية«. تطور  هناك  يكون  استقرار 
في  مشاريع  لديه  العام  القطاع  أن  وبّين 
مشاريع،  موازنة  أكبر  وهي   ،2013 العام 
العربية  الخليج  دول  من  المالي  الدعم  بسبب 
دوالر  مليار  تبلغ  مالية  مساعدة  تبّنت  والتي 

كل عام على مدى 10 أعوام.
في  البحرين  سوق  في  »الحركة  وأضاف 
الوقت الحاضر تترّكز على الوحدات الميّسرة. 
أما الوحدات الفخمة فهي محدودة في السوق«.
البحرينيين،  المستثمرين  أحد  أفاد  كما 
الوضع  أن  اسمه،  ذكر  عدم  في  رغب  الذي 

االستثمار  على  يساعد  ال  اليزال  البحرين  في 
بقوة، وبعض المستثمرين ال يزالون مترّددين 

استثمارات جديدة. الدخول في  في 
صندوق  لتأسيس  خطة  إلى  فقيهي  وعّرج 
العقارية  المشروعات  لمساندة  مشترك  مالي 
»شّد  هناك  أن  فذكر  البحرين،  في  المتعثرة 
وجذب؛ أي أن مفاوضات تجري ولكن لم تصل 

التنفيذ«.  حد  إلى 
الشيخ  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  وكان 
 24 في   كشف  قد  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  خالد 
لتأسيس  خطة  عن   2012 العام  أيار  مايو/ 
المشروعات  لمساندة  مشترك  صندوق 
وحجمه  البحرين،  في  المتعثرة  العقارية 
وأضاف  المشاريع.  هذه  حجم  على  يعتمد 
بتحديد  سيقومون  الذين  هم  »المستثمرون 
متطلباته  له  مشروع  كل  ألن  المتطلبات 
فقط  يقّدم  ولن  سيشارك  الصندوق  الخاصة. 

احتياجاتها«. بحسب  حالة  وكل  تموياًل، 
التطوير  مشروعات  بعض  وتعثرت 
نحو  يقطنها  التي  البحرين  مملكة  في  العقارية 
1.2 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من األجانب، 
ضربت  التي  العالمية  المالية  األزمــة  إثر 
2008، وما  العام  أيلول  األسواق في سبتمبر/ 
اليورو،  اقتصادية في منطقة  أزمات  تبعها من 

للحكومة. المناهضة  االحتجاجات  ذلك  وفاقم 
التعاون  المدير اإلداري لبيت  من جانبه، ردَّ 
عن  ســؤال  على  القائد،  أحمد  لالستثمار، 
»متفائل  بأنه  فأفاد   ،2013 العام  في  توقعاته 
 ،»2012 من  أفضل  سيكون  الجديد  العام  بأن 
إلى خطط طرح مشاريع حكومية  ذلك  وأرجع 

سكنية«.  وحدات  لبناء 
بناء  في  كذلك  بدأت  الناس  أن  وأضــاف 
القطاع  مشاريع سكنية بعد بطء شديد شهده 

العامين 2011 و2012. في 
خطة  البحرينية  الحكومة  ـــّددت  وح

بموجبها  يتم  اإلسكان  لوزارة  استراتيجية 
خالل  سكنية  وحدة  ألف   43 نحو  بناء  تنفيذ 
جهود  من  كجزء   ،)2017  -  2012( الفترة 
المملكة،  في  اإلسكان  مشكلة  على  للتغلب 
بعضها  يرجع  التي  االنتظار  قوائم  وتقليص 

التسعينيات. إلى 
شركة  مع  اتفاقية  الحكومة  وّقعت  وقد 
مع  الحكومي  التعاون  باكورة  وهي  نسيج، 
لبناء  اإلسكاني،  الصعيد  على  الخاص  القطاع 
 208 تبلغ  بكلفة  اجتماعي  سكن  وحدة   4100
إلشراك  متزايد  توّجه  ضمن  دينار،  ماليين 

اإلسكان. في مشروعات  الخاص  القطاع 
المنطقة  في  العقارات  أسعار  وصعدت 
بفعل  تهوي  أن  قبل  الطفرة  أثناء  حاد  بشكل 
بدأت  التي  العالمية  المالية  األزمة  تأثيرات 
سبتمبر  في  األميركية  المتحدة  الواليات  في 
شكل  في  الدول  بقية  إلى  تمتد  أن  قبل   ،2008
العقارات  أسعار  تراجع  وأّدى  ائتمانية.  أزمة 
الشركات  بين  كبيرة  خسائر  إلى  واألمالك 
على  نشاطها  في  ترّكز  كانت  التي  والمصارف 

العقارية.  التمويالت 
أسعار  بأن  أفاد  بحريني  عقاري  مسئول 
األراضي في مملكة البحرين بدأت في التعافي 
المناطق  في  وخصوصاً  األخيرة؛  اآلونة  في 
منطقة  مثل  »ممتازة«،  بأنها  تصنف  التي 
التفاؤل  عن  وأعرب  والجفير،  الراقية  السيف 

خالل النصف األول من العام 2013.
سيدشرف  العقارية  الوكالة  رئيس  وأبلغ 
في  بدأت  »األسعار  أن  »الوسط«  سيدجعفر 
إلى  الجفير  منطقة  في  صعدت  إذ  االنتعاش«، 
في  ديناراً   25 من  المربع  للقدم  ديناراً   35
 50 إلى  وصلت  األسعار  أن  حين  في  السابق، 
في  ديناراً   30 نحو  من  المربع  للقدم  ديناراً 
السابق »نتيجة عدم وجود مخططات جديدة«.

لجنة القطاع الصناعي تدعو لوضع حلول جذرية لتكدس الشاحنات على جسر الملك فهد
§المنامة - غرفة التجارة

في  الصناعي  القطاع  لجنة  بحثت   [
ضرورة  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
الميدانية  الزيارات  إعداد  في  االستمرار 
بــوزارات  المتمثلة  المعنية  الجهات  إلى 
سوق  تنظيم  هيئة  منها  المملكة  وهيئات 
العمل ووزارة البلديات والتخطيط العمراني 
وهيئة  االجتماعية  للتأمينات  العام  والهيئة 
جميع  مناقشة  بهدف  والماء،  الكهرباء 
المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع 
الحيوي والمهم وإيجاد الحلول المناسبة لها 
مملكة  في  االقتصادي  النمو  عملية  لتعزيز 
إلى  إضافة  المقبلة،  الفترة  خالل  البحرين 
من  كل  إلى  بزيارتين  مؤخراً  اللجنة  قيام 
العمل  وصندوق  والتجارة  الصناعة  وزارة 
بخدمة  المتعلقة  القضايا  ومناقشة  »تمكين« 

القطاع الصناعي في البالد.

بوضع  اإلسراع  ضرورة  االجتماع  وبحث 
الشديد  االزدحــام  لمعالجة  جذرية  حلول 
جسر  على  الشاحنات  وتكدس  المتواصل 
الملك فهد والذي يحدث بصورة شبه يومية 
وإبداء  والسعودي،  البحريني  الجانبين  من 
الترتيبات  وإجراء  المرونة  من  أكبر  قدر 
على  الحصول  أجل  من  الالزمة  واإلجراءات 
حركة  انسيابية  لتحقيق  النتائج  أفضل 
تكدس  استمرار  أن  وخاصة  الشاحنات، 
الشاحنات على جسر الملك فهد يؤثر بشكل 
البحرينية  الصناعية  الشركات  على  مباشر 
من حيث أسعار البضائع سواء المستوردة 
أو المصدرة التي تكون غير منافسة للسلع 
إعاقة  وبالتالي  المنطقة  دول  من  والبضائع 
وتأثر أرباح  الشركات الصناعية البحرينية.
وأكد رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة 
مجلس  وعضو  البحرين  وصناعة  تجارة 

اجتماع  خالل  الكوهجي  عبدالحميد  اإلدارة 
اللجنة الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار، 
االطراف  جميع  وتعاون  تكاتف  أهمية  على 
في  الصناعي  القطاع  لخدمة  العالقة  ذات 
من  الصناعة  أن  خاصة  البحرين  مملكة 
القطاعات األساسية الداعمة لرؤية البحرين 

االقتصادية للعام 2030.
أوضح أن اللجنة ستعمل على السعي لحل 
المشكالت والمصاعب التي تعوق تنمية هذا 
عمل  خطة  وبلورة  لبحث  الصناعي  القطاع 
مشتركة تستهدف تنشيط القطاع والنهوض 
به وتطويره، مشيراً إلى أن اللجنة ستسعى 
لخدمة البحرين بهذا المشروع للمساهمة في 

الحركة االقتصادية بالمملكة.
أهمية  على  االتفاق  االجتماع  خالل  وتم 
إعداد المرئيات والمشاكل التي تعوق عملية 
نمو القطاع الصناعي وعرضها على الجهات 

بها خالل  القيام  اللجنة  تعتزم  التي  المعنية 
من  الممكنة  الحلول  لوضع  المقبلة  الفترة 
في  الصناعي  القطاع  وتطوير  تنمية  أجل 

مملكة البحرين.
الصناعي  القطاع  لجنة  أن  إلى  يشار 
بالغرفة يترأسها عضو مجلس إدارة الغرفة 
في  وتضم  الكوهجي،  عبدالجبار  عبدالحميد 
عادل  المناعي،  أحمد  درويش  عضويتها:  
محمود،  محمد  جعفري،  وأكبر  عبدالرحمن، 
عبير  الراشد،  أحمد  عبدالكريم  فالح،  حامد 
محمد الكسار، عبدالرحيم فخرو، خالد محمد 
تنمية  في  المساهمة  إلى  تهدف  عبدالرحمن، 
تشجيع  وكذلك  صناعياً،  البحرين  مملكة 
المجال  في  االستثمار  في  الخاص  القطاع 
والمشاريع  البرامج  واقتراح  الصناعي، 
تواجه  التي  المعوقات  معالجة  إلى  الهادفة 

الصناعة في مملكة البحرين.
عبدالحميد الكوهجي

§المنامة - عباس سلمان

] تباينت آراء مسئولين في القطاع العقاري في البحرين بشأن التوّجه الذي 
سيسير عليه القطاع خالل العام 2013، بعد عامين من الركود بسبب األوضاع 
األمنية غير المستقرة، ولكنهم اجمعوا على الحاجة إلى استقرار األوضاع لبعث 

الحركة في السوق من جديد.

حسن مشيمععارف هجرسصالح فقيهيسيد شرف جعفر
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صافي مبيعات األجانب تبلغ 20.72 مليون دينار

مستثمرون يتداولون 627 مليون سهم في بورصة البحرين العام 2012

المستثمرين  مختلف  ـــداول  وت
أفــراد  من  واألجــانــب  البحرينيين 
وشركات نحو 627 مليوناً و707 آالف 
و657 سهماً بقيمة تصل إلى نحو 110 
ألفاً و687 ديناراً، نفذها  ماليين و243 
خالل  صفقة   10168 عبر  الوسطاء 

العام 2012.
البحرين،  بورصة  بيانات  وبحسب 
فإن المستثمرين األجانب )من الشركات 
واألفراد( خالل العام 2012، قاموا ببيع 
إلى  تصل  بقيمة  البورصة  في  أسهم 
اشتروا  بينما  دينار،  مليون    77.76
ما  دينار؛  مليون   57.04 بقيمة  أسهماً 
األجانب سحبوا  المستثمرين  أن  يعني 
 20.72 بقيمة  البورصة  من  سيولة 

مليون دينار.
وتفصياًل، بلغت مبيعات المستثمرين 

 1.58 نحو  يناير  شهر  في  األجانب 
مليون دينار، وفي فبراير/ شباط نحو 
آذار  مــارس/  وفي  دينار،  ماليين   6
أبريل/  وفي  دينار،  ماليين   5.36 نحو 
وفي  دينار،  مليون   1.77 نحو  نيسان 
يونيو/  وفي  دينار،  ماليين   8.75 مايو 
وفي  دينار،  مليون   43.76 حزيران 
وفي  دينار  ألف   912 تموز  يوليو/ 
وفي  دينار،  ألف   623 آب  أغسطس/ 
سبتمبر/ أيلول 1.38 مليون دينار وفي 
أكتوبر/ تشرين األول 2.4 مليون دينار، 
 3.19 الثاني  تشرين  نوفمبر/  وفي 
كانون  ديسمبر/  وفي  دينار،  ماليين 
األول 1.8 مليون دينار. أما مشترياتهم 
نحو  فبلغت   2012 العام  أشهر  طوال 
دينار،  مليون  و1.15  دينار،  ألف   214
مليون  و1.12  دينار،  ماليين  و3.26 

و40.97  دينار،  ماليين  و6.63  دينار، 
مليون دينار، و334 ألف دينار، و230 
و514  دينار،  ألف  و987  دينار،  ألف 
ألف دينار، 870 ألف دينار، و758 ألف 

دينار على التوالي.
مبيعات  بلغت   ،2012 العام  وخالل 
المئة  في   62.30 األجنبية  الشركات 
)نحو 68.68 مليون دينار( من إجمالي 
بلغت  بينما  البورصة،  في  المبيعات 
)نحو  المئة  في   46.81 مشترياتها 

إجمالي  من  دينار(  مليون   51.60
المشتريات في البورصة.

األفراد  األجانب  المستثمرون  أما 
2012؛  العام  خالل  مبيعاتهم  فبلغت 
نحو 8.24 في المئة )نحو 9.08 ماليين 
دينار( من إجمالي المبيعات في السوق، 
بينما بلغت مشترياتهم 4.93 في المئة 
إجمالي  من  دينار(  ماليين   5.43 )نحو 

المشتريات. 
البحرين،  بورصة  بيانات  وبحسب 

)من  البحرينيين  المستثمرين  فإن 
 ،2012 العام  خالل  واألفراد(  الشركات 
قاموا بشراء أسهم في البورصة بقيمة 
بينما  دينار،  مليون   53.20 إلى  تصل 
باعوا أسهماً بقيمة 32.48 مليون دينار؛ 
البحرينيين  المستثمرين  أن  يعني  ما 
بقيمة  البورصة  في  سيولة  ضخوا 

20.72 مليون دينار.
مشتريات  بلغت  وتــفــصــيــاًل، 
أفراد  من  البحرينيين  المستثمرين 
 3.39 نحو  يناير  شهر  في  ومؤسسات 
 6.4 نحو  فبراير  وفي  دينار،  ماليين 
 7.28 نحو  مارس  وفي  دينار،  ماليين 
 2.4 نحو  أبريل  وفي  دينار،  ماليين 
مليون دينار، وفي مايو نحو 5 ماليين 
ماليين   7.5 نحو  يونيو  وفي  دينار، 
دينار،  مليون   2.18 يوليو  وفي  دينار 
دينار،  مليون   2.47 أغسطس  وفي 
وفي سبتمبر 4.13 ماليين دينار، وفي 
أكتوبر 3.46 ماليين دينار، وفي نوفمبر 
 4.46 ديسمبر  وفي  دينار،  ماليين   4.4
ماليين دينار، أما مبيعاتهم طوال أشهر 
العام 2012 فبلغت نحو مليوني دينار، 
ماليين  و5.18  دينار،  مليون  و1.5 

و2.88  دينار  مليون  و1.76  دينار، 
دينار،  ماليين  و4.75  دينار،  مليون 
دينار،  ومليوني  دينار،  مليون  و1.6 
مليون  و1.94  دينار،  ماليين  و3.7 
دينار، و2.1 مليون، و3.3 ماليين دينار 

على التوالي.
وخالل العام 2012، بلغت مشتريات 
المئة  في   20.04 البحرينية  الشركات 
)نحو 22.09 مليون دينار( من إجمالي 
بلغت  بينما  البورصة؛  في  المشتريات 
)نحو  المئة  في   16.20 نحو  مبيعاتها 
إجمالي  من  دينار(  مليون   17.85

المبيعات في البورصة.
البحرينيون  األفراد  المستثمرون  أما 
لعمليات  الرئيسي  المحّرك  فيعتبرون 
لألوراق  البحرين  سوق  في  التداول 
العام  خالل  مشترياتهم  إن  إذ  المالية؛ 
الماضي بلغت نسبتها 28.22 في المئة 
)نحو 31.11 مليون دينار( من إجمالي 
مبيعاتهم  بلغت  بينما  المشتريات؛ 
أن  يعني  ما  دينار؛  مليون   14.62 نحو 
ضخوا  األفراد  المواطنين  المستثمرين 
أمواالً في البورصة بنحو 16.48 مليون 

دينار.

تداوالت المستثمرين في بورصة البحرين العام 2012

ينوي إنشاء 2500 وحدة سكنية خالل المرحلة المقبلة

بنك اإلسكان: 43 مليون دينار تمويالت إسكانية في 2012

وأشار البنك إلى أنه اعتمد في صرف التمويل 
جانب  إلى  الحكومية  الموازنة  على  اإلسكاني 
مصادره الذاتية، حيث قام البنك باقتراض 100 
مليون دينار تم استغاللها في صرف ما يقارب 
43 مليون دينار كتمويالت إسكانية لعام 2007 
وعام 2008 ما ساهم في تصفير قائمة االنتظار 
إلى  هذا  اإلسكاني،  التمويل  بطلبات  الخاصة 
منطقة  في  سكنية  وحدات  إنشاء  تمويل  جانب 
منطقة  وفي  دينار،  مليون   35 بقيمة  سلماباد 
شمال المحرق بقيمة 3 مليون دينار، فضاًل عن 
تمويل مشاريع إسكانية في كل من النويدرات، 
ودار كليب، وشرق الحد، والرفاع الشرقي بقيمة 

إجمالية بلغت  1,200,000 دينار. 
اإلسكانية  التمويالت  إلــى  وباإلضافة 
للمواطنين، قام البنك بصرف الدعم المخصص 
على  المدرجين  اإلسكانية  الطلبات  ألصحاب 
قوائم االنتظار وذلك عن بدل اإليجار بما يقارب 
3.4 مليون دينار شهرياً، ينتفع منه ما يزيد عن 

33 ألف مواطن. 
إضافية  تمويالت  بصرف  البنك  قام  كما 
لتمكين  اإلسكانية  التمويالت  من  للمنتفعين 
من  اإلسكاني  بالتمويل  المنتفعين  المواطنين 
القيادة  لتوجيهات  تفعياًل  وذلك  السكن،  اقتناء 
التمويل  قيمة  إجمالي  بلغ  وقد  هذا  الرشيدة، 
اإلضافي المساند للتمويل اإلسكاني 35 مليون 
دينار كما بلغ إجمالي عدد المنتفعين منه 784 

مواطناً.
اإلدارة  مجلس  أعضاء  توجيهات  على  وبناًء 
البنك  استراتيجية  تمركزت   2011 العام  في 
بناء  في  منه  مساهمة  اإلسكان  وزارة  دعم  في 
الخدمات  لطالبي  السكنية  الوحدات  وتنفيذ 
اإلسكانية، حيث تم وضع الخطط لبناء وتمويل 
لمحدودي  سكنية  وحدات  لشراء  المنتفعين 

ومتوسطي الدخل من المواطنين.

شراكة مع القطاع الخاص 
تنفيذ  إلى  الداعية  البنك  خطى  وضمن 
التعاون  في  شرع  فقد  المعلنة  استراتيجيته 
مع عدد من المطورين العقاريين الذين يقومون 
سكنية  ــدات  وح تتضمن  مشاريع  بتنفيذ 
طريق  عن  وذلك  الدخل،  ومتوسطي  لمحدودي 
المشاريع  هذه  لتنفيذ  الالزم  التمويل  توفير 
المستفيدين  من  كبيرة  شريحة  ستخدم  التي 
من الخدمات اإلسكانية، فضاًل عن  توفير تمويل 

شراء تلك الوحدات.

وحدات لذوي الدخل المحدود 
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتطوير 
بتطوير  سيقوم  البنك  إن  عبيد  إياد  العقاري 
والمتوسط  المحدود  الدخل  لذوي  مشاريع 
لتوفير وحدات سكنية في مختلف المحافظات. 

وسيعكف البنك على تطوير ما يقارب 1100 

كمرحلة  السيف  بندر  منطقة  في  سكنية  وحدة 
أولى من ضمن 2,500 وحدة سكنية، وسيبادر 
االستشاري  بتعيين  المقبلة  األيام  خالل  البنك 
للقيام بأعمال التصميم، حيث تم طرح المناقصة 
في الربع الثالث من العام 2012 م ومن المتوقع 
أن تبدأ أعمال تنفيذ المرحلة األولى في النصف 

األخير من العام الجاري 2013.
سكنية  وحدات  على  المشروع  وسيحتوي 
رغبات  مختلف  لتلبية  سكنية  شقق  عن  فضاًل 
الخدمات  جميع  توافر  إلى  إضافة  المواطنين، 
المجتمعية المرافقة لخدمة قاطني تلك الوحدات.
أخرى  مشاريع  بتطوير  البنك  سيقوم  كما 
بتنفيذ  سيبدأ  حيث  الوسطى،  المحافظة  في 
مشروع دانات المدينة الواقع في مدينة عيسى، 
وسيحتوي على 316 وحدة سكنية إضافة إلى 
شقق ومحالت خدمية ومكاتب خدمية تهدف إلى 
في وقت  المشروع  حاز  وقد  مريحة،  بيئة  خلق 
الحق على جائزة أفضل مشروع تطويري متعدد 
التطوير  أساسيات  مؤتمر  من  االستعماالت 
وسيبدأ  هذا   ،2009 عام  الخليجي  العقاري 

التنفيذ الفعلي للمشروع في شهر يناير/ كانون 
خالل  منه  االنتهاء  المتوقع  ومن   ،2013 الثاني 

20 شهراً من بدء التنفيذ.
عدد  بناء  البنك  يعتزم  آخر،  صعيد  وعلى 
سيتم  حمد  مدينة  في  السكنية  الوحدات  من 
العام،  هذا  منتصف  في  تنفيذها  في  الشروع 
التصميم  مناقصة  بطرح  البنك  سيقوم  وكذلك 
لمشروع كرباباد خالل شهر يناير الجاري ومن 
من  الثالث  الربع  في  التنفيذ  في  البدء  المتوقع 
السكنية  الوحدات  عدد  العام، حيث سيبلغ  هذا 

ما يقارب 160 وحدة سكنية.
الربع  في  البنك  سيبادر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مشروع  تنفيذ  بدراسة  العام  هذا  من  الثالث 
المجاورة  الشمالي  الواقع في منطقة  االستقالل 
حيث  الوسطى،  بالمحافظة  البحير  لمنطقة 
يتضمنها  التي  السكنية  الوحدات  عدد  سيبلغ 

المشروع 88 وحدة سكنية.
السابقة  األعــوام  خالل  البنك  قام  وقد  هذا 
بتنفيذ مشروعين سكنيين في كل من المحافظة 
إنشاء  في  متمثاًل  المحرق   ومحافظة  الوسطى 

متوسطي  من  عدد  بها  انتفع  سكنية  وحدة   54
المشروعان  نال  وقد  المواطنين،  من  الدخل 
قبل  ملحوظين من  وإقباالً  استحساناً  السكنيان 

المواطنين.
إنشاء  في  البنك  دور  على  الضوء  وبتسليط 
وإدارة الوحدات الخدمية فقد دأب البنك واليزال 
توفر  التي  الخدمية  الوحدات  تطوير  على 
المشاريع  من  المستفيدين  للمواطنين  المنافع 
عمل  فرص  توفير  في  وتساهم  اإلسكانية، 
ألصحاب األعمال البسيطة والمتوسطة، وتوفر 
والمشاريع  المدن  لقاطني  الضرورية  الخدمات 
وحدة   180 بتطوير  البنك  قام  اإلسكانية، حيث 

خدمية في مختلف المحافظات والمناطق. 
هذه  بتطوير  يقوم   البنك  أن  يذكر  ومما  هذا 
الوحدات الخدمية بالتنسيق مع وزارة اإلسكان 
ثم  ومن  مستمرة،  بصفة  البلدية  والمجالس 
لبناء  منها  العائد  إدارتها وتحويل  البنك  يتولى 

مجمعات خدمية إضافية لخدمة المواطنين.
مع  بالشراكة  المبادرة  في  البنك  يجتهد  كما 
المطورين العقاريين بتوفير وتطوير المشاريع 
في مختلف محافظات المملكة، بحيث تكون هذه 
الدخل  ذوي  من  المواطنين  لخدمة  المشاريع 
توجيهات  حسب  وذلك  والمتوسط  المحدود 
ممكن  عدد  أكبر  لتنفيذ  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
والمواقع  المميزات  ذات  السكنية  الوحدات  من 
المناسبة والتي تلبي وتفي باالحتياجات لألسر 

البحرينية.
بتفعيل  البنك  يقوم  آخــر،  صعيد  وعلى 
مع  وتحديداً  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  سبل 
المملوكة  األراضي  لتطوير  المالية  المؤسسات 
حيث  عقارية  صناديق  إنشاء  طريق  عن  للبنك 
يتم إيداع ريع البنك من هذه المشاريع لصالح 
الصناديق  هذه  وتعتبر  اإلسكانية،  المشاريع 
البنك  يساهم  حيث  حكومية  غير  صناديق 
القطاع  ويساهم  األرض  بقيمة  بالمشاركة 
المشاريع  لهذه  اإلنشاء  أعمال  بتمويل  الخاص 

أسوة بالجهات الحكومية األخرى.

§ضاحية السيف - بنك اإلسكان 

بأن  الجالهمة  طارق  اإلسكان  بنك  في  المصرفية  العمليات  رئيس  ] صرح 
تمويالت  صرف  طريق  عن  مواطنًا   46,276 يقارب  ما  بخدمة  قام  قد  البنك 
بلغ إجمالي قيمتها 628 مليون دينار منذ تأسيسه عام 1979 حتى  إسكانية 
 43« عام 2012  في  اإلسكانية  التمويالت  قيمة  بلغت  وقد  العام 2012.  نهاية 
مليون دينار بما يشكل معداًل قياسيًا، انتفع بموجبه 2,470 مواطنًا، كما يواصل 

البنك خدماته لما يفوق 35,000 مواطن«. 

إياد عبيدطارق الجالهمة

 الوحدات الخدمية التي سيتم إنشاؤها بناًء على رغبة وزارة اإلسكان 
وعلى حسب الجدول الزمني المطلوب لخدمة قاطني المناطق اإلسكانية

التاريخ المتوقع لبدء التنفيذ اسم المشروعالمحافظة 
2013مجمع الزالق  الجنوبية 
2013مجمع جو  الجنوبية 

2013مجمع المحرق شمال شرق  المحرق
2013مجمع سماهيج 2  المحرق
2013مجمع مدينة زايد  الوسطى
2013مجمع البسيتين 2  المحرق

2014مجمع جد حفص  الشمالية 
2014مجمع النويدرات  الوسطى

2014مجمع بالد القديم  العاصمة 
2014مجمع سند الوسطى 
2014مجمع المالكية  الشمالية 
2014مجمع دار كليب  الشمالية

2014مجمع الحنينية  الجنوبية 
2014مجمع المحرق وسط  المحرق 

المطورون العقاريون الذين يتعاون معهم البنك والمشاريع المتضمنة للوحدات السكنية 

عدد الوحدات السكنية في المشروع إسم المشروع  اسم الشركة العقارية
46 الفريدة  شركة سرايا
57 حدائق توبلي  شركة المنارة للتطوير العقاري 

210 واحات المحرق شركة المنارة للتطوير العقاري
92 بويتات الفريج شركة كابيتال العقارية
82 جيون  شركة األرجان

129 بنان صدد شركة أبعاد العقارية

مشاريع لذوي الدخل المحدود والمتوسط لتوفير وحدات سكنية 
عدد الوحدات السكنيةالموقــــــــــــــــــعالمحافظة
1100بندر السيف )المرحلة األولى( المحرق 
832بندر السيف )المرحلة الثانية(المحرق 
316مدينة عيسى الوسطى 
88منطقة الشمالي  الوسطى 
146كربابادالعاصمة 
18مدينة حمدالشمالية 

§الوسط - عباس المغني

األجانب  المستثمرين  أن  البحرين،  بورصة  بيانات  أفادت   [
كانون  يناير/  )من   2012 العام  أشهر  طوال  البيع  في  استمروا 
الثاني، حتى ديسمبر/ كانون األول 2012(، على عكس المستثمرين 

البحرينيين الذين استمروا في شراء األسهم وتقليل المبيعات.
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890 ألف طن إنتاج »ألبا« العام 2012
§سترة - ألبا

)ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة  حققت   [
العام 2012، إجمالي إنتاج بلغ 890 ألفاً و217 
مترية،  أطنان   8907 بلغت  بزيادة  مترياً،  طناً 
 881 اإلنتاج  بلغ  عندما   ،2011 بالعام  مقارنة 

ألفاً و310 أطنان مترية.
احتفاالً  الشركة  أقامت  المناسبة،  وبهذه 
يوم  بالشركة  سبيكة  األميرة  سمو  واحة  في 
الخميس )3 يناير/ كانون الثاني 2013(، حضره 
الرئيس التنفيذي وعدد من كبار المسئولين في 

الشركة.
وفي تعليقه على هذا اإلنجاز، صرح الرئيس 
التنفيذي للعمليات اإلنتاجية، عيسى األنصاري، 
قائاًل: »لقد تمكنا من تحقيق هذا اإلنجاز بفضل 
الجهود المخلصة لموظفينا وتفانيهم في العمل 

بتحقيقنا  فخورون  وإننا  الواحد.  الفريق  بروح 
ونتطلع  اإلنتاج،  في  أخرى  مرة  قياسياً  رقماً 

لتحقيق المزيد في العام الجديد«.
موراي  صرح  اإلنجاز،  هذا  على  وتعليقاً 
بالتحديات  مليئاً  عاماً   2012 العام  »كان  قائاًل: 
التزام  أن  إال  األلمنيوم؛  صناعة  إلى  بالنسبة 
فيها  التشغيلية  العمليات  بتطوير  ألبا  شركة 
هو ما ساهم في تحقيق هذا الرقم القياسي في 
اإلنتاج دون تحّمل أي نفقات رأسمالية إضافية 
األلمنيوم  من  »ألبا«  منتجات  وتضّم  تذكر«. 
عالي الجودة السبائك المعيارية، وسبائك حرف 
الدْرفلة، وسبائك  وقوالب  السحب،  T، وقضبان 
هذه  تتمّيز  إذ  السائل؛  واأللمنيوم  بروبرزي، 
المنتجات بمستويات نقاء عالية تتجاوز 99.9 

في المئة.
مسئولو وموظفو ألبا في صورة تذكارية من االحتفال

مالحقة المتهربين من تسديد الضرائب في اليونان تهز الطبقة السياسية
§أثينا - أ ف ب

متهم  سابق  مالية  وزير  من  مقربين  حول  تحقيق  يهز   [
سويسرا،  في  مصرفية  حسابات  بأصحاب  الئحة  بتزوير 
تواجه  التزال  التي  اليونان  في  السياسية  الطبقة  مجمل 
صعوبات جمة في جباية ضرائبها ألن التهرب من تسديدها 

هي القضية الغالبة على المستوى الوطني.
ووزير المالية السابق االشتراكي جورج باباكونستاتينو 
باباندريو، هو  الوزراء جورج  رئيس  في حكومة  عاماً(   51(

المشبوه الرئيسي في قضية باتت حديث الناس.
على  واردة  كانت  منه  مقربين  أسماء  بشطب  متهم  وهو 
إلى  فرنسا  نقلتها  سويسرا  في  حسابات  أصحاب  الئحة 

اليونان.
في  كان  الذي  )باسوك(  االشتراكي  الحزب  إلى  وإضافة 
الرأي  واعتبره  في 2008  الديون  أزمة  اندالع  أثناء  السلطة 
تسديد  من  التهرب  مواجهة  في  التقصير  عن  مسئوالً  العام 
االئتالفية  الحكومة  أيضاً  تزعزع  القضية  فإن  الضرائب، 

الحالية.
اليمين  بين  الهش  التعايش  ركيزة  هو  باسوك  أن  ذلك 
)حزب الديموقراطية الجديدة( واليسار الديموقراطي )حزب 
ديمار( الذي تشكل على إثر انتخابات يونيو/ حزيران بقيادة 

رئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس.
األوروبي  )االتحاد  للبلد  الدائنة  الجهات  ضغوط  وتحت 
لتعويم  األوروبي(  المركزي  والبنك  الدولي  النقد  وصندوق 
يطالب  الذي  كذلك  الشارع  غضب  وأمام  العامة،  الصناديق 
تصميمها  الحكومة  تبدي  الضريبية«،  العدالة  من  »بالمزيد 

على وقف التهرب من تسديد الضرائب.
وأكد التقرير األخير الصادر في ديسمبر/ كانون األول عن 
أثينا على تطبيق  المكلفة مساعدة  العمل« األوروبية  »هيئة 

إصالحاتها، سوء عمل أجهزة الضرائب، ولفت إلى أن أهداف 
العائدات الضريبية »لم تتحقق« وأن »تحسين« و »تعزيز« 

اإلدارة »بات أمراً عاجاًل«.
أكثر  للفساد  أوكاراً  تعتبر  التي  الضرائب  إدارات  ولجعل 
عملية، قرر وزير المالية يانيس ستورناراس أخيراً استبدال 
نحو خمسين مديراً في هذه الوكاالت وأعلن إصالحاً ضريبياً 

واسع النطاق لفصل الربيع.
وفي بلد يقدر فيه التهرب الضريبي بنحو 40 مليار يورو، 

ثالثة  شطب  عن  القضاء  كشفها  التي  المعلومات  جاءت 
أسماء من المقربين من باباكونستانتينو من الئحة أصحاب 
سويسرا،  في  سي«  بي  إس  »إتش  مصرف  في  الحسابات 

لتشكل الضربة القاضية التي طفح بها الكيل.
وهذه الالئحة التي تضم قرابة 2000 شخص والتي أطلق 
عليها اليونانيون اسم »الئحة الغارد«، سلمت في 2010 إلى 
الوزير االشتراكي السابق من قبل نظيرته الفرنسية في تلك 
المديرة  منصب  حالياً  تشغل  التي  الغارد  كريستين  الفترة 

العامة لصندوق النقد الدولي.
ويوم اإلثنين الماضي، قدم 71 نائباً في االئتالف الحكومي 

اقتراحاً في البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق.
كانون  يناير/  منتصف  في  تصويت  إثر  على  وإذا شكلت 
الثاني، فإن هذه اللجنة البرلمانية ستحقق لتعرف ما إذا كان 
وعن  رسمية  وثيقة  »تزوير«  عن  مسئوالً  باباكونستانتينو 

»تخلفه عن القيام بواجباته«.
من  أقال  القضية،  عن  بنفسه  نأى  الذي  باسوك  وحزب 
صفوفه الوزير السابق الذي كان أحد أبرز مهندسي تطبيق 
»إلنقاذ«  الدولي  النقد  وصندوق  األوروبي  االتحاد  خطة 
اليونان مرفقة بشروط تقشفية قاسية لمواجهة أزمة المالية 

العامة وتجنب خروج اليونان من منطقة اليورو.
إنه  وقال  جانبه،  من  تقصير  أي  باباكونستانتينو  ونفى 
الحالي  باسوك  بزعيم حزب  »مؤامرة« تشكك ضمناً  ضحية 
ايفانغيلوس فينيزيلوس الذي خلفه في حقيبة وزارة المالية 

في يونيو/ حزيران 2011.
الحكومة  بين  المواجهة  حدة  زيادة  إلى  القضية  وأدت 
وأبرز حزب معارض، اليسار المتشدد )سيريزا(، الذي يتهم 
على  يعمال  لم  بأنهما  معاً  وفينيزيلوس  باباكونستانتينو 
استخدامهما  عدم  عبر  الضرائب  تسديد  من  التهرب  مكافحة 

»الئحة الغارد«.
تعرف  لم  اليونان  ألن  األسف  عن  سيريزا  حزب  وأعرب 
سرقها  ملفات  من  المنبثقة  الالئحة  هذه  من  تستفيد  كيف 
»إتش  في  السابق  المعلوماتي  الموظف  فالسياني  هيرفيه 
إس بي سي«، في حين استخدمتها فرنسا ودول أخرى بأكبر 

قدر من السرية لتحسين جباية الضرائب.
فضيحة  »الغارد«  الئحة  »قضية  إن  سيريزا  حزب  وقال 
تثبت انحياز النظام المصرفي لألكثر ثراء )...( وتلقي الضوء 

على أسباب إفالس البلد«.

يقدر التهرب الضريبي بنحو 40 مليار يورو، وفي الصورة عاملة تثبت ملصق تخفيضات على محل في أثينا

35 رئيس دولة وحكومة 
على األقل في منتدى »دافوس« 

§جنيف - ا ف ب
رئيس  ــن  ــل أع  [
االقتصادي  المنتدى 
العالمي، كالوس شواب، 
صحيفة  مع  مقابلة  في 
 » نغ يتو غتسا نتا سو «
نشرت  السويسرية 
المنتدى  أن  »األحــد«، 
»دافــوس«،  في  المقبل 
 23( من  سيعقد  الــذي 
كانون  يناير/   27 إلى 

سيستضيف  الثاني2013( 
هذه السنة 35 رئيس دولة وحكومة على األقل.

تتمثال  لن  المتحدة  والواليات  الصين  أن  شواب  وأضاف 
مشيراً  أعمالهما،  جداول  في  استحقاقات  بسبب  السنة  هذه 
الثانية  الوالية  وبداية  بكين  في  حكومي  تغيير  إلى  بذلك 

لباراك أوباما.
وتابع الذي يتوقع حضور نحو 40 رئيس دولة وحكومة، 
في  ستنشر  »دافوس«  في  للمشاركين  الكاملة  الالئحة  أن 

منتصف يناير.
وبشأن ألمانيا، قال شواب إن »االنتخابات الفدرالية المقبلة 

المتوقعة ستجعل من الصعب حضور المستشارة ميركل«.
ورداً على سؤال عن الوضع االقتصادي الحالي، قال شواب 

إن عالم المال والمصارف غير منظم بما فيه الكفاية.
السائقين  تقيد  قواعد  اآلن  حتى  توجد  »ال  وأضــاف   

المهووسين بالسرعة على الطرقات المالية«.
في  يحصل  قد  جديداً  »اصطداماً  إن  شواب  قال  وبالفعل، 

أية لحظة«.
اتفاقات  الواردة في  الجديدة  الدولية  التنظيمات  أن  ورأى 
بالمصارف، تدل على  الخاصة  األموال  التي تعزز  »بازل 3« 

إحراز تقدم، لكنها »ليست كافية«.
ذلك،  من  مستبعدة  القطاعات  من  »الكثير  إن  أيضاً  وقال 
دولية  جديدة  قواعد  إيجاد  ينبغي  التحوط،  صناديق  مثل 

وموحدة«.
دافوس  منتدى  عاماً،  العمر 74  من  البالغ  وأسس شواب، 

في 1971.
وقال إن هدفه هو حضور افتتاح الدورة الخمسين منه بعد 

سبعة أعوام في دافوس.
السويسري  المنتجع  في  سنوياً  المنتدى  هذا  ويجمع 
السياسيين  كبار  من  المئات  الشتوية  الرياضية  لأللعاب 

واالقتصاديين في العالم.

كالوس شواب

»بي إم بي« يسدد دينًا بقيمة 17.4 مليون دوالر
§المنامة - بي إم بي

األوسط  والشرق  البحرين  بنك  أعلن   [
)بي إم بي( عن تسديد دين قديم )إرث( 17.4 
مليون دوالر أميركي - باإلضافة إلى الفوائد 
توليها  منذ  الجديدة  اإلدارة  ورثته  حيث   -

زمام األمور في بداية العام 2009. 
البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  وعّلَق 
السداد  على  حبيب  أكبر  األوسط  والشرق 
إلعادة  البنك  مسيرة  كانت  »لقد  بقوله: 
األكثر  هي  ظروف  ووسط  مضنية  الهيكلة 
تحدياً والتي شهدت األزمة المالية العالمية، 
أخرى،  وتحديات  األوروبية  الديون  وأزمة 
الحماية  في  البنُك  نجَح  قد  ذلــك،  ورغــم 
بما  المعنية  األطراف  والحفاظ على مصالح 
في ذلك األطراف التي كانت تعتبر هذا الدين 

مشكوكاً وغير قابل لالسترداد«.

جل  أولت  الجديدة  اإلدارة  أن  وأضاف 
المعنية  الجهات  أموال  حماية  في  اهتمامها 
عمل  وخطط  استراتيجية  بوضع  وذلك 
متكاملة وقد تم تنفيذها والحمد اهلل في إطار 
والتي  الماضية  سنوات  ثالث  على  محكم 

حققت النتائج المرجوة كاآلتي:
الجدول  حسب  على  بالمديونية  اإليفاء   -

الزمني المتفق عليه مع األطراف المعنية.
وسط  المديونية  إيفاء  في  البنك  نجاح   -
المالية  األزمات  ومافيه  تحديا  أكثر  بيئة 

العالمية. 
الداخلية  المصادر  على  البنك  اعتمد   -
بين  التوازن  وخلق  النقدية  للتدفقات 

االلتزامات المالية وأنشطة البنك.
تحت  الجديدة  األستراتيجية  وضع   -
الجديدة  اإلدارة  تمكنت  وقد  صعبة  ظروف 

من تحقيق النتائج اإليجابية من خالل نموذج 
خطوط  على  تعتمد  والتي  الجديدة  أعمال 
لتحقيق  وذلك  والمختلفة  المتنوعة  العمل 
ومستدامة.  متنوعة  دخل  مصادر  وتأمين 
وجلب  متينة  قاعدة  وضع  من  تمكنا  وبهذا 
االستقرار الالزم، والتى من خاللها تم تحقيق 
السنوات  ثالث  مدى  على  إيجابية  نتائج 

الماضية.
من  شهادة  نال  الجديد  العمل  نموذج   -
حيُث  االئتماني  للتصنيِف  فيتش  شركة 
وفقاً  »إيجابي«  إلى  »مستقر«  درجة  من  َقَفَز 
لدى  الحالي  البنِك  تصنيَف  إنَّ  لتصنيفها. 
الشركة هو أعلى مستوى له في تاريخه كّله. 
اإليجابية،  والتطورات  اإلنجاز  وبهذا 
أكثر  درجٍة  على  مستقبٍل  إلى  البنك  يتطلَُّع 

من الثقِة والتفاؤل.
أكبر حبيب

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة

»AMG« تنظم معرض »البحرين التجاري« لدعم التجار البحرينيين
§المنامة - أيه إم جي

في  التجاري  البحرين  معرض   AMG مجموعة  تنظم   [
البحرين  مركز  في   )2013 أبريل/نيسان   6-3( من  الفترة 
التجارة  وزير  رعاية  تحت  والمؤتمرات،  للمعارض  الدولي 

والصناعة، حسن فخرو.
لدعم  البحرينين،  التجار  المعرض على مشاركة  ويقتصر 
في  الشروع  فرصة  المعرض  يتيح  حيث  المحلية  التجارة 
المنتجات  من  واسعة  مجموعة  وعرض  التجارية  األعمال 

والخدمات خالل 3 أيام.
الدخول للزوار بشكل مجاني مع فترة عرض  كما سيتاح 
تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساًء، 
المتوقع  ومن  والمسابقات.  المميزة  العروض  من  عدد  مع 
حضور أكثر من 15 ألف زائر من المواطنين والمقيمين. كما 
سيساهم في جذب القوى الشرائية من المنطقة الشرقية في 

المملكة العربية السعودية.
وسيوفر المعرض جواً من متعة التسوق العائلي والترفيه، 
على  مميزة  ترويجية  عروضاً  المعرض  زوار  سينال  حيث 
مساحات  لتخصيص  إضافة  المتعددة،  والبضائع  السلع 

خاصة بالمطاعم وألعاب األطفال.
ويعتبر المعرض فرصة للتجار البحرينين لبيع البضائع 
الجديدة  والسلع  المنتجات  عرض  مع  وجدت،  إن  المكدسة 

وترويجها خالل فترة المعرض، لكسب مزيداً من العمالء.  
 ،AMG لمجموعة  التنفيذي  المدير  قال  السياق،  هذا  وفي 
متعددة  فرصاً  المعرض  »سيمنح  العصفور:  عبدالحميد 
في  المتخصصة  العمل  من خالل ورش  البحرينيين،  للتجار 
اآلفاق نحو مزيد من  لهم  التجزئة، مما سيفتح  مجال تجارة 

االحترافية«.
االستفادة  من  قدر  أقصى  نحقق  ألن  »سعينا  وأضاف:   
عن  عمل  ورش  سنقدم  ولذلك  المعرض،  في  للمشاركين 
الترويجية  الحمالت  تنفيذ وتصميم  البضائع،  كيفية عرض 

للبضائع، ومهارات التسويق في مجال البيع بالتجزئة«.
إعالمية  بتغطية  المعرض  »سيحظى  العصفور  وبّين 
العربية  بالمملكة  الشرقية  والمنطقة  البحرين  في  واسعة 
عبر  متكاملة  إعالمية  استراتيجية  خالل  من  السعودية 
ضمان  أجل  من  ترويجية  وحمالت  متعددة  إعالمية  وسائل 
الصحف  إعالنات  ذلك  في  بما  للمشاركين،  التجاري  النجاح 

واإلعالنات الخارجية«.
وختم: »كما يهدف المعرض إلى دعم السياحة العائلية من 
من  لبنة  للبحرين، ويشكل  الزوار  من  كبير  عدد  خالل جلب 

لبنات دعم االقتصاد البحريني والتجار البحرينيين«.

عبدالحميد العصفور
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أسواق العالم نحو األفضل
] غمامة من الشكوك على األسواق العالمية ترافق 
»الهاوية  ألزمة  والطويلة  المؤلمة  التسوية  عملية 
بانتعاش  توقعات  رغم  على  وذلك  األميركية،  المالية« 
االقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام 2013.

 ،)2012( الماضي  العام  من  الوقت  هذا  مثل  في 
تفاقم  بسبب  قاتمة  العالمي  االقتصاد  نمو  آفاق  كانت 
أزمة الديون السيادية األوروبية والتخّوف من هبوط 
األميركية.  المالية«  و«الهاوية  الصيني  لالقتصاد  قاٍس 
بتسوية  توقعات  عن  يتحدث  من  هناك  فإن  اليوم  أما 
عبر   ،2013 العام  خالل  المالية  السياسات  مشكلة 
البنوك  ستتخذها  التي  القاسية  اإلجراءات  من  مزيج 
المركزية العالمية وتؤّدي إلى تحّسن أرباح الشركات، 
ومخاطر  الكلّي  االقتصاد  توجهات  ل  سيعدِّ ما  وهو 

األسواق بشكل إيجابي.
في هذا اإلطار، حّدد محللو شركة بنك أوف أميركا 
االقتصاد  في  لالستثمار  توقعات  عّدة  لينش  ميريل 
الكلّي، استندوا إليها في صوغ توقعاتهم آلفاق األسواق 
العالمي  االقتصاد  كنمو   .2013 العام  خالل  العالمية 
تدريجيًا  يستمر  الذي  وتحّسنه  المئة،  في   3.2 بمعّدل 
واألميركي.  الصيني  االقتصادين  بقيادة  العام،  طوال 
عناصر  المحللون  سيورد  اإليجابي  الوضع  هذا  ومع 
األميركية«  المالية  »الهاوية  أزمة  أهمها تسوية  أخرى 
معّدل  وارتفاع  إسبانيا  مساعدة  مفاوضات  ونجاح 
األساسية،  السلع  أسعار  وانخفاض  النقدية  السيولة 
المستهلكين  وإنفاق  للشركات  تدريجي  تحّسن  لدعم 
معّدل  ارتفاع  المتوقع  العام 2013. ومن  عالميًا خالل 
نمو االقتصاد األميركي إلى 2.5 في المئة والصيني إلى 

8 في المئة، بحلول نهاية العام 2013.
قطاع  انتعاش  المقبل،  التفاؤل  محّددات  بين  ومن 
أسعار  ترتفع  أن  المتوقع  من  إذ  األميركي؛  اإلسكان 
العام  أخرى  المئة  في   3 بنسبة  األميركية  المنازل 
المئة  في   5 بنسبة  ارتفاعها  إلى  تضاف   ،2013
الجديدة  المنازل  بناء  بزيادة  وتوقعات   .2012 العام 
في   3.5 بنسبة  وترتفع  المئة  في   25 تناهز  بنسبة 
العشر  السنوات  مدى  على  المتوسط  في  المئة سنويًا 
المقبلة؛ ما سيعزز فرص العمل المتاحة في قطاع البناء 
ومواد  األثاث  أمثال  المغذية  والقطاعات  واإلنشاءات 

البناء والتمويل.
األهم من كل ذلك استقرار متوقع لالقتصاد األوروبي 
إسبانيا.  أزمة  بتسوية  مدعومًا  الجاري،  العام  خالل 
الدورية  المشكالت  من  سلسلة  نشوب  رغم  وعلى 
المستمرة،  األوروبية  األزمة  عن  الناجمة  المحدودة 
فإن من المرّجح أن تكون أوروبا قد خرجت من عنق 

الزجاجة التي كانت تهّدد منطقة اليورو باالنهيار.

حسن عبدالرحمن 

رئيس تحرير »أريبيان بزنس«

إيران: الصادرات الزراعية تزدهر رغم العقوبات
§دبي - رويترز

] قالت وكالة أنباء فارس اإليرانية 
إيران  ــادرات  ص إن  الرسمية  شبه 
الماضي  العام  ارتفعت  الزراعية 
الفستق  مبيعات  زيادة  مع   )2012(
والزعفران إلى مثليها تقريباً وذلك على 
التجارة  على  الغربية  العقوبات  رغم 

مع طهران. 
وقالت الوكالة يوم السبت )5 يناير/ 
نائب  عن  نقاًل   ،)2013 الثاني  كانون 
إن  برهمت،  جهانجير  الزراعة  وزير 
صادرات الفستق اإليراني زادت لمثليها 
إلى 587 مليون دوالر في الفترة مابين 
21 مارس/ آذار إلى 30 ديسمبر/ كانون 

صادرات  أكبر  يجعله  ما   ،2012 األول 
بينما  القيمة  حيث  من  الزراعية  إيران 
المئة  في   87 الزعفران  صادرات  زادت 
إلى 213 مليون دوالر. وأضافت »زادت 
في   15 الزراعية  المنتجات  صادرات 
ومازالت  السابق  العام  عن  المئة 
يومي.  صعود  في  الزراعية  الصادرات 
»أكثر من 95 في المئة من حاجات إيران 
محلياً«.  تنتج  الزراعية  المنتجات  من 
الغربية على تعامل  العقوبات  وبسبب 
وقف  على  لحملها  إيران  مع  البنوك 
برنامجها النووي من خالل حرمانها من 
إيرادات مبيعات النفط فإن من الصعب 
المنتجات  من  كثير  مصّدري  على 

مستحقاتهم.  تقاضي  األخرى  اإليرانية 
رغم  على  إنه  فــارس  وكالة  وقالت 
 2012 في  التجارة  على  القيود  تشديد 
كثيرة  زراعية  منتجات  صادرات  فإن 
)البطاطس(  والبطاطا  الطماطم  مثل 
زادت  والتفاح  والكيوي  والبطيخ 
الماضي.  العام  كبير  بشكل  جميعها 
يتقاضى  كيف  الوكالة  تذكر  ولــم 
لكن  التصدير  عائدات  المصدرون 
عديدة  مقايضة  صفقات  أبرمت  إيران 
للحصول  الماضي  العام  مدار  على 
منتجات  مقابل  تحتاجها  منتجات  على 
إلى  نظراً  بسهولة  بيعها  تستطيع  ال 

القيود المصرفية.

مصر تقّلص المعروض 
في عطاءات بيع الدوالر

على  دوالر  مليون   60 المصري  المركزي  البنك  عرض   [
البنوك في عطاء العملة الصعبة أمس األحد )6 يناير/ كانون 
من  كل  في  دوالر  مليون   75 من  انخفاضاً   ،)2013 الثاني 
الماضي،  األسبوع  طرحها  التي  السابقة  األربعة  العطاءات 
االحتياطيات  المحافظة على  إلى  إطار نظام جديد يهدف  في 

األجنبية اآلخذة في التراجع. 
وتراجع الجنيه المصري نحو 3.7 في بالمئة في سوق ما 
البنوك منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر/  بين 
مليار   15 سّجلت  االحتياطيات  وكانت   .2012 األول  كانون 

دوالر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وزير المالية: مصر ستكمل 
محادثات صندوق النقد

السيد  المرسي  الجديد  المصري  المالية  وزير  قال   [
إنه   ،)2013 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  حجازي، 
الدولي  النقد  صندوق  مع  المحادثات  الستكمال  مستعد 
دعم  إلى  يهدف  دوالر  مليارات   4.8 قيمته  قرض  بشأن 
الذي  يمر بصعوبات.وكان حجازي  الذي  المصري  االقتصاد 
من المتوقع أن يؤّدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد 
مع  لقاء  عقب  يتحدث  )أمس(  اليوم  الحق  وقت  في  مرسي 
أفادت  محلية  صحيفة  وكانت  قنديل.  هشام  الوزراء  رئيس 
بالمسئولين  سيلتقي  النقد  صندوق  في  كبيراً  مسئوالً  أن 

المصريين اليوم االثنين )7 يناير الجاري(.

أبوظبي تستضيف أكبر تجمع حول 
االستدامة في الشرق األوسط

] ذكرت شركة مصدر، التابعة لشركة مبادلة اإلماراتية، 
-13( الفترة  في  تستقبل  أبوظبي  أن  )األحد(  أمس  بيان  في 

رؤساء  من  واسعاً  حشداً   )2013 الثاني  يناير/كانون   17
التكنولوجيا  خبراء  وأبرز  العالميين  األعمال  وقادة  الدول 
المصلحة  كبير من أصحاب  والمنظمات غير حكومية وعدد 
أبوظبي  أسبوع  فعاليات  لحضور  المعنية،  والجهات 
لالستدامة، أكبر تجمع مرتبط باالستدامة في تاريخ الشرق 
األوسط، والذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 30 ألف مشارك 
على  األسبوع  وفعاليات  مؤتمرات  وستركز  دولة.   150 من 
التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مجاالت 

األعمال والتكنولوجيا والتمويل.

 مؤشر أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة على أساس مقارنة سنوي
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قاعدة اللعبة: 
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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] الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد 
من الحب فال تبخل عليه بمشاعرك.

وتنجز  العمل  في  تقدمًا  اليوم  تحرز   [
الكثير بفضل اجتهادك.

تحلَّ  الحبيب؛  مع  الجدال  كثير  تكون   [
بالمرونة.

ارتباطك بمن تحب بسبب  قرار  ] تؤجل 
أزمة مادية.

بأية  تقوم  بأن  اليوم  الفلك  ينصحك  ال   [
مغامرات مادية؛ كن حذراً.

] حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب 
فأنت تدرك أن هذه اللحظات ال تعوض.

] أخيراً تنتهي اليوم من وضع مخططاتك 
للفترة القادمة.

عائقًا  تشكل  مهمة  تنهي  أن  تحاول   [
بالنسبة إليك.

] تفكر في االنتقال إلى قسم جديد تشعر 
أنه سيزيد من خبرتك.

] الحبيب مشتت وال يعرف مصيره معك؛ 
كن أكثر وضوحًا.

تثبت  أن  عليك  يكفي؛  ال  وحده  الكالم   [
باألفعال مدى محبتك للحبيب.

تجعلك  لها  تتعرض  التي  الضغوطات   [
تتصرف بقسوة مع الحبيب؛ كن حنونًا معه.
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أفقي:
1 - ممثلة مصرية.

قهوة. 2 - تيار هواء – 
من الحواس )م(. 3 - صداق – 

لف )م( 4 - دائرة من نور )م( – 
لعب. 5 - دون – 

لبيب. 6 - لالستثناء – 
حرف جزم. حبي )م( –  7 - يسأم – 

من الوالدين )م(. أجيب –  8 - ضمير متصل – 
9 - أرق.

صاحب نظرية النشوء واالرتقاء )م(. 10 - بت – 

عمودي: 
ممثل مصري )م(. 1 - هجم – 

من األسماء  2 - من األسماء – 
)م(.

من أوجه القمر  3 - كائن )م( – 
– أصلح.

---------- - 4
5 - سلسلة جبال في آسيا.

جوهر. 6 - متشابهة – 
عهود. 7 - نبأ – 

 – باالنجليزية  األرقام  من   -  8
متشابهة.

من   – متصل  ضمير   -  9
األعضاء.

10 - مطرب خليجي.

7 يناير/ كانون الثاني
جاليلي  جاليليو   -  1610  *  
يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب 
باألقمار  وسميت  المشتري 

الجاليلية نسبة إليه.
بأول رحلة  القيام   -  1785 *
وفرنسا  إنجلترا  بين  تعبر  جوية 

بواسطة منطاد هوائي.
اإليطالي  البرلمان   -  1797  *
األخضر  الثالثة  األل��وان  يتبنى 
الوطني  للعلم  واألحمر  واألبيض 

اإليطالي.
الخديوي  وف��اة   -  1892  *
من  مصر  حكام  سادس  توفيق، 

األسرة العلوية.
* 1905 - والدة يحيى حقي، 

كاتب وروائي مصري.
* 1927 - إجراء أول اتصال 
إلى  نيويورك  من  دولي  تلفوني 

لندن.
األميركي  الرئيس   -  1953  *
أن  يعلن  ت���روم���ان  ه���اري 
قنبلة  طورت  المتحدة  الواليات 

هيدروجينية.
المتحدة  الواليات   -  1959  *
فيدل  بحكومة  رسميًا  تعترف 

كاسترو في كوبا.

الفيتنامية  القوات   -  1979  *
تجتاح بنوم بنه عاصمة كمبوديا 
قوات  وتطرد  عليها  وتسيطر 
بول  ورئيسهم  الحمر  الخمير 

بوت.
محادثات  بداية   -  1980  *
أنور  محمد  المصري  الرئيس 
السادات ورئيس وزراء إسرائيل 
تمهيداً  أسوان  في  بيجن  مناحم 
لتوقيع اتفاقية سالم منفردة بين 

مصر وإسرائيل.
تنضم  ب��رون��اي   1984-  *
لمنظمة دول جنوب شرق آسيا/ 
دولة  س��ادس  لتكون  آسيان 

تنضم لهذه المنظمة.
يصبح  أكيهيتو   -  1989  *
بعد وفاة  اليابان  على  إمبراطوراً 

والده اإلمبراطور هيروهيتو.
حلو،  وفاة شارل   -  2001  *
رئيس الجمهورية اللبنانية الرابع.

أحمد سوكارنو

حزيران  يونيو/   6( سوكارنو  أحمد   [
رؤساء  أول   ،)1970 يونيو   21  -  1901
إندونيسيا. ُيعد إلى جانب هواري بومدين، 
تيتو  بروز  وجوزيف  عبدالناصر  جمال 
وجواهر الل نهرو القادة الرئيسيين لحركة 

عدم االنحياز.
الدائم  نضاله  بسبب  واسعة  شهرة  نال 
والمستمر ألجل البالد، كما أنه ُسجن خالل 
ولكنه  مرة،  من  أكثر  الهولندي  االستعمار 
منصب  بتوليه  منتصراً  النهاية  في  خرج 

الرئاسة في إندونيسيا. 
سوكارنو  أحمد  اهتمامات  ب��دأت 
معهد  في  األولى  سنواته  منذ  السياسية 
أحد  ُيعتبر  حيث  للتكنولوجيا،  باندونغ 

باستقالل  المنادين  البارزين  الطلبة  زعماء 
وكان  الهولندي،  االحتالل  عن  إندونيسيا 
الوطني  الحزب  في  عضواً  سوكارنو 

اإلندونيسي ليصبح بعد ذلك زعيمًا له.
اعتقلته السلطات الهولندية أكثر من مرة 
كما   ،1933 العام  وفي   ،1928 العام  في 
إلى  وُنفي  جديد  من  عليه  القبض  وألقي 
جزيرة  إلى  ثم  اإلندونيسية  فلورز  جزيرة 
أطلقت  حيث   1942 العام  حتى  سومطره 

قوات االحتالل الياباني سراحه.
الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  بعد 
اإلندونيسيون  الثوار  أعلن  اليابان  وهزيمة 
استقالل دولتهم حيث قاموا وانتخبوا أحمد 
يشغل  وظل  إلندونيسيا،  رئيسًا  سوكارنو 
العام 1945  من  الفترة  طيلة  المنصب  هذا 

وحتى العام 1968.

»بنات آدم« على قناة 
»أبوظبي اإلمارات«

] »بنات آدم« مسلسل يتحدث عن 
المرأة في  تواجهها  التي  المشاكل  أهم 
أحداثه  وتدور  العربية،  المجتمعات 
حول مجموعة من النساء داخل مكاتب 
شركة، وعن العالقات التي تنشأ بينهن، 

وأيضًا مع زمالئهن في العمل. 
يعقوب  أحمد  إخراج  من  المسلسل 
ابتسام  أحمد،  بدرية  بطولة:  المقلة، 
حبيب  الزدجالي،  إبراهيم  العطاوي، 
نجية  كرم،  زينة  حسين،  هيفاء  غلوم، 
الحلقة: وفاة  زينل، آالء شاكر. أحداث 
جبر، وسند يعيد نورا لعصمته، وزواج 
حياته  يكمل  وسلطان  غانم،  من  مريم 

مع هنادي.
عدا  ما  يومّيًا  المسلسل  ُيعرض 
اإلمارات«  »أبوظبي  قناة  على  الجمعة 
أبوظبي،  بتوقيت   23:00 الساعة  في 

22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

12:16 pm01:31 am

06:22 am12:47 pm

2318

لتساقط  بسيطة  فرصة  مع  غائم 
إلى  ويتحول  أحيانًا،  متفرقة  أمطار 

غائم جزئيًا قي وقت الحق.

من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 
قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر.

جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل 
من 13 إلى 18 عقدة، وتتحول إلى شمالية 

بوجه عام في وقت الحق خالل الليل.

أكيهيتو
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النفطية  باالكتشافات  عالقة  السورية  لألزمة  هل   [
الضخمة في الكيان الصهيوني؟ وما دور وعالقة قطر وتركيا 
وإيران وروسيا ودول الغرب األوروبي والواليات المتحدة 
هل  وبالتالي  السورية؟  واألزمة  االكتشافات  بهذه  ولبنان 
سورية  في  والسياسي  العسكري  الصراع  هذا  احتمالية 
الذي يتابعه العالم ظاهرياً وراءه المخفي مصالح اقتصادية 

ضخمة؟
التحليالت  أن يكشف ذلك عبر متابعة  المقال  يحاول هذا 
الجليد  جبل  بعض  تكشف  التي  المتوافرة  والتصريحات 
في  الحكم  وأروقة  أعماق مؤسسات  في  اآلن  لغاية  المخفي 
بجمعية  االقتصادي  الفريق  أعده  تقرير  ففي  الدول.  هذه 

»وعد« عن هذه االكتشافات نسرد ملخصه: 
الحقل  اكتشاف  أن  إلى  اإلنجليزية  المقاالت  معظم  تشير 
أهم  أحد  يعد  الطبيعي  للغاز  البحري  »لفيثان«  الصهيوني 
العالم  في  أكبرها  يكن  لم  إن   ،2010 في  الغاز  اكتشافات 
أن  الصهيوني  الكيان  على  بجديد  ليس  أنه  إال  اآلن،  لغاية 
فكان  المتوسط.  البحر  مياه  في  الحقول  هذه  مثل  يكتشف 
استمد  الذي  له في 1999 لحقل »ماري- بي«  اكتشاف  أول 
منه نحو 2.8 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 10 سنوات حتى 
تامار  حقل  اكتشاف  تاله  الظن.  أغلب  في  احتياطيه  نضب 
بحسب  احتياطيه  وُقّدر  حيفا،  من  قريباً  يعد  الذي  البحري 
بعض الجهات الصهيونية الرسمية أنه قد يفي باحتياجات 
هذا الكيان للغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً. وهنا تأتي أهمية 
حقل »لفيثان«، حيث صرح البعض في الحكومة الصهيونية 
أن  الصهيوني  للكيان  فيمكن  بحكمة،  إدارته  تمت  إن  بأنه، 
ُيصدر الغاز ألول مرة في تاريخه، وخّمن البعض أن تكون 

األردن ودول أوروبا أول المستوردين له. 
وقدرت بعض الجهات احتياطي لفيثان بنحو 16 تريليون 
متر  مليون   450 نحو  )أي  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  قدم 
مكعب( في الطبقة األولى )لفيثان 1( على عمق نحو 5.170 
في  أما  نسبياً.  التنقيب  سهلة  تعد  التي  البحر  من  متراً 
أن  البعض  قدر  فقد  متر،   7.500 عمق  على  الثانية،  الطبقة 
هناك احتياطياً إضافياً لـ 9 تريليونات قدم مكعب من الغاز 
إلى 600 مليون  الطبيعي )270 مليون متر مكعب(، إضافة 
للكيان  بالنسبة  كبير  احتياطي  وهو  البترول،  من  برميل 
مقارنة  صغره  رغم  على  الدول  من  والعديد  الصهيوني 
بنحو  )والمقدر  المثال  سبيل  على  السعودية  باحتياطي 
262 مليار برميل(. وقد حاولت شركة »Noble Energy« التي 
التي  الشركة  المساهمين في  أحد  الحقل وتعد  اكتشفت هذا 
تنجح  لم  أنها  إال  الثانية،  الطبقة  في  التنقيب  حالياً،  تديره 

نظراً لعمقها وعدم امتالك التكنولوجيا المناسبة. 
المتوسط  البحر  حوض  في  الحقول  هذه  اكتشاف  إن 
الغاز  استيراد  الصهيوني  الكيان  على  يخفف  أن  شأنه  من 
اللذين  الحجري  الفحم  واستيراد  الخارج  من  الطبيعي 
يوفران الطاقة لمستهلكيه »اإلسرائيليين« والشركات، حيث 
من  يحتاجها  التي  الطاقة  ثلثي  توليد  في  الكيان  يستخدم 

الفحم الحجري، ونحو 26 في المئة من الغاز الطبيعي. 
بالكونغرس  األبحاث  خدمات  لقسم  دراســة  وقــدرت 
وتامار  داليت  »حقول  أن  راتنر  مايكل  للكاتب  األميركي، 
ولفيثان يمكنها أن تؤمن احتياجات إسرائيل من الغاز لمدة 
االحتياطات  إجمالي  أن  اآلخر  البعض  ويقّدر  سنة«.   100

الكيان  استهالك  من  أعلى  مرًة   26 نحو  الحقول  هذه  في 
قدم  مليون   330 نحو  إلى  يصل  الذي  الحالي  الصهيوني 

مكعب في اليوم. 
بين  هي  للمياه  اإلقليمية  الحدود  على  الخالف  أن  يذكر 
)اليونانية(  قبرص  وجمهورية  ولبنان  الصهيوني  الكيان 
رئيسياً  طرفاً  سورية  تكن  ولم  )التركية(،  قبرص  وشمال 
في الموضوع، كما لم يكن قطاع غزة جزءاً من الجدال أيضاً. 
إال أنه يبدو أن هذا الحقل يقع بشكل عام في مياه فلسطين 
المحتلة، ولم تحتج قبرص واليونان بتاتاً على الحدود حيث 
تعد عالقة الكيان الصهيوني مع اليونان بشكل عام عالقات 
ممثلي  بين  متعددة  زيارات  الحقل  اكتشاف  وتبع  ودية، 
اليونان  لرئيس  نتنياهو  زيارة  منها  البلدين،  حكومات 
حينها، باباندريو، ومعه وزير الطاقة. وقدر البعض أن الجزء 
الذي قد يكون تحت حدود قبرص اإلقليمية هو جزء بسيط 
بوقوع  لبنان  يزعمه  ما  أن  حقيقة  يبدو  وال  الحقل.  من  جداً 
الحقل في مياهه اإلقليمية أقنع األمم المتحدة أو دول العالم، 
كما هو من المتوقع، وخصوصاً أن لبنان والكيان الصهيوني 

لم يوقعا على اتفاقيات حول حدود مياههما اإلقليمية. 
يتمكن  لن  الصهيوني  الكيان  أن  أوالً  البعض  حّلل  وقد 
الدول  موافقة  دون  من  لفيثان  غاز حقل  من  أي  من تصدير 
من  المسال  الغاز  لنقل  إليها  سيحتاج  حتماً  التي  المجاورة 
تشير  »رويترز«  شبكة  على  جديدة  أخباراً  أن  إال  الحقل، 
إلى أن الشركات التي تدير الحقل تبحث عن مساهمين جدد 
العميقة،  التنقيب  لعمليات  الكافي  المال  لتوفير  الشركة  في 
وإحدى الشركات التي عبرت عن اهتمامها شركة »غازبروم« 
عملية  تسهل  أن  يمكن  التي  العمالقة،  الروسية   )Gazprom(
إف  دي  »جي  كـ  أخرى  شركات  إلى  إضافة  حتماً،  النقل 

سويس« )GDF Suez( التي تدير جزءاً كبيراً من غاز مصر. 
بيد أن تقريراً صدر في ديسمبر 2012 عن قناة »الجزيرة« 
ولبنان  الصهيوني  الكيان  بين  تفاهمات  وجود  أوضح 
المتحدة األميركية على ترسيم الحدود  الواليات  وبإشراف 
نقاًل عن صحيفة  التقرير  أشار  البلدين، حيث  بين  البحرية 
»هارتس« إلى أن مسئوالً أميركياً وصفته بالكبير قال: »إن 
ولبنان  )إسرائيل(  إلى  نقلت  المتحدة  األميركية  الواليات 
مخزون  القتسام  وسط  حل  صيغة  تتضمن  خريطًة  مؤخراً 
هذه  وجاءت  المتوسط«.  البحر  شرقي  في  الطبيعي  الغاز 
االقتصادية  المياه  بهدف ترسيم حدود  األميركية  الوساطة 
الكيان  بين  البحرية  الحدود  فإن  الصحيفة  ووفق  بينهما. 
لكل  الشاطئ  عن  مياًل   12 قسمين، خط  إلى  تنقسم  ولبنان 
دولة على جانبيه سيادة كاملة، وخط آخر بطول نحو مئة 
»مياهاً  أو  حصرية«  اقتصادية  »منطقة  يسمى  فأكثر  ميل 
اقتصادية«، وفيها لكل دولة حقوق اقتصادية وبحثية على 

المقدرات الطبيعية.
الخارجية  وزيرة  مساعد  نائب  أن  الصحيفة  وكشفت 
عن  كشف  هوكشتاين،  عاموس  الطاقة  لشئون  األميركية 
تفاصيل الوساطة في مؤتمر عقد في معهد »إسبن« بواشنطن 
في 29 نوفمبر 2012 حين أشار إلى أن الخطة تستند إلى 
المتحدة  الواليات  »إن  وقال:  الدولية،  واالتفاقيات  القانون 
معنيٌة بالوصول إلى اتفاق بين لبنان و)إسرائيل( وقبرص 
دولة،  لكل  االقتصادية  المياه  في  الحدود  ترسيم  بشأن 
للشركات  تسمح  أجواء  »خلق  هو  الوساطة  من  والهدف 
األجنبية بالوصول واستثمار األموال في التنقيب عن الغاز 
»نوفيل  شركة  حالياً  بها  تعمل  )التي  المنطقة  في  الطبيعي 

إنيرجي« األميركية( من دون خوف أمني«.
وأشارت الصحيفة إلى أن لبنان كان قد تقّدم في أغسطس 
2010 إلى األمم المتحدة بحدود للمياه االقتصادية، وإن هذه 
الحقلين  في  الكبيرين  الغاز  مخزوني  تتضمن  لم  الحدود 
إسرائيلية  شركتان  تشغلها  اللذين  »لفيثان«  و  »تمار« 
وأميركية، وإن حكومة الكيان اتخذت قراراً في يوليو 2011 
بتحديد مجال حدوده االقتصادية، وعلى أساس المقترحين 

الصهيوني واللبناني بلور األميركان خريطة حل وسط.
أهمية  عن  واألبحاث  المقاالت  من  العديد  ذكرت  وكما 
االقتصادي،  وتطوره  الصهيوني  الكيان  ألمن  الحقول  هذه 
الغاز  إمدادات  استمرار  حول  الشكوك  ظل  في  وخصوصاً 
موقعه  لتعزيز  النفط  تصدير  في  وإمكانيته  مصر  من 

االقتصادي، وخصوصاً مع األردن والدول األوروبية. 
الجيولوجي  للمسح  المتحدة  الواليات  تقرير  أشار  وقد 
نفط يصل  احتياطي  يمتلك  المتوسط  البحر  أن حوض  إلى 
تريليون   122 إلى  إضافة  النفط،  من  برميل  مليار   1.7 إلى 

قدم مكعب من الغاز الطبيعي الذي يسهل التنقيب عنهما. 
والشركة األميركية Noble Energy هي التي اكتشفت حقل 
تكساس،  هيوستن،  مدينة  في  الرئيسية  ومكاتبها  لفيثان، 
ولديها  الكيان،  في  وداليت  تامار  حقلي  تدير  التي  وهي 
عمليات تنقيب كثيرة حول العالم، منها في خليج المكسيك 
وقبرص وغرب إفريقيا. أما عن الشركات األخرى التي تدير 

الحقل فأغلبها شركات صهيونية. 
الكيان  في  الشركات  تتمكن  حتى  نابوكو  أنابيب  ُبنيت 
في ظل  أوروبا، وخصوصاً  إلى  الطبيعي  الغاز  من تصدير 
الطبيعية  الموارد  وشح  أوروبا  في  عليه  الطلب  ارتفاع 
التركية - الجيورجية  الحدود  فيها. وتبدأ هذه األنابيب من 
وهنغاريا  وبلغاريا  تركيا  داخل  إلى  العراقية،   - والتركية 
وقعت  وقد  كيلومتر،   3.900 طول  على  النمسا  في  لتنتهي 
على  األنابيب  هذه  بناء  حول  اتفاقيات  الدول  هذه  من  كل 
أراضيها. ويستطيع الكيان االرتباط بهذه األنابيب مباشرة 

من حقوله البحرية.
مليار   31 نحو  االستيعابية  األنابيب  هذه  قدرة  وتبلغ 
هذه  استخدام  يبدأ  أن  المزمع  ومن  العام،  في  مكعب  متر 
في  نابوكو  شركة  تأسست  وقد   .2017 العام  في  األنابيب 
النمسا، وتملك 6 شركات فيها أسهماً متساوية، إحداها شركة 
 )Tranzgaz( و  البلغارية،   )Bulgargaz( و  التركية،   )BOTAS(
الرومانية و )MOL( الهنغارية، والنمساوية )OMV( واألخيرة 

.)RWEST( ألمانية
الخليج  برنامج  )مدير  هندرسون  لسايمون  تقرير  وفي 
ديسمبر   3 في  نشر  واشنطن(  معهد  في  الطاقة  وسياسة 
2012، يكشف بعض المعلومات عن الشركات المتصارعة، 
ستشتري  أنها  للبترول«  »وودسايد  شركة  أعلنت  حيث 
حصة قدرها 30 في المئة من حقل الغاز الطبيعي )لفثيان( 
الشركة  هذه  دوالر.  مليار   2.5 إلى  تصل  بقيمة  الكيان  في 
يعود نجاحها في حقول الغاز المكتشفة قبالة ساحل أستراليا 
الطبيعي  »الغاز  تكنولوجيا  وكذلك  الغربي،  الشمالي 
المساهمين  من  تكون  )وودسايد(  ملكية  وحصة  المسال«. 
الحاليين وهم »نوبل إنيرجي« و »مجموعة ديليك« وشركة 
»ريشيو أويل اكسبلوريشن«. وقد نجحت »نوبل إنيرجي« 
قبالة  االستكشافية  الحفر  أعمال  قيادة  في  كبيرة  بصورة 
الخاصة  للمؤهالت  تفتقر  لكنها  والكيان،  قبرص  سواحل 
بواسطة  شحنه  يمكن  الذي  المسال«  الطبيعي  »الغاز  بـ 

الناقالت لجميع أنحاء العالم.
أن موسكو  إلى  التقرير  الروسي فيشير  الدور  أما بشأن 
العمالقة  فقد شاركت شركة »جازبروم«  أمل،  تشعر بخيبة 
للغاز بالمناقصة لشراء حصة في حقل )لفيثان( ولكنها تفتقر 
إلى المؤهالت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. ويعتقد أن 
الوحيد  الطرف  هي  روسيا  أن  من  الكيان  حّذرت  موسكو 
القادر على إقناع سورية وحزب اهلل بعدم استهداف أرصفتها 
الموجهة  »ياخونت«  نوع  البحرية من  بالصواريخ  البحرية 
بالرادار التي زودتها روسيا لكل منهما. ويخلص التقرير إلى 
أنه من غير المرجح أن يتم ضخ غاز »لفيثان« من الشاطئ 
لالستخدام المحلي الصهيوني حتى العام 2016، إال أن الغاز 
من حقل »تمار« الذي تم اكتشافه 2009 سيبدأ بالتدفق في 
الربع الثاني من 2013. في الجزء الثاني سنتناول السؤال: 

أين سورية والصراع المحتدم فيها من كل ذلك؟
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لعنُة العناوين... ُغْربة المضامين

] جلُّ ما حولنا عناوين. عناوين ُمنتقاة بخْبث وتجيير. 
في  التنمية  ُتدخل  سرقات  وراءها  تخفي  التنمية  عناوين 
ُتخفي  اإلصالح  عناوين  اهلل.  إال  انتباهتها  يعلم  ال  غيبوبة 
ُتخفي  الشفافية  عناوين  والدمار.  الخراب  مضامين  وراءها 
وراءها مضامين الطاوالت وما تحتها، والجيوب التي بحجم 
ما  وراءها  ُتخفي  العدالة  عناوين  الحاالت.  بعض  في  دول 
بعد الغْبن والجور والمظالم بمراحل واألحكام الجاهزة قبل 
ُتخفي وراءها  المساواة  االتهام. عناوين  القبض على طرف 
وراءها  ُتخفي  المواطن  كرامة  عناوين  التْشطير.  مشاريع 
اً  مضامين استضافته في السراديب التي مازال البعض مصرِّ
على أنها فروٌع لسلسلة »شيراتون« و»ميريديان«. عناوين 
والخاصة  الخاصة،  أولوياتها  وراءها  ُتخفي  األولويات 
اليومية  حاجاتهم  قبل  الناس  مصائر  إلهمال  وتعميقاً  جداً، 
وراءها  ُتخفي  البطالة  على  القضاء  عناوين  والطبيعية. 
الوْلدان وتحقق هدف تطّرف من  لها رأس  مؤشرات يشيب 
إقناع  على  قدرة  األكثر  هو  العالم  من  الجزء  هذا  آخر.  نوع 
واألمة،  محيطه  وتكفير  التطّرف  ألندية  باالنتساب  الناس 
يمكن  مضامين  وال  ُترفع  التي  والعناوين  السياسات  بفْعل 
أن يلمسها أو يشعر بضجيجها أحد. عناوين الرفاهية ُتخفي 
وراءها حرماناً لن تجده في الدول التي تعتمد في اقتصادها 
على الفحم الحجري وال نقول النفط. النفط الذي صار نعمة 

للمتخمين ونقمة على الفقراء.
العناوين هي التي تحكم وتتحّكم في الفائض من الكذب في 
السياسات خصوصاً، وما ينتج عنها من كوارث. السياسات 
اليوم بكل بياناتها ونضاالتها الفارغة والمنعدمة ال تتجاوز 
وفي  الكاميرات  أمام  واالستعراضات  والصراخ  العناوين 

المؤتمرات الصحافية.
المضامين وانعدام  فراغ  أوطان من  العناوين في  أنهكْتنا 
إعدادها  يتم  التي  اإلنجازات  عن  نتحّدث  ال  اإلنجازات. 
والدجل  للوهم  لتؤّرخ  الحدود  وراء  من  القادمة  للكاميرات 

والفراغ وسفاسف األمور. ذلك ال يعنينا في شيء. ال يعني 
ما  يجد  ال  ألنه  الكهرباء  بانقطاع  المهّدد  البسيط  المواطن 
بؤٍس  من  عليهم  يتعّرف  كي  أطفاله  مالمح  إلضاءة  ُينفقه 
وُصْفرة مالمح من سوء التغذية. ال يعني المواطن البسيط 
العلم  عناء  ليس  اللحد.  إلى  المهد  من  العناء  أدمن  الذي 
والمعرفة، في طلب العلم »من المهد إلى اللحد«، وطلبه »ولو 
أساساً.  الفرصة  له  ُتتح  لم  وأثرها  العناوين  الصين«.  في 
أن  إلى  الفجر  أذان  قبل  ما  الرغيف  مطاردة  عناء  به  أعني 
وحرارة  الشمس  َكْهربْته  وقد  إحباطه  قواعد  إلى  يعود 
كْهَرَبة  إلى  تضاف  العالم  من  الجزء  هذا  طقس  في  إضافية 

السياسات الصاعقة في صور خاصة، وخاصة جداً!
المضامين  يجب.  كما  الحياة  في  حقنا  العناوين  اختطفت 
األعمى  بل  واألعور؛  األعرج  اإلعالم  وغيبوبتها.  غيابها  في 
ُيصّور - وهماً - تلك المضامين على أنها جنة مصّغرة على 
ولم  نَر  لم  التي  الجنان  انتقاد  على  يجرؤ  أحد  ال  األرض. 

نسمع ولم تخطر على بال أي منا.
يديرها  تنطلق من حرص وال  والتي  الصادقة  المضامين 
الناس،  مع  عالقاتهم  في  والطارئون  واللصوص  الفاسدون 
نحن  التي  الحياة  في  كبير  وأثر  وفارق  تغيير  عنها  ينتج 
في صددها. العناوين لم يثبت قطُّ أنها أنجزت ذلك. ال يمكن 
أن  يجب  التي  الُكَلف  بكل  رفعها  لمجرد  تنجز  أن  للعناوين 
تدفع ولو على حساب فاتورة دواء لمن يخجل من أن يرفع 

صوته باألنين وطلب النجدة.
المضامين تظل في غرباتها الطويلة والمؤّبدة. ُيراد لها أن 
تكون ُوعوداً في الفراغ وفي رؤوس من أطلقوها. من تعنيهم 
لن يصلهم شيء. من أطلقها ُوجد ليستحوذ على كل مضمون 
مادام هو أب وأم وَجّد وَجّدة وخال وعّم كل المضامين. هو 
لديهم  عاماًل  يكون  أن  به  المفترض  من  كان  ومن  األصل 
وقائماً ومتعّهداً راحتهم هم في آخر الهّم وااللتفات. ُهْم ال أحَد 

وال أثر يدل عليهم بالممارسة والواقع الماثل.
العالم،  في  الرّدات  خلقت  التي  هي  الفارغة  العناوين 
تستهدف  حين  وخصوصاً  البشري؛  التاريخ  في  والرّدات 
من  مفازة  من  أكثر  في  به  والقذف  اإلنسان  متاهة  بفراغها 
الكوكب وكان  إلى هذا  أنه عبر  دون أي إشارة ودليل على 

أحد أرقامه على أقل تقدير.
الراحل  المختلف  المشاكس  الشاعر  الصديق  يحضر 
أبوظبي،  إمارة  في  تسّكع  ذات  ثاني،  راشد  أحمد  الحاضر، 
الماضي، من دون  القرن  الثمانينيات من  كان ذلك في نهاية 
مناسبة، ولم ينتظر مناسبة قط كي ُيدهش من حوله: »في 

العناوين كثيراً ما تكمن اللعنة«.

فارغة  ألنها  اللعنة؛  تكمن  وتفاصيلها  العناوين  في  نعم 
األمر.  في  مضامين  أالّ  بدليل  أساساً  تفاصيل  دون  ومن 
المضامين قدرها أن تكون مغّيبة؛ ألنها لن تسّر ولن تبعث 
ارتياحاً لدى أحد، وبطبيعة العناوين الفارغة والجوفاء التي 
الحدود  إلى  إنها تذهب  األمر.  ترفع، وهي ال ترفع في واقع 

القصوى من االنهيار والسقوط.
طويلة  باقة  حولنا ضمن  من  والوهم  االضطراب  هذا  كل 
ُتلقى  عناوين  نتاج  الغفلة،  شعوب  بها  موعود  عريضة 
جلسة  في  المحارم  ورق  أحدهم  ُيلقي  كما  هكذا  وُترمى 
التعّمق  أمر  نفسه  يكّلف  ال  في فحص ساذج  سرية خاصة! 
اإلنجاز  من  القشر  أن تستنتج وتقف على  يمكن  والتقّصي 
ومآلها  ونصيبها  الثروات،  من  بحر  في  تْسبح  أوطان  في 
في  نفسه  الوقت  في  واالستهالك  واالستجداء  والذل  الفقر 

أسوأ صوره وشواهده.
كل ما يمكن أن ُنطلق عليه شبح إنجاز، من باب التهّكم هو 
نتاج عناوين ال مضامين. نتاج »سوف«، ونتاج بيع الناس 
عمق  في  هم  فيما  بالجنة؛  وعدهم  ونتاج  البحر،  في  سمكاً 

ولّب الجحيم.
العالم مليء ومكتظ ومزدحم بالعناوين. وْحَشُتنا الشاملة 
العناوين  نحمل  نحن  العناوين.  بسبب  ليس  العام  وفقرنا 
تلك؛ لكن ال أحد يكترث أو يلتفت إلى مضامينها. االلتفات إلى 
المضامين إدانة صريحة لمن تركونا تحت عرائها ووهمها. 
الوهم والعراء وصّدروه كما يصّدرون  هم من صنعوا ذلك 
الوفود لالطمئنان على أدائهم وعنائهم الملفت في العناوين!

إمارة  في  تسّكع  ذات  ثاني  راشد  أحمد  إلى  بالعودة 
تحضير:  أو  تصّنع  دون  من  وقتها  ابنة  ومقولته  أبوظبي 
الذي  العبث  يكمن  اللعنة«،  تكمن  ما  كثيراً  العناوين  »في 
المضامين  وحبس  وتغييب  العناوين  رواج  وراء  يدور 

ومصادرتها.
في نهاية األمر، الشعوب لن تحيا على العناوين كما أنها 
لها أن تموت جوعاً من  الوعود. ومن الشرف  لن تحيا على 
ضحالة  وضحلة  فارغة  وجبات  على  وتمسي  تصحو  أن 
مضامين  ال  التي  العناوين  ضحالة  وراءها.  يقفون  الذين 
ويسّوقون  وراءها  يقفون  الذين  وراء  من  ُترتجى  أن  يمكن 

أن  يمكن  ال  وسذاجة  رداءة  في  لها 
يقّرر أحدهم أنها أول العْمق وخالصة 

الدهشة. 
وشهداء  ضحايا  نحن  بل  كأننا؛ 
العناوين ولو لم تسل قطرة دم. يكفي 

أننا ضحايا اللعنة التي تكتنز بها.

jaffar.aljamri@alwasatnews.com

hani.alfardan@alwasatnews.com

متناقضات الحويحي
األسبوع  كتبتهما  مقالين  على  الوحدة  تجمع  رد   [
الماضي بخصوص مستجدات الشأن السياسي المحلي، 
الرد جاء بشكل  أن  إال  الوحدة بشأنها،  ومواقف تجمع 
الهيئة  رئيس  مع  صحافية  مقابلة  عبر  مباشر  غير 
سعد  عبداهلل  الوطنية  الوحدة  تجمع  بجمعية  المركزية 
الحويحي للرّد على جملة استفسارات وانتقادات وجهتها 
للتجمع وساسته،  أيضًا  غيري  ووّجهها  مباشر،  بشكل 

بشأن ما جاء في مؤتمرهم الصحافي األخير.
»ولنا  مقالي  على  المباشر  غير  الرد  في  ما  أجمل 
إليه من  ذهبنا  ما  تعزيز  القضاء«، هو  في  أيضًا حديث 
أدت  حيث  وتصريحاته،  أحاديثه  في  التجمع  تناقضات 
محاوالت مسئوليه لتدارك أخطائهم وزالتهم وهفواتهم 
وسقطاتهم اإلعالمية، بأخطاء وزالت وهفوات وسقطات 
المختنق  التجمع  يعيشه  الذي  اإلرباك  من  تزيد  جديدة 
بوصولها  أشدها  بلغت  التي  وخالفاته  بانقساماته 

للقضاء.
أول الزالت والمتناقضات السياسية للتجمع وساسته، 
سعد  العزيز  أستاذنا  أكد  إذ  القضاء،  في  تشكيكه  نفي 
لنزاهة  رؤيته  في  ثابت  »موقفه  التجمع  أن  الحويحي 
القضاء  نزاهة  رغم  على  أنه  إال  واستقالليته«،  القضاء 
»مسّيس«  القضاء  أن  يرى  ذلك  في  التشكيك  وعدم 
ويخضع للضغوط الخارجية التي تمارس على البحرين، 
فكيف يمكن أن نجمع بين النقيضين »نزيه« و »مسّيس«، 

لم نفهم!
كلمة  معنى  التجمع  لساسة  نشرح  أن  نحتاج  وقد 
إلى  القضائية  العملية  إخضاع  وهي  القضاء،  تسييس 
القاضي  يحكم  فقد  فئوية.  أو  حسابات سياسية حزبية 
حكمًا يحقق مصلحة الجهة التي يخضع لها سياسيًا، أو 
في  المصلحة.  لهذه  رآه محققًا  إذا  ذلك  باتجاه  يدفع  قد 
الحالتين يكون القاضي قد خرج عن قواعد االستقاللية، 
القضاء  التجمع  اتهم  وقد  سياسية،  العتبارات  وخضع 
وهي  خارجية«،  »ضغوط  لـ  بالخضوع  بوضوح، 

باألساس سياسية من دول أجنبية.
التجمع »ال يشّكك في القضاء« كما قال الحويحي، إال 
أنه يعود بعد سطوٍر ليقول: »ال نشّكك في القضاء بشكله 
المؤسسة  كامل  في  طعن  هناك  يكون  ال  حّتى  العام، 
األخيرة  باألحكام  المتعلق  األمر  أن  غير  القضائية، 
الخارجية  للضغوط  تأثيرات  هناك  أن  نعتقد  تحديداً، 
أدت إلى هذه النتيجة من األحكام«، ما يعني أن التجمع 
يشّكك في جزء من القضاء، وبعض القضاة وليس كلهم، 
وقد  التجمع،  على  وكارثيًا  مأساويًا  سيكون  فالتعميم 
يجّره لتبعات سياسية ال يحمد عقباها في الوقت الراهن!
»يرفض  فقط  ولكنه  القضاء«،  في  يشكك  »ال  التجمع 
تسيس القضاء والتدخل فيه«، و »االزدواجية في تطبيق 
إحالل  في  الفاتح(  )أهل  حق  من  واالنتقاص  القانون«، 
المواطنين والمقيمين )األهم  األمن واألمان لهم ولجميع 
أواًل أهل الفاتح وقبل جميع المواطنين، إليضاح الصورة 
فقط(، واستغالل توصيات بسيوني لمكافأة من أجرم في 
حق الوطن والمواطنين والمقيمين، والرضوخ للضغوط 
األجنبية من أية دولة كانت. كل ذلك وهو يؤّكد »ال نشّكك 

في القضاء«، فماذا بقي ليشّكك فيه أصاًل؟
فيه في  المصفوع« وما تحّدثت  »األب  أما بخصوص 
مقالي األسبوع الماضي »المحمود واألب المصفوع«، فقد 
تلقاها  التي  المريرة  »الصفعة«  تفادي  الحويحي  حاول 
التجمع بعد تصريحات رئيس التجمع الشيخ عبداللطيف 
»اإلرهابي«  بـ  المصفوع«  »األب  واتهامه  المحمود، 
الغاضبة،  الناس  فعل  ورّدات  دليل،  أو  بينةٍ  دون  من 
نفسها  الداخلية  لم تسَع وزارة  التي  التبرير  ومحاوالت 

لذلك، بل أدانت الواقعة بشكل صريح وبال مبررات.
خالل  ألقي  الذي  التجمع  »بيان  إن  قال  الحويحي 
يقصد  عبارات  يتضمن  لم  األخير  الصحافي  المؤتمر 
منها االستنقاص من حق أي مواطن أو إهدار كرامته«. 
عزيزي الحويحي، ربما لم تقرأ أو تسمع بيان تجمعك 
وألقاه  منصته  على  وجودك  رغم  على  المؤتمر  في 
اإللكتروني  الموقع  على  بمراجعته  وأنصحك  المحمود، 
للتجمع ونشرته الصحف المحلية، وبالتحديد في الفقرة 
»غير  نصه  ما  والثالث  الثاني  السطران  منه  الخامسة 
تلك  آمالنا  جعل  الماضيين  اليومين  خالل  حدث  ما  أن 
التي كنا نريد أن نحدثكم عنها تتراجع كثيراً على ضوء 
تقعد عن  الدنيا وال  تقوم  فبينما  األحداث ودالالتها،  تلك 
المشاركين  ألحد  األمن  رجال  من  رجل  وجهها  صفعة 

في حوادث العنف واإلرهاب«.!
المصفوع  اتهام  هل  الحويحي:  ألستاذنا  وسؤالي 
بالمشاركة في »حوادث العنف واإلرهاب« ليس انتقاصًا 
من حق مواطن؟ أليست اتهامًا خطيراً بـ »اإلرهاب« من 
دون دليل وال بينة... من تجمٍع يراعي اهلل في كل أعماله، 
المواطنين،  وإنصاف  والوطن  الدين  يحمي  أن  ويريد 
وهل  الــزور؟  القول  ذلك  من  والعدل  اإلنصاف  فأين 
سيقبل العزيز الحويحي أن ُيقال عنه »إرهابي« مثاًل من 

دون أن يستشعر بالمهانة واإلهانة؟
واألخالقية  السياسية  السقطة  تلك  تستوجب  أال 
والتهرب  التبرير  من  بداًل  والصريح،  العلني  االعتذار 
على  القدرة  في  حقيقي  فقر  عن  تنم  واهية،  بأعذار 
المصارحة واالعتذار عن األخطاء، بداًل من االستخفاف 
أن  لمجرد  حــدث،  لما  والتبرير  المواطنين  بكرامة 

المصفوع ليس من »أهل الفاتح«.
الحديث،  قبل  وساسته،  الوحدة  لتجمع  نصيحة 
السقطات،  من  أنفسكم  لتحصين  تقولون،  ما  راجعوا 
العيب هو اإلصرار  بل  بالخطأ،  تعترفوا  أن  عيبًا  وليس 

عليه والمكابرة والتبرير.
أنفسكم  مع  واضحين  كونوا 
ليقتنعوا  جماهيركم،  ومــع 
فقد  وممارساتكم،  بأدائكم 
حولكم،  مــن  ــقــوم  ال تــمــّزق 
زالتكم  لكثرة  عنكم  وتفرقوا 

وسقطاتكم.

كاتب بحريني

األزمة السورية وعالقتها بالنفط والغاز الطبيعي )1(
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ُكتَِب  كان موقعاً  السيارة  له  أخذتني  الذي  األول  الموقع 
الخارجي: »عين  الشبكي  على الفتة موضوعة على سوره 
اليوم لتقصير  أم السجور«، لم أسمع بهذه العين قبل هذا 
التوقف  قّررت  لكنني  بالدي،  آثار  عن  القراءة  في  مني 
ذلك  أن  أعرف  لم  إذ  الدخول؛  إمكانية  الحارس عن  وسؤال 

مسموح به.
انطباعاً  للمكان تعطيك  التي ُخّصصت  الكبيرة  المساحة 
باهتمام وزارة الثقافة به ولو أنه جاء متأخراً، إذ لم يتبَق 

من معالم العين إال القليل الذي قاوم االندثار واإلهمال.
شعرت وأنا أمشي بين ما تبقى من العين بالنساء الالئي 
المرأة  به  كانت  زمٍن  في  ظهورهن  على  المياه  يحملن  كن 
شريكًة للرجل في تدبير احتياجات المنزل، ولم تكن تتعب 

أو تكل من القيام بأقل مجهود بدني أو نفسي.
أعيش  وأنني  ذاكرتي  في  حاضرًة  التراث  قصص  كانت 
طريق  عن  أبحث  إحداهن  كنت  كأنني  هذا...  غير  زمناً 
يوصلني لمنبع الماء كي أدلو بدلوي وأمأل قربتي بالمياه، 

لكنني مألتها بتاريخ وعراقة لمنطقة من مناطق موطني.
الموقع الثاني كان »معبد باربار«، المعبد الذي كان يبدأ 
يزيلها  أن  قبل  شاهدوها  من  بعض  بحسب  كثيرة  بأعمدة 
الزمن أو البشر، ولم يبَق منها إال عمود يتيم في منتصف 
وبين  تتجول على  وأنت  للمعبد. تشعر  الخارجية  الساحة 
ما تبقى منه من آثار أنك تعيش في زمن قديم كانت حلقات 
التعليم والوعظ تقام في ساحات مفتوحة يجلس مرتادوها 

على الحصى أو األرض ليستمعوا إلى ما يقال بها.
كان  االهتمام  يد  تطاله  أن  قبل  تهالك  الذي  القديم  البناء 
التي  والمساحة  إغفاله،  يمكن  ال  عريق  تاريخ  من  جزءاً 

تحيط به من النخيل والمزارع أضفت عليه جماالً آخر.
الزوار،  بانتظار  كرسيه  على  يجلس  كان  الذي  الحارس 
التهّجد  أصوات  تخّيلُت  فيما  السدنة  أحد  وكأنه  لي  بدا 
كان  ملحاً  تساؤالً  لكن  رأيت.  الذي  المكان  في  والتعّبد 

أمامي:  أرى  وفيما  خياالتي  في  أكثر  توغلت  كلما  يغزوني 
العبث  يد  تهلكها  أن  قبل  بآثارها  البالد  اهتمت  لو  ماذا 
المواقع  بهذه  أكثر  الحكومة  اهتمت  لو  وماذا  والزمن؟ 
وطّورت بها؟ على رغم أن الحارس أخذني إلى بناء جديد 
في بداية الموقع قيد اإلنشاء قال إنه متحف سيضم الكثير 

حول المعبد.
المعبد،  عن  المعلومات  بعض  يعرف  كان  هذا  الحارس 
أيضاً:  أتساءل  جعلني  ما  وهو  بها  إفادتي  يحاول  وكان 
أثري  موقع  لكل  حارساً  الثقافة  وزارة  خّصصت  لو  ماذا 
الموقع  عن  المعلومات  بكل  علم  على  البحرين  مملكة  في 
التدريبات  بعض  يعطى  أن  بعد  لحراسته  المخصص 
لتعريفهم  المثلى  والطرق  الزوار  مع  التواصل  كيفية  عن 
الزيارة أجدى وأجمل،  بالتاريخ والمكان؟ بالطبع ستكون 
هذه  األثرية  المواقع  زيارة  على  الكثيرون  وسيحرص 

للتعرف على تاريخ هذه األرض وحضارتها.
إلى  المسير  واصلت  بل  معالم؛  من  رأيُت  بما  أكتِف  لم 
ماهيته،  عن  بعد  عن  به  أطوف  وأنا  تساءلت  طالما  موقع 
على  يقع  الذي  األثري  الدراز  موقع  هو  األخير  المعلم  كان 
المكان  هذا  الدراز.  مداخل  أحد  من  بالقرب  العام  الشارع 
ما يكون، ولم  أعرف  فلم  به،  لم يحَظ بوجود الفتة تعّرف 
يحظ بحارس أو بوابة؛ إذ كان مسّوراً بسوٍر شبكي، وكان 
من  حصى  أو  تراب  أي  أخذ  أن  توضح  الفتة  منه  بالقرب 

الموقع يعتبر مخالفاً للقانون.
يعرف  ال  البحرين  في  األثرية  المواقع  من  الكثير  هناك 

المتخصصين  غير  من  العامة  عنها 
يعرف  من  بانتظار  شيئاً  اآلثار  في 
لتكون  أكثر  بها  يهتم  ومن  بها 
المواطنين  تعرف  سياحية  واجهة 
األرض  هذه  بعراقة  السواح  قبل 

وجمال تاريخها.

sawsan.dahneem@alwasatnews.com

جولة في مواقع أثرية

عالميتْين  حربْين  سنة،  ثالثين  خالل  العاَلم،  َشهَِد   [
طاحنتْين. األولى )1914 – 1918( تعاركت فيها أربع عشرة 
ونصف  ماليين  ثمانية  خاللها  البشرية  خسرت  دولة. 
وسبعة  جريح،  مليون  وعشرين  وواحداً  قتيل،  المليون 
فيها  تحاربت   )1945  –  1939( الثانية  وفي  مفقود.  ماليين 
اثنين وستين  البشرية فيها  واحٌد وثالثون دولة. وخسرت 
التحتية  البنية  من  المئة  في  سبعون  وُدمِّر  إنسان،  مليون 

ألوروبا.
وإذا  المقاييس.  بكل  مهولة  إنها  األرقام.  تلك  في  دققوا 
وانهيار  للعالم،  الجديد  السياسي  التقسيم  لها  أضيف  ما 
دولة وقيام أخرى، سنعلم أن المسألة غاية في »الكارثية«. 
بها  اليوم،  أوروبا  فإن  المراق،  الدم  ذلك  كل  رغم  وعلى 
تلك  كلَّ  قدَّمت  التي  أوروبا  واقتصادي!.  سياسي  اتحاد 
الماليين من القتلى والجرحى والمشردين، هي اليوم تعيش 
الذاكرة  تلك  أصبحت  وربما  حقيقية.  شراكة  بينها  فيما 
المزكومة، بمثابة التاريخ »الطارئ« على األوروبيين، الذي 

به يتندرون على أحوال سابقة ال أكثر.
تنسى(  أن  كادت  )أو  أوروبا  نسيت  لماذا  هنا:  السؤال 
الخسائر  تلك  رغم  على  العالميتْين،  الحربْين  في  مأساتها 
عن  »زمنياً«  مأساتها  قرب  رغم  على  وأيضاً،  الفلكية، 
خلفتها  التي  المأساة،  بعد،  تنَس  لم  لكنها  اليوم،  حاضرها 
القرنين، الخامس عشر  الدينية على أرضها، خالل  الحروب 
اندلعت بين األوروبيين، على رغم  والسادس عشر، والتي 
أن الفاصل التاريخي في هذه الحرب، هو أضعاف مضاعفة، 
هذا  األوروبي؟  الحاضر  عن  الكونيتْين  الحربْين  يصل  لما 

سؤال جدير بأن ُيناَقش وُيدَرس. 

المدرك  في  والدفاع  واالقتصاد  السياسة  أصبحت  كيف 
أدنى غضاضة،  دون  المشتركة، ومن  األمور  من  األوروبي، 
الثقافية فيها وحولها،  الهوية األوروبية، والحالة  لكن بقَِيت 
تعاني حساسية التموضع، والحدود الفاصلة والحادة فيما 

بينها؟
إن اإلجابة عن تلك التساؤالت تنبغي منها توسيع دائرة 
أدق  األوروبية ضربت  الدينية  فالحروب  واالحتمال.  النظر 
الناس  أنوية  فتباعدت  الهوية،  وهو  الشعوب،  تلك  تملك  ما 
والجماعات عن بعضها، ثم وبعد عالج أمرها بالَكي، ارتبطت، 
ل الَبتُّ في أمر تعايشها  بالتساكن فيما بينها ال أكثر، ثم تأجَّ
أثرها  يقتصر  لم  الحروب،  تلك  أن  الغريب،  حين.  حتى 
على الوجدانيات والمشاعر، ودواخل اإلنسان األوروبي، أو 
الديموغرافي  التوزيع  إلى  حتى  ليصل  امتد  بل  األميركي، 
سويسرا  في  ولنا  بعضها.  عن  األقوام  يفصل  الذي  الهش، 

وبريطانيا وهولندا وغيرها شواهد في ذلك.
حرب  إنها  الحروب  من  غيرها  عن  تختلف  الحرب،  فهذه 
أوتار  على  سيوفها  وتدار  البشر.  رقاب  عروق  من  تندفع 
حمِيَّة الروح، التي ترمي على وقع االنتماء الديني والمذهبي، 
الذي به يتجانس الناس على مشتركات تاريخية وحاضرة، 
من  شرعيتها  فتصبح  الدم،  في  األقربون  عليها  يتسالم 
شرعية الوجود، فيتداعى الناس إلى نصرة بعضهم بجنون 
إلى  الناس  ُيرِجع  الذي  األصل،  انتماء  ال  الفرعي،  االنتماء 

إنسانيتهم األولى. 
األولى  العالميتْين  الحربْين  مسببات  إلى  نرجع  عندما 
اغتيال  بعد  اشتعلت  قد  األولى  الحرب  أن  والثانية، سنرى 
ولي عهد النمسا، األرشيدوق فرانز فرديناند مع وزوجته في 
سراييفو، على يد طالب صربي متطرف. وفي الحرب الثانية، 
وإيطالي   )1931( لمنشوريا  ياباني  غزو  بسبب  اشتعلت 
ولتشيكوسلوفاكيا  للنمسا  وألماني   )1933( ألثيوبيا 
)1938( وإيطالي أللبانيا، ثم ضم بولندا إلى الرايخ الثالث 

ر الصراع على أشده في العام 1939. األلماني، والذي فجَّ
إذاً، فالموضوع فيه تغوُّالت واستفزازات عسكرية لدول، 
إلى  رجعنا  لو  لكن،  تتصالح.  ثم  تتصارع  أن  لها  حقَّ 
»نقاشات  أنها عبارة عن  الدينية، سنرى  الحروب  مسببات 
حركات  وبروز  المسيحية،  الرسوم  في  واجتهادات  دينية«، 
اإلصالح الديني وليس شيئاً آخر، أدت إلى اندفاع المنتمين 

أصل  يكن  لم  متناهية.  بوحشية  عنه  والدفاع  انتمائهم  إلى 
األرض  فوق  أوروبية  كولونياليات  على  قائماً  الصراع 
األوروبية. لكن تلك الرسوم، واالتهامات بالتجديف الديني، 
جعل القارة تتقاتل فيما بينها لقرن وبضع سنين، ومات من 

أجل ذلك خلق كثير.
أربعة  ُصِرَع  حيث  دامية،  مجازر  هناك  حصلت  بالتأكيد، 
من  ألفان  وأعدَِم   1598  -  1560 العام  بين  فرنسي  ماليين 
حروب  ضحايا  أمام  شيئاً  تساوي  ال  لكنها  األناباتيست. 
الدينية،  الحروب  مذاق  أن  هو،  والسبب  الماضي؛  القرن 
يكون  األولى  السياسية.  الحروب  مذاق  عن  تماماً  يختلف 
المقدس فيها حاضراً، والثانية تفرض المصلحة نفسها على 

المتحاربين.
العرب  نحن  نِعَي  أن  هو  ذلك،  كلِّ  من  أقوله  أن  أودُّ  ما 
والمسلمين خطورة ما كان، لكي ال نتورَّط في مثله. المنطقة 
اليوم، تشتعل على أوار نار طائفية خطيرة، تغذيها أنظمة 
وسياسات سوداء، يخيطون عتمتها في دوائر استخباراتية، 
الذين  ومريديه،  الغرب  في  أنها  سوى  أين،  أبوابها  نعلم  ال 
بين  طائفية،  حرب  هي  منفعتهم  أن  مرة،  غير  في  صرَّحوا 
نة في الشرق األوسط. هم يريدون لهويتنا أن  الشيعة والسُّ
تنفرط كما انفرطت هوية األمم السابقة، فال تقوم لنا قائمة.

أرضنا،  على  الحرب  مادامت  شيئاً  يخشوا  لن  أعداؤنا 
وموازنتها  ثرواتنا،  من  ووقودها  أبنائنا،  من  والضحايا 
الصراع.  ذلك  ثمرة  قطاف  منتظرون  هم  ليبقوا  أموالنا،  من 
األثمان،  بأبخس  الشرق،  مسيحيي  باع  المسيحي،  الغرب 
رون  ُيهجَّ كيف  ورآهم  ذاتها،  العقيدة  في  إليه  ينتمون  وهم 
وُيقتلون في العراق وسورية، من دون أن يقول أكثر من أنه 

صلى من أجلهم.
أيها العرب... هذه أرضكم، وناسها أبناؤكم. ال تقعوا فيما 
لكره  يدفعكم  ما  داخلكم  من  امسحوا  األقدمون.  فيه  َوَقَع 
أخوتكم، الذين يبتغون الهدف ذاته الذي لديكم. ارجعوا إلى 

بشر  أنكم  ستجدون  منبتكم،  أصل 
قبل كل شيء، حتى جاءكم النداء »َيا 
أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم مِْن َذَكٍر َوأُْنَثى 
لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوباً  َوَجَعْلَناُكْم 
َ َعلِيٌم  ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ اللَّ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

َخبِيٌر« )الحجرات: 13(.

mohd.abdulla@alwasatnews.com

هل مازال للطائفية من حظ في ربيعنا العربي؟

kassim.hussain@alwasatnews.com

حقوقيون عرب وبحرينيون
حقوقيٌة  حركٌة  العربي  الربيع  في  برزت  كما   [
عربيٌة ناشطٌة، لعبت دوراً كبيراً في الحراك السياسي، 
منذ  البحرين  الذي شهدته  الحراك  في  آخر  برعٌم  برز 

فبراير 2011.
عالمي  وتعاطف  بدعم  حظيت  الحقوقية  الحركة 
أعالها  عالمية،  جوائز  على  بعضهم  فحصل  واسع، 
للشابة   2011 العام  ُمنحت  التي  للسالم  نوبل  جائزة 
الجائزة(،  حاز  من  أصغر  )وهي  كرمان  توكل  اليمنية 
اشتهرت  كاتبة وشاعرة وناشطة حقوقية، حيث  وهي 
بدفاعها عن حقوق المرأة، وهي عضو بالشبكة اليمنية 

لحقوق اإلنسان، ومنظمة الشفافية الدولية.
هذا  عن  مفصولًة  ليست  العربية  الحقوق  حركة 
مع  الحال  كان  كما  يتيمًة  تعد  ولم  العالمي،  المحيط 
وكان  الحقوقي  بالنشاط  اشتغل  الذي  السابق  الجيل 
للعمل،  طريقه  شّق  الجيل  فهذا  التأسيس.  فضل  له 
سياسية  وتطورات  كبيرة،  إعالمية  إمكانات  ترفده 
التي  واالنتهاكات  واألحداث  الوقائع  من  بالمزيد  تضخ 

تضاعفت مع الربيع العربي.
خالل  دوراً  المؤسس  الجيل  أدى  البحرين،  في 
السنوات الماضية، في االجتماعات والمؤتمرات وتوثيق 
إقناع  في  محاوالته  كل  وفشلت  السنوية،  التقارير 
الدولة بتبني شكل مخّفف من العدالة االنتقالية، لتجاوز 
سنوات الجمر من السبعينيات حتى التسعينيات. وحين 
بدأ حراك فبراير كان الجيل المؤسس وصل إلى مرحلة 
كمال  )سلمان  كبيرة  جهود  من  بذل  بعدما  التقاعد 
الدين، عبدالنبي العكري، سبيكة النجار، عيسى الغايب... 
تغّيرت  وبعضهم  بالعمل  استمر  بعضهم  وآخرون 
إلى  تعّرضت  البحرينية«  »الجمعية  وكانت  السبل(.  به 
الشعواء  اإلعالمية  والحرب  الطويل  الحصار  من  حالةٍ 
في  وتشويهها  إضعافها  أجل  من  ألعوام،  المتواصلة 
أعين الرأي العام، وزاد عليها »مركز البحرين« بالحّل.

بدماء  الجديد  الحراك  دفع  البحرينية،  التجربة  في 
الشباب،  الحقوقيين  من  بعضهم  للعمل،  جديدة 
ضحايا  من  وبعضهم  ومحاميات،  محامون  وبعضهم 
االنتهاكات الجديدة، من األطباء والمثقفين والصحافيين 
من  التعسفية  اإلجراءات  طالتهم  الذين  واألكاديميين 
بسبب  العمل،  من  وفصل  وتعذيب  وسجن  اعتقال 
مشاركةٍ في مسيرة سلمية أو اعتصام أو توقيع على 

بيان، وما تلتها من مالحقات أمنية وإجراءات قاسية.
وكما صعدت الحركة الحقوقية العربية العام 2011، 
الحقوقية  الحركة  بروز  البحرينية  الساحة  شهدت 
المجتمع  من  كبيٍر  بتعاطٍف  وحظيت  البحرين،  في 
حقوق  منظمات  لدى  عاليًة  صدقيًة  وحازت  الدولي، 
ومعلوماتها  تقاريرها  به  تتمّتع  لما  الدولية،  اإلنسان 
والصورة.  بالصوت  وتوثيٍق  وصدٍق  رصدٍ  دقة  من 
عالمية  جوائز  الجدد  الحقوقيين  من  عدٌد  نال  وهكذا 
تقديراً لجهودهم التي ينظر إليها في الدول الديمقراطية 
والنضال  المدنية،  الحقوق  لحركة  امتداداً  باعتبارها 
اإلنساني السلمي من أجل عالٍم خاٍل من الظلم والتمييز 

وإرساء حقوق اإلنسان.
الحركة الحقوقية في البحرين شهدت صعوداً كبيراً 
موازاة  في   - األخرى  العربية  الدول  في  كنظيرتها   -
واقع  إلى  انتهت  ولكنها  الشعبي،  السياسي  الحراك 
النسخ المصرية والتونسية واليمنية  انتهت  أشد، بينما 
اسمين  فأبرز  االستقرار واألمان.  أفضل من  إلى حال 
ونبيل  الخواجة  )عبدالهادي  الحقوقيين  الناشطين  من 
رجب( يقضيان عقوبًة بالسجن، بينما يتعرض آخرون، 
إلى مالحقاٍت قضائيةٍ، ويخضعون لفتراٍت مختلفةٍ من 
االحتجاز في السجن تمتد إلى أسابيع، وتوّجه لهم تهٌم 
بالتجمهر أو التواجد في أماكن المسيرات والتجمعات، 
قرية  دخول  الذي حاول  المحافظة  ليوسف  كما حدث 

في  حصارها  أثناء  العكر 
ما  وه��و  الماضي.  نوفمبر 
بينما  عقابًا،  البعض  يعتبره 
فيما  تحديًا،  السلطة  تعتبره 
صلب  من  الحقوقيون  يعتبره 

عملهم في الرصد والتوثيق.

ألمسنيه يا عطية
] ما أكثر الكلمات واألحاديث والجمل والكلمات الرّنانة من 
والوزارات  الشئون  مختلف  عن  يتحدثون  وهم  المسئولين، 

واالختصاصات واألخالقيات والروحيات.
 – االجتماعيون  والمسئولون  السياسيون  المسئولون 
علماء  خطباء   – الدينيون  والمسئولون   – مثقفون  وجهاء 
كلمات وتوجيهات وخطب ووعود، ال  لهم جميعاً   – موجهون 
تجد لها واقعاً قائماً حقيقياً بمقدار ما لها من صخب وصوت 

مضخم.
األربعين،  زيارة  من  للتو  عاد  لي  صديق  زيارة  في  كنت 
يكّرر ليس  )ع(، وكان  الحسين  باإلمام  ومتعلقاً  وكان متأثراً 
من يحيي المناسبة هنا كمن يقترب من كربالء، وليس كمن 
شعور  فهناك  الضريح،  إلى  يصل  كمن  وليس  القبة،  يرى 

مختلف تماماً.
وسرح  عليه،  الزيارة  أثر  في  أفكر  وأنا  عنده  من  خرجت 
بي خيالي في تاريخ الواقعة في أول زيارة األربعين، حيث 
وكان  األنصاري،  عبدالل  بن  جابر  الجليل  الصحابي  وصل 
النهر  في  اغتسل  أن  وبعد  العوفي،  عطية  ومعه  ضريراً، 
وصله  وحين  القبر،  إلى  يأخذه  أن  عطية  من  طلب  وتطّيب، 
قال له يا عطية ألمِْسنِيه )ضع يدي على القبر(، فلما ألمسه 

إياه خّر مغشياً عليه.
القضايا  في  حتى  المحسوسة  األمور  أثر  في  أفّكر  كنت 

الدينية والمعنوية، التي ال يشترط فيها الحضور، ألن اإليمان 
أي  مع  الداخلي  اإليمان  تمازج  فإن  ذلك  ومع  قلبي،  بها 
محسوس وملموس خارجي له يكون ذا أثر كبير، ولعل في 
قوله تعالى: »َوإِذ قال إِبراهيُم رِبّ أَِرنِي َكيف ُتْحيِي الموَتى 
َقال أََوَلْم ُتْؤمِن قال بَلى وَلكِن لَِيْطَمئَِنّ َقْلبِي« )البقرة: 260(، 

إشارة إلى ذلك.
كل الخطب والكلمات والتوجيهات واالنتصارات الوهمية ال 
تعطي أثرها في الخارج ما لم تتحّول إلى ملموس ومحسوس، 
والكون  التجسد  طبيعتها  من  التي  األمور  في  وخصوصاً 
ملموسًة محسوسة.  أعيانها مشخصًة  الخارج، وحضور  في 
وحين يتحدث السياسيون الرسميون عن األوضاع المستتبة 
واألمن المتفشي، والراحة النفسية لمواطنيهم المساكين، فال 

نطالب أحداً منهم سوى بألمسنيه يا عطية.
عن  العربية  بالدنا  في  والهراء  الثرثرة  نسمع  وحين 
حقوق اإلنسان، وتمتعه بكل ما يتمتع به المواطن في أرقى 
والمكرور  المتواصل  الحديث  هذا  حقوق،  من  العالم  دول 
الذي يوصل أحياناً إلى حد االشمئزاز، فإن كل ما نطلبه هو 

ألمسنيه يا عطية.
في  قمة  المتدّينون،  أو  الدينيون  ما  أدراك  وما  الدينيون 
الوعظ واإلرشاد والتوجيه والتقوى والسمو الروحي، ولكن 
حين يختلفون أو تتضارب مصالحهم وتوجهاتهم، أو آراؤهم 

في أية مسألة من المسائل، فسترى نفسك مضطراً للصراخ  
في وجوههم ألمسنيه يا عطية.

األخالق،  عن  الصنف  هذا  أبناء  نحن  أحدنا  يتحّدث  حين 
ممن وصلوا  وذاك  العالم  هذا  عن  وذكريات  بقصص  ونأتي 
الطريق وال نحيد  أننا على هذا  للناس  ُنخّيل  الحق،  دار  إلى 
من  شيئاً  يلمسهم  أن  عطية  على  يصعب  ولكن  أبداً،  عنه 

أخالقنا، إال من نفر قليل ممن رحم ربك.
أحاديث  واسمع  المذهلة،  المليارية  دولنا  لموازنات  تعال 
المسئولين الرسميين من دون استثناء حولها، لكن أكثر من 
منها سوى  يلمسوا  أن  يمكنهم  ال  مواطن  )عطية(  مليون  كذا 
مئوية  وأعداد  اإليجارات،  وغالء  األسعار،  وزيادة  التضخم، 

مرتفعة ال تجد مسكناً وال مأوى تملكه.
عطية سيتعب ويجهد ولن يجد في البنية التحتية ما يقّدمه 
للناس، فالصحة والتعليم والوزارات الخدمية أو التخطيطية، 
الوفير الذي يمكن لعطية أن  كلها في حال يرثى لها، الشيء 
يتلمس الكثير منه، وأن يلمسه للناس هو الفساد المتفشي، 

بسوء  سدى  تذهب  التي  والموازنات 
ال  لوجهات  وتوجيهها  استخدامها، 
وما  بصلة،  والعباد  البالد  إلى  تمت 
على عطية سوى الحصول على أرقام 

الحسابات الخاصة.

رجل دين سعودي

قمت  التي  الجولة  تلك  مقررة  تكن  لم   [
قرى  في  الموجودة  األثرية  المواقع  لبعض  بها 
انتظار  ساعة  أقضي  أن  علّي  كان  إذ  الشمالية 
ألمر طارئ، قررت أن استثمرها في التجول في 

هذه القرى التي ال أعرف معالمها ومميزاتها.
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§سيدني - أ ف ب
 )2013 الثاني  )6 يناير/ كانون  ] أعلنت الشرطة االسترالية أمس األحد 
أن مئة شخص فقدوا االحد في جزيرة تسمانيا جنوب أستراليا حيث أجبرت 
حرائق إحراج آالف السكان على الفرار وأدت إلى تدمير نحو سبعين منزل.

مئة  نحو  أن  تيليارد  سكوت  بالنيابة  تسمانيا  شرطة  مفوض  وصرح 
تمتد بسرعة في جنوب  التي  الحرائق  اندالع  شخص ما زالوا مفقودين منذ 

هذه الوالية في أستراليا.
وقال »هذا ال يعني أن هؤالء األشخاص تأذوا، لكن ال يمكننا استبعاد ذلك 

قبل أن نتمكن من االتصال بهم«.
وأضاف »علينا أن نتوقع حقيقة أننا قد نعثر على قتيل أو أكثر«.

شرق  كلم   55 بعد  على  دونالي  بلدة  في  منزل  كل  في  الشرطة  وتبحث 
هوبارت )جنوب شرق(، في محاولة للعثور على األشخاص المفقودين الذين 

قد يكونوا لجأوا إلى أقرباء أو جيران.
البلدة بما في ذلك  ودمر نحو سبعين منزاًل والشارع الرئيسي بأكمله في 
مدرسة البلدة التي تحولت إلى أنقاض واألشجار التي »انجرفت بسبب الحر«، 

كما قال شهود عيان.

فقدان 100 شخص في حرائق أحراج في أستراليا

السجن لخمسة من »القاعدة« في 
اليمن بتهمة استهداف عسكريين

يناير/   6( األحد  أمس  يمنية  محكمة  حكمت   [
من  عناصر  خمسة  على   )2013 الثاني  كانون 
تنظيم »القاعدة« بالسجن بين أربع وعشر سنوات 
أمنية  وشخصيات  مقار  الستهداف  التخطيط  بتهمة 
اليمنية  األنباء  وكالة  أفادت  بحسبما  وعسكرية، 

الرسمية.
االبتدائية  الجزائية  المحكمة  أن  الوكالة  وذكرت 
حكمت  صنعاء  العاصمة  أمانة  في  المتخصصة 
خمسة  بحق  سنوات  عشر  إلى  أربع  من  »بالسجن 
مدانين باالشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال 
حكومية  ومنشآت  مصالح  تستهدف  إجرامية 
وقيادات عسكرية في عدد من المناطق«. كما حكمت 
المحكمة ذاتها على ستة متهمين آخرين في القضية 
نفسها باالكتفاء بفترة السجن التي أمضوها واإلفراج 

عنهم.

برلمان موريتانيا يجيز قانونًا يعتبر 
االنقالبات جرائم ضد أمن الدولة

الموريتاني أمس األول )السبت(  البرلمان  ] صوت 
الحكومة  قدمته  قانون  مشروع  على  علنية  جلسة  في 

يصنف االنقالبات العسكرية كجرائم ضد أمن الدولة.
بالتصويت مشاريع قوانين  النواب وأجازوا  وناقش 
بالتقادم  تسقط  وال  ال��رق  ممارسة  جرائم  تعاقب 
والتعذيب بوصفها جرائم ضد اإلنسانية، والثاني بعقاب 
السلطة  تغيير  أشكال  من  وغيرها  االنقالبات  جرائم 

المنافي للدستور بصفتها جرائم ضد أمن الدولة.
يماثلها  وما  والتعذيب  االسترقاق  جرائم  وتعاقب 
كجرائم ضد اإلنسانية وتحدد طبيعة العقوبات الجنائية 
إلى غير ذلك من عقوبات  المناسبة من سجن وغرامة 
تعاقب  بينما  المدنية  الحقوق  من  كالحرمان  تكميلية 
المنافي  السلطة  تغيير  أشكال  من  وغيرها  االنقالبات 

للدستور باعتبارها جرائم ال تقبل التقادم.
بالحبس  جنائية  عقوبات  على  القانون  هذا  ونص   

والغرامات وعقوبات مكملة كمنع الحقوق المدنية. 

السودان و»الجنوب« يتفقان على إقامة 

منطقة منزوعة السالح على الحدود
§الخرطوم - د ب أ

وجنوب  ــودان  ــس ال رئيسا  اتفق   [
إقامة  على  )السبت(  األول  أمس  السودان 
منطقة منزوعة السالح على الحدود ووضع 
القضايا  بشأن  اتفاقات  لتنفيذ  زمني  إطار 
الرئيسية بين البلدين، في أعقاب مباحثاتهما 
العاصمة  في  مغلقة  أبواب  خلف  التي جرت 

اإلثيوبية.
وكانت قضايا األمن والنفط والحدود بين 
القضايا التي ناقشها رئيس جنوب السودان 
في  البشير  عمر  السودان  ورئيس  سلفاكير 

أديس أبابا مع وساطة االتحاد اإلفريقي.
ورئيس  اإلفريقي  االتحاد  وسيط  وقال 
إن  مبيكي  ثابو  السابق،  إفريقيا  جنوب 
في  الشروع  ضرورة  على  اتفقا  الجانبين 
تنفيذ االتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة 

سبتمبر/ أيلول الماضي »بدون شروط«.
وأشار مبيكي إلى أنه مطمئن تماماً بشأن 

عليه  اتفق  ما  تنفيذ  في  الرئيسين  جدية 
بين  المشتركة  السياسية  اآللية  أن  مؤكداً 
في  الجاري  يناير   13 في  ستجتمع  البلدين 

أديس أبابا الكمال الترتيبات األمنية .
االجتماع  هذا  يضمن  أن  »يجب  وأضاف 
منطقة  إلقامة  الالزمة  القرارات  كافة  اتخاذ 

آمنة منزوعة السالح على الحدود«.
الرئيس  مستشار  ــد  أك جانبه،  مــن 
وزير  السابق  السياسة  للشئون  السوداني 
أن  إسماعيل  عثمان  مصطفى  االستثمار 
من  ينقذها  لن  األخيرة  أبابا  أديس  اتفاقية 
وليس   ، األمني  بالحل  االلتزام  إال  الفشل 
تصريحات  في  البترول.وشدد  استئناف 
لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية نشرتها 
أمس على ضرورة »طي ملف أبيي في اإلطار 
السوداني أو األفريقي على األكثر« ، مبيناً أن 
هناك اتجاها لتحويل الملف من مجلس األمن 

للقمة األفريقية المقبلة.

الرئيس السوداني يحضر اجتماعًا في أديس أبابا

 مرسي يرأس اجتماعًا 
للحكومة بعد تعديل وزاري

§القاهرة - رويترز
األوسط  الشرق  أنباء  وكالة  ذكرت   [
رأس  مرسي  محمد  المصري،  الرئيس  أن 
 )2013 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس 
شمل  الذي  تعديلها  بعد  للحكومة  اجتماعاً 
عشرة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والمالية. 
لجماعة  ينتمي  الــذي  الرئيس  وعــدل 
اشتباكات  بعد  الحكومة  المسلمين  اإلخوان 
ومدن  القاهرة  في  ومعارضيه  مؤيديه  بين 
 11 فيها  قتل  الماضية  األسابيع  في  أخرى 
لجماعة  مقار  في  حرائق  وأشعلت  شخصاً 

اإلخوان بينها المقر الرئيسي بالقاهرة.
استئناف  قبل  التعديل  مرسي  وأجرى   
الدولي  النقد  صندوق  مع  مهمة  محادثات 
للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دوالر 
يمكن أن يدفع مستثمرين للعمل في اقتصاد 
البالد الذي يتراجع وسط اضطراب سياسي 
تال إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 

انتفاضة شعبية مطلع العام 2011. 
»سبل  بحث  االجتماع  أن  وأضافت   
في  للمواطنين  المقدمة  بالخدمات  االرتقاء 
جميع المجاالت«. وعقد االجتماع بعد أن أدى 
الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام مرسي. 
محمد  اللواء  هو  الجديد  الداخلية  ووزير 
الذي كان رئيساً لمصلحة السجون  إبراهيم 
التابعة للوزارة وشغل منصب وزير المالية 
مصادر  قالت  الذي  حجازي  السيد  المرسي 
في  متخصص  إنــه  ــوان  اإلخ جماعة  في 

االقتصاد اإلسالمي. 
بعد  قوله  حجازي  عن  الوكالة  ونقلت 
تام  استعداد  »على  إنه  قنديل  مع  اجتماع 
النقد  صندوق  مع  المشاورات  الستكمال 
الدولة  وزراء  التعديل  وشمل  الدولي«. 
المجالس  لشئون  والدولة  المحلية  للتنمية 
النيابية والكهرباء والطاقة والطيران المدني 
والتموين  البيئة  لشئون  والدولة  والنقل 

واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الدفاع يهدد بأن الجيش »سيقول كلمته« إذا أراد البعض طعن البالد

 المقاطعة تفشل جلسة طارئة للبرلمان العراقي وتحولها لـ »تشاورية«
§بغداد - أ ف ب، د ب أ

العراقي  النواب  مجلس  اكتفى   [
الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس 
لبحث  تشاورية  جلسة  بعقد   )2013
األزمة الناتجة عن التظاهرات األخيرة، 
بسبب عدم اكتمال النصاب الضروري 
مقاطعتها  إثر  على  طارئة  جلسة  لعقد 
باستثناء  الحاكم  التحالف  قبل  من 

التيار الصدري.
لدعوة  تلبية  الجلسة  انعقاد  وجاء 
النجيفي  أسامة  المجلس  رئيس  من 
في  المتظاهرين  آالف  مطالب  لبحث 
عدد من المحافظات بإقرار قانون العفو 
العام وإلغاء قانون اإلرهاب، األمر الذي 
ومعها  المالكي  نوري  حكومة  ترفضه 
االئتالف  في  المنضوية  الكتل  معظم 

الحاكم.
صوالغ  جبر  باقر  النائب  ــال  وق
التي   - »المواطن«  كتلة  في  القيادي 
في   - الجلسة  مقاطعة  إلى  انضمت 
انعقاد  خالل  عقده  صحافي  مؤتمر 
بأن  يقبل  أحد  »ال  التشاورية:  الجلسة 
بدماء  أيديهم  تلطخت  من  يطلق سراح 
الصدري  »التيار  أن  العراقيين«، مؤكداً 

يؤيدنا في ذلك«.
وحتى الكتلة الصدرية التي شاركت 
أبرز  رفضت  التشاور  جلسة  في 
غير  واعتبرتها  المتظاهرين  مطالب 
األعرجي  بهاء  النائب  وقال  دستورية. 
من التيار الصدري في مؤتمر صحافي 
بعض  في  تحدث  التي  »التظاهرات  إن 
أزمة وإنما  العراقية ليست  المحافظات 
منذ  العراق  بها  مر  ألزمات  نتاج  هي 
االحتالل وحتى الساعة«. وأضاف »لكن 
يمكن  ال  المتظاهرين  مطالب  بعض 
الدستور«،  مع  تتعارض  ألنها  تنفيذها 
رفع  الممكن  »غير  من  أنه  إلى  مشيراً 
قانون  كذلك  البعث  اجتثاث  قانون 

اإلرهاب، لكننا مع التعديل«.
ــوزراء  ال رئيس  قال  األثناء،  في 

عيد  بمناسبة  المالكي  نوري  العراقي، 
في  الطائفية  التوترات  إن  الجيش 
المنطقة ألقت بظاللها على بالده، داعياً 
التدخل  رفض  إلى  السياسية  القوى 
من  الداخلية  المشاكل  وحل  الخارجي 

خالل »حوار أخوي«.
كبار  أمام  كلمته  في  المالكي  وقال 
اإلقليمي  التنافس  إن  الجيش  قيادات 
واالستقطاب الموجود في المنطقة وما 
يلقي  أخذ  طائفي  توتر  من  بنا  يحيط 

بظالله الثقيلة على العراق«.
تقاتل  ال  قواتنا  »أصبحت  وأضاف 
معزولة  إجرامية  أو  إرهابية  جماعات 
بتيارات  مدعومة  جماعات  تقاتل  إنما 
بها  تعج  خطيرة  تكفيرية  فكرية 
»نجاة  إن  المالكي  وتابع  المنطقة«. 
هذه  عن  أنفسنا  بعزل  تكمن  العراق 

التيارات التي تعصف بالمنقطة، وليس 
في محاولة االستعانة بها من طرف ضد 
آخر« مؤكداً أن »االستقواء بهذا الطرف 
اإلقليمي أو ذاك، إلضعاف طرف عراقي 
أبواب  يفتح  خطيراً،  عماًل  يعد  داخلي، 

الشر علينا«.
ال  »الدول  إن  الوزراء  رئيس  وقال 
عن  تبحث  وال  مصالحنا  عن  تبحث 
بقدر  المذهب  أو  القومية  تلك  مصالح 
مستعدة  وهي  مصالحها  عن  تبحث  ما 
هذا  في  نفسها  تضع  جماعة  أي  لدعم 

السياق«.
واألصــدقــاء  الــجــوار  دول  ــا  ودع
للتعامل مع العراق وفق سياقين »األول 
احترام الشأن الداخلي وعدم دس األنف 
جو  إشاعة  عن  االبتعاد  والثاني  فيه، 
سيصيب  ارتدادي  عمل  ألنه  اإلرهاب 

في  بالده  أن  المالكي  واعتبر  بلدانهم«. 
لصالح  العمل  حال  في  خطير  منعطف 
مؤكداً  ذاك،  أو  اإلقليمي  الطرف  هذا 
حلها  »يمكن  المشاكل  »جميع  أن  على 

بالحوار األخوي واالنفتاح«.
المالكي  انتقد  ــرى،  أخ جهة  من 
في  الجيش،  تجهيز  في  معارضيه 
الروسي  التسليح  صفقة  إلى  إشارة 
التي أثيرت حولها شبهات فساد. وقال 
الجيوش  تجهيز  على  ينفق  »ما  إن 
منطقتنا  في  وتطويرها  وتدريبها 
في  يحصل  ما  مع  مقارنته  يمكن  ال 

العراق«.
أنفقت  الــدول  »إحــدى  إن  وأضــاف 
مليارات  عشرات  الماضي  العام  في 
المسلحة،  قواتها  لتطوير  الــدوالرات 
تخصيص  نقرر  حينما  األسف  ومع 

ترتفع  الجيش،  لتجهيز  محدود  مبلغ 
األصوات المعارضة«.

ال  الذي  »الوقت  في  أنه  على  وشدد 
التسلح  سباق  في  ننخرط  أن  نريد 
ضرورة  إلى  ــارة  اإلش من  البد   )...(
بنائها  العسكرية وعملية  القوات  إبعاد 
السياسية  المنافسات  عن  وتجهيزها 
والتجاذبات الحزبية والقوى المختلفة«.
بالوكالة  الدفاع  من جهته، دعا وزير 
سعدون الدليمي الجيش إلى ضرب من 

يحاول إثارة الفتنة في البالد.
مهام  جيداً  أدرك  »نعم  الدليمي  وقال 
الديمقراطية،  األنظمة  في  الجيوش 
الن  صعبة،  بل  سهلة،  ليست  إنها 
تخمد  تريد  حينما  األمنية  اإلجــراءات 
سيكون  الشغب،  ــاالت  ح من  حالة 
معروف«.  والسبب  معوق  ألف  هناك 

يكون  عندما  أوصيكم  »لكن  وأضاف 
وتفتيت  العراق  وحدة  طعن  الهدف 
فواجبكم  الفتنة  نار  وإشعال  قوته 
كلمتكم  تقولوا  أن  والوطني  الشرعي 
تحت أي ذريعة وتحت أي يافطة«. وأكد 
الدليمي أن »هناك من يريد أن يستخدم 
الدستور لمصالحه الخاصة، ويستخدم 
ومدخل  هش  كمنهج  الديمقراطية 
لكن  البلد،  هذا  على  ضعيف  شيطاني 

نحن العسكر سنقول كلمتنا«.
عسكري  استعراض  يجر  ــم  ول
بمناسبة عيد الجيش هذا العام لتزامنه 
مع انتهاء مراسم ذكرى أربعينية اإلمام 
العسكرية  والتحشيدات  الحسين)ع(، 
المناطق  في  التماس  خطوط  على 
واقتصر  كركوك،  قرب  عليها  المتنازع 
بحضور  مصغرة  احتفالية  على 

القيادات األمنية.
إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان العراقي، 
مناقشة  إلى  أمس  النجيفي  أسامة 
مطالبها  وتصنيف  المظاهرات  أسباب 
األزمة.  هذه  إلنهاء  بقرارات  للخروج 
جاء ذلك خالل ترأسه اجتماعاً لرؤساء 
التحالف  و  العراقية  كتل  وممثلي 
و  المواطن  و  وألحرار  الكوردستاني 
و«العراقية«  الكوردستانية  التغيير 
الحرة واالتحاد اإلسالمي الكوردستاني 
والحركة اإليزيدية لإلصالح و الصابئة 
صباح  المستقل  والنائب  الرافدين  و 
الساعدي لمناقشة بنود ورقة المطالب 

التي تقدم بها المتظاهرون.
وتضمنت هذه المطالب إقرار قانوني 
العفو العام والمحكمة االتحادية وإلغاء 
والمساءلة  االرهاب  مكافحة  قانوني 
في  الــتــوازن  ومــوضــوع  والعدالة 
قيادات  وإلغاء  الدولة  مؤسسات 
واألجهزة  المحافظات  في  العمليات 
المدن  من  الجيش  وسحب  األمنية 
المدن  من  الخرسانية  الحواجز  ورفع 

والشوارع العامة.

والد ضحية االغتصاب في الهند يريد إعالن اسمها
يريد  إنه  دولياً  اغتصابها وتعذيبها بوحشية غضباً  أثار  التي  الهندية  الفتاة  والد  قال   [

إعالن اسمها حتى يمكن أن تكون مصدر إلهام لضحايا االعتداءات الجنسية األخريات. 
 وقال والدها لصحيفة »صنداي بيبول« البريطانية »نريد أن يعرف العالم اسمها الحقيقي. 
اسمها  عن  الكشف  بها.  فخور  إنني  نفسها،  تحمي  وهي  ماتت  لقد  إثماً  تقترف  لم  »ابنتي 
سيعطي الشجاعة للنساء األخريات الالئي ينجون من هذه الهجمات. سيستمدون القوة من 
ابنتي«. وذكرت الصحيفة اسم الوالد وابنته قائلة إن الوالد سمح لها بذلك ولكنها أضافت إنها 
لن تنشر صورة للفتاة بناًء على طلب عائلتها. وكان األب قد دعا بالفعل إلى اصدار قانون 
جديد بشأن الجرائم الجنسية يطلق عليه اسم ابنته تكريماً لها. واختارت »رويترز« عدم نشر 
لخمسة  ووجهت  ذلك.  فعل  اإلعالم  على وسائل  الهندية حظرت  السلطات  ألن  الضحية  اسم 

رجال اتهامات باغتصاب وقتل الفتاة وسيمثلون أمام محكمة بنيودلهي اليوم )اإلثنين(.

منظر عام من تظاهرة خرجت الجمعة الماضي للمطالبة بإلغاء قانوني اجتثاث البعث واإلرهاب في تكريت
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قوات هندية تغير على موقع 
عسكري وتقتل جنديًا باكستانيًا

قوات  أن  الباكستاني  الجيش  أعلن   [
عسكري  موقع  على  أغ��ارت  هندية 
كانون  يناير/   6( األحد  أمس  باكستاني 
وأصابت  جنديًا  وقتلت   )2013 الثاني 
آخر في حادث يمكن أن يزيد من التوتر 
من  فترة  بعد  النوويين  البلدين  بين 
الجيش  باسم  متحدث  وقال  التقارب. 
الباكستاني إن الجيش صد الهجوم على 
وتبادل  كشمير.  في  باترا  سوان  نقطة 
خط  عبر  ذلك  بعد  النار  إطالق  الجانبان 
في  دوليًا  به  معترف  خط  وهو  المراقبة 
تحرسه  عليها  المتنازع  كشمير  منطقة 
الفور  على  يتسن  ولم  البلدين.  من  قوات 
االتصال بوزارة الدفاع الهندية للتعقيب. 

 من جانب آخر، أدى إطالق صواريخ 
من  أميركية  طائرات  من  )األحد(  أمس 
دون طيار على مخابئ لطالبان في شمال 
الحدود  من  مقربة  على  باكستان  غرب 
على  مقاتلين  ثمانية  مقتل  إلى  األفغانية 

األقل، بحسب مسئولين أمنيين.
قرية  استهدف  بالصواريخ  والهجوم 

على  وزيرستان  جنوب  في  غار  بابار 
الذي  القبلي  اإلقليم  األفغانية،  الحدود 
يعتبر معقاًل لطالبان ومجموعات مرتبطة 

»القاعدة«. بتنظيم 
ل�  ميرانشاه  في  أمني  مسئول  وقال 
األميركية  »الطائرات  إن  برس«  »فرانس 
من دون طيار أطلقت عدة صواريخ على 
مخبأين. قتل ثمانية أشخاص على األقل 

وأصيب عدد آخر بجروح«.
من  أعضاء  »هناك  المسئول  وأضاف 
القتلى.  بين  الباكستانية  طالبان  حركة 
لكن  اآلخرين،  هويات  من  التأكد  نحاول 
الجثث أحرقت بشكل كبير«، موضحًا أن 

عدد القتلى قد يرتفع.
االستخبارات  في  مسئولون  وأعلن 
تفيد  معلومات  تلقوا  أنهم  ميرانشاه  في 
نحو  إطالق  بعد  شخصًا   12 مقتل  عن 
دون  من  طائرات  من  صواريخ  عشرة 
غار،  بابار  في  مالجئ  ثالثة  على  طيار 
هذه  يؤكدوا  لم  آخرين  مسئولين  لكن 

الحصيلة.

مجلس الشورى اإليراني يدعو
ن الشرطة الكويتية تفرق تظاهرة للمعارضة وتعتقل نائبًا سابقًاإلى تحرك قضائي بعد وفاة مدوِّ

الحكم على مغرد كويتي شاب بتهمة إهانة األمير

] دعا مجلس الشورى 
 6( األحد  أمس  اإليراني 
الثاني  كانون  يناير/ 
»تحرك  ــى  إل  )2013
من  عدد  بحق  قضائي« 
المسئولين  الشرطيين 
ستار  المدون  وفاة  عن 
بهشتي في االعتقال، على 
ما أفاد تقرير رسمي يؤكد 
عن  ناجمة  الوفاة  تلك  أن 
في  وجــاء  عنف.  أعمال 
خالل  تلي  الذي  التقرير 
النواب  ــام  أم الجلسة 
أن  الضروري  »من  أنه 
تتحرك الهيئات المختصة 
ضد  القضاء  وخصوصاً 
تلك الحوادث الخطيرة )...( 
وتحديد المسئولين عنها 
قضائية  إجراءات  واتخاذ 

بحقهم«.

تقرير  ـــــح  وأوض
سبعة  أن  البرلمان 
»شرطة  مــن  عناصر 
اإلنترنت« مالحقون ألنهم 
المتهم  مع  »تصرفوا 
للقانون  مخالفة  بطريقة 
اإلسالمية« وأن  والقواعد 
االعتقال  قيد  منهم  ثالثة 

حالياً.
أن  التقرير  ـــاد  وأف
الذي  األساسي  »السبب 
)بهشتي(  وفاة  إلى  أدى 
ناجمة  صدمة  تكون  قد 
عن ضربات على األجزاء 
إذا  الجسد،  من  الحساسة 
ضغوط  أو  ذلــك،  تبين 

نفسية«. 
ودعا المجلس أيضاً إلى 
األشخاص  كل  يودع  أن 
الذين تعتقلهم الشرطة في 

مراكز اعتقال تحت مراقبة 
إدارة السجون وأن تكون 
»مجهزة  المراكز  تلك  كل 
بكاميرات تفادياً لعمليات 
يرتكبها  قد  قانونية  غير 

الشرطيون«.
نفسه،  السياق  وفي   
أن  الشرطة  قائد  أعلن 
وضع  على  تعمل  إيران 
»برنامج معلوماتي ذكي« 
انتقائي  بدخول  يسمح 
لمستخدي  ــب  ــراق وم
مواقع  ــى  إل اإلنترنت 
االجتماعي  التوصال 
المحجوبين اليوم من قبل 

السلطات.
أحمدي  إسماعيل  وقال 
ذكية  »مراقبة  إن  مقدم 
االجتماعية  للشبكات 
أفضل من حجبها بالكامل«.

§الكويت - أ ف ب
مكافحة  شرطة  استخدمت   [
المسيل  الغاز  الكويت  في  الشغب 
ضد  الصوتية  والقنابل  للدموع 
تظاهروا  الذين  المعارضين  مئات 
الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس 
األمة  مجلس  بحل  مطالبين   )2012

الجديد.
العديد  الــشــرطــة  واعتقلت 
النائب  بينهم  المتظاهرين  من 
وطاردت  الشاهين  أسامة  السابق 
المعارضين في أحد األحياء السكنية 
وكتب  الكويتية.  العاصمة  جنوب 
لحقوق  الكويتية  الجمعية  رئيس 
موقع  على  الحميدي  محمد  اإلنسان 
التواصل االجتماعي )تويتر( إن بين 

المعتقلين نساء.
التي  األولى  هي  التظاهرة  وهذه 
تنظم منذ نحو شهر، علماً أن التعبئة 
بأربع  مقارنة  محدودة  كانت  لها 
تظاهرات سابقة شارك فيها عشرات 
اآلالف من أنصار المعارضة منذ 21 

أكتوبر/ تشرين األول الماضي.
ويهيمن النواب الموالون للحكومة 
الذي  الجديد  األمــة  مجلس  على 
كانون  ديسمبر/  أول  في  انُتخب 
مقاطعة  ظل  في  الماضي  األول 
إسالميين  تضم  التي  المعارضة 

وقوميين وليبراليين.
البرلمان  أن  المعارضة  وتعتبر 
خلفية  على  شرعي«  »غير  الجديد 
اعتماده،  تم  الذي  االنتخابي  النظام 
عدة  بطعون  سابقون  نواب  وتقدم 

هذا  في  الدستورية  المحكمة  أمام 
قرارها  المحكمة  تصدر  ولن  الشأن. 
عدة،  أشهر  قبل  الطعون  هذه  في 
مصلحة  في  يصبُّ  قراراً  بأن  علماً 
المعارضة قد يؤدي إلى حل مجلس 

األمة مجدداً.
أمس  كويتية  محكمة  وحكمت 
األحد )6 يناير/ كانون الثاني 2013( 
بالسجن  شاب  معارض  مغرد  على 
عبر  تغريدات  نشر  بتهمة  سنتين 
البالد،  ألمير  مسيئة  »تويتر« 

بحسبما أفاد ناشط حقوقي.
الحميدي  محمد  الناشط  وقال 
المغرد  إن  برس«  »فرانس  لوكالة 

النطق  جلسة  حضر  العنزي  راشد 
قبل  من  مباشرة  وأوقــف  بالحكم 
ونقل  الحكم  صدور  بعد  الشرطة 

إلى السجن المركزي.
يصدر  شخص  أول  هو  والعنزي 
حكم بحقه من بين عشرات المغردين 
المعارضين  والنواب  والناشطين 
تهماً  يواجهون  الذين  السابقين 

مماثلة.
األسابيع  في  المعارضة  ونظمت 
ونشاطات  تظاهرات  عدة  األخيرة 
البالد  أمير  أدخله  لتعديل  مناهضة 
وأجريت  االنتخابات  قانون  إلى 
التشريعية  االنتخابات  بموجبه 

األخيرة في األول من ديسمبر/كانون 
المعارضة.  مقاطعة  ظل  في  األول 
مجدداً  التظاهر  المعارضة  وتنوي 
للمطالبة بحل البرلمان الجديد الذي 

تطعن في شرعيته.
مئتي  أكثر من  أن  الحميدي  وذكر 
ناشط معارض بينهم نواب سابقون 
أبرزها  مختلفة  تهماً  يواجهون 
بحصانة  يتمتع  الذي  األمير  انتقاد 

دستورية من االنتقاد.
أخرى  أحكام  أن تصدر  ويفترض 
آخر  مغرد  بحق  )اإلثنين(  اليوم 
على  السابق  البرلمان  في  وعضو 

أساس تهم مماثلة.

مقتل خمسة مسلحين يشتبه في تورطهم بأعمال عنف في إندونيسيا
§جاكرتا - د ب أ

] ذكرت تقارير إخبارية أمس األحد )6 يناير/ 
اإلندونيسية  الشرطة  أن   )2013 الثاني  كانون 
في  يشتبه  إسالميين  متشددين  خمسة  قتلت 
تنجارا  نوسا  إقليم  في  عنف  بأعمال  تورطهم 
آخرين  اثنين  مقتل  من  يــوم  بعد  الغربية 

ونقل  سوالويسي.  جزيرة  في  بهما  مشتبه 
قائد  عن  اإلخباري  كوم«  دوت  »فيفانيوز  موقع 
»اضطر  قوله:  إيرياوان  محمد  المقاطعة،  شرطة 
الضباط الستخدام القوة بسبب مقاومة المشتبه 
موقعين  في  قتلوا  بهم  المشتبه  أن  وتردد  بهم«. 
أنهما  يعتقد  آخران  شخصان  وكان  منفصلين. 
تبادل إلطالق  قتال في  المسلحين اإلسالميين  من 

مسجد  داخل  اإلندونيسية  الشرطة  مع  النار 
الماضي.  الجمعة  يوم  سوالويسي  بجزيرة 
جزء  الخمسة  بهم  المشتبه  إن  الشرطة  وقالت 
بوسو  في  نفسها  »اإلرهابية«  المجموعة  من 
في  تورطت  والتي  الوسطى،  سوالويسى  في 
في  بالمنطقة  الشرطة  رجال  استهدفت  اغتياالت 

اآلونة األخيرة.

المعارضة: الخطاب يهدف إلى إحباط الحل الدبلوماسي للصراع السوري

األسد يطرح مبادرة إلنهاء األزمة السورية تفضي لحكومة جديدة
§دمشق - د ب أ، رويترز

] طرح الرئيس السوري، بشار األسد أمس األحد )6 يناير/ 
كانون الثاني 2013( »مبادرة« إلنهاء األزمة التي تعيشها بالده 
منذ نحو عامين. وعرض األسد المبادرة، التي تتكون من ثالث 
مراحل، خالل كلمة ألقاها أمس أمام المئات من مسئولي نظامه 

بالعاصمة دمشق.
هتافات  ورددوا  كبيرة  بحفاوة  األسد  الحضور  واستقبل 
بعد  االحتشاد حوله  يا بشار«، وحاولوا  نفديك  بالدم  »بالروح 
انتهائه من الكلمة ولكن األمن انتشر حوله وأخرجه من الجانب 

اآلخر من القاعة وهو يبتسم ويلوح للحضور.
وتتضمن المرحلة األولى من المبادرة التزام »الدول المعنية« 
بوقف تمويل وتسليح المسلحين »بالتوازي مع وقف المسلحين 
إلى  النازحين السوريين  للعمليات اإلرهابية... ما يسهل عودة 
أماكن إقامتهم ... بعد ذلك مباشرة يتم وقف العمليات العسكرية 
من قبل قواتنا المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض 
أمن الوطن أو المواطن أو المنشآت العامة والخاصة ألي اعتداء 
مع إيجاد آلية للتأكد من التزام الجميع بالبند السابق وخاصة 

ضبط الحدود. 
بإجراء  مباشرة  القائمة  الحكومة  تبدأ  ذاته  الوقت  وفي 
اتصاالت مكثفة مع كل أطياف المجتمع السوري إلدارة حوارات 
لعقد مؤتمر حوار وطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في 

سورية من داخل البالد وخارجها«.
إلى  القائمة  الحكومة  تدعو  الثانية،  المرحلة  »وفي  وأضاف: 
عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى ميثاق وطني 
يجرى عرضه الحقاً على االستفتاء الشعبي، ثم تشكل حكومة 
بتنفيذ  السوري وتكلف  المجتمع  فيها مكونات  موسعة تتمثل 
بنود الميثاق الوطني«، كما تتضمن هذه المرحلة إجراء انتخابات 

برلمانية جديدة.
وعقد  جديدة  حكومة  تشكيل  يجرى  الثالثة،  المرحلة  وفي 
مؤتمر عام للمصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن المعتقلين 
بسبب األحداث مع االحتفاظ بالحقوق المدنية ألصحابها، والعمل 
على  والتعويض  اإلعمار  وإعادة  التحتية  البنى  تأهيل  على 

المواطنين المتضررين باألحداث.
وفي تطور الفت، اعترف األسد ببشاعة األوضاع في بالده، 
وقال: »نلتقي اليوم والمعاناة تعم أرض سورية وال تبقى مكاناً 
للفرح في أي زاوية من زوايا الوطن ... فاألمن واألمان غابا عن 
شوارع البالد وأزقتها«، ورأى أن سورية لن تخرج من محنتها 
»إال بتحويل هذه الطاقة إلى حراك وطني شامل ينقذ الوطن من 

براثن هجمة لم نشهد أو نتذكر لها مثيالً في تاريخ هذه المنطقة«.
أن  لهم على  تم تصويره  ما  وقال: »كثيرون سقطوا في فخ 
الصراع هو بين حكم ومعارضة أي صراع على كرسي ومنصب 
الوطن وأعدائه،  بين  السادة هو صراع  أيها  الصراع  وسلطة... 
بين الشعب والقتلة المجرمين، بين المواطن وخبزه ومائه ودفئه 
ومن يحرمه من كل ذلك، بين حالة األمان التي كنا نتغنى بها وبث 
الخوف والذعر في النفوس«. واتهم قوى غربية بنقل اإلرهابيين 
الذين انتشروا في مختلف الدول، بعدما انتهت مهمتهم بتفكيك 
الجهاد،  أرض  إلى  لتحويلها  سورية  إلى  السوفياتي،  االتحاد 
 ... الوقت  بنفس  مزعجين  خصمين  من  يتخلصون  »وبالتالي 
يتخلصون من اإلرهابيين ويضعفون سورية العقدة المزعجة 
بالنسبة للغرب«. وشكر األسد روسيا والصين وإيران لوقوفها 
إلى جانب الشعب السوري في تقرير مصيره واحترامها سيادة 

سورية واستقاللها وحرية قرارها.
األيام  السياسي منذ  الحل  اختارت  السورية  الدولة  أن  وأكد 
عملية  في  بالسير  راغباً  قادراً  شريكاً  تجد  لم  ولكنها  األولى 

سياسية والدخول في عملية حوار على المستوى الوطني.
ورفضت المعارضة السورية مبادرة مقترحة للسالم وقالت 
إنها تهدف إلى إفساد الجهود الدبلوماسية إلنهاء الصراع. وقال 
المتحدث باسم االئتالف الوطني السوري المعارض، وليد البني 
لـ »رويترز« إن األسد بالمبادرة التي اقترحها يريد قطع الطريق 
على التوصل إلى حل سياسي قد ينتج عن االجتماع األميركي 
الروسي القادم مع الوسيط الدولي األخضر اإلبراهيمي وهو ما 

لن تقبل به المعارضة ما لم يرحل هو ونظامه. 
بدورها، قالت مسئولة السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي، 
كاثرين أشتون في بيان أمس إن على الرئيس السوري، بشار 
للصراع  سياسي  حل  إلى  الوصول  أجل  من  يتنحى  أن  األسد 
لن  إنه  فيها  قال  األسد  ألقاها  بعد كلمة  البيان  في بالده. وجاء 
يتفاوض مع القوى التي تحاول اإلطاحة به. وقال متحدث باسم 
جديد  أي  يحمل  الخطاب  كان  إذا  ما  بعناية  »سنبحث  أشتون 
لكننا متمسكون بموقفنا وهو أن على األسد أن يتنحى ويسمح 

بانتقال سياسي«.

نتنياهو: إسرائيل تبني سياجًا 
مكهربًا عند الحدود السورية

§القدس المحتلة - أ ف ب
] أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
ستبني  إسرائيل  أن  )األحد(  أمس  نتنياهو 
مع  حدودها  طول  على  جديداً  أمنيًا  سياجًا 
»الغارات  من  العبرية  الدولة  لحماية  سورية 

واإلرهاب«.
األسبوعي  الوزراء  مجلس  اجتماع  وخالل 
الذي يجرى  المكهرب  السياج  إن  نتنياهو  قال 
تقريبًا. انتهى  قد  الحدود مع مصر  بناؤه عند 

وأضاف حسب بيان من مكتبه »إننا نعتزم 
ضرورية  تغييرات  مع  مماثل  سياج  بناء 
مرتفعات  على  المختلفة  الظروف  بسبب 

الجوالن«.
الجانب اآلخر من  وتابع »إننا نعلم أن على 
السوري  الجيش  تراجع  سورية،  مع  حدودنا 
العالمي حلوا محله«.  الجهاد  وأن عناصر من 
هذه  حماية  علينا  فيجب  »وبالتالي  وأوضح 
الحدود من الغارات واإلرهاب، كما نفعل على 

الحدود مع سيناء«. طول 
األسلحة  »مسألة  عن  نتنياهو  تحدث  كذلك   
مخابراتنا  ننسق  »إننا  وق��ال  الكيميائية« 
ودول  المتحدة  الواليات  مع  ومشاريعنا 
سيناريو  ألي  مستعدين  نكون  كي  أخرى 

محتمل«. وتطور 
إن  برس«  »فرانس  ل�  أمني  مسئول  وقال 
منه  أنجز  والذي  الجوالن  في  الجديد  السياج 
عشرة كلم، سيتبع مسار السياج القديم وبقي 
أن  على  استكمالها  يجب  كلم«  ستين  »نحو 

.2013 تنتهي األشغال خالل 

الرئيس السوري بشار األسد أثناء خطابه في دمشق أمس

قوات األمن الكويتية تعتقل أحد المتظاهرين إثر تفريق تظاهرة أمس
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انتخابات مبكرة في العراق تبدو خيارًا وحيدًا إلنهاء األزمة
 §بغداد - أ ف ب

مبكرة  انتخابات  إلى  اللجوء  خيار  بدا   [
يطفو إلى السطح بشكل متزايد في ظل األزمات 
تظاهرات  يشهد  الذي  العراق  في  المتشابكة 
»ربيع  بـ  نافذ  دين  لرجل  وتوقعات  حاشدة، 
طرفي  على  والعرب  األكــراد  وبقاء  عراقي« 

نقيض.
لمغادرة  األولى  اللحظة  منذ  البالد  ودخلت 
القوات األميركية في العام 2011 في دوامة من 
النزاعات بين األحزاب اإلتنية والدينية أدت إلى 
آذار  قانون رئيسي منذ مارس/  عدم تمرير أي 

في العام 2010.
مبكرة  انتخابات  إجراء  فكرة  أثيرت  واآلن 
األمور  بدأت  أن  بعد  الجمود  لكسر  محاولة  في 

تزداد سوءاً.
جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
بغداد، إحسان الشمري إن »االنتخابات المبكرة 

قد تكون أفضل خيار في الوقت الحالي«.
وازدادت  ــة  األزم تعمقت  »إذا  ــاف  وأض
غاية  في  حالة  إلى  األمور  ستتجه  االنقسامات 

الخطورة«.
المحافظات  مجالس  انتخابات  إجراء  وتقرر 
في أبريل/ نيسان المقبل، لكن االنتخابات العامة 

ال تجرى قبل العام المقبل.
الوزراء  رئيس  إلئتالف  تابعين  نواباً  أن  إال 
دعوة  وهي  البرلمان  حل  عن  الحديث  أثاروا 
المالكي  نوري  الوزراء،  بها رئيس  تقدم  سابقة 

في يونيو/ حزيران الماضي. 
ويتطلب حل مجلس النواب غالبية مطلقة من 
األصوات في الوقت الذي اليزال مجلس الوزراء 

البرلمان يعقدان جلساتهم.
ويرى محللون أن المالكي تمكن من البقاء في 
وسوء  به  يمتاز  تكتيكي  دهاء  بفضل  منصبه 

التنظيم من قبل خصومه.
وتعكس األزمات األخيرة غياب حلول ذات أمد 
واألكراد  بالعرب  يتعلق  فيما  خصوصاً  طويل 
السنة  وبين  بغداد  في  المركزية  والحكومة 

والشيعة.
إلى  باستمرار  ومحللون  مسئولون  وأشار 
كردستان  إقليم  بين  العالقة  المشاكل  خطورة 
استقرار  يهدد  خطر  بأكبر  ووصفوها  وبغداد 

البالد على المدى البعيد.
األخيرة  األشهر  في  التوتر  مستوى  بلغ  وقد 

عسكرية  حشود  إلى  وصل  مسبوق  غير  حداً 
المتنازع  المناطق  في  الفاصلة  الخطوط  قرب 
العائدات  حول  الخالفات  استمرار  مع  عليها، 

النفطية.
حشد  يتواصل  بينما  بعيداً  الحل  زال  وما 
البشمركة  قوات  ومقابلها  االتحادية  القوات 

الكردية.
وإلى جانب األزمة مع األكراد، جرت تظاهرات 
سنية  مدن  في  العديد  في  للحكومة  مناهضة 
منذ أيام احتجاجاً على سوء استخدامها لقانون 

مكافحة اإلرهاب الذي اعتبروه موجهاً ضدهم.

الدين  وصالح  نينوى  محافظتا  وأعلنت 
وزير  حماية  اعتقال  على  احتجاجاً  إضراباً 
القائمة  العيساوي وهو قيادي في  المالية رافع 
العراقية التي تمثل المكون السني في الحكومة.
على  الخالفات  إلى  ينظر  الذي  الوقت  وفي 
أنها ذات طابع إتني، وجه زعيم التيار الصدري 
الوزراء  لرئيس  الذعة  انتقادات  الصدر  مقتدى 
وأعلن  عراقي  ربيع  من  وحذره  المالكي  نوري 

دعمه للمظاهرات.
أن  من  الرغم  على  التحركات  هذه  كل  وتأتي 
حكومة  من  جزء  الصدري  والتيار  »العراقية« 

باإلطاحة  وناديا  الهشة  الوطنية  الشراكة 
بالمالكي علناً.

مغادرة  بعد  مماثلة  كبيرة  خالفات  واندلعت 
القوات األميركية في مطلع العام الماضي.

وقال النائب عن ائتالف دولة القانون، عباس 
البياتي إن »الكتل السياسية حاولت بعد مغادرة 
القوات األميركية استغالل القضايا وتذهب أبعد 

في خرق الدستور«.
وأضاف أن »كل طرف يحاول تفسير الدستور 

لخدمة أجندته الخاصة«.
الرئيس  غياب  في  المرة  هذه  التوتر  ويأتي 

العراقي، جالل الطالباني الذي يعالج في ألمانيا 
في  الرئيسي  الوسيط  ويعد  دماغية  جلطة  إثر 
حل النزاعات السياسية، في حين يبدو أن هناك 
السياسيين  القادة  يتمكن  أن  في  ضعيفاً  أماًل 

إحراز تقدم في خالفاتهما هذه المرة.
وقال النائب الكردي المستقل، محمود عثمان 
للجلوس  طرف  أي  من  رغبة  هناك  »ليس  إنه 

والتعامل مع المشاكل«.
وأضاف »كل طرف يصنع اتهامات ويسوقها 
أن يكون  يتوقع  أنه  اآلخر«، مؤكداً  الطرف  ضد 

»األسوأ قادماً«.

فرنسا تظل متحفظة في إفريقيا الوسطى لكنها أكثر انشغااًل بمالي
§باريس - أ ف ب

تسوية  بشأن  متحفظ  بموقف  االلتزام  فرنسا  فضلت   [
اإلفريقية  السياسة  أن  لتثبت  الوسطى،  إفريقيا  في  األزمة 
على  أيضاً  ولتركز  تغيرت،  قد  السابقة  االستعمارية  للقوة 

ملف آخر أكثر خطورة وهو ملف شمال مالي.
ورغم أن باريس تدعو إلى حل سريع في إفريقيا الوسطى، 
أيدي  بين  أصبحت  القضية  أن  الفرنسية  السلطات  تكرر 
بلدان المنطقة وخصوصاً المجموعة االقتصادية لدول وسط 
بل  فاعلة«  »جهة  ليست  فرنسا  أن  على  وتشدد  إفريقيا، 

»مراقبة«.
ورأى مدير دائرة الدراسات حول إفريقيا الوسطى 

فيركولون  تيري  لألزمات،  الدولية  المجموعة  في 
الوسطى  إفريقيا  في  دور  أي  لفرنسا  يعد  لم  أنه 

»ولو كان دوراً شكلياً«.
اإلفريقية  فرنسا  سياسة  هي  »هذه  أن  وأكد 
األفارقة  على  أن  تعتبر  باريس  ألن  الجديدة 

أن يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم، وثانياً 
يجب  بكثير  أهم  أمــوراً  لدينا  ألن 

معالجتها في مالي«.
غالسر  إنطوان  الــرأي  وشاطره 
الخبير في القضايا اإلفريقية الذي قال 
إنه »لدى الرئيس الفرنسي فرانسوا 

في  تدخل  حدوث  عدم  يثبت  أن  في  حقيقية  إرادة  هوالند 
إفريقيا الوسطى وأن فرنسا ال تريد التدخل هناك«.

هوالند  لفرانسوا  بالنسبة  أنه  »أعتقد  غالسر  وأضاف 
الملف األكثر حساسية  هذا أمر مهم وفعلي على األرض ألن 
غرب  دول  ومجموعة  المالية  القوات  دعم  هي  له  بالنسبة 

إفريقيا من أجل استعادة شمال مالي«.
لتكون  األوروبيين  شركائها  قبل  من  فرنسا  واختيرت 
»دولة إطار« لبعثة االتحاد األوروبي المكلفة تدريب الجيش 
المالي. ويتوقع تعيين الجنرال فرانسوا لوكوانتر قائداً لتلك 

البعثة.
كانون  ديسمبر/   من  العشرين  وفي 

األول الماضي صادق مجلس 
على  الــدولــي  ــن  األم

قرار يؤيد نشر قوة 
مسلحة 
لية  و د

التي  المسلحة  اإلسالمية  الحركات  لطرد  مالي  في  تدريجياً 
تحتل شمال ذلك البلد منذ نحو سنة.

بالنسبة  الحقيقي  اإلفريقي  »الملف  إن  غالسر  وقال 
وأمن  اإلرهاب  ومكافحة  مالي  شمال  هو  هوالند  لفرانسوا 

أوروبا والمجموعة الدولية«.
بانغي  إلى  الماضي  األحد  فرنسا  أرسلت  ذلك  مع  لكن 
ليرتفع  الغابون  من  جندياً   180 قوامها  عسكرية  تعزيزات 
عدد الجنود الفرنسيين في إفريقيا الوسطى إلى 580 إلجالء 

آالف الفرنسيين أو المزدوجي الجنسية إذا تفاقم الوضع.
من جانبها توقفت حركة التمرد المسلحة عن الزحف نحو 

العاصمة وتمركزت على مسافة 160 كلم من بانغي.
عدم  طلب  دبلوماسي  وقــال 

)إفريقيا  »نقول  اسمه  ذكر 
 600 وهناك  لآلفراقة( 

ـــدي  ـــن ج
نسي  فر

في بانغي، أدرك أن الرسالة قد تكون غير واضحة«.
المدينة  القيام بدوريات في  »الهدف ليس  أن  لكنه أضاف 
أو بمهام الشرطة أو التوجه إلى الجبهة وال القيام بوساطة، 
على األفارقة أن يفعلوا ذلك، لقد ولى تماماً الزمن الذي كانت 

فرنسا تطيح فيه برئيس وتأتي بآخر في طائرة«.
اليوم  أصبحوا  الذين  العسكر  أن  فيركولون  تيري  ويرى 
 800 )حوالى  أفارقة  هم  الوسطى  إفريقيا  في  الواجهة  في 

عسكري( وأن إدارة األزمة دبلوماسياً توكل إلى األفارقة.
وأكد أن باريس »ال تقوم بأي دور وال حتى بدور خفي، ال 

سيما أنه لم يبق لها هناك تقريباً أي مصلحة فرنسية«.
ودعت باريس المتمسكة بدور »المساندة«، أطراف النزاع 
األسبوع  انتظار  دون  التفاوض  إلى 
وأعدت  )الغابون(  ليبرفيل  في  المقبل 
يصادق  أن  يتوقع  بيان  مشروع 
لدعم  قريباً  الدولي  األمن  مجلس  عليه 

مباحثات السالم.
المبرر  أن  فيركولون  واعتبر 
إلى  فرنسا  يدفع  قد  الذي  الوحيد 

التحرك مجدداً سيكون إنسانياً إذا اندلعت 
أعمال عنف قد تؤدي إلى حمام دم في بانغي 

»سنرى حينها ما الذي سيقرره اإلليزيه«.
وتابع »لكن في الوقت الراهن، الخط واضح 

جداً«.

جنود من الوحدة التشادية في دورية بإفريقيا الوسطى

تظاهرة مناهضة للحكومة العراقية في الرمادي
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طلبة »المحرق الثانوية« يزورون »بابكو«
] قامت مؤخراً مجموعة من طالب مدرسة المحرق الثانوية للبنين المشاركين في برنامج 
»إنجاز« بزيارة شركة نفط البحرين )بابكو(. وتأتي الزيارة في إطار دعم الشركة لبرنامج 

»إنجاز« البحرين. 
واستقبل الوفد متطوع برنامج إنجاز في شركة »بابكو« محمد العباسي. وخالل الزيارة، 
تعرف الوفد على بيئة العمل الواقعية في شركة بابكو وقام بجولة قصيرة إلى عدة أقسام 
بمصنع التكرير. كما استمع الوفد إلحدى المحاضرات التي أقيمت بدائرة الحسابات المالية 
في »بابكو« وتعرف خاللها على بعض جوانب األداء التشغيلي في الشركة. وتم أيضاً خالل 
الزيارة تعريف الطلبة بأهداف شركة »بابكو« القصيرة والطويلة المدى، إضافة إلى التأكيد 
لمملكة  الوطني  االقتصاد  دعم  في  الرائدة  المؤسسات  كإحدى  »بابكو«  شركة  أهمية  على 

البحرين.

»فولكس واغن« تكّرم جميل عبدالهادي لتمّيزه في المبيعات
] تم منح منفذ مبيعات »فولكس 
مكافأة  عبدالهادي،  جميل  واغــن«، 
لشخصين  خاصة  رحلة  عن  عبارة 
سباق  لحضور  لياٍل  ثالث  لمدة 
الفورموال 1 في حلبة ياس، أبوظبي.  
تقديراً  الجائزة  هذه  له  وأعطيت 
في  المستمرة  وإنجازاته  لجهوده 
قسم المبيعات خالل األشهر الماضية. 
معاملة  وزوجته  جميل  تلّقى  وقد 
إقامتهم في فندف  خاصة خالل فترة 
لهم  وتوفرت  الشرقي.  القرم  وسبا 
سورو  تورو  سواق  مرافقة  فرصة 
R أو شيروكو  F1 في سيارة غولف 

R على حلبة الفورموال.
البحرين  واغــن«  و«فولكس   
حياته  في  النجاح  كل  لجميل  تتمنى 

الشخصية والمهنية.

أثناء زيارة طالب مدرسة المحرق الثانوية للبنبن »بابكو«

»اإلمارات« تدشن المبنى الجديدة لطائرات A380 في مطار دبي
] دشنت طيران اإلمارات اليوم المبنى الجديد 
لطائراتها  المخصص  الدولي،  دبي  مطار  في 
من  رحلة  أول  أقلعت  حيث   ،A380 اإليرباص 
هيثرو  لندن  مطار  إلى  متوجهة   A الكونكورس 
الثاني  كانون  يناير/   2( األربعاء  يوم  ظهر  بعد 

.)2012
في  مبنى  أول  وهو   ،A الكونكورس  ويعتبر 
في   A380 اإليرباص  لطائرات  مخصص  العالم 
مقراً  وسيصبح   ،3 المبنى  من  جزءاً  العالم، 
الطراز  هذا  من  ــارات  اإلم لطائرات  ومنطلقاً 
من  أكثر  إلى  المسافرين  العمالق، حيث سيخدم 
طيران  خطوط  شبكة  ضمن  عالمية  وجهة   20
 A380 اإليرباص  رحالت  ذلك  في  بما  اإلمارات، 
إلى أوروبا التي ستسيرها كوانتاس األسترالية 
طيران  مع  المبرمة  الشراكة  اتفاقية  بموجب 
النهائية من  الموافقة  إلى  اإلمارات والتي تحتاج 

اللجنة األسترالية لحماية المنافسة والمستهلك.
A380 إحدى طائرات اإلمارات اإليرباص

»مرسيدس-بنز« تنظم فعاليات »SUVenture« خالل تجارب الطرقات الوعرة

»مرسيدس- زبائن  من  عدداً  الحدث  وحضر 
أنحاء  جميع  من  دعوتهم  تمت  وإعالميين  بنز« 
شّيقة  قيادة  تجارب  خاضوا  حيث  المنطقة، 
المقدرات  خاللها  من  أظهرت  عمان  سلطنة  عبر 
والرحابة  الرائعة  والتقنيات  لها  مثيل  ال  التي 

مركبات  تشكيلة  بها  تمتاز  التي  والتحسينات 
األلمانية  السيارات  مصنع  من  الرائدة    SUVالـ

الفاخرة على جميع التضاريس. 
كّل  إطالق   »SUVenture« فعاليات  وتضمنت 
السبعة  ذات  الرائدة  الجديدة   GL سيارة  من 

المدمجة  الديناميكية   GLK وسيارة  مقاعد 
 G 500 سيارة  وإطالق  االستعماالت  متعددة 
القيادة  الشرق األوسط، وتجارب  األيقونية في 
األولى على الطرقات الوعرة للفئة-M التي تقود 
  SUVالـ لمركبات  إستراتيجية »مرسيدس-بنز« 

في المنطقة.
مرسيدس- إطالق سيارة  األبرز  الحدث  كان 
اإلعالم.  وسائل  أمام  الجديدة  الرائدة   GL بنز 
وتشغل مركبة الـSUV  الضخمة والحائزة على 
جوائز عدة المرتبة األولى بين سيارات الخاصة 
تصميمها  تم  والتي  الفاخرة  الوعرة  بالطرق 
العصرية  العربية  ــرة  األس مع  لتتناسب 

فئته،  في  األفضل  ومحّركها  السبعة،  بمقاعدها 
القوي، ورحابة مقصورتها، وتجهيزاتها  وأدائها 

المحسنة إلضافة إلى التقنيات المتطورة.
وبمناسبة إطالق سيارة GL الجديد، قال مدير 
العام الحداد للسيارات، جرام نيوبورت: »تشّكل 
نجاحاً   «  »SUVـــ ال عام   2012 إستراتيجية 
حققت  مثيرٍة  موديالٍت  ثالثة  إطالق  مع  باهراً 
سيارة  إطالق  ومع  الزبائن.  بين  رائعاً  نجاحاً 
تتوج  التي  الجديدة  السبع  المقاعد  ذات   GL
الفاخرة    SUVتشكيلتنا الفريدة من سيارات الـ
مركبات  من  راسخًة  مجموعًة  نقدم  اآلن  فإننا 
والقدرة  والجاذبية  بالقوة  تمتاز  التي    SUVالـ

أذواق ومشاعر جيٍل  تتناسب مع  التي  والذكاء 
الذين  الزبائن  المنطقة:  في  الزبائن  من  جديدٍ 
األفضل  تقاليدهم ويبحثون عن  يحافظون على 
كله  ذلك  عن  نتج  سواه.  شيء  وال  لعائالتهم 
الـ لمركبات  اإلطالق  على  عام  أفضل  تحقيق 

SUV  من مرسيدس-بنز، مع توقعات بأن تحقق 
بزيادة  قياسياً  رقماً   2012 العام  في  المبيعات 

تبلغ 35 في المئة مقارنًة بالعام 2011«.
خميس  يوسف  وخالد  قاسم  الدين  محي 
استمتعنا  لقد  قالوا،  للسيارات  الحداد  ضيوف 
كثيرا في الرحلة وكانت أول تجربه لنا للقيادة 

في الصحراء بسيارات »مرسيدس بنز«.

أكثر  الشرق األوسط« فعاليات »SUVenture« في  ] نظمت »مرسيدس-بنز 
المناطق الوعرة إثارًة عبر أراضي سلطنة عمان الساحرة والتي تضمنت القيادة 
على األراضي الصخرية وفي األودية البرية واالنسياب على الرمال والهضاب 
العصرية  العربية  آفاق األسرة  قدراتها في توسيع  بذلك على  الجبلية، مبرهنًة 

وتلبية متطلباتهم. 

العلوي وخميس من »زين« يكّرمون في حفل العمال المجدين
خدمات  مدير  تكريم  تــم   [
ومديرة  العلوي،  محمد  البرودباند، 
نوره  لإلبداع،  زين  مراكز  إحدى 
 28 الـ  السنوي  الحفل  في  خميس، 
والمتفوقين  المجدين  العمال  لتكريم 
القطاع  في  المميزين  والمنشات 

األهلي. 

يذكر أن هذه الجواز تمنح في كل 
جاللة  البالد  عاهل  رعاية  تحت  عام 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
الكوادر  لدى  التفوق  تكريم  بغرض 

المهنية البحرينية.  
زين  شركة  عام  مدير  وصــّرح 
البحرين، محمد زين العابدين، قائاًل: 

العلوي  إلى  التهنئة  »نتقدم بخالص 
الجائزة  بهذه  للفوز  خميس  ونورة 
الجتهادهما  تقديراً  لهما  منحت  التي 
وحرصهما  والتزامهما  العمل  في 
على التفوق ضمن فريق زين وكافة 
الجهات التي تتعامل معها. وتحرص 
فرد  كل  مساعدة  على  البحرين  زين 

جميع  لتكريس  الفريق  أفراد  من 
اكتشاف  أجل  من  وإمكاناته  قدراته 
التي  الخالقة  والقدرات  المواهب 

يتمتع بها كل فرد.
دائماً  تحرص  الشركة  أن  كما 
لجميع  بالتدريب  باالهتمام 

الموظفين«.

محمد العلوي ونوره خميس بعد تكريمهما في الحفل

جميل عبدالهادي وزوجته في حلبة ياس بأبوظبي

ال تفوت »تخفيضات يناير« في مجمع يتيم
»يتيم«  مجمع  يرحب   [
بطريقة  الجديد  العام  في  بكم 
مختلفة ومميزة بحصولكم على 
صفقات رائعة ال مثيل لها بحملة 
تخفيضات  تفوت  »ال  تخفيضات 

يناير« في مجمع »يتيم«.
وستكون هناك مجموعة كاملة 
 95 من  يتكون  من »طقم عشاء« 
قطعة من محل شمس الجزيرة. 

محبي  ــن  م ـــِت  أن ــل  ه أو 
خياطة  آلة  لِك  نقدم  الخياطة؟ 
سنجر األصلية بسعر ال يصدق 
المحل  هو  اليقظة،  محل  في 

الخاص بك.
لشراء  فرصتك  هــي  ــذه  ه
تاغ  ساعة  مذهلة.  مجوهرات 
محل  في  تجدونها  فقط  هيور، 

مجوهرات مجدي.
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دلمون  جامعة  برامج  ضمن   [
بمناسبة  واالحتفالية  االجتماعية 
وعيد  المجيد  الوطني  العيد 
قدم  المفدى،  الملك  جاللة  جلوس 
كلية  وأساتذة  طالبات  من  عدد 
يوماً  بالجامعة  الجميلة  الفنون 
الوطن،  حب  في  وتربوياً  فنياً 
األكاديمي  التأهيل  مركز  لطلبة 
التنمية  لوزارة  التابع  والمهني 

االجتماعية.
لوحات  عن  الفني  اليوم  وأثمر 
الوطن  حب  في  جميلة  وإبداعات 
أنجزها  الرشيدة،  لقيادته  والوالء 
ذوي  من  وجميعهم  المركز،  طلبة 
أظهر  حيث  الخاصة،  االحتياجات 
ومواهب  إمكانات  الفني  البرنامج 
المعبرة  اللوحات  رسم  في  الطلبة 
والمتعلقة  الوطن وقيادته  عن حب 

على  الغالية  المناسبة  بهذه 
مظاهر  عن  والتعبير  الجميع، 
كمواكب  البحرينية،  الفرحة 

والمهرجانات. واألعالم  السيارات 
مركز  مديرة  أوضحت  وبدورها 
أمل  بالجامعة  المجتمع  خدمة 
الوطني  العيد  مناسبة  أن  عباس، 
إحدى  الملك  جاللة  جلوس  وعيد 
بها  تحتفي  التي  الفعاليات  أبرز 

أن  إلى  منوهة  سنوياً،  الجامعة 
قد  للمعاق  العالمي  اليوم  مناسبة 
وأساتذة  طلبة  من  عدداً  حفزت 
للمشاركة  الجميلة  الفنون  كلية 
الطلبة  من  لعدد  فني  يوم  بتقديم 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من 
وذلك بعد التنسيق مع إدارة مركز 
بوزارة  والفني  األكاديمي  التأهيل 

االجتماعية. التنمية 

»هاجر االبتدائية« تكّرم حائزي »كأس النظافة«
] ضمن برامج مدرسة 
للبنات  االبتدائية  هاجر 
تكريم  تــم  الــدوريــة، 
النظافة  لكأس  الحائزين 
المدرسة،  مديرة  قبل  من 

زينب العبد الرسول.
وقد كانت المسابقة من 
األستاذتين  وتنفيذ  إعداد 
ومنى  الخنيزي  غالية 

العصفور.
وفي  أخــرى،  جهة  من 
القيم،  لتعزيز  ــادرة  ب
المدرسة  مديرة  كّرمت 
التلميذات  أمور  أولياء 

المثاليات من كل صف.

»خديجة الكبرى اإلعدادية« تحتفل بالعيد الوطني المجيد
الكبرى  اإلعدادية  خديجة  مدرسة  احتفلت   [
واألربعين  الحادية  بالذكرى  بالمحرق  للبنات 
لعيد  عشر  الثالثة  والذكرى  الوطني  للعيد 

الجلوس.
وأكدت مديرة المدرسة، منى أحمد الغتم، حرص 
الهيئة اإلدارية والتعليمية على تنظيم االحتفاالت 
أولياء  ودعوة  الوطني  العيد  بمناسبة  السنوية 

األمور للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية.
منتسبات  جميع  فيه  شاركت  كبير  حفل  وفي 
المدرسة من طالبات ومعلمات وإداريات وأولياء 
الجميع  عبر  المدرسة،  مديرة  رأسهن  على  أمور 
عن سعادتهن بهذه المناسبة العزيزة، التي بدأت 
الحفل  فقرات  توالت  ثم  الحكيم،  الذكر  من  بآيات 
المدرسية  اإلذاعة  في  الطالبات  مشاركات  من 
عن  وكلمات  الوطنية  واألشعار  القصائد  وإلقاء 
والتعريف  التراث  حول  ومسابقات  الوطن  حب 
للفائزات  الجوائز  تقديم  إلى  إضافة  بالبحرين، 

بالمسابقة.

وفي اإلطار نفسه، قامت المدرسة بجمع تواقيع 
وطالبات  والتعليمية  اإلداريــة  الهيئة  موظفي 

المدرسة على علم البحرين.

ساحات  أرجــاء  في  مرفوعاً  العلم  وجــاب   
المدرسة ليتم رفعه إلى وزارة التربية والتعليم 

تأكيداً للوالء واالنتماء.

حسن طوق يرزق بـ »زينب«
] رزق حسن كاظم 
بمولودة  ط��وق  آل 
أس��م��اه��ا »زي��ن��ب«، 
طوق  حسن  وتلقى 
والتبريكات  التهاني 
الغالية.  المناسبة  بهذه 
للعائلة  زينب  وانضمت 
علي  أخ��وي��ه��ا  م���ع 
مبارك  ألف  وحسين. 
بأحضان  وت��ت��رب��ى 

والديها.

»الصم البحرينية« تنظم دورة جديدة في لغة اإلشارة
دورة  البحرينية«  الصم  »جمعية  نظمت   [
المنظمات  دعم  مركز  في  اإلشارة  للغة  جديدة 
وضمت  االجتماعية،  التنمية  لــوزارة  التابع 
خلفيات  من  الجنسين،  من  مشاركاً  عشر  أربعة 

مهنية وطالبية مختلفة. 
شملت  أيام،  ثالثة  استغرقت  التي  الدورة، 

والمصطلحات  والمفردات  المفاهيم  من  مجموعة 
المتدرب  يحتاجها  التي  األساسية،  اللغوية 
كما  الصم.  فئة  مع  للتعامل  العملية  الحياة  في 
شملت على عرض شرائح وأفالم توضيحية مع 

عملية. تطبيقات 
لغة  مترجما  الــدورة  تقديم  في  شارك  وقد 

جعفر  واألستاذ  المطوع  هدى  األستاذة  اإلشارة 
العلوي. وتهدف الجمعية إلى نشر ثقافة التعامل 
لتيسير  التواصل  عملية  لتسهيل  الصم،  فئة  مع 
والخاصة،  الحكومية  المؤسسات  في  المعامالت 
والتعليمية  الصحية  المؤسسات  عن  فضاًل 

والجامعات. كالمدارس 

طالبات جامعة دلمون يشاركن المعاقين 
احتفاالتهم بالعيد الوطني

»حفصة االبتدائية« تنظم لقاًء 
تربويًا بعنوان »نتواصل لنرتقي«

المؤمنين  أم  حفصة  مدرسة  أقامت   [
المطور  التربوي  اللقاء  للبنات  االبتدائية 
للحلقتين  لنرتقي«  »نتواصل  شعار  تحت 
إدارة  توجهات  على  بناًء  والثانية  األولى 

التعليم االبتدائي بتطوير اليوم المفتوح.
شريفة  المدرسة  مديرة  أوضحت  فقد 
اليوم  أن  كلمتها  خالل  من  الكواري  يوسف 
تسلم  مجرد  يعد  لم  المطور  المفتوح 
الدراسي  المستوى  على  االطالع  أو  درجات 
حضور  األمر  ولي  بإمكان  بل  والسلوكي، 

المدرسية  والبرامج  الدراسية  الحصص 
الصف  داخل  التلميذة  إنجازات  ومتابعة 
وخارجه. وقد رحب أولياء األمور بذلك، كما 
تخلل اللقاء عدة فعاليات منها: فعالية »بيدي 
وجبة  معي  تناولي  »هيا  نبتة«،  أغرس 
األمور  أولياء  تمنى  الختام  وفي  اإلفطار«. 
أهمية  من  لها  لما  اللقاءات  تلك  مثل  تكرار 
والمدرسة  البيت  بين  التواصل  توطيد  في 
المدرسة  داخل  يدور  بما  األمر  ولي  وربط 

وتزداد العالقة بين ولي األمر وابنته.

* 6 - 9 يناير: تنظم جمعية المهندسين 
تدريبية  دورة  البحرينية،  الزراعيين 
وذلك  الزهور«،  وتنسيق  »زراعة  بعنوان: 
من الساعة  الرابعة عصراً حتى السابعة 

مساًء في مركز التدريب البلدي بتوبلي.
شركة  عمال  نقابتا  تنظم  يناير:   7  *
إعادة  لمناقشة  »اجتماعًا  الخليج  طيران 
الهيكلة وبرنامج التقاعد المبكر االختياري 
الذي طرح من قبل إدارة الشركة وتحديد 
تمام  في  وذلك  الوطنية«،  العمالة  مصير 
العروبة  نادي  في  مساًء  الرابعة  الساعة 

بالجفير مقابل الصالة الرياضية.
رئيس مجلس  رعاية  تحت  يناير:   7 *
عيسى  بن  محمد  الشيخ  »تمكين«  إدارة 
آل خليفة، ُيفتتح »مؤتمر ومعرض تمكين 
صباحًا   8:45 الساعة  في  وذلك   ،»2013

في قاعة أوال بفندق الخليج. 
القومي  التجمع  يستضيف  يناير:   7  *
الديمقراطي، المفكر علي محمد فخرو، في 
لقاء حول »رؤية قومية للوحدة االتحادية 
الخليجية«، وذلك في تمام الساعة السابعة 

والنصف مساًء في مقر التجمع بالزنج.
إبراهيم  الشيخ  ينظم مركز  يناير:   7 *
بعنوان:  محاضرة  خليفة،  آل  محمد  بن 
يقدمها  التعليم«،  في  الديمقراطية  »تحقيق 
طالل  أب��وغ��زال��ة«  »مجموعة  رئيس 
الثامنة مساًء  الساعة  في  وذلك  أبوغزالة، 

في قاعة المركز بالمحرق.
الثقافية،  أنشطتها  إطار  في  يناير:   7 *
لقاءها  اإلسالمي  األدب  جمعية  تعقد 
الشهري بطرح بعض الموضوعات األدبية 
للنقاش والحوار، وذلك بعد صالة العشاء 
بمدينة  األنصاري  قاعة جامع سبيكة  في 

عيسى.
* 8 يناير: ينظم مجلس يعقوب سيادي، 
السياسيون  »الفرقاء  بعنوان:  ن��دوة 
إستشرافية«،  رؤية   - المرتقب  والحوار 
عضو  ويديرها  سيار،  عيسى  يقدمها 

يفتح  المرباطي.  غازي  البلدي  المجلس 
مساًء   8:15 الساعة  في  أبوابه  المجلس 
الساعة  عند  أقصى  بحد  الفعاليات  وتبدأ 

8:45م.
* 9 يناير: ينظم منتدى وعد السياسي، 
تاريخ  من  »ش��ذرات  بعنوان:  محاضرة 
الحركة الوطنية في البحرين ومحاكمة قادة 
د.حسين  يقدمها  الوطني«،  االتحاد  هيئة 
البحارنة، وذلك عند الساعة الثامنة مساًء 

في مقر جمعية »وعد« بأم الحصم.
* 13 يناير: تنظم جمعية أوال النسائية 
االجتماعية،  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 
الرعاية  ببرنامج  تعريفية  »محاضرة 
برنامج  تأهيل  أخصائية  تقدمها  البديلة«، 
الرعاية البديلة بوزارة التنمية االجتماعية 
الساعة  تمام  في  وذلك  العجاجي،  لولوة 

السابعة مساًء في مقر الجمعية بعراد.
* 15 يناير: يعقد مجلس إدارة جمعية 
الجمعية  »اجتماع  البحرينية  المكتبات 
التقريرين  لمناقشة  العادية«،  العمومية 
اإلدارة  مجلس  وانتخاب  والمالي،  األدبي 
2014م،   /2013 العاشرة  للدورة  الجديد 
مساًء  السابعة  الساعة  تمام  في  وذلك 
األهلية  المنظمات  لدعم  الوطني  بالمركز 

بمنطقة توبلي.
يعقوب  مجلس  ينظم  يناير:   15  *
االتحاد  بعنوان: »معالجات  ندوة  سيادي، 
مجلس  قمة  مؤتمر  ضوء  في  الخليجي 
التعاون«، يقدمها محمد الكويتي، ويديرها 
أحمد ملك. يفتح المجلس أبوابه في الساعة 
أقصى  بحد  الفعاليات  وتبدأ  مساًء   8:15

عند الساعة 8:45م.
تاريخ  جمعية  تنظم  يناير:   16  *
الثقافي  موسمها  ضمن  البحرين  وآثار 
القرية  »البحرين:  بعنوان:  محاضرة   ،59
والنخيل رؤية تحليلية«، يتحدث فيها خليفة 
الثامنة مساًء في  الساعة  الغتم، وذلك في 

مقر الجمعية بالجفير.
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للمشاريع  المخصصة  األراضي  بعض  تذهب  لماذا   [
إلى  مسبقًا،  الرسمية  الجهات  عنها  ُتعلن  والتي  اإلسكانية 
مشاريع ال تمت لإلسكان بصلة، أو يتم تقليص مساحتها 
من  الرغم  على  عليها،  المناقصات  رسو  بعد  كبير  بشكل 

تخصيصها للخدمات اإلسكانية؟

الرئيس  )كلمة  الخطاب  كان  إذا  ما  بعناية  سنبحث   [
متمسكون  لكننا  جديد،  أي  يحمل  األسد(  بشار  السوري 
بانتقال  ويسمح  يتنحى  أن  األسد  على  أن  وهو  بموقفنا، 

سياسي )في بالده(.
كاثرين أشتون
مسئولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي

اآلالف يصطادون السمك من خالل ثقوب بنهر متجمد في كوريا الجنوبية بالمهرجان السنوي للصيد في الجليد

جيرار دوبارديو
جيرار  الفرنسي  الممثل  التقى   [
 )2013 يناير   5( السبت  مساء  دوبارديو 
وتسلم  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
الناطق  أفاد  ما  على  الروسي،  سفره  جواز 

باسم بوتين.
  وكان الرئيس الروسي منح يوم الخميس 
دوبارديو  إلى  الروسية  الجنسية  يناير(   3(
فرنسا  مغادرة  نيته  أعلن  الذي  عامًا(   63(
وإعادة جواز سفره الفرنسي هربًا من دفع 
الضرائب التي يعتبرها عالية جداً في بالده.

الفرنسي فرانسوا هوالند  الرئيس   وكان 
لمنصب  االنتخابية  حملته  أثناء  أعلن 
في  عن خططه   ،2012 فبراير  في  الرئاسة، 
 75 لـ  تصل  ضريبة  بفرض  فــوزه  حال 
عائداتهم  تزيد  التي  األثرياء  على  المئة  في 
على مليون يورو في العام، كجزء من خطة 
جعل  ما  فرنسا،  في  العام  العجز  خفض 

لرجال  جماعيًا  هروبًا  يتوقعون  المراقبين 
األعمال وكبار الرياضيين والكتاب والفنانين 

وأصحاب الماليين.
في   ،1948 العام  ديسمبر  مواليد  من   -

إقليم أندر )وسط فرنسا(.

نجم  وُيعتبر  ــالم،  أف ومخرج  ممثل   -
السينما الفرنسية.

- في سن الـ 16، ترك دوبارديو منطقته، 
وتوجه إلى العاصمة )باريس(، وبدأ التمثيل 

على خشبة المسرح الكوميدي.
حقق  كوميدي  فيلم  في  شارك  بعدها   -
السينما  في  طريقه  ليشق  كبيراً،  نجاحًا 
على  فرنسا  ممثلي  أشهر  ليصبح  الفرنسية 

اإلطالق.
بعد  عالميًا  اشتهر   ،1986 العام  في   -
»جين  فيلم  في  األحدب  المزارع  دور  أدائه 

دو فلوريت«.
1990، دخل دوبارديو ألول  العام  - في 
مرة عالم السينما األميركية  عبر مشاركته 

في فيلم »البطاقة الخضراء«.
من  بالكثير  التمثيل  في  شارك  بعدها   -

األفالم الناطقة باللغة اإلنجليزية.
األم  لوطنه  انتقاده  كثرة  عنه  ُيعرف   -
في  تحدث  عندما  أبرزها  ومن  )فرنسا( 

يلعب  الذي  فيلمه  عن  السويدي  التلفزيون 
فيه دور رئيس صندوق النقد الدولي السابق 
)المتهم  كان  ستروس  دومينيك  الفرنسي 
أنه  »أعتقد  قال:  جنسي(،  اعتداء  بقضية 
يشبه الشعب الفرنسي قلياًل، فهو متعجرف 
كثيراً  الفرنسية  أحب  ال  »وأنا  ما«.  حدٍ  إلى 

بالمناسبة«.
سينمائية،  جوائز  بعدة  دوبارديو  فاز   -
منها: جائزة »سيزار« فاز بها مرتين )العام 
فينيسيا  مهرجان  جائزة  و1991(،   1981
أحسن   ،)1981( ممثل  ألحسن  السينمائي 
ممثل في مهرجان كان السينمائي )1990(، 
جائزة غولدن جلوب ألحسن ممثل )1991(، 
لجائزة  ترشيحه  تم   1990 العام  في 

األوسكار ألفضل ممثل.
الوطني  االستحقاق  على وسام  - حصل 
 ،1985 العام  فارس  رتبة  من  الفرنسي 
العام  فارس  برتبة  الشرف  جوقة  وسام 

.1996
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تبديد الفرص والطاقات واإلمكانات
] في نهاية العام 2011 تم الترحيب بقبول نتائج وتوصيات 

لجنة تقّصي الحقائق التي قادها محمود شريف بسيوني، وكان 
البالغ  التوصيات  بتنفيذ  المعنية  الجهات  تبادر  أن  المؤمل 
)بشكل  التوصيات  تنفيذ  يفتح  وأن  توصية،   26 عددها 
الباب  الصديقة(  الموضوعيين والجهات  للمراقبين  مقبول 

أمام مصالحة وطنية تلملم الجراح وتأخذ بيد الجميع نحو 
مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض البحرين. 

غير أن تلك الفرصة التي توافرت في نهاية العام 2011 تم التفريط فيها، وذلك 
الوضع  على  اإلبقاء  وتحبيذ  المستقبل  من  بالخشية  يتعلق  بعضها  أسباب،  لعدة 
جماعات  نفوذ  بانتشار  يرتبط  وبعضها  محافظة،  سياسة  من  كجزء  الراهن 
تحت  وقعت  التي  المغانم  على  االستحواذ  أجل  من  اآلخر  الكراهية ضد  امتهنت 

يدها.
 - األقل  على   - محاوالت  ثالث  فشل  شهد   )2012( الماضي  العام  فإن  ولذا 
إلجراء حوار جاد بين األطراف القادرة على تحريك األمور نحو التهدئة والخروج 
والمعارضة  السلطة  بين  متبادلة  تنازالت  على  قائمة  عملية  بحلول  األزمة  من 
والمكونات الفاعلة في المجتمع. والغريب في األمر أنه وفي كل مرة كانت األمور 
تقريبًا  شيء  كل  تقلب  معاكسة  بصورة  تتطور  ما  سرعان  االنفراج  من  تقترب 

رأسًا على عقب. 
)أو  التصحيحية  التوصيات  تنفيذ  تأخير  أن  هو  البعض  يدركه  ال  ما  أن  على 
الحل  نحو  التوجه  وتأخير  معاند(،  بشكل  للتوصيات  مضادة  خطوات  تنفيذ 
فعلى  الزمنية.  الفترة  طالت  كلّما  ويتعقد  يتصاعد  ثمن  وهو  ثمن،  له  السياسي 
الرغم من احتمال وقوع أخطاء في أي حل سياسي، إال أنه أفضل من التردد تحت 

غطاء الخشية على األمن أو الخشية من تدخل خارجي مفترض. 
فهو  كثيراً،  بالدنا  يكلف  الحالي  الوضع  استمرار  إن 
والطاقات  الفرص  يبدد  وإنما  فحسب،  الوقت  يضيع  ال 
من  تأتي  التي  المساعدات  حتى  ويبدد  واإلمكانات، 
الخاطئ  االتجاه  قد ُتصَرف في  والتي  الخليج  في  األشقاء 
الذي قد يتسبب في إعادة إنتاج األزمة بداًل من المساعدة 

حلها.   في 

الـ »فيسبوك« يجمع شقيقتين 
بعد فراق 72 عامًا

فقدتا  كانتا  بوسنيتان  التقت شقيقتان   [
منذ  األولى  للمرة  عاماً   72 قبل  االتصال 
»فيسبوك«  بفضل  الثانية  العالمية  الحرب 
مع أنهما عاشتا كل تلك الفترة على بعد 200 
كيلومتر عن بعضهما البعض، على ما ذكرت 

وسائل اإلعالم المحلية.
عاماً(   82( تاليتش  خديجة  وكانت 
عاماً(   88( ديليتش  تانيا  الكبرى  وشقيقتها 
منذ  األولى  للمرة  قليلة  أيام  قبل  التقيتا 
»نيزافيوني  صحيفة  ذكرت  ما  على   ،1941
اإللكتروني.  موقعها  على  البوسنية  نوفين« 
الحادية  في  يومها  كانت  التي  وتاليتش 
وهو  الــزواج  قبل  اسمها  وتحمل  عشرة، 

تفر  العائلة  كانت  فقدت عندما  بوديمليتش، 
من بلدتها في شمال غرب البوسنة في مطلع 
مْيتٌم  بها  اهتم  وقد  الثانية.  العالمية  الحرب 
وهاجر  الحرب  في  والداها  قتل  فيما  محلي 
ذلك  وبعد  المتحدة.  الواليات  إلى  شقيقها 
في  شرق(  )شمال  توزال  منطقة  في  أقامت 
حين كانت شقيقتها تقيم في بلدة في شمال 
غرب البوسنة على بعد 200 كيلومتر منها.

وتمّكنت الشقيقتان من االلتقاء بفضل نجل 
خديجة، الذي كان يقوم بأبحاث حول شجرة 
العائلة، واتصل عبر »فيسبوك« بابنة خالته 
من دون أن يعرف أنهما ينتميان إلى العائلة 

نفسها.

القبض على قط يساعد 
السجناء على الفرار بالبرازيل

دّربه  قط  على  القبض  برازيلي  سجن  حراس  ألقى   [
من  مجموعة  لهم  ليوفر  واسعة  بمخيلة  يتمتعون  سجناء 
»أو  صحيفة  ذكرت  ما  على  لفرارهم،  الضرورية  المعدات 

غلوبو« البرازيلية.
لفته  بعدما  العملية  السجن  حراس  أحد  اكتشف  وقد    
أن  قرب  تفحصه عن  بعد  له  فتبّين  للقط،  الغريب  التصرف 
كيساً ربط إلى جسمه وهو يحوي معدات تساعد في الفرار، 
عن  فضاًل  األسمنت،  وثقب  لحفر  وأدوات  نشر  شفرات  مثل 
هاتف نقال مع جهاز الشحن، على ما روى مارسيلو أفيلينو، 
البالد  في شمال شرق  األغواس  المسئول عن حراس سجن 
للصحيفة.  وشوهد القط يدخل كثيراً إلى السجن ويخرج منه 
من دون أن يشك بأمره. وأوضح المسئول في السجن، لويس 
دي أوليفيرا سوزا، على موقع »جي 1 نيوز« اإللكتروني أن 

السجناء قاموا بتربية القط.

24.6 مليون متابع لـ »تويتر« أوباما
رئيس   123 هناك  أن  دولية  بحثية  مؤسسة  أعلنت   [
اإلنترنت  على  »تويتر«  موقع  يستخدمون  حكومة  أو  دولة 
للتواصل مع مواطنيهم وباقي دول العالم، تصدرهم الرئيس 

األميركي، باراك أوباما، بـ 24.6 مليون متابع.
)مجلس  كاونسل«  بوليسي  »ديجيتال  مؤسسة  وذكرت   
على  الدول  أنشطة حكومات  تراقب  التي  الرقمية(  السياسة 
أن   ،2009 العام  منذ  االجتماعي  للتواصل  »تويتر«  موقع 
فقط،  دولة   164 في  »تويتر«  استخدامات  المؤسسة درست 
وهي الدول التي يزيد تعداد سكانها عن نصف مليون نسمة. 
الدراسة أن الرئيس األميركي يتصدر قائمة زعماء  وكشفت 
يتابعون  الذين  »تويتر«  أعضاء  عدد  حيث  من  العالم  دول 

أنشطته على الموقع، بواقع 24.6 مليون متابع.
 وجاء الرئيس الفنزويلي في المركز الثاني من حيث عدد 
وبعده  شخص،  ماليين   3.8 بواقع  »تويتر«  على  متابعيه 
الرئيس التركي عبداهلل غول؛ إذ بلغ عدد متابعيه العام 2012 

أكثر من مليوني شخص.

وفاة أكبر معّمرة أميركية عن 114 عامًا
التي  ريردن،  مامي  األميركية،  توفيت   [
أكبر مسنة على  سجلت منذ نحو أسبوعين 

قيد الحياة عن عمر ناهز 114 عاماً. 
 وقالت، سارة ريردن، ابنة مامي الصغرى 
لـ »رويترز« أمس األول )السبت( إن والدتها، 
يوم  توفيت  كاروالينا،  ساوث  من  وهي 

األربعاء في مستشفى في أوجوستا بجورجيا 
على بعد نحو 32 كيلومتراً جنوبي منزلها في 
في  ريردن  مامي  وولدت  كاروالينا.  ساوث 
السابع من سبتمبر/ أيلول العام 1898 عندما 
المتحدة  للواليات  كان وليام مكينلي رئيساً 

في إدجفيلد في ساوث كاروالينا.
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»هذا العراقي... لعب بيهم لعب«
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وانطلق األزرق
بعد مباراة متوسطة توقفت كثيرا

حامل اللقب يفتتح المشوار بهدفين في اليمن السعيد

الشوط  في  الكويتي  المنتخب  هدفا  وجاء 
الثاني بعد أن سجل يوسف سليمان الهدف األول 
نجم  ليضيف  رأسية،  كرة  اثر   63 الدقيقة  عند 
الثاني من تسديدة  الهدف  المطوع  بدر  الكويت 

قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 82.
وأضاع المطوع ركلة جزاء في الشوط األول 
عند الدقيقة 10 من الشوط األول بعدما تصدى 

الحارس اليمني سعود السوادي للكرة ببراعة.
وحقق الكويت األهم بهذا الفوز على رغم عدم 
للقب،  كحامل  منه  المتوقع  بالمستوى  ظهوره 
يقدم  أن  أمل  على  ايجابية  كانت  البداية  أن  إال 

الفريق أفضل مستوياته في المباريات المقبلة.
من  المأمول  للمستوى  لمباراة  ترتق  ولم 
الجانبين، إذ اكتفى المنتخب اليمني بلعب الدور 
إال  يتحرك  في منطقته ولم  الدفاعي واالنكماش 

بعد أن تلقى الهدف األول.
نتيجة  المباراة  في  كثيرا  اللعب  وتوقف 
في  اليمني  المنتخب  لالعبي  المتكرر  السقوط 

الملعب.

الشوط األول
مكونة  بتشكيلة  مباراته  الكويت  فريق  بدأ 
راشد،  محمد  عوض،  فهد  الخالدي،  نواف  من: 
الرشيدي،  فهد  العنزي،  طالل  الرشيدي،  محمد 
بدر  علي،  وليد  الشمري،  اإلبراهيم، حسين  فهد 

المطوع، يوسف السليمان.
من:  مكونة  بتشكيلة  اليمن  لعب  حين  في 
سعود السوادي في حراسة المرمى، محمد فؤاد، 
أحمد صادق، ناطق حزام، منصر عوض، حمادة 
طارق،  كميل  حسن،  خالد  حمود،  أكرم  أحمد، 

عصام الوارفي، ومحمد بقشان.
على  كامال  استحواذا  المباراة  بداية  وشهدت 

اللقب  الكويتي حامل  المنتخب  من جانب  الكرة 
إلى  اليمن  منتخب  فيه  تراجع  الذي  الوقت  في 
بعض  بخلق  للكويت  سمح  ما  وهو  الخلف 
جزاء  ركلة  على  الحصول  إلى  وصوال  الفرص 
سليمان  يوسف  عرقلة  بعد   )10( الدقيقة  في 
داخل المنطقة إال أن الركلة أضاعها الالعب بدر 

عبداهلل.
واستمرت بعدها السيطرة الكويتية من دون 
خطورة على المرمى في الوقت الذي تمكن فيه 
المنتخب اليمني من تسجيل أول كرة خطرة بعد 
كرة عرضية من الالعب خالد حسن لعبها كميل 
الخالدي  الحارس  أن  إال  الطائرة  على  طارق 

تصدى لها ببراعة عند الدقيقة 26.
للمنتخب  خطرة  كرة  الرشيدي  فهد  وأضاع 
الكويتي بعد أن لعبها ببراعة تصدى لها ببراعة 
الدقيقة 35  اليمني السوادي عند  الحارس  أكبر 
وكانت أخطر الكرات الكويتية في الشوط األول 
الذي استمر على المنوال نفسه لينتهي بالتعادل 
المنتخب  كاد  أن  بعد  الفريقين  بين  السلبي 
منه  األخيرة  الدقيقة  في  النتيجة  يفتتح  اليمني 
اثر ركلة ركنية لعبها محمد فؤاد برأسه لترتطم 
في  يفلح  لم  الذي  كميل  لالعب  وترتد  بالقائم 

اسكانها الشباك.

الشوط الثاني
بداية  مع  تغييرات  أي  يجريا  لم  الفريقان 
الذي  الوقت  في  المباراة  من  الثاني  الشوط 
نفسه من خالل  المنوال  اللعب على  فيه  استمر 
بالكرة  والتحكم  الكويتي  للمنتخب  السيطرة 
الوقت  في  المرمى  على  خطورة  دون  من 
الدور  بلعب  اليمني  المنتخب  فيه  اكتفى  الذي 

الدفاعي.

اللعب  بتسريع  الكويتي  المنتخب  وابتدأ 
عن  اليسرى  الجهة  من  وخصوصا  الهجومي 
الظهير  إلى  كرة  مرر  الذي  علي  وليد  طريق 
عرضية  لعبها  والــذي  شاهين  فهد  األيسر 
مفتتحا  برأسه  السليمان  يوسف  لها  لينبري 

التسجيل في المباراة عند الدقيقة )67(.
التغييرات  بعض  المنتخبين  كال  وأجرى 
الكويت  صفوف  في  ودخل  التشكيلة  على 
الالعب فهد العنزي بدال من الرشيدي لتنشيط 

لفريقه. الهجومي  اللعب 
أكرم  الالعب  دخول  وبعد  اليمني  المنتخب 
الخطورة  بعض  وشكل  هجوميا  نشط  كامل 
التسديدة  وخصوصا  الكويتي  المرمى  على 
الحارس  لها  تصدى  التي  أكرم  لالعب  القوية 

ببراعة. الخالدي 
المنتخب  تقدم  الكويتي  المنتخب  واستغل 

واثر  مرتدة  كرة  من  ليتمكن  لألمام  اليمني 
المدني  الدفاع  من  الكرة  ابعاد  في  دربكة 

ويسدد  الوضع  المطوع  بدر  ليستغل 
لتسكن  الجزاء  منطقة  خارج  من  كرة 

المرمى على يسار الحارس اليمني 
عند الدقيقة 82.

ذلك  بعد  المباراة  وشهدت 
للمنتخب  الفرص  بعض 

لم  أنــه  إال  الكويتي 
لتنتهي  يستغلها 

بفوز  ــاراة  ــب ــم ال
2/صفر. الكويت 

§ مدينة عيسى – محمد عباس، محمد أمان

الخليج  بطولة  في  مشواره  الكويت  منتخب  الخليجي  اللقب  حامل  افتتح   [
العربي الـ 21 بانتصار مهم على المنتخب اليمني المتواضع بنتيجة 2/صفر في 

مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

من لقاء الكويت واليمن أمس

اليمن أكثر المنتخبات سقوطا
اليمني كثيرا على أرضية  المنتخب  ] تساقط العبو 
العبي  كأكثر  الرياضية  خليفة  مدينة  استاد  ملعب 

البطولة سقوطا حتى اآلن.
يمني  العب  هناك  كان  الملعب  في  التحام  كل  ومع 
الجهاز  اضطر  ما  غريبة،  مفارقة  في  الملعب  في  يسقط 
أرضية  إلى  وتكرارا  مرارا  للدخول  للمنتخب  الطبي 
الملعب بشكل متواصل ألجل عالج الالعبين، وهو ما أدى 

إلى توقف اللعب بشكل مستمر.
استراتيجية  المتتالي  السقوط  سياسة  أن  ويبدو 
يمنية بامتياز الضاعة وقت المباراة على أمل أن تنتهي 

المباراة بالتعادل أو بأقل الخسائر.

حضور جماهيري 
يمني قياسي

ملعب  على  كثيف  بشكل  اليمنية  الجماهير  توافدت   [
مباراة منتخبها والمنتخب الكويتي يوم أمس، إذ ملئت الجهة 
المخصصة لها كما امتد وجودها إلى منطقة خلف المرمى 

وسط تفاعل وتشجيع كبير طوال المباراة.
منتخب  لمصلحة  كرة  أي  اليمنية  الجماهير  تترك  ولم 
التفاعل تظن أن  التفاعل معها، إذ من شدة  بلدها من دون 

الركلة الركنية هي ركلة جزاء!.

حاكم: فوزنا لم يكن 
على حساب منتخب ضعيف

] شدد العب المنتخب الكويتي حسين حاكم على أنه ال يوجد منتخبا قويا وآخر ضعيفا 
في بطولة الخليج مشددا على أن المستويات متقاربة والمنتخب اليمن ليس ببعيد عن بقية 
المنتخبات من حيث المستوى مستدال بالمستوى الذي قدمه باألمس، وقال حسين حاكم أيضا: 
»كنا األفضل في الشوط األول ولألسف لم نستطع ترجمة أفضليتنا إلى أهداف، إضاعة الهدف 
في  ونجح  وعادي  طبيعي  أمر  الفرص  إضاعة  ولكن  أثرت  شك  بال  الجزاء  عالمة  من  األول 
الشوط الثاني بدر المطوع في تسجيل هدف بطريقة رائعة كما شاهدتم، اليمن هو الخطوة 

األولى وعلينا أن نقدم بشكل أفضل أمام العراق لنقترب من الدور الثاني«.

حاكم يتحدث مع »الوسط الرياضي«

يوسف ناصر: الفوز مستحق
] عبر صاحب الهدف األول الكويتي 
بالفوز  سعادته  عن  ناصر  يوسف 
الذي حققه منتخبه على اليمن في أول 
مبارياته في بطولة الخليج، مؤكدا بأن 
مهمة  المشوار  أول  في  الثالث  النقاط 
وتعطي الدافع، مشيدا بما قدمه المنتخب 
»في  أيضا:  وقال  مستوى،  من  اليمني 
االفتتاحية  المباريات  تكون  العادة 
جيدا  مستوى  قدمنا  ولكننا  صعبة، 
فرصا  لنا  وسنحت  األول  الشوط  في 
وفي  نستغلها،  ولم  جزاء  ضربة  منها 
الشوط الثاني قدمنا مستوى أفضل بال 
أدنى شك وكنا أكثر تركيزا والحمد هلل 
أن وفقني بتسجيل الهدف األول، مازلنا 
الكويتي  الجمهور  وأشكر  البداية  في 
الذي جاء خلفنا ليؤازرنا ونعدهم دائما 

يوسف ناصرباألفضل ونحن كمنتخب نمتلكه«.

في المؤتمر الصحافي للمواجهة الكويتية اليمنية

غوران: طريقة لعب اليمن صعبت المهمة... توم: أكره الخسارة

البلجيكي  اليمني  المنتخب  مدرب  قال   [
توم سانفيت بأن النتيجة األكثر عدال للشوط 
شيء  ال  مقابل  بهدف  فريقه  تقدم  هي  األول 
أيضا:  وقال  ضاعت،  التي  بالفرص  قياسا 
»ال يمكنني الحكم على صحة ضربة الجزاء 
للتلفزيون،  العودة  ويمكن  المحتسبة ضدنا 
ولكننا أضعنا فرصتين تصدى لهما الحارس 
حرمنا  األول  الشوط  نهاية  وقبل  الكويتي 
القائم من هدف التقدم، الهدف الذي سجل في 
مرمانا في الشوط الثاني كان سهال وأجريت 
الكويتيين  على  للضغط  التغييرات  بعض 
نوفق،  لم  ولكننا  ونجحنا  التعادل  إلدراك 
أبارك للكويت ولكنني أكره الخسارة ولذلك 

أنا لست سعيدا«.
الكرواتي  الكويتي  المنتخب  مدرب  وأما 
بسهولة،  يأت  لم  الفوز  بأن  فأكد  غوران 
موضحا: »توقعت أن  تكون المباراة صعبة 
في  األولى  المباراة  أنها  ذلك  في  والسبب 
فريقا  نالعب  أننا  إلى  باإلضافة  البطولة، 
يقوم  ثم  الخلفية  المناطق  غلق  على  يعتمد 
المرتدة، لدي معلومات كاملة عن  بالهجمات 
الالزم  التكتيك  اليمني وقمت بوضع  الفريق 
في  علينا  أثرت  الجزاء  ولكن إضاعة ضربة 
الشوط األول، وأنا سعيد بأداء الالعبين في 

أولى المباريات«.
بشأن  الكويتي  لإلعالم  على سؤال  وردا   
 4/4/2 إلى  األسلوب  تغيير  من  الغاية 
ظل  في  صريحين  هجومين  على  واالعتماد 
عدم خوض مباريات تجريبية قبل البطولة، 
التكتيك  بهذا  ولعبنا  »سبق  غوران:  أجاب 
كأس  تصفيات  في  اللبناني  المنتخب  مع 
العالم ولكن الفرق في طريقة لعب الفريقين، 
المنتخب تدرب على بعض األمور التكتيكية 
أي  النهاية  وفي  التكتيك،  لهذا  أبوظبي  في 
فريق في العالم سيعاني لما يلعب مع فريق 

يلعب بأسلوب المنتخب اليمني«.

كثرة  من  بالقلق  يشعر  بأنه  غوران  وأكد 
إضاعة الفرص السهلة ولكنه قال: »األهم في 
القدم أن تخلق فرص للتسجيل وطالما  كرة 
أنك تقوم بذلك فمعناه أنك تؤدي بشكل جيد، 
في  العراق  وأمامنا  اليمن  مباراة  من  انتهينا 
يلعب بطريقة مختلفة  المقبلة وهو  المباراة 
الجوانب  بعض  لشرح  الوقت  لدينا  جدا، 
تكون  ولن  المباراة  قبل  لالعبين  التكتيكية 

سهلة أبدا ولكننا سنكون جاهزين«.
رتم  هبوط  سبب  على  ــوران  غ وعلق 
المنتخب الكويتي بعد تسجيله الهدف األول 
أنما  تراجع  الفريق  أن  قائال: »ليس صحيحا 
مهاجم  بتغيير  قمت  تغيرت،  اإلستراتيجية 
اليمني  المنتخب  يتقدم  أن  توقعت  بجناح، 
وأشركت  التعادل  إدراك  أجل  من  لألمام 
العنزي من أجل االستفادة الفراغات وهذا ما 

حدث بالفعل«.
على  قادر  فريقه  بأنه  يرى  كان  إذا  وفيما 
الفوز باللقب بعد فوز الكويت باأللقاب الثالثة 
التي أقيمت في البحرين، قال: »المنتخب لديه 
البطولة  قدراته،  في  واثق  وأنا  اإلمكانات 
للمنتخب  صعوبة  يزيدها  وما  جدا  صعبة 

الكويتي أنه جاء للدفاع عن لقبه«.

غوران في المؤتمر الصحافي

توم سانفيت
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فوز عراقي رائع ببداية المشوار وخيبة سعودية غير متوقعة

العراقي »ياسالم«... واألخضر بدون فعل »بس كالم«

ألفضل  الفوز  بهذا  العراقي  المنتخب  ويدين 
أداًء  قدم  الذي  شاكر  سالم  المباراة  في  العب 
الدقيقة  عند  األول  الهدف  وسجل  للغاية  رائعاً 
الثاني  الهدف  جاء  فيما  األول،  الشوط  من   18
في الدقيقة 27 من الشوط الثاني برأس المدافع 
مرمى  في  بالخطأ  هوساوي  أسامة  السعودي 
فريقه بعد كرة عرضية من سيف سلمان هاشم.

تشكيلة البداية
بتشكيلة  المباراة  السعودي  المنتخب  دخل 
أسامة  وأمامه  عبداهلل  وليد  الحارس  ضمت 
سلطان  وبالطرفين  هوساوي،  وأسامة  المولد 
فهد  الوسط  الحربي وطرفي  البيشي ومنصور 

المولد وسالم الدوسري وبالعمق سعود كريري 
الشمراني  ناصر  الهجوم  وفي  الموسى  ومعتز 
بنور  العراقيون  بدأها  بينما  الشمراني،  وياسر 
إبراهيم  وأحمد  شاكر  سالم  وأمامه  صبري 
وطرفي  عدنان  وعلي  سالم  وليد  وبالطرفين 
وبالعمق  طارق  وهمام  ياسين  أحمد  الوسط 
وسيف  أرحيمة  حسين  وعلي  عبدالزهرة  عالء 

سلمان وفي الهجوم يونس محمود.

حذر البداية 
كانت المباراة حذرة بعض الشيء في بدايتها 
معرفة  في  منهما  كٍل  لرغبة  الفريقين  من جانب 
في  الكرة  ظلت  وبالتالي  اآلخر،  لعب  طريقة 

مع  الملعب  بوسط  األولــى  العشر  الدقائق 
لكن  السعودي  للفريق  نسبي  بشكل  سيطرة 
لم  الفريق  في  اللعب  صناعة  ألن  فائدة،  دون 
اكتفاء كريري  المطلوبة في ظل  بالصورة  تكن 
تقدم  عدم  مع  غالباً  الدفاعية  باألدوار  بالقيام 
بعض  هنالك  وكانت  الموسى،  معتز  زميله 
المحاوالت العادية من المشاكس فهد المولد في 
سالم  األخرى  الناحية  في  زميله  بينما  اليمين، 

الدوسري لم تكن تحركاته ُتشكل أي خطورة.

أحداث الشوط
الربع  في  المرميين  على  الخطورة  غابت 
بوسط  اللعب  انحصار  بسبب  األول  ساعة 
العراق  هدف  18 شهدت  الدقيقة  ولكن  الملعب، 
للمدافع  ثابتة  أمامية  كرة  وصلت  حينما  األول 
الشباك  في  برأسه  أرسلها  المتقدم سالم شاكر 
هذا  وبعد  اليمنى،  للزاوية  مرت  إذ  السعودية 
تام  بشكل  سعودية  السيطرة  أصبحت  الهدف 
الدفاعية  القيود  من  الالعبين  بعض  تحرر  مع 
بعض الشيء، في حين تراجع العراقيون بشكل 
الهجمات  على  فقط  االعتماد  مع  للخلف  واضح 

المرتدة التي لم ُتشكل أي خطورة لبقاء يونس 
الحارس  وتعملق  المقدمة،  في  وحيداً  محمود 
إذ  مستواه  قمة  وكانفي  صبري  نور  العراقي 
طائشة  كانت  وإحداها  الكرات  من  العديد  أبعد 
للركنية  أبعدها  لكنه  شباكه  ُتعانق  أن  كادت 
القحطاني،  ليسار  جانبي  خطأ  من  وكرة   ،)28(
له  مررها  مرتدة  كرة  المولد  فهد  أضاع  فيما 
ناصر الشمراني إذ سددها بجوار القائم األيمن 

لينتهي الشوط بهدف للعراق.

الشوط الثاني
انتهى عليه  ما  مثل  الثاني على  الشوط  سار 
الواضحة  السعودية  السيطرة  سابقة من حيث 
السيطرة  ولكن  للخلف،  العراقي  والتراجع 
الجانب  في  للتنظيم  تفتقر  كانت  السعودية 
األمامي، وكان فهد المولد النجم األبرز في الفريق 
لكنه لم يلق الدعم الكامل من زمالئه بالذات مع 
التي  البينية  الكرات  الواضح في لعب  اإلصرار 
بالمرصاد،  المتماسك  العراقي  الدفاع  لها  كان 
حينما   6 الدقيقة  عند  النتيجة  ُيعادل  فهد  وكاد 
احتضنها  الجزاء  منطقة  خارج  من  كرة  سدد 

الحارس نور صبري، وتبادل بعدها )المولدان( 
الكرة ووصلت لألول داخل منطقة  أسامة وفهد 
المتألق  الحارس  أبعدها  الجزاء سددها أرضية 
الهجمات  عدد  يكن  ولم   ،)11( للركنية  صبري 
الهدف  جاء  فيما  السيطرة،  بقدر  السعودية 
 27 الدقيقة  عند  اللعب  سير  عكس  على  الثاني 
ساقطة  ثابتة  كرة  سلمان  سيف  أرسل  حينما 
السعودي  المدافع  حاول  اليمنى  الناحية  من 
رأسه  بقمة  المسها  لكنه  إبعادها  المولد  أسامة 
وأخذت طريقه للمرمى من خالل الزاوية اليمنى، 
وهبط مستوى األداء السعودي بعد هذا الهدف 
نفسيات  الى  الشيء  بعض  اليأس  وتسرب 
الالعبين ولذلك لم يتمكنوا من العودة وسنحت 
الدقيقة 43 من كرة  لهم فرصة وحيدة فقط في 
البديل  أبعدها  السهالوي  محمد  للبديل  رأسية 
خط  على  من  إبراهيم  خلدون  العراقي  اآلخر 
تقدمهم وأنهوا  العراقيون على  المرمى، وحافظ 
أدار  الشيء،  مقابل  بهدفين  فائزين  المباراة 
فيكتور كاساي وساعده  المجري  الحكم  بنجاح 
كيسبال  وربــورت  ايــروس  غابور  مواطنيه 

والحكم الرابع البحريني نواف شكر اهلل.

من لقاء العراق والسعوديةخيبة األمل بادية على العبي األخضرمن لقاء العراق والسعودية أمس

§ مدينة عيسى - حسين الدرازي، محمد طوق ومحمد أمان

للغاية في خليجي 21، حينما حقق  العراقي انطالقة رائعة  المنتخب  ] حقق 
فوزاً ثمينًا للغاية على نظيره السعودي بهدفين مقابل الشيء في ختام لقاءات 
الكويتي  المنتخب  مع  الصدارة  في  ليشترك  الثانية،  المجموعة  ضمن  الجولة 

بثالث نقاط لكٍل منهما، وتبقى السعودية بدون نقاط مع اليمن.

األسود تلتهم الصقور

ريكارد: لم نستحق الخسارة... شاكر: الفوز 
وضعنا على الطريق الصحيح

فريقه  بأن  السعودي  للمنتخب  الهولندي  المدرب  قال   [
يستحق الخروج بأفضل من نتيجة الخسارة، موضحا »حصل 
العراقيين على فرص قليلة والنتيجة في النهاية تحسب بعدد 
الثاني  الشوط  في  التعادل  إدراك  حاولنا  عموما  األهداف، 
صعوبة  األمور  وازدادت  عكسيا  هدفا  شباكنا  تلقت  ولكن 
عليما، بالنسبة لي العبونا قدموا مجهودا كبيرا وكنا األفضل 

في الشوط الثاني، ظروف المباراة أنهم سجلوا وفازوا«.
لتعزيز  للجناحين  المفعل  غير  الدور  عن  ريكارد  وأجاب   
غلق  في  تماما  نجحوا  »العراقيين  قائال:  الهجومي  الجانب 
في  ونجحوا  للتقدم  الصالحية  الجناحين  وأعطيت  الوسط 
أسامة  المدافع  أن  حتى  الفرص  خلق  في  الهجمات  بعض 
العرضيات  مشكلة  عن  وقال  هدفا«،  يسجل  أن  كاد  المولد 
تدرب  »الفريق  السعوديين:  اإلعالميين  أحد  رؤية  بحسب 
لعب  بطريقة  علم  على  ونحن  الجانب،  هذا  على  جيد  بشكل 
ولكن  معه،  للتعامل  مجهزون  والالعبون  العراقي،  المنتخب 

األخطاء دائما تتسبب في األهداف«.
ولم يرد ريكادر بشكل مباشر على سؤال عن تعليقه على 
شيء  بعمل  قيامه  وعدم  السعودي  المنتخب  هوية  غياب 
في  »انهزمنا  بالقول:  واكتفى  الماضية  أشهر   14 الـ  طوال 
المباراة األولى والفرصة مازالت أمامنا للفوز في المباراتين 

المقبلتين للتأهل للدور الثاني«.
شاكر  حكم  العراقي  المدرب  أما   

حول  الصحافي  المؤتمر  في  فقال 
المباريات  هذه  »مثل  المباراة: 
والمنتخب  قمة  مباريات  تعتبر 
أفضل  مــن  ــد  واح السعودي 

الشك،  أدنــى  بال  المنتخبات 
عن  يبحثان  كانا  الفريقان 
والفريقان  الصحيحة  البداية 

كشفا عن كل إمكاناتهما من أجل 
من  جاء  والفوز  الفوز، 

اليوم  مباراة  نتيجة  خالل  من  ننطالق  أن  علينا  نصيبنا، 
للدور  السعودية  تتأهل  أن  وأتوقع  المقبلة،  للمباريات 

الثاني«.
الفوز  كان  إذا  عما  شاكر  حكيم  السعودي  اإلعالم  وسأل 
بدبلوماسية:  فأجاب  ريكارد،  لعب  طريقة  سببه  العراقي 
بالنسبة  اللعب  ونظام  محترف  ومدرب  العب  »ريكارد 
الشباب  حيوية  تكن  قد  متشابه،  ولنا  السعودي  للمنتخب 
الكرتين  من  الهدفين  ولكن  السعودي،  المنتخب  تسعف  لم 
في  لنا نحن  بالنسبة  النهاية،  في  الموقف  الثابتتين حسمت 

الطريق الصحيح اآلن بعد أن فزنا على السعودية«.
وأكد حكيم شاكر بأن مالمح الفرق المتأهلة للدور الثاني 
لم تتحدد بعد، مشيرا إلى أن ذلك سيتضح بعد نتائج الجولة 
المفاجئات  بطولة  الخليج  بطولة  أن  على  مشددا  الثانية، 

والنتائج غير المتوقعة وهذا سر جمالها.
»علينا  العراقي:  للمنتخب  الجديدة  التوليفة  عن  وقال   
أحد  وأنا  كبير  العراقي  المنتخب  في  التغيير  بأن  نؤمن  أن 
اإلصرار  لديهم  العراقيون  التغيير،  هذا  أجل  من  العاملين 
القادم من  والعزيمة في ذلك، لدينا جيل 2007 وجيل 2012 
هذا  لنخرج  بينهما  ندمج  أن  فني  كجهاز  استطعنا  أبوظبي 
أكون  أن  المنتخب الذي سيكون جيل المستقبل، وأنا أفتخر 
لبلدي  ــوارئ  ط ــدرب  م
وسأكون في الخدمة 
بمدرب  وطالبت 
للمنتخب  جديد 
ــا  ــأن أيـــضـــا ف
منتخب  ــدرب  م

الشباب«.

ريكارد حكيم شاكر

سالم شاكر: استحققنا الفوز وطبقنا خطط المدرب
] حصل العب منتخب العراق سالم 
في  العب  أفضل  جائزة  على  شاكر 
السعودية  أمام  بالده  منتخب  مباراة 
المباراة،  بعد  الجائزة  وتسلم  أمس، 
في  للغاية  مميزا  مستوى  شاكر  وقدم 
أمام  جداً  صعبا  رقما  وكان  المباراة 

الهجوم السعودي.
منتخب  أن  المباراة  بعد  شاكر  وأكد 
المستوى  على  الفوز  استحق  بالده 
عليها  ظهر  التي  العالية  الروح  بعد 
الالعبون وطبقوا تعليمات المدرب كما 
كانت  المباراة  أن  إلى  مشيراً  ينبغي، 
المنتخباين  فيها  وظهر  وصعبة  قوية 
استحسان  ــى  الق مميز  بمستوى 
وأعرب شاكر عن  الحاضرة.  الجماهير 
بدأها  التي  القوية  بالبداية  سعادته 
العراق في الدورة، وأضاف »سنفرح... 
لكن لفترة محددة فقط، وسنفكر بعدها 

باللقاء الثاني مع الكويت«.
دفعة  الفوز  »سيعطينا  وتابع 
في  األفضل  لتقديم  عالية  معنوية 
ما تكون المباريات  اللقاء المقبل، دائماً 
أن  وسعينا  صعبة  الدورة  في  األولى 

الحمد  وهلل  اإليجابية  النتيجة  نحقق 
بالقول:  حديثه  وواصل  ذلك«،  تحقق 
الفرص  يستغل  الذي  المنتخب  »دائماً 
فرصتين  استغللنا  ونحن  فائزاً  يخرج 
الهدف  أن  رغم  على  هدفين  وسجلنا 
مدافعي  أحد  من  بالخطأ  جاء  الثاني 
المنتخبي السعودي«، وأكد سالم شاكر 
أن الروح العالية التي يتمتع بها العبو 
األسلحة  أبرز  كانت  العراقي  المنتخب 

التي اعتمد عليها منتخب بالده.
شاكر  سالم  قدم  حديثه،  نهاية  وفي 
التي  العراقية  شكره الجزيل للجماهير 
المباراة،  وقفت وراء منتخب بالده في 
دفعة  على  حصلوا  الالعبين  أن  مؤكداً 
الجماهيري،  بالحضور  عالية  معنوية 
دورا  ستلعب  الجماهير  أن  إلى  وأشار 

كبيرا في لقاء الكويت المقبل.

يونس محمود: لعبت رغم تعرضي لـ »انفلونزا«
أنه  القدم يونس محمود  العراق لكرة  ] قال قائد منتخب 
منذ  »انفلونزا«  لـ  تعرض  رغم  على  األمس  لقاء  في  شارك 
قدم  العراقي  المنتخب  أن  إلى  أيام، وأشار  الثالثة  يقارب  ما 
بأن  وأكد  الثالث،  بالنقاط  الخروج  واستحق  كبيرة  مباراة 
النتيجة ال تعكس حقيقة الكرة السعودية التي تمتلك امكانات 

عالية واألخضر السعودي منتخب كبير وعريق.
وعلق يونس محمود عن الحادثة التي حدثت في المباراة 
وقال:  المولد،  أسامة  السعودي  المنتخب  مدافع  مع  أمس 
حدث  ما  المولد،  أسامة  مع  وحميمة  قوية  عالقة  »تربطني 
مجرد انفعال من الطرفين وال يوجد أكثر من ذلك، أتمنى أن ال 

يعطي اإلعالم الحديث حجما أكبر من ذلك، وأود أن أؤكد 
بأننا أصدقاء وهذه منافسة عادية جداً«.

وأكد يونس محمود أن منتخب بالده دخل في أجواء 
المباراة سريعاً يوم أمس واستطاع أن يقدم مستوى 

ملفتا للغاية، مشيراً إلى أنه لم يكن في كامل لياقته، 
الجولتين  في  قويتان  مباراتان  »أمامنا  وأضاف 
المقبلتين، فوزنا أمس ال يعني بأننا تأهلنا للدور 
الثاني، صحيح أنه دفعة معنوية كبيرة لكن علينا 
المقبلتين«،  الجولتين  في  والتفكير  الفوز  نسيان 
التي  العراقية  للجماهير  شكره  محمود  وقدم 

آزرت المنتخب أمس. يونس محمود

سالم شاكر يستلم جائزة افضل العب
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إذا كنا ال نملك ميسي فأنت لست غوارديوال أصاًل يا كالديرون!

األحمر ظهر بصورة ضعيفة لكن األمل موجود وأمامنا مباراتان

الرياضي« من خطورة  »الوسط  أن حذرنا نحن في  سبق 
في  أيضاً  وبالتحديد  الوطني،  لمنتخبنا  بالنسبة  الوضع 
أن  من  بالكويت  آسيا  غرب  بطولة  أعقبت  التي  الفترة 
والبد  النواقص  من  الكثير  وبه  فنياً  ُيعاني  اليزال  منتخبنا 
ها  واآلن  الرأس(،  في  الفأس  )وقوع  قبل  الوضع  تدارك  من 
أحد  يكن  لم  بصورة  األحمر  وظهر  مباراة  أول  خضنا  نحن 
جماهيره،  وبين  أرضه  على  يلعب  كان  أنه  بالذات  يتمناها، 
فالضغط  عليه،  عبئاً  كانا  منهما  يستفيد  أن  من  بدالً  لكنه 
أمام  يلعبون  وكأنهم  الالعبين  على  واضحاً  كان  النفسي 
هذا الكم الجماهيري وعلى أرضهم ألول مرة، بالرغم من أن 
أغلب العبي المنتخب الذين خاضوا لقاء أمس األول سبق أن 
المباراة  هذه  من  أكثر  وهامة  حاسمة  مباريات  في  شاركوا 
المرزوقي، سالمين، عايش، عبداللطيف،  مثل: محمد حسين، 
حسين سلمان، عبدالوهاب علي، عبداهلل عمر وحتى الحارس 
سيدمحمد جعفر، وإذن تبقى راشد الحوطي فقط وسيدضياء 
سعيد، وهما قليال الخبرة مقارنة بالبقية لكنهما أيضاً سبق 
ثاني  يخوض  والحوطي  وحاسمة،  هامة  مباريات  لعبا  أن 

كأس خليج له بعد بطولة اليمن.

الطريقة غير مفهومة
خالل  من  كالديرون  المدرب  أراد  ربما 

عن  قلياًل  يبتعد  أن  الهجوم  في  طريقته 
المألوف من خالل اعتماد )الال مركزية( بين 
بعض الالعبين، إذ اننا في الغالب شاهدنا 
إسماعيل عبداللطيف بالجانب األيمن وهو 

مع  التعامل  ُيجيد  هداف  مهاجم  األصل  في 
للهجوم،  يتحول  أحياناً  وكان  األخيرة  الكرة 

به  بــدأ  األلعاب  صانع  سلمان  وحسين 
الهجوم مع تبادل األدوار أحياناً  كالديرون في 

عايش  فوزي  وجود  سعيد  سيدضياء  مع 
علي  عبدالوهاب  وبقاء  اليسار  في  ثابتاً 

وسالمين بعمق الوسط.
وجدنا  عام  بشكل  ولكن 

الالعبين  بعض  أن 
ـــذات  ـــال وب

عبداللطيف وسلمان وضياء وكأنهم غير فاهمين ماذا يريدوا 
إطالقاً في المنطقة  التنظيم لم يكن حاضراً  أن يفعلوا، إذ ان 
سيطرة  األكثر  كنا  األول  الشوط  في  أننا  رغم  األمامية 
ذلك،  نستغل  ولم  العمانيين  تراجع  ظل  في  الكرة  على 
هذا  جعل  )ربما(  المدرب  وتكتيك  اللعب  طريقة  فهم  وعدم 
الثالثي بالذات في غير مستواه الحقيقي، وبالتالي لم يستفد 
المنتخب من إمكاناتهم، والدليل على كالمنا أن حسين سلمان 
مرور  مع  المدرب  استبدلهما  العبين  أول  كانا  وعبداللطيف 
إلخراج  كالديرون  اضطرار  ولوال  الثاني،  بالشوط  الوقت 
شاهدنا  لربما  بابا  حسين  وإدخال  المصاب  عايش  فوزي 

سيدضياء ثالث العب ُيستبدل من المنتخب.
وهذه في النهاية قناعات فنية من قبل الجهاز الفني، ولكننا 
كان  التكتيك  وهذا  الطريقة  بهذه  فاألداء  نراه،  ما  على  نحكم 
ضعيفاً للغاية ولو استمررنا به فلربما ال نحصل على أكثر 
من تلك النقطة، وهذا وضع مرفوض تماماً، وال ُنريد أن ُنملي 
بعض األمور على الجهاز الفني، ولكن كما هو معروف فوضع 
الشخص المناسب في المكان المناسب هو األمر األمثل في كل 
شي، فيا ترى هل كان وضعنا سيكون بذات السوء 
سلمان  حسين  مثاًل  أن  لو  عليه  كنا  الذي 
ألعاب  كصانع  األساسي  مركزه  في  لعب 
في  عبداللطيف  مع وجود  البداية  منذ 
الصندوق  داخل  الرئيسي(  )مقره 
الذين  الالعبين  طينة  من  كونه 
األخيرة  الكرة  ترجمة  يجيدون 
الفائدة  فإن  ُيسجل  لم  غالباً، وإن 
وهذا  معدومة  شبه  تكون  منه 
بعض  على  حتى  ينطبق  األمر 

الالعبين العالميين.
أيضاً  هامة  نقطة  وهنالك 
الوقت  أغلب  في  فريقنا  أن  وهي 
بالحالة  العبين   4 على  فقط  يعتمد 
وعايش  عبداللطيف  وهم:  الهجومية 
 6 بقاء  مع  وسيدضياء  وسلمان 
وحذرين  بالخلف  العبين 
إال  التقدم  من  ــداً  ج
نادرة  حــاالت  في 

وقليلة، وهو ما ُيسهل من مهمة العبي الخصم، فنجد أن كل 
العب من فريقنا ُيحاط بالعبين، ولذلك فإن التمريرات أغلبها 
كانت ُتقطع بسهولة من الُعمانيين، فالظهيران الحوطي وعمر 
الحوطي الذي لم نجد له أي  ال يتقدمان إال قلياًل وخصوصاً 
انطالقة، وسالمين وعبدالوهاب بالعمق يتقدم أحدهما أحياناً 

باستحياء شديد.

الروح كانت غائبة
اللعب  فإن  الفني  المستوى  غياب  ظل  في  كثيرة  أحياناً 
بعض  ُتعوض  يجعلك  كذلك  وبحماس  عالية  قتالية  بروح 
جوانب القصور الفني، وعلى األقل من الممكن أن ُتربك الفريق 
الخصم بدالً من اللعب ببطء شديد وتثاقل وكأنك ُتريد إنهاء 
المهمة فقط بأي نتيجة، وهذا ما كان عليه العبو منتخبنا أمام 
عمان، فالروح كانت غائبة عند البعض منهم وكذلك الحماس، 
والجمهور  األرض  عاملي  من  االستفادة  من  بدالً  ذكرنا  وكما 
للتحفيز كانت هنالك بعض الخوض والضغط النفسي الذي 

أثر على األداء والمستوى.

المطلوب اآلن
اتضحت اآلن كافة األمور وُكشفت، وبتنا في المركز الثاني 
غداً  وأمامنا  العماني،  المنتخب  مع  بالتساوي  بالمجموعة 
التغلب  بعد  تفوقها  أثبتت  التي  اإلمارات  مع  قوية  مواجهة 
على قطر بثالثة أهداف لهدف وهي كانت في قمة مستواها، 
الفني  الجهاز  بين نحن كنا في أسوأ حاالتنا، والمطلوب من 
الذي كان عليه  اللعب والتكتيك  النظر في طريقة  إعادة  أوالً 
ومفهوم  واضٍح  غير  كان  والذي  ُعمان  مواجهة  في  المنتخب 
من أغلب الالعبين، وإذا استمررنا على نفس الوضع في ظل 
الفراغ الواضح في صانع األلعاب وكذلك الغياب بمركز رأس 
الحربة، فإننا لو نلعب 100 مباراة فلن نستطيع أن ُنسجل 
من  فادح  بخطأ  ذلك  يكون  أن  فإما  سجلنا  وإن  هدف،  أي 
والكرات  األخطاء  فقط  ننتظر  فهل  ثابتة،  بكرة  أو  المدافعين 
الفرص  صناعة  أجل  من  إمكانياتنا  استغالل  دون  الثابتة 
خارج  من  التسديدات  أيضاً  وحتى  الخصم؟!،  مرمى  وتهديد 
منطقة الجزاء كانت معدومة تماماً ونسبة تواجدها صفر في 
المئة!، وكأن الحارس العماني مازن الكاسبي الذي لم ُيعطى 
الثقة من األساس لكثرة الحديث عن غياب الحبسي لم نكن 

نحس به في اللقاء ألنه لم يلق أي تهديد حقيقي.
أيضاً  فالبد  الهجومي  الدور  بتفعيل  أيضاً  ُمطالبتنا  ومع 
من االلتفاتة الدفاعية ألن اإلماراتيين يمتلكون أكثر من مفتاح 
)عموري(  طليعتهم  وفي  خطورة  مصدر  من  وأكثر  للعب 

اإلماراتي،  المشوار  بداية  في  متميز  بشكل  نفسه  قدم  الذي 
وصحيح أن دفاعنا كان متماسكاً أمام ُعمان لكن أيضاً ُنشير 
إلى أن العمانيين لم يكونوا في مستواهم الحقيقي هجومياً، 
ومباراة اإلمارات ستكون امتحاناً حقيقياً للدفاع األحمر ومن 

خلفهم الحارس سيدمحمد جعفر.
الدور  لبلوغ  بالتأكيد  قائمة  الفرصة  فإن  عام  وبشكل 
الثاني وهي الخطوة األولى، والفرصة موجودة للتأهل حتى 
كأبطال للمجموعة، ولكن التأهل يتطلب عماًل ُمغايراً، وفريقاً 
ُمغايراً من ناحية المستوى وليس مثل الذي شاهدناها أمام 

ُعمان.

لست غوارديوال يا كالديرون
الصحافي  المؤتمر  في  منتخبنا  مدرب  كالديرون  ُيقدم  لم 
الذي  العقيم والضعيف  لألداء  مقنعة  أسباباً  ُعمان  لقاء  بعد 
لم  له  ُتوجه  كانت  التي  األسئلة  وحتى  األحمر،  به  ظهر 
بل  للجميع،  ومفهومة  واضحة  فنية  إجابات  عليها  يجب 
أو كلمتين، واألدهى من ذلك  بكلمة  الرد أحياناً  كان يختصر 
الهجومية  الفعالية  عدم  بخصوص  سؤال  على  رداً  قال  أنه 
الفعالية  مثل ميسي كي تكون  بأنه ال يمتلك العباً  للمنتخب 
وُينهي  ثالثة  أو  هدفين  يسجل  أن  أو  يجب  كما  الهجومية، 
المباراة. والسؤال هنا هل أن أي فريق في العالم إذا ما أراد 
أن تكون لديه فعالية هجومية البد أن يلعب له ميسي؟، إذن 
على  فازت  واإلمارات  نحتاج؟،  العالم  في  ميسي  كم  حينها 
إدارة برشلونة عن  فهل استغنت  قطر وبأداء هجومي رائع 
اإلماراتيون  وظهر  اإلمارات  مع  ولعب  واحد  ليوٍم  ميسي 
اإلجابة  وهذه  قطر؟،  على  وتغلبوا  الرائعة  الصورة  بهذه 
أن  يعني  ولالعبيه، وهو  المنتخب  إلمكانات  استصغار  فيها 
بالفعالية  للقيام  المؤهلون  الالعبون  لديه  ليس  المنتخب 
الهجومية ألن كالمه ليس له تفسير آخر، وبالتالي لماذا قبل 
إمكانات  لديه  ليس  فريقاً  ُيدرب  بأن  نفسه  على  كالديرون 
فنية كافية، ثم السؤال الختامي هنا لكالديرون، وهو هل أنت 

غوارديوال مثاًل حتى يؤتى لك بالعب مثل ميسي كما ُتريد؟.
دع عنك مثل هذه األحاديث وأثبت قدراتك وإمكاناتك، فكل 
الظروف تهيأت لك وفترة الشهرين كافية وكافية جداً لك مع 
معسكرات  من  طويلة  فترة  الالعبين  مع  بقيت  ألنك  األحمر، 
داخلية وخارجية ومباريات ودية وبطولة غرب آسيا، واآلن 
بصمتك  رؤية  األقل  على  ُنريد  المنتخب  مع  مباراتان  أمامك 
لديه  فريقاً  أو  منتخباً  وتقود  فلترحل  وإال  فيهما،  الفنية 
متميز  بشكل  الهجومية  باألدوار  القيام  بإمكانهم  العبون 
أعلى من  الصحافي ترى نفسك  المؤتمر  ألنك بتصريحك في 

المنتخب البحريني.

§الوسط - حسين الدرازي ومحمد طوق

] لم يكن أكثر المتشائمين من عشاق منتخبنا الوطني ربما يتوقع ظهور )األحمر( بهذا المستوى 
في  األول  أمس  العماني  نظيره  أمام   21 بخليجي  االفتتاحي  اللقاء  في  عليه  كان  الذي  المتواضع 
الوطني  البحرين  استاد  في  احتشدت  التي  البحرينية  الجماهير  ان  إذ  للبطولة،  األولى  المجموعة 
وتسمرت أمام شاشات التلفزيون كانت ُتمني النفس برؤية منتخب بالدها على األقل يظهر بصورة 
فنية متميزة، إذ ان نتيجة الفوز من عدمها تخضع ألمور كثيرة مثل التوفيق وبعض الظروف، لكن 
من ناحية المستوى بإمكان أي فريق أن يؤدي ما عليه ليكون في حالة فنية جيدة، لكننا لم نر ال 
هذا وال ذاك، وبالتالي خرجت المباراة بنتيجة سلبية وبأداء ومستوى فني ضعيف، وطبعًا شاركنا 
في ذلك المنتخب العماني الذي كان هو اآلخر في صورة فنية )باهتة( للغاية بالرغم من جاهزيته 

واستقراره، إذ انه ُيشارك في التصفيات اآلسيوية النهائية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

األحمر ظهر بصورة فنية ضعيفة في مباراة عمان

ص��������������دى ال�������ب�������داي�������ة
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الجمهور البحريني خرج بخيبة أمل من موقعة االفتتاح
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القائد وسلمان والمرزوقي تدربوا بشكل منفرد

األحمر يغادر فندق البطولة ويعاود تدريباته لمواجهة االمارات

للمنتخب  والفني  اإلداري  الجهازان  وكان 
ساعات،   4 لمدة  حرة  فترة  منحا  البحريني 
اعتبارا من الواحدة ظهراً، وغادر خاللها الالعبون 
الى  والذهاب  الدبلومات  فندق  في  البطولة  مقر 
المنتخب  معسكر  الى  العودة  ثم  ومن  أهاليهم، 
على  التدريب  وخوض  مساء،  الخامسة  في 

المالعب الخارجية.
األجواء  تغيير  الى  الخطوة  هذه  وتهدف 
حدة  وتخفيف  الالعبين  لــدى  الروتينية 

مباراة  في  التعادل  بعد  وخصوصاً  الضغوط، 
محاولة  في  الالعبين،  نشاط  وتجديد  االفتتاح، 
الثانية  للمباراة  استعدادا  النفسية  لتهيئتهم 

المهمة أمام منتخب االمارات يوم غدٍ.
أن  قبل  الالعبين  بإحماء  التدريبات  وبدأت 
التي  األولى  مجموعتين،  على  الالعبين  يوزع 
مدرب  التدريب  على  وأشرف  المباراة  خاضت 
خاضت  فيما  كالديرون،  غابرييل  المنتخب 
تدريبات  االحتياطيين  وهم  الثانية  المجموعة 

على  فيها  ركز  المدرب  مساعد  مع  منفردة 
الكرات العرضية والتسديدات من داخل وخارج 

المنطقة.
على  أمس  تدريبات  في  كالديرون  وركز 
تصحيح بعض األخطاء التي وقع فيها الالعبين 
تقسيمة مصغرة،  يلعب  أن  قبل  عمان،  لقاء  في 
عمان  مباراة  لعب  الوطني  المنتخب  بأن  علماً 
الحراسة  في  جعفر  سيدمحمد  ضمت  بتشكيلة 
ومحمد حسين وعبداهلل المرزوقي وعبداهلل عمر 
وراشد الحوطي في الدفاع، والوسط سيدضياء 
علي  وعبدالوهاب  سالمين  ومحمد  سعيد 
وفوزي عايش وسيدضياء سعيد والهجوم غير 

الصريح اسماعيل عبداللطيف.
وشهدت التدريبات تواجد رئيس بعثة األحمر 
إدارة  مجلس  وعضوي  البوعينين  أحمد  علي 

االتحاد البحريني لكرة القدم عبدالعزيز اليحيى 
وحافظ الدوسري.

تدريبات منفردة

وعبداهلل  حسين  محمد  الثالثي  ــدرب  ت
مع  منفرد  بشكل  سلمان  وحسين  المرزوقي 
اخصائي العالج بالمنتخب الوطني خليل ربيع، 
ويأتي التدريب المنفرد بسبب شعور الالعبين 
ببعض اإلرهاق ما أدى إلى غيابهم عن التدريب 

مع المجموعة وخوضهم تدريبات منفردة.

القنوات التلفزيونية ترصد التدريب

أمس  يوم  الوطني  منتخبنا  تدريبات  شهدت 
حضور عدد من القنوات التلفزيونية التي قامت 

عدة  إجراءها  إلى  إضافة  التدريبات  برصد 
وبعض  كالديرون  المنتخب  مدرب  مع  لقاءات 

العبي المنتخب.
للقنوات  بالمنتخب  اإلداري  الجهاز  وسمح 
فيما  دقيقة،   15 لمدة  بالتصوير  التلفزيونية 
اإلعالم  وسائل  ببقاء  اإلداري  الجهاز  يمانع  لم 

المقروءة والمسموعة.

اليوم التدريب األخير
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  سيختتم 
اليوم،  مساء  خفيف  تدريب  بإجراء  تدريباته 
التدريب خفيف ويعول  يكون  أن  المتوقع  ومن 
النواحي  على  كالديرون  المنتخب  مدرب  فيه 
التكتيكية التي سيعتمد عليها في لقاء الغد أمام 

المنتخب اإلماراتي.

§ الرفاع – محمد طوق

] عاد منتخبنا الوطني للتدريبات يوم أمس بعد خوضه أول لقاءاته في دورة 
كأس الخليج أمام منتخب عمان التي انتهت بالتعادل السلبي، إذ خاض المنتخب 
تدريبه يوم أمس على المالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.

كالديرون مع الحسيني أثناء مغادرة المنتخب الفندق

مساعد مدرب األحمر الشمالن:

افتقدنا إلى الهجوم ولعبنا بهذه 
التشكيلة في التجربة األخيرة

] أكد مساعد مدرب منتخبنا الوطني 
الشمالن  الكابتن محمد  القدم  لكرة  األول 
المطلوب  بمستواه  يظهر  لم  منتخبنا  أن 
سواء  عمان  أمام  االفتتاحية  مباراته  في 

على الصعيد الجماعي أو الفردي.
كانت  التي  المشكلة  أن  الشمالن  وقال 
واضحة في الناحية الهجومية، إذ افتقدت 

المطلوبة،  والفعالية  التنظيم  الى 
وليس صحيحاً أن المنتخب تأثر 

المباراة  وضغوط  بأهمية 
أن  وخصوصاً  االفتتاحية 
مجموعة من الالعبين سبق 
لهم المشاركة في بطوالت 
والتصفيات  الخليج 

الدولية .
التي  التغييرات  وعن 

بوضع  التشكيلة  في  أحدثت 
مهاجماً  سلمان  حسين 

ــل  ــي ــاع ــم وإس

الجهة  عبداللطيف في كوسط مهاجم من 
للمدرب  سبق  أنه  الشمالن  قال  اليمنى، 
الخططية  والمهام  التشكيلة  هذه  اختبار 
التي  األخيرة  الودية  المباراة  خالل 
خاضها المنتخب أمام منتخب غينيا وكان 

المردود الفني جيداً لها.
حالياً  منصباً  التركيز  أن  الى  وأشار 
للمنتخب  الثانية  المباراة  على 
يوم  األمــارات  منتخب  أمام 
تصحيح  سيتم  وأنه  غدٍ، 
ــي وقــع  ــت األخـــطـــاء ال
اللقاء  في  الفريق  فيها 
بجانب  االفــتــتــاحــي 
اإلماراتي  الفريق  رصد 
النواحي  جميع  ــن  م
فوزه  بعد  وخصوصاً 
في  القطري  الفريق  على 

األولى. المباراة 

مهاجم األحمر الحسيني: 

لم نظهر بمستوانا وتأثرنا 
بالضغط وسنقاتل أمام اإلمارات

الوطني  منتخبنا  العب  أكد   [
الحسيني  سامي  الــقــدم  لكرة 
بمستواه  يظهر  لم  المنتخب  أن 
عمان  أمام  األول  لقائه  في  الحقيقي 
من  السلبي  بالتعادل  انتهى  والذي 
األحمر  أن  إلى  مشيراً  أهداف،  دون 
سيظهر بصورة مغايرة في المباراة 
اإلماراتي  المنتخب  أمام  المقبلة 
على  الحصول  أجل  من  وسيقاتل 

الثالث. النقاط 
الضغط  أن  »أعــتــقــد  ـــال:  وق
بتراجع  الرئيسي  السبب  كــان 
أن  وأعتقد  المنتخب،  مستوى 
للمستوى  ترتق  لــم  الــمــبــاراة 
كانت  أنها  وخصوصاً  المطلوب 
هبوط  إلى  وأدت  افتتاحية  مباراة 
وأضاف  الجانبين«،  من  المستوى 
ومازال  األفضل  لديه  »المنتخب 
عمان  مع  تعادلنا  أمامنا،  المشوار 
على  بل  األمل  فقدنا  بأننا  يعني  ال 
المباريات  تكون  ما  دائماً  العكس، 

العادي  المستوى  بهذا  االفتتاحية 
مستوى  سنقدم  اهلل  ــإذن  وب جــداً 

المقبلتين«. المباراتين  في  أفضل 
المنتخب  أن  الحسيني  وأوضح 
مميزين  العبين  يمتلك  اإلماراتي 
وقدم مستوى مميز للغاية في لقائه 
إلى  مشيراً  القطري،  المنتخب  أمام 
أن األحمر قادر على تجاوز اإلمارات، 
وأضاف »أنا على ثقة كبيرة بالعبي 
مستوى  لديهم  فالالعبون  األحمر، 
اللقاء  في  عليه  سيظهرون  أفضل 
الحسيني  وأشار  اهلل«،  بإذن  الثاني 
بارزا  دورا  لعبت  الجماهير  أن  الى 
تواصل  أن  متمنياً  األول،  اللقاء  في 
بكثافة  وتحضر  نفسه  المنوال  على 
دفعة  الالعبين  إعطاء  أجــل  من 
معنوية عالية، وختم حديثه بالقول: 
أتمنى  والجمهور،  األرض  »سالحنا 
أجل  من  بقوة  الجماهير  تحضر  أن 
أفضل  نقدم  بأن  ونعدهم  مساندتنا 

لدينا«. ما 

حديد: مباراتنا مع البحرين »عقيمة« 
وسنظهر بوجه آخر مع قطر

] أكد نجم منتخب عمان لكرة القدم أحمد حديد أن منتخب بالده سيسعى للظهور 
بوجه آخر في لقائه المقبل أمام قطر. وأوضح حديد أن مباراة االفتتاح أمام البحرين 
اللعب في وسط  الهجومي وتسبب بانحصار  الجانبين والعقم  الحذر من  غلب عليها 

الميدان في غالبية األوقات.
وقال حديد: »ال أعتقد أن منتخبنا العماني ومنتخب البحرين راضيان عن المستوى 
الذي ظهرا عليه، مباريات االفتتاح دائماً ما تكون بالطريقة نفسها التي شهدتها المباراة، 
على  »حصلنا  وتابع  بعضا«،  بعضهم  عن  الدقيقة  التفاصيل  يعرفان  ال  المنتخبان 
فرص سانحة للتسجيل وخصوصاً في الشوط الثاني الذي أعتقد بأنه كان عمانيا 
ألوقات طويلة على عكس الشوط األول الذي كان فيه البحريني هو الطرف 
األفضل«، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج لجهد أكبر وخصوصاً أن 
األولى  المجموعة  ويتصدر  قطر  على  انتصارا  حقق  اإلمارات 
االفتتاح،  حفل  عليه  ظهر  بما  إعجابه  حديد  وأبدى  حالياً. 
اللجنة  في  القائمون  بذلها  التي  الكبيرة  بالجهود  مشيداً 
العماني،  المنتخب  استقبال  لدى  وخصوصاً  المنظمة 
يشكرون  االستقبال  في  كبيرة  حفاوة  »لقينا  وأضاف 
عليها البحرينيون، أتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، 
كما أود أن أشيد بالحضور الجماهيري العماني التي 
تواصل  أن  وأتمنى  المباراة  في  جانبنا  إلى  وقفت 
على دعمها للمنتخب من أجل إعطاء الالعبين دفعة 

معنوية عالية«.

بابا: التعادل 
نتيجة إيجابية 

في االفتتاح
] اعتبر نجم المنتخب البحريني حسين 
افتتاح  في  عمان  أمام  الفريق  تعادل  بابا 
بداية  في  ايجابية  نتيجة   »21 »خليجي 
مشوار البطولة على رغم أن األداء الفني لم 
يكن بالصورة الفنية المرضية للمنتخبين.
أن  أرى  نظري  وجهة  »من  بابا:  وقال 
ألنها  جيدة  نتيجة  االفتتاح  في  التعادل 
المنافسة  في  وحظوظنا  آمالنا  على  تبقي 
النهائي  نصف  الــدور  الى  التأهل  على 
األول،  الــدور  من  األخيرة  الجولة  حتى 
منتخبنا سيظهر بصورة  بأن  متفائل  وأنا 
أفضل في مباراتيه المقبلتين بعدما اكتسب 
وخصوصاً  البداية  ضغوط  وتجاوز  ثقة 
التي  الشابة  العناصر  من  عددا  هناك  أن 
تخوض مثل هذه المباريات للمرة األولى«.

منتخبنا استأنف تدريباته
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المنتخب العماني لم يقدم المستوى المتوقع في االفتتاح... البوسعيدي:

آن األوان إليجاد مكتب تنفيذي دائم لبطولة الخليج
§المنامة – حسين الدرازي

حمد  بن  خالد  القدم  لكرة  العماني  االتحاد  رئيس  أكد   [
البوسعيدي ان األداء الذي ظهر به منتخب بالده في المباراة 
الالعبين  حتى  يرض  لم  البحريني  المنتخب  أمام  االولى 
أنفسهم وال الجهاز الفني وال اإلداري، ولم يرض حتى الوسط 
تماماً  محق  العماني  الرياضي  والوسط  العماني،  الرياضي 
بأنه غير راض عما قدمه المنتخب، وكذلك االعالم العماني له 
الحق بأن »يزعل« وأن يتذمر مما قدمه المنتخب في المباراة 
االولى، ولكننا في نفس الوقت نحن ندرك بأن مباراة االفتتاح 
التشنج  من  بشيء  مشحونه  وكانت  الخاصة  ظروفها  لها 

كونها مباراة افتتاحية، وهذا قد يعطي بعض العذر للفريق 
الشوط  بأن  والدليل  أمس،  قدمه  الذي  األسلوب  على 
الثاني تحسن األداء بعد أن ذهبت رهبة مباراة االفتتاح 
وبعد أن وجه المدرب تعليماته لالعبين بين الشوطين.

وأضاف البوسعيدي »المباراة بمجملها دون المستوى 
الحقيقي لمنتخبنا واعتقد ان الشيء الجيد ان يعي 

ذلك الالعبين والجهاز الفني بأن الفريق لم 
المباراة،  الحقيقة في  إمكاناته  يقدم 

تعالى  اهلل  ــاء  ش وإن 
الفريق  يستفيد 

أخطاء  مــن 
ــاراة  ــب ــم ال

االولى ومعالجة تلك األخطاء وأن يصححوا منها في المباراة 
القادمة، وعندما تكون في بطولة فيها 3 مباريات ومستوياتها 
مع  التعامل  كيفية  في  العدة  تعد  أن  عليك  متقاربة  الفنية 
ظروف هذه المباراة وأنا واثق من قدرة الفريق على العودة 
مباشرة ألجواء البطولة والمنافسة من خالل المباراة القادمة 
وهناك لقاءات مستمرة مع الالعبين وتواصل دائم معهم في 
على  والغيرة  الحب  لديهم  الالعبين  جميع  وأعتقد  يوم  كل 
فانيلة المنتخب وسعيهم لتقديم الصورة المشرفة والمستوى 

المعهود منهم بما يمكنهم بالعودة مجدداً ألجواء التنافس«.
وأضاف »ال تزال البطولة في بدايتها والجولة 
االولى تعتبر جولة جس نبض لمستويات 
الممكنة  الجهود  األخرى وسنبذل  الفرق 
لعودة المنتخب ألجواء المنافسة وبقوة، 
هم  العبينا  بأن  نقولها  صراحة  وبكل 
مستواهم،  عن  راضين  وغير  متأثرون 
إلى  بسرعة  العودة  على  قادرون  وهم 
أجل  من  بواجبنا  وسنقوم  المنافسة  أجواء 

عودة الثقة للمنتخب«.
الجماهيري  الحضور  وعن 
عمان  ساند  ــذي  ال الكبير 
قال  االفتتاح  مباراة  في 

البوسعيدي: 
سعيد  »أنا 
ـــــــداً  ج

بــالــتــواجــد 
العماني  الجماهيري 
الكبير الذي حضر لمساندة 
المباراة  فــي  المنتخب 
وكان  ــى،  االول االفتتاحية 
من  يتمكن  لم  آخر  عدد  هناك 
به  المسموح  العدد  الدخول ألن 
الجماهير  عدد  وبلغ  تجاوزناه  قد 
 3000 الـــ  يقارب  ما  العمانية 
المباراة  ملعب  في  كانوا  مشجع 
ونوجه كل التحية لجماهيرنا التي 
ونؤكد  منتخبها  أجل  من  تواجدت 

أمام  القادمة  مباراتنا  بأن  لهم 
الــمــنــتــخــب 

جماهيرنا  وفرصة  األهمية  غاية  في  )الثلثاء(  غداً  القطري 
من  الجيدة  اإلعداد  إلتاحة  بكثير  أفضل  ستكون  للتواجد 
المقاعد أكثر من 40 في المئة وكذلك للمنتخب اآلخر القطري 
البحريني  المنتخب  فيها  طرفاً  ليس  المباراة  ان  اعتبار  على 
وأحد حالوة وطعم بطوالت الخليج هو الحضور الجماهيري«.
حفل  »كان  البوسعيدي:  قال  االفتتاح  حفل  جمالية  وعن 
العزيز  البلد  هذا  جمالية  عن  عبر  ومبسطا  جميال  االفتتاح 
أهمية  مدى  على  أكد  البحرين  ملك  البحرين وحضور  مملكة 
الشخصيات  كبير من  إلى جانب عدد  الخليج  بطوالت كأس 
الهامة ومن بينها رئيس االتحاد الدولي سيب بالتر ورئيس 

وكذلك  بالتيني،  ميشيال  األوروبي  سمو االتحاد 
احمد  والشيخ  فيصل  بن  نواف  األمير 
االفتتاح  لتواجدهم في حفل  الذين  الفهد 
معهم  لنتشاور  لنا  بالنسبة  فرصة 

كرة  تهم  التي  األمور  بعض  في 
القدم سواء على المستوى 

واآلسيوي  الخليجي 
في  لدينا  أو 

السلطنة وأن نناقش بعض األمور التي ستأخذ نصيبها من 
المناقشة في اجتماعات رؤساء االتحادات الخليجية في الفترة 
أكثر من مشروع عماني مطروح على طاولة  ولدينا  المقبلة 
رؤساء االتحادات ستناقش وترى النور بإذن اهلل تعالى، كما إن 
من بين األفكار المطروحة هو تأهل األول والثاني إلى نهائيات 
كأس آسيا وسنعيد موضوع إدراج بطولة كأس الخليج في 
األجندة الدولية واعتقد هذه المرة ستنجح محاوالتنا، كما أن 
المطروحة  األفكار  بين  من  أعوام   4 كل  البطولة  إقامة  فكرة 
في  الحق  لديهم  وهم  االولمبية  اللجان  رؤساء  طاولة  على 
ذلك وهم المعنيين، ولكني بالنسبة لي أدعو إلى عقد مؤتمر 
إعالمي  مؤتمر  يكون  وأن  الخليج  كأس  مستقبل  لمناقشة 
المستوى  عــلــى 
يناقش  الخليجي 
يخص  ــا  م ــل  ك
البطولة  ــذه  ه
كأس  بأن  وأعتقد 
تنجح  لن  الخليج 
هناك  كــان  إذا  إال 
مكتب تنفيذي دائم 
الخليج  لبطولة 
األفكار  تلك  كل  يبلور 
ويسعى إلى إنجاحها«.

خالد بن حمد البوسعيدي

قال إن »األزرق« غير جاهز لخوض »خليجي 21«... أحمد الفهد:

كالم النعيمة مرفوض والجمهور البحريني النجم األول
األولمبي اآلسيوي  المجلس  أكد رئيس   [
الشيخ أحمد الفهد ان الجمهور البحريني كان 
النجم األول في الحفل االفتتاحي لخليجي 21 
الجماهير  أن  إذ  األول،  أمس  يوم  أقيم  الذي 
فقرات  مع  كثيراً  متفاعلة  كانت  البحرينية 
باستضافة  كبيرة  فرحة  وأظهرت  الحفل 
للمرة  البحرينية  األراضــي  على  البطولة 

الرابعة.
وأضاف الفهد »أؤكد لكم جميعاً ان المنتخب 
هذه  مباريات  لخوض  جاهز  غير  الكويتي 
في  للغاية  واضحا  كان  األمر  وهذا  البطولة 
الفترة األخيرة مثل بطولة غرب آسيا التي لم 
يتأهل حتى للدور الثاني فيها وظهر بصورة 
تلت  التي  اإلعداد  فترة  إلى  باإلضافة  عادية، 
ودية  مباراة  أي  إقامة  تشتمل  لم  البطولة 
األمور  هذه  وبالتالي  أبوظبي،  معسكر  في 
وحظوظ  مستوى  على  تؤثر  أن  الُممكن  من 
عشرة،  الحادية  للمرة  اللقب  لحصد  األزرق 
ولكن نحن متفائلون باألراضي البحرينية، إذ 
سبق أن حققنا البطولة 3 مرات هنا، ولم يذق 
غيرنا طعم بطولة كأس الخليج في البحرين، 
وسنظل متفائلين بأرض البحرين حتى إن لم 

ُنحقق لقب خليجي 21«.
وبالنسبة لحديث الالعب السعودي صالح 
النعيمة بأن الكويت حققت العديد من بطوالت 
كأس الخليج بسبب الحكام قال الفهد: »النعيمة 
وهو  بتوضيحه،  يقم  لم  عائماً  كالماً  ذكر 
حققناها  بطولة  أي  ُيحدد  أن  المفروض  من 
وفي  مباراة؟  أي  وفي  يدعي،  كما  بالتحكيم 
الشكل  بهذا  الحديث  ألن  بالتحديد،  لقطة  أي 
الكويتي  المنتخب  بأن  يرى  والكل  مرفوض، 
ُينافس وُيحقق اللقب على مدار البطولة منذ 

عدة  ظروف  وتحت   1970 العام  افتتاحها 
والثمانينات  السبعينات  في  فحققها  مختلفة، 
والتسعينات ثم في 2010 وتحت عدة ظروف 
مختلفة، ومن غير المعقول أن تكون كل هذه 

البطوالت بمساعدة الحكام!«.
وعن المباريات االفتتاحية في اليوم األول 
المنتخب  يكون  أن  توقعت  »أنا  الفهد:  قال 
وها   21 خليجي  في  صعباً  رقماً  اإلماراتي 
هو ُيثبت صحة كالمي من خالل ما قدمه في 
واستحقاق  جدارة  عن  فيه  وفاز  قطر  لقاء 
بثالثة أهداف لهدف ووجه إنذاراً لكافة الفرق، 
البحريني  المنتخبين  مباراة  بصراحة  لكن 
المطلوبة ولكن  لم تصل للصورة  والعماني 
التي  االفتتاحية  المباريات  عادة  هي  هذه 
النفسية وغيرها،  العوامل  تتأثر بالعديد من 
بصورة  المنتخبان  هذان  يظهر  أن  وأتوقع 
المنتخب  القادمة، وعن  المباريات  في  أفضل 
اإلمارات  من  خسارته  من  فبالرغم  القطري 
به  ظهر  مما  أفضل  ُيعتبر  قدمه  ما  أن  إال 

المنتخبان البحريني والعماني«.
المجموعة  عن  برأيه  سؤال  على  ورداً 
األقوى قال الفهد: »باعتقادي المجموعة التي 
يقع فيها المنتخب السعودي هي األقوى ألنها 
تضم مجموعة األبطال، فالكويت حققت اللقب 
أي  مثلها  والعراق   3 والسعودية  مرات   10
لم  منتخباتها  األولى  والمجموعة  بطولة   16
أن فرق  إلى  ُتحقق سوى 4 بطوالت، إضافة 
الصعيد  على  األقوى  هم  الكويت  مجموعة 
الخارجي والقاري أيضاً، فهم نافسوا آسيوياً 
لكأس  ووصلوا  آسيا  كأس  بطولة  وحققوا 
العالم ماعدا اليمن، وفي المجموعة األولى لم 

تصل لكأس العالم إال اإلمارات«.

أحمد الفهد يتابع لقاء األزرق أمس

مشيدًا باستضافة البحرين البطولة

بالتر: ندعم كأس الخليج والتعليق على انتخابات االتحاد اآلسيوي
] أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة 
سيب  جوزيف  السويسري  القدم 
افتتاح  بحفل  الكبير  إعجابه  بالتر 
الحادية  العربي  الخليج  كأس  دورة 
أقيم  والذي  القدم  لكرة  والعشرين 
أول  الوطني  البحرين  استاد  على 
عاهل  رعاية  تحت  )السبت(،  أمس 
البالد الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
به  خّص  تصريح  في  ذلك  جاء 
اللجنة اإلعالمية لخليجي21، مشيراً 
المسابقات  يدعم  »الفيفا«  أّن  إلى 
تطوير  شأنها  من  التي  الكروية 
الخليج  كأس  على  ورّكــز  اللعبة، 
العربي ودورها الواضح في ازدهار 
خالل  من  المنطقة  في  القدم  كرة 

االهتمام الرسمي الكبير. 
تنظيم  بحسن  بالتر  أشــاد  كما 
خالل  من  الخليج  لكأس  البحرين 
بأنها  ذلك  واصفاً  االفتتاح،  حفل 
كرة  في  للمنافسة  المثالية  األجواء 
كرة  ُتمارس  »اليوم  وقال:  القدم، 
رسمي  اهتمام  بأبجدياتها،  القدم 
النجاح  عوامل  تلك  إعالمي،  وصخٌب 
اآلن  الكرة  تنظيمها،  يتم  بطولة  ألي 

أفضل  لتقديم  الالعبين  مرمى  في 
شأنها  من  التي  الفنّية  المستويات 

تكمل الحلقة«. 
السويسري  »اإلمبراطور«  وأبدى 
الوطني  االستاد  بأرضية  إعجابه 
في جولة تفقّدية قبل انطالق مباراة 
ذلك  ــف  ووص وعــمــان،  البحرين 
اللعبة،  بالمسرح المناسب لممارسة 

وبّين في تصريحاته »الدبلوماسية« 
بعض  بمراجعة  الفيفا  اهتمام 
الملفات الكروية التي تتعّلق بتنظيم 
أنحاء  بمختلف  القدم  كرة  مسابقات 
العالم، في إشارة مبّطنة حول كأس 
الخليج وعدم اعتراف االتحاد الدولي 

بالمسابقة حتى اللحظة. 
وأضاف الرجل األهم في المنظومة 

الكروية العالمية: »ندعم البحرين في 
خالل  من  الخليج،  كأس  استضافة 
والكرنفال  الوطني  للملعب  متابعتي 
االحتفالي، فإن إمكانات المنامة جيدة 
هذه  بحجم  بطولة  وتنظيم  للغاية 
المتابعة  حسن  على  دليل  المسابقة 
واهتمام  العليا،  المنظمة  للجنة 
التنفيذية  اللجنة  رئيس  صديقي 

الشيخ سلمان بن إبراهيم«.  
تؤّكد  مباشرة  رسالة  وّجه  بالتر 
على حرصه التام؛ دعم كأس الخليج، 
في  »خليجي21«  كرة  ركل  من خالل 
االستاد الوطني بحضور أكثر من 20 
اللجنة  لعضو  وأعرب  متفّرج،  ألف 
كرة  اتحاد  رئيس  ونائب  التنفيذية 
بن  علي  الشيخ  البحريني  القدم 
أسرة  تقدير  عن  خليفة  آل  خليفة 
الدعوة  للبحرين  الدولي  االتحاد 

لحضور حفل االفتتاح. 
الرياضي  »السياسي  ورفــض 
هاّمة  تفاصيل  عن  الحديث  المحّنك« 
اآلسيوي  االتحاد  بانتخابات  تتعّلق 
بطياتها  حملت  بابتسامة  واكتفى 
المحاوالت  بها  راوغ  كروياً«  »دهاًء 

المتكّررة المتعّلقة بهذا الجانب.

بالتر مع كالديرون

مسعود يجدد حق بالده )العراق( بتنظيم »خليجي 22«
§المنامة – أسامة الليث

] جدد رئيس الوفد العراقي نائب رئيس 
العراق  عبدالخالق مسعود حق  الكرة  اتحاد 
العام  البصرة  في  المقبلة  البطولة  تنظيم  في 
العراق  في  البطولة  إقامة  أن  مبينا   ،2015
المنشآت  وان  السيما  طبيعي  استحقاق 
الحدث  الستقبال  جاهزة  باتت  الرياضية 

الخليجي.
جاهز  العراق  ملف  أن  مسعود  وأضاف 
وأمامنا سنة كاملة لتأكيد اكتمال الجهوزية، 
وسنسعى بكل قوة الى تنظيم بطولة ناجحة 
وتعيد  العراق  باسم  تليق  المقاييس  بكل 
أقيمت  التي  الخامسة  البطولة  مع  التواصل 
في ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد 

في العام 1979.
ويحظى ملف العراق بمساندة بحرينية إذ 
التنظيمية لخليجي 21 في  اللجنة  أكد عضو 
استعداد  القصاب  إبراهيم  جعفر  البحرين 
اتحاده لتقديم التعاون والدعم الكامل التحاد 
الكرة العراقي وذلك تسليمه في وقت سابق 
دعوات شخصية لحضور بطولة خليجي 21 
في البحرين لعدد من المسئولين الرياضيين.

وكان أمناء سر االتحادات الخليجية قرروا 
الكويت  في  اجتماعهم  خالل   2011 العام 
البحرين  الى  الكروية  الخليج  بطولة  نقل 
والتي كان من المقرر أن يستضيفها العراق 
أن  العام 2013، مؤكدين  البصرة  بمحافظة 
العراق سيستضيف بطولة خليجي 22 العام 

2015 بعد بطولة البحرين.

العراقي  الوفد  رئيس  وتابع 
لكرة  الـ21  العربي  الخليج  لبطولة 
مهيأة  ــور  األم جميع  أن  القدم 
السيما   22 خليجي  الستضافة 
وان المدينة الرياضية في البصرة 

النهائية  االنجاز  الى مراحل  وصلت 
وستفتتح خالل األشهر المقبلة.

أن  األخبار  بعض  وكشفت 
بطلب  تقدمت  السعودية 

 22 خليجي  تنظيم 
تعثر  حــال  ــي  ف
البطولة  إقامة 
بعد  العراق  في 
سنتين من اآلن.
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»العبو منتخب قطر كبروا وتعبوا والزم يتغيرون«

عيسى بن راشد: الحظ دائمًا ما يكون معنا في لقاءاتنا أمام اإلمارات
§المنامة – أسامة الليث

] أكد النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ عيسى 
بن راشد آل خليفة )فاكهة دورات كأس الخليج( أن لقاءات المنتخب الوطني أمام 
االفتتاح  مباريات  أن  الى  مشيراً  تكون صعبة،  ما  دائماً  العماني  المنتخب  شقيقه 
تكون مباريات حساسة والالعبون فيها متوترين، وصعبة ويصاحب عادة المباراة 

األولى لكل فريق شد عصبي وتخبط من الالعبين.
الالعبين  لدى  عصبي  شد  يصاحبها  االفتتاحية  المباراة  طبيعي  »شيء  وقال: 
الطرفين  الطموح وقد يكون من  اللعب ال يكون بمستوى  لذا تشاهد  كبير  وتوتر 
البحرين  الشقيقين  المنتخبين  جمعت  التي  االفتتاحية  المباراة  في  شاهدناه  كما 
وعمان، كذلك العبينا لم يقدموا المستوى وما كان مطلوبا منهم والمنتخب العماني 
سكر جميع المنافذ في منطقتهم وأوقفوا أي تقدم لالعبينا، كذلك لم يكن لدينا إال 
التسجيل  يمكن  ال  العمانيون  بها  لعب  التي  الظروف  هذه  مثل  وفي  واحد  مهاجم 
أو حتى االقتراب من المرمى العماني وهو ما شاهدناه، ومنتخبنا البحريني لعب 
بطريقة دفاعية أكثر ولم يهاجم بكثافة ولم يشكل العبينا أي خطورة على الحارس 

العماني«.
وعن لقاء منتخبنا الوطني أمام المنتخب اإلماراتي في المباراة الثانية يوم غدٍ 
ويقوده  قوي  منتخب  اإلماراتي  »المنتخب  قائاًل:  راشد  بن  عيسى  الشيخ  أوضح 
مدرب وطني ناجح المدرب مهدي علي تمكن من خالل مجموعة الالعبين الشباب 
الذين ينضمون في صفوف منتخب بالدهم من التغلب على المنتخب القطري الذي 
القطري كبروا وتعبوا  المنتخب  المباراة، وأعتقد أن العبي  لم يقدم أي شيء في 

وأضحوا بحاجة لتغيير ومدربهم لم يقدم شيئا«.
وأضاف الهرم »أتمنى أن يكون الحظ إلى جانبنا في لقاء اإلمارات غداً، والعبونا 

قادرون على الفوز بإذن اهلل، وال نخشى اإلمارات أو غيرها من المنتخبات«.
عاهل  برعاية  كان  والذي  والرائع  المبسط  االفتتاح  حفل  أن  الى  الهرم  وأشار 
البالد الملك المفدى بحضور عدد غفير من كبار الشخصيات والضيوف والجماهير 
من  لكل  والتعبير  الوصف  واترك  باختصار،  رائعاً  كان  فقد  إشادة  إال  يحتاج  ال 

حضور ووسائل والجماهير.
عيسى بن راشد يتحدث لـ»الوسط الرياضي«

تأخر الطائرة منعه من مشاهدة االفتتاح

سيدكا يستعيد ذكرياته 
مع العبي البحرين ويرشح العراق

للمنتخب  السابق  الــمــدرب  ظهر   [
في  سيدكا  األلماني  القدم  لكرة  البحريني 
أمس،  يوم  صباح  الدبلومات  فندق  أروقة 
البرامج  أحد  في  للمشاركة  دعوته  تمت  إذ 

التحليلية التلفزيونية في الدورة.
مفاجأة  الفندق  في  سيدكا  تواجد  وشكل 
الذين  البحريني  المنتخب  لدى بعض العبي 
معهم  قضاها  التي  اللحظات  استذكروا 
المدرب سيدكا من العام 2000 لغاية 2003 
إذ  المنتخب،  وتألق  التطور  فترة  بداية  مع 
محمد  الالعبين  مع  وعناقه  تصافحه  لوحظ 
حسين ومحمد سالمين وحسين بابا وتبادل 

معهم األحاديث الودية.
بشأن  الصحافة  الى  سيدكا  وتحدث 
توقعاته للبطولة فقال انه لم يشاهد مباراة 
تأخر  بسبب  االفتتاحية  وعمان  البحرين 

لكنه  البحرين،  الى  وصوله  الطيران  رحلة 
توقع أن تكون البطولة قوية والمنافسة من 

بين 7 منتخبات كل منها قادر على الفوز.
وتوقع سيدكا المنتخب العراقي أن تكون 
الترشح للقب استناداً على  له األفضلية في 
يمتلك  إذ  الفيفا،  في  المنتخبات  تصنيف 
المنتخبات  بين  تصنيف  أفضل  العراق 
للمنتخب  أفضلية  ستكون  كما  العراقية، 
البحريني بصفته صاحب األرض والجمهور 
ويفترض أن تكون له األفضلية في مثل هذه 

البطوالت.
دورات  بنجاحات  إعجابه  سيدكا  وأبدى 
من  كبيرة  مكاسب  من  حققته  وما  الخليج 
جميع النواحي وهو ما لمسه من خالل عمله 
مع منتخب البحرين ومنتخب العراق وأندية 

قطرية خالل السنوات الماضية.

القطريون يواجهون اهتمامًا عالميًا في فندق البطولة

سقوط العنابي يخطف األضواء وأتوري يفلت من اإلقالة
§المنامة – المحرر الرياضي

الحضور  بطل  هو  القطري  المنتخب  كان   [
كأس  بطولة  أوســاط  في  اإلعالمية  واألضــواء 
»خليجي 21« أمس، وذلك بعد سقوطه المبكر أمام 
االفتتاحي  اليوم  األول في  بثالثية أمس  االمارات 
القطريين  أن  إاّل  الخسارة  رغم  على  إذ  للبطولة، 
وعلى رأسهم رئيس االتحاد الشيخ حمد بن خليفة 
الجهازان اإلداري والفني والعبو  بن أحمد ومعه 
فندق  أروقة  في  حضوراً  األكثر  كانوا  العنابي 
كانوا  أنهم  والالفت  أمس  يوم  طيلة  الدبلومات 
يتحدثون الى وسائل االعالم المختلفة، على عكس 
بل  الفندق  أروقة  عن  غابت  التي  المنتخبات  بقية 

وحتى من تواجد كان ممنوعًا عن االعالم!.
وكان السؤال األبرز الذي تردد أمس في أروقة 
مدرب  إقالة  سيتم  هل  هو:  أمس  البطولة  فندق 
بعد  منصبه  من  أتوري  باولو  البرازيلي  العنابي 
كبوة البداية  وخصوصًا بعد الهجوم الالذع الذي 
المدرب  باتجاه  القطرية  اإلعالم  وسائل  صبته 
قدمه  الذي  الباهت  األداء  بسبب  بشدة؛  البرازيلي 
على  االستقرار  بعدم  اتوري  واتهمت  العنابي، 
تشكيلة معينة وهو ما أدى إلى اهتزاز أداء الفريق.

من  السؤال  هذا  على  األقوى  الرد  جاء  ولكن 
الشيخ  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  جانب 
الى  أمس  حضر  الذي  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد 
الغداء  وجبة  خالل  الفريق  بأفراد  والتقى  الفندق 
والالعبين  والفني  اإلداري  الجهازين  مع  وتناقش 
اتوري  البرازيلي  ان  وأكد   ، تحفيزهم  اجل  من 
على  »العنابي«  للمنتخب  األنسب  المدرب  يزال  ال 

رغم الخسارة.
لم  فريقه  أن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  وقــال 
يقدم  ولم  المباراة.  هذه  في  جيدا  أداء  يقدم 
المدرب  مع  الجلوس  سيتم  ولكن  المتوقع،  األداء 
أسفرت  التي  األخطاء  لمعالجة  الالعبين  وكذلك 

عن الهزيمة.
فوزه  اإلماراتي  للمنتخب  »نبارك  وأضــاف 
المستحق، ونأمل أن نحقق نتيجة جيدة في المباراة 
القادمة أمام المنتخب العماني الذي ال يقل قوة عن 
في  الفوز  تحقيق  علينا  يجب  اإلماراتي.  المنتخب 

فرصنا  من  نعزز  كي  القادمة  المباراة 
النهائي،  قبل  للدور  التأهل  في 

من  نقاط   6 لحصد  ونسعى 
وذلك  القادمتين،  المباراتين 
وسبق  بالمستغرب  ليس 
بمثل  ــرور  ــم ال لمنتخبنا 

العديد  في  المواقف  هذه 
البطوالت  مــن 

ــا  ــاوزن ــج وت
ــــوات  ــــب ك

البداية«.
وتابع 

للمباراة،  معدا بصورة جيدة  كان  »الفريق 
وبالفعل قدمنا أداء جيدا في الدقائق العشر 
األولى، لكننا لم نستمر. وكما نعرف جميعا 
أن بطوالت كأس الخليج تشهد منافسة 
كبيرة لتقارب مستوى الفرق مع 
ما  ودائما  بعضا،  بعضها 
األولى  المباريات  تتميز 
المنتخبات  لجميع 

بالصعوبة«.

سيدكا مع حسين بابا

حمد بن خليفة 

سيدكا يستعيد الذكريات مع الرويعي
بين  األمس  مباراة  في  أيضًا  العراقي  والمنتخب  سابقًا  الوطني  منتخبنا  مدرب  ] شوهد 
المنتخبين العراقي والسعودي، وفور مشاهدته حمد الرويعي الحارس الدولي السابق الذي 
الرائعة  الفترة  الحديث معه ويستعيد معه ذكريات  يتبادل أطراف  لعب في فترة سيدكا أخذ 

التي شهدت بداية )توهج( منتخبنا الوطني سنة 2001.

سيدكا يستعيد الذكريات مع الرويعي

ما قصة »مفتاح إم بي سي« والعبي البحرين؟
أن  أمس  الدبلومات  فندق  أروقة  في  تم رصدها  التي  الالفتة  األمور  ] من 
كان  الزميل عمار علي،  »إم بي سي«  قناة  المالعب عبر  برنامج صدى  موفد 
وحسين  سالمين  محمد  البحريني  المنتخب  العبي  مع  مقابالته  خالل  يقدم 
 5 وجوائزها  »المفتاح«  بتقديم  البرنامج  مسابقات  أحدى  بشأن  أسئلة  بابا 
أالف دوالر، لكن الالفت أن األسئلة تعتبر صعبة وشبه مستحيلة مثل »اذكر 
السعودية  في  أقيمت  التي  الثانية  الخليج  كأس  دورة  حضروا  مشجعين   5

1972؟«.
الذهول واالستغراب على العبي منتخب البحرين من نوعية  وكان واضحاً 
هذه األسئلة، إذ رد سالمين إنه لم يولد حينها وأنه من الصعب أن يجد اإلجابة 

مراسل ام بي سي يحمل المفتاح خالل حديثة مع حسين باباعلى مثل هذه األسئلة!.
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المئات لم يتمكنوا من دخول الملعب

أزمة جماهيرية في استاد مدينة خليفة
السعودي  الجمهور  احتل   [
في  المدرجات  من  العظمى  الغالبية 
استاد مدينة خليفة الرياضية بمدينة 
مملتئة عن  المدرجات  وبدت  عيسى 
الذي  السعودي  بالجمهور  آخرها 
للمنصة  المقابلة  المدرجات  غطى 
بالكامل،  المرميين  وخلف  الرئيسية 
يسار  على  المدرجات  إلى  باإلضافة 
أخذت  فيما  الرئيسية،  المنصة 
يمن  على  الموقع  العراقية  الجالية 

المنصة الرئيسية ومألته بالكامل.
الجماهير  بــعــض  ــت  ــام وق
مبنى  ألعلى  والوصول  بالتسلق 
إحدى  في  التحليلية  األستوديوهات 
إبعادهم  يتم  أن  قبل  الملعب  زوايا 

بين الشوطين.
يسمح  لم  ذلك،  إلى  وباإلضافة   
الجماهير  من  للمئات  األمن  رجال 
السعودية بدخل المدرجات مع بداية 
المباراة؛ والسبب في ذلك عدم وجود 
السعودية  الجماهير  ولكن  الشاغر، 
تسجيل  مع  مبكرا  الملعب  غادرت 
أسامه هوساوي قبل نحو 15 دقيقة 
مرمى  في  الثاني  الهدف  النهاية  من 
وليد عبداهلل في الوقت الذي حافظت 
نشاطها  على  العراقية  الجالية 
ومؤازرتها القوية للمنتخب العراقي.

هل هناك مشكلة في المعسكر السعودي فعال؟

كريري يبحث عن قائد بعد 
القحطاني فلم يجد إال نفسه

§ مدينة عيسى - محمد أمان

القحطاني  ياسر  بتغيير  ريكارد  الهولندي  المدرب  قام  لما  حدث  غريب  تصرف   [
إلى  الكابتنية  شارة  بتسليم  القحطاني  وقام  الجاسم،  بتيسير  الثاني  الشوط  منتصف 
رفضا  رفض  األخير  لكن  هوساي،  أسامة  الدفاع  خط  لالعب  إليصالها  كريري  سعود 
قاطعا استالمها، فما كان من كريري إال أن يتوجه للمدافع اآلخر أسامة المولد الرتداء 
الشارة ورفض األخير أيضا، ولم يجد كريري أمامه سوى القادم للمعلب تيسر الجاسم 
ملحوظ  بشكل  حدث  ذلك  كل  الشارة،  يرتدي  ألن  كريري  وأضطر  األخير،  ورفضها 
للمتابع العادي ويرسم عالمات االستفهام على الوضع داخل المعسكر السعودي بشأن 
أثار شيئا لدى  إليه  الكابتنية  للمنتخب من جديد وذهاب  القحطاني  الكابتنية، فهل عودة 

بعض الالعبين ومنهم هوساوي؟.

السعودية بعد القحطاني بحثت عن قائد لها!! 

جماهير سعودية تتجمع خارج الملعب

اعداد من الجماهير لم تجد لها مقعدا فجلست فوق كبائن االعالميين

مدير العنابي المحمود رافضًا الرد على انتقادات الخليفي

لست سوبرمان لقطر ومستغرب
 مما حدث ومستعد للذهاب للمدرجات

§ المنامة – المحرر الرياضي

المنتخب  مدير  كــان   [
القدم  لكرة  األول  القطري 
محط  محمود  عبدالرحمن 
اهتمام اإلعالميين في البطولة 
التفوا  والذين  أمس،  صباح 
اليه سيالً من  حوله ووجهوا 
الخسارة  بشأن  التساؤالت 
لها  تعرض  التي  الثقيلة 
اإلمارات  أمام  أمام  العنابي 
إذ  لهدف،  أهــداف  بثالثة 
الصورة  من  استغرابه  أبدى 
بها  ظهر  التي  المهزوزة 
وأدت  المباراة  في  فريقه 
على  الخسارة،  هــذه  الــى 
المحيطة  المعطيات  أن  رغم 
جميع  وكانت  ايجابية  كانت 
احتاجها  التي  المتطلبات 
متوافرة  الفني  الجهاز 
فنياً  مستعدون  والالعبون 
المحمود  وحمل  ونفسياً. 
كبيرا  جــزءا  فريقه  العبي 
أغلب  في  المسئولية،  من 
ظهروا  إذ  المباراة  فترات 
بعضهم  مع  يلعبون  كأنهم 
للمرة األولى، وقد يكون عدم 
االستقرار على تشكيل معين 
سبباً  السابقة  المباريات  في 
في تراجع األداء، لكن ال يمكن 
رئيسياً  سبباً  ذلك  اعتبار 
يتحملها  التي  للخسارة 
وجهاز  إداريين  من  الجميع 

فني والعبين.
التي  الــخــطــوات  ــن  وع
تصحيح  ــادة  إلع ستجرى 
قال  القطري،  الفريق  أوضاع 
جلسات  هناك  ان  المحمود 
بين الجهازين اإلداري والفني 
لتصحيح  الالعبين  مــع 
فيها،  وقعوا  التي  األخطاء 
ولرفع معنوياتهم قبل خوض 

مباراة عمان، فنحن في خضم 
التوقف  يمكن  وال  البطولة، 
عند اي خسارة ويجب تأجيل 

األمور الى ما بعد البطولة.
التي  االنتقادات  على  وردا 
للمنتخب  كمدير  له  وجهت 
معرفته  وعدم  كفاءته  وعدم 
من  وأنــه  الفنية  بالشئون 
قال  الهزيمة  أسباب  أحــد 
المحمود: »يبدو أنني تحولت 
ألعب  للفريق  سوبرمان  الى 
مباريات  في  الفوز  دور 
تحميلي  يتم  لكي  الفريق 

والخسارة  الفوز  مسئولية 
وتخليت عنهم باألمس، وهل 
أن  قلت  أنني  في  خطأ  هناك 
من  جزءا  يتحملون  الالعبين 
المسئولية، وهو أمر صحيح 

باعتراف الالعبين أنفسهم«.
وأشار المحمود الى الهجوم 
إليه  وجهه  الذي  واالنتقاد 
اإلعالمي القطري بقناة الكأس 
أرغب  »ال  الخليفي:  ماجد 
مع  جــدال  في  الدخول  في 
الخليفي أو غيره، ولن  ماجد 
أستعرض خبراتي في مجال 

بعدم كفاءته، مؤكداً أنه ليس 
سيرته  استعراض  بصدد 
الرياضية الطويلة، وأنه يرى 
في نفسه مجرد شخص مكلف 
بمهمة العمل اإلداري، ولو رأى 
عبدالرحمن  أن  المسئولون 
هو السبب في خسارة الفريق 
للرحيل  تماما  مستعد  فهو 
في  مشجع  الــى  والتحول 
الكالم ذكره  المدرجات، وهذا 
صعد  لو  حتى  الالعبين  الى 
المنتخب الى كأس العالم في 

البرازيل 2014«.

جماهير سعودية تحمل الفة مؤيد لياسر القحطاني

المحمود محاط باإلعالميين

من لقاء قطر واإلمارات

القطري عفيفي بتفاؤل:

سنتأهل مع اإلمارات للنهائي وتذكروا منتخب إسبانيا
علي  القطري  المنتخب  العب  بدا   [
حسن عفيفي متفائاًل على رغم خسارة 
بثالثة  االم��ارات  أمام  الثقيلة  فريقه 
أهداف لهدف، لدرجة تأكيده أنه توقع 
الى  االم��ارات  لمواجهة  فريقه  تأهل 

.21 نهائي كأس خليجي 
وقال عفيفي في تصريحه للصحافة 
بالصورة  منتخبنا  يظهر  »لم  أمس: 
لكنها  االمارات  مباراة  في  المطلوبة 
نفسيًا  يهتز  لم  والفريق  كبوة  مجرد 
فنيًا  تجاوزها  على  القدرة  ولدينا 
لتقديمه  األفضل  نمتلك  ألننا  ونفسيًا 
عمان  أمام  المقبلتين  المباراتين  في 
ليست  البداية  وخسارة  واألم��ارات، 
نشاهد  لم  لنا  وبالنسبة  المطاف  نهاية 
الحظنا  ولو  وعمان،  البحرين  مباراة 
العالم  بطلة  اسبانيا  منتخب  أن 

وأوروبا تعثر في مباراته األولى لكنه 
الفوز  نحو  االنطالق  من  بعدها  تمكن 

بكأس  والفوز  التالية  مبارياته  في 
العالم«.

عفيفي يتحدث لإلعالميين

المنصة اإلعالمية تغص باإلعالميين
] لم تستوعب المنصة اإلعالمية في استاد مدينة خليفة الرياضية العدد الكبير من اإلعالميين السعوديين والعراقيين 
وخصوصا إذ ان غالبية اإلعالميين الكويتين واليمنيين غادروا المنصة بعد انتهاء مباراة فريقهم وبدت المنصة مكتظة، 
الزائد إلى مدرجات أخرى قريبة من  العليا للبطولة بدا من نقل العدد  التابعة للجنة المنظمة  ولم تجد اللجنة اإلعالمية 

منصة اإلعالميين ولكنها غير مجهزة بما يسهل عملهم.

هاجري اليمن يتعالج في ناديه ليلحق بالسعودية
] خضع العب المنتخب اليمني أيمن الهاجري الذي منعته 
اإلصابة من خوض لقاء األمس أمام الكويت لجلسات في العالج 
الطبيعي بنادي النجمة وهو النادي الذي يحترف الهاجري فيه، 
البحرين  في  لليمنيين  األول  التدريب  خالل  أصيب  بأنه  علماً 
وصول  من  واحد  يوم  بعد  أي  الماضي،  الخميس  يوم  عصر 

المنتخب اليمني للبحرين.
وقال الهاجري إن التشخيص المبدئي لإلصابة عندما تعرض 
لها أوضح أنه لن يلعب المباراة األولى أمام المنتخب الكويتي 
المحاوالت جارية اآلن من أجل  أن  إلى  وهو ما حصل، مشيراً 
التي  السعودي  المنتخب  أمام  الثانية  المباراة  إعداده لخوض 

ستقام يوم بعد غدٍ )األربعاء(.
من  البطولة  في  المشاركة  يتمنى  كان  إنه  الهاجري  وقال 
الخليج،  كأس  على  له  األولى  البطولة  كونها  بالذات  بدايتها 
الرائعة  االحتفالية  باألجواء  كثيراً  منبهر  أنه  إلى  وأشار 
بالبطولة وكذلك الزخم اإلعالمي الذي تحظى به، إذ ان حضور 

الهاجري بعد عودته من نادي النجمة أمساإلعالميين كبير للغاية والتفاعل مع البطولة الفت.
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البحرين رغم صغرها كبيرة برياضييها وفنانيها

الجميري: حفل االفتتاح أعاد لي ذكريات الدورة الثامنة 
§المنامة – أسامة الليث

لبطولة  الرائع  االفتتاح  الجميري بحفل  المعروف أحمد  البحريني  المطرب  ] أشاد 
األوبريت  أن  مشيراً  سامية،  ملكية  برعاية  أقيم  الذي  القدم  لكرة   21 الخليج  كأس 

الغنائي كان رائعًا.
وقال الجميري في تصريح أدلى به لـ«الوسط الرياضي«: »من الصعب الحكم على 
للسماع  بحاجة  أنه  إال  لبطولة خليجي 21  االفتتاح  في حفل  قدم  الذي  الغنائي  العمل 
فيه ولكن في  الحكم عليه ويكون رأيي صحيحًا  أتمكن من  أو 3 مرات حتى  مرتين 

النهاية يبقى شيئا جميال«.
وأوضح أنه دائمًا ما تلتقي الكلمة باألداء وكنت سعيداً في حفل االفتتاح الذي أعاد 
لي ذكريات جميلة في الماضي وبالتحديد في دورة كأس الخليج الثامنة التي أقيمت 
على أرض البحرين والتي شاركت فيها في أوبريت غنائي، كما أن شعوري أكد لي أن 
البحرين على رغم صغر حجمها إال أنها كبيرة برياضييها وفنانيها وهي قادرة على 
إقامة كبيرة مثل كأس الخليج وخصوصًا اليوم بعدما أصبح البحرينيون وأبناء الوطن 

يمتلكون من الخبرة ما يكفي.
العام 1986  الثامنة  الدورة  في  الخليج  كأس  دورات  في  ظهر  أوبريت  أول  وكان 
آل  راشد  بن  عيسى  الشيخ  شعر  من  وهو  العز«  »خليج  بأوبريت  االفتتاح  حفل  في 
خليفة وألحان وغناء المطرب البحريني أحمد الجميري الذي صدح بأغاني األوبريت 
وخصوصًا اللوحة الخاصة بمملكة البحرين تحت عنوان »أهلي في البحرين الناس كل 

الناس مجتمعين«.
فنيًا يشتمل  نقدم عمال  أن  الشيخ عيسى بن راشد وقتها  »فكر  الجميري  وأضاف 
على الترحيب بالدول المشاركة ويعرفهم على البحرين من جانب معين، فكتب كلمات 
فالذي  االفتتاح،  حفل  في  لتقدم  بتلحينها  وكلفني  العز(  )خليج  بعنوان  األوبريت  هذا 
سيتم إعادته الجزء الخاص بالبحرين فقط ألنها كانت تشمل كل دول الخليج، فسافرت 
أن  المفترض  من  كان  إذ  الخليج،  دورة  في  األغنية  وقدمت  العمل،  لتسجيل  للقاهرة 
يشارك في غنائها مجموعة من المطربين معي، ولكن الظروف األمنية التي كانت تمر 
بها القاهرة آنذاك حالت دون مشاركة بقية المطربين وخصوصًا في ظل ضيق الوقت 

الفاصل عن الدورة فطلبوا مني تقديمها لوحدي«. 
األغنية  خالل  من  بالرياضة  ليمتزج   21 خليجي  في  مجدداً  برأسه  الفن  طل  وقد 
الجسمي،  حسين  الشهير  اإلماراتي  المطرب  قدمها  التي  االفتتاح  حفل  في  الرئيسية 
الزياني، باإلضافة  الهرمي ونزار عبداهلل وفاطمة  البحرينيون أحمد  المطربون  بجانبه 

الى األغاني الخاصة لكل منتخب والذي أضاف الكثير من المتعة للحفل االفتتاحي.

أحمد الجميري 

ــت  ــف ــت اح  [
مدينة  جماهير 
الــــمــــحــــرق 
الــبــحــريــنــيــة 
بــمــشــاركــة 
الوطني  منتخبنا 
الكرة  ــود  ووج
في  العراقية 
 21 خليجي 
وفي إطار الدور 
ــبــارز الــذي  ال
عــادة  تلعبه 
ت  كا ر لمشا ا
في  العراقية 
بطوالت كأس 
ــج،  ــي ــل ــخ ال

خصصت  إذ 
المخصصة  االحتفال  مناطق  بين  واسعة  مساحة 
منطقة  وسط  الخليجية  والوفود  للمنتخبات 
مدن  وأقدم  اعرق  من  واحدة  تعد  التي  المحرق 
كبيرة  بأعداد  تعج  والتي  البحرين  ومناطق 
عام  بشكل  العراقية  الكرة  وأنصار  محبي  من 

والمنتخب الوطني بشكل خاص.
وأفردت الجماهير المحتشدة في منطقة المحرق 
مساحة واسعة نصبت فيها خيام وأماكن جلوس 
وازدان  العراقي  المنتخب  وعشاق  للمشجعين 
أماكن  عدة  في  الموزعة  العراقية  باألعالم  المكان 
مظاهر  وكل  العراقي  المنتخب  العبي  وصور 
المؤازرة التي أبدتها تلك الجماهير التي خصصت 
المشجعين  لتجمع  خاصا  مكانا  المكان،  هذا 
واالنطالق صوب المالعب التي تحتضن مباريات 

المنتخب العراقي وكذلك أماكن تدريباته.
ألنصار  المخصصة  الخيم  في  وتوزعت 
أماكن  المحرق  في  العراقي  المنتخب  ومشجعي 

العراقي  الفلكلور  من  إشكال  فيها  خاصة عرضت 
يجسد  وما  واصالته  العراق  تراث  من  ورموز 
أن  والالفت  الشعبية،  والمظاهر  التاريخ  معالم 
هذه التجمعات االحتفالية شهدت مشاركة واسعة 
من النساء كان لهن الدور في تنظيم تلك المظاهر 
ما  وكل  األعالم  وتوزيع  األماكن  على  واإلشراف 

يتعلق بالمساندة السود الرافدين
للمشاركة  المخصص  المكان  في  عرضت  كما 
الصناعات  من  نماذج   21 خليجي  في  العراقية 
الشعبية التي اشتهرت بها العاصمة بغداد وباقي 
المدن العراقية ومنحت كل مدينة هويتها الخاصة 
من خالل معروضات فنية وشعبية وتراثية تشير 

الى مكانة وخصوصية المدينة العراقية.
خصصت  أماكن  ذاته  المكان  في  وانتشرت 
ما  كل  فيها  وعرضت  المنتخبات  باقي  لمشاركة 

الحياة في تلك  يتعلق بخصائص وعادات وطرق 
المخصصة  الخيم  تلك  في  أيضا  رفعت  إذ  الدول، 
الكويت  أعــالم  المشاركة  بالوفود  لالحتفاء 
والسعودية  واليمن  عمان  وسلطنة  واإلمارات 
وقطر والعراق فضال عن البحرين البلد المضيف.
محافظة  في  االحتفالية  األجواء  تلك  وعكست 
متأخرة  ساعات  في  ذروتها  تبلغ  التي  المحرق 
البحرين  الى  بالزائرين  تزدحم  إذ  الليل،  من 
عكست  منتخباتهم،  يرافقون  الذي  والمشجعين 
المنتخب  بوجود  المتزايد  االهتمام  األجواء  تلك 
المتداولة  الترشيحات  كل  تصب  إذ  العراقي، 
العراق  بان  المنطقة  هذه  زائري  من  المئات  بين 
المنافسين  ابرز  من  ويكون  البطولة  سيتسيد 
لباقي المنتخبات التي ترى في المنتخب العراقي 

هو العقبة األكبر في طريقها.

)وكالة أنباء بنا(

تحضر مباريات »البارشا« وتحضر كأس الخليج للمرة األولى

»العنود« شاعرة عاشقة لبرشلونة 
وتتمنى الكأس بحرينية أو سعودية

§الوسط – المحرر  الرياضي

] تعتبر الشاعرة البحرينية العنود الحربي من الوجوه اإلعالمية الناعمة التي ظهرت 
خالل دورة كأس »خليجي 21« المقامة حالياً في البحرين من خالل عملها كمذيعة في أحد 

برامج قناة »الكأس« القطرية التي استعانت بها خالل الدورة.
تعتبر  بأنها  هويتها  عن  البداية  في  كشفت  التي  العنود  مع  الرياضي«  »الوسط  والتقت 
من أصول مشتركة سعودية بحرينية وتعيش في البحرين ومن هواياتها الشعر وركوب الخيل 
بمحطة  ترتبط  وال  مختلفة  مناسبات  في  إعالمية  وسائل  عدة  مع  بالتعاون  تقوم  إذ  واالعالم، 

معينة. تلفزيونية 
وعن تجربتها في دورات الخليج تقول العنود: »أتواجد في دورة الخليج من خالل مشاركتي في 
تقديم البرنامج اليومي »ألغاز« الذي تقدمه قناة الكأس القطرية بشكل يومي وتقدم خالله جوائز 
األسواق،  أو  المجمعات  سواء  البحرين  في  مختلفة  أماكن  في  تجولنا  خالل  من  ونقدمه  للفائزين 
منحني  وذلك  اإلعالمي  واالهتمام  الخليجي  التجمع  حيث  من  الدورة  أجواء  أعجبتني  وبصراحة 
الحماس في العمل وخصوصاً أن جميع التسهيالت متوافرة أمام اإلعالميين للعمل، كما ستكون 

لي مشاركة مع قناة )الكأس( في أحد البرامج الخاصة بكأس أمير قطر«.
من  وخصوصاً  القدم  كرة  وتعشق  رياضية  إنها  العنود  كشفت  بالرياضة  عالقتها  وعن 
من  عددا  حضرت  أنني  لدرجة  مبارياته  وأتابع  االسباني  برشلونة  لفريق  وتعصبي  عشقي 
انتهت  التي  االيطالي  وميالن  برشلونة  مباراة  كانت  وآخرها  األوروبية  المالعب  في  مباريات 

بالتعادل بهدفين لكل منهما في دوري أبطال أوروبا العام الماضي.
سعودية  بحرينية  لكوني  أنني  العنود  قالت  الخليج  بكأس  للفائز  وترشيحاتها  توقعاتها  وعن 
محمود  وتحديداً  الالعبين  من  عددا  أعرف  أنني  كما  البطولة،  بلقب  أحدهما  فوز  أتمنى  فانني 
ومحمد  البطولة  في  البحريني  المنتخب  تشكيلة  من  خروجه  استغربت  الذي  »رنغو«  عبدالرحمن 

سالمين وكذلك الالعب السعودي ياسر الشهراني.

رفعت أعالم العراق وعرضت جانبا من تاريخه

المحرق تحتفي بالمشاركة العراقية بطريقة مميزة
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قروب الفسيلة 
سلمان: شباب بكرة مباراة المنتخب.

خالد: وش رأيكم نفكر نسوي شي للمنتخب، في بالكم شيء؟
محمد: مخي مجيم عقب مباراة عمان.

سلمان: خخخخخ جوز حمود وكبر عقلك.
خالد: عندي فكرة حلوة.

سلمان: قووووول يا أبو األفكار.
حق  التويتر  على  تاق  هاش  نسوي  شرايكم  خالد: 

دعم المنتخب للمباراة.
محمد: خوش فكرة ما يبي لها شيء.

بس  وممتازة  فكرة  خوش  أقول  بعد  وأنا  سلمان: 
شنسميه.

خالد: أممممم، وشرايكم معاك_يا_األحمر_للنهاية.
محمد: عجيييييب.

سلمان: أكا سويته.

المنتخب  ادعموا   Salman_S
على  الخليج  بطولة  في  الوطني 
معاك_يا_األحمر_  # هالهاشتاق 

للنهاية.
@Fatimaaato الي يحب الديرة الزم يوقف مع 

عيال الدير و# معاك_يا_األحمر_للنهاية.
@Saaaad_Rami عين العقل يا شباب

المنتخب ظهر بال خطة أو تكتيك واألداء المتواضع أكثر كارثة من الخسارة

الراية القطرية: مطلوب محاسبة ومحاكمة عاجلة ألتوري
§ المنامة – محمد أمان

الراية  فريق  طالب   [
القطرية المكلف بتغطية 
في  الخليج  بطولة 
تقرير متكامل بمحاسبة 
المدرب البرازيلي باولو 
الخسارة  بعد  ــوري  أت
اإلمارات  أمام  العريضة 
بثالثية، فقالت ما حدث 
خليفة  استاد  في  أمس 
بمملكة  عيسى  بمدينة 
في  لمنتخبنا  البحرين 
أمام  األولــى  مباراته 
يستوجب  اإلمـــارات 
محاكمة  الفور  على 

باولو  البرازيلي  المدرب 
ما  على  الفريق  مدرب  أتــوري 

بهذه  يظهر  حتى  بمنتخبنا  فعله 
الصورة السيئة والمتواضعة والتي خيبت 

القطرية  الجماهير  اآلمال والطموحات وأصابت  كل 
بالصدمة والحزن واألسف على حال منتخبنا.

 وأضافت »لم يصدق أحد أن العنابي هو الذي مّثلنا أمس 
الخبرة  يملك  ال  صاعد  شاب  فريق  وأمام  المباراة  هذه  في 
أتوري  يحرج  أن  استطاع  وطني  مدرب  ويقوده  الكافية 

بتاريخه الكبير«.
والمستوى  األداء  على  كبيراً  الحزن  كان   « أيضا:  وقالت   
المتواضع والشكل غير الجيد لمنتخبنا قبل الحزن على النتيجة 
التي زادت من صدمته وإن كانت صدمة األداء والمستوى أكبر 
وأعظم، ولم يصدق الجمهور القطري الحالة التي ظهر عليها 
منتخبنا أمس ولم يصدق فريقه الذي ظهر تائهاً في الملعب 
األولمبي  األبيض  الشباب، والعبو  من  معظمهم  أمام العبين 
نجحوا في التفوق على منتخبنا ونجحوا في السيطرة على 

مجريات 
المباراة«.

الراية  وامتدحت 
إبراهيم:  المنتخب بالل محمد وخلفان  قائد  القطرية ما قدمه 
وغير  مفككاً  وظهر  عيسى  مدينة  ملعب  في  العنابي  »تاه 
وخلفان  محمد  بالل  باستثناء  العبوه  يكن  ولم  مترابط 
إبراهيم في حالتهم العادية، ليس هذا فقط بل إن العنابي لم 
يدافع وال  كيف  يعرف  ال  الملعب،  في  يفعل  ماذا  يعرف  يكن 
كيف يتصدى لضغط منافسه الشاب، الخطوط فقدت التفاهم 
تاهوا ولم يعرفوا كيف يتصرفون...  واالنسجام، والالعبون 
ال يوجد ما يربط بينهم وال توجد إستراتيجية في األداء، لم 
اإلماراتي وقائده  الفريق  أتوري كيف يوقف خطورة  يعرف 
الشاب وصانع ألعابه الجديد عمر عبدالرحمن الذي فعل كل 

شيء تحت سمع وبصر المدرب البرازيلي العالمي«.
 وتابعت »لم تكن هناك أي خطة واضحة في أداء العنابي 

أو 
تكتيك 

أن  بعد  نجح المدرب الوطني مهدي واضح 
علي في بعثرة كل أوراق أتوري المسئول األول عن هذا األداء 
الذي  أو منتخبنا  الالعبين  يدين  أن  قبل  يدينه كمدرب  الذي 
وثق فيه، وقف أتوري مثله مثل أي متفرج يشهد ما يحدث في 
التي  الحمد والثغرة  أداء مسعد  الملعب، ووقف يشهد  أرض 
تسبب فيها ورفض بكل تكبر وعظمة إجراء أي تغيير حتى ال 
يقال إن المدرب العالمي اضطر للتغيير المبكر وإنه أخطأ في 
حساباته التي ُتعتبر كلها خطأ في خطأ المصيبة والكارثة أن 
أتوري الذي كان متأخراً بهدف مع نهاية الشوط األول وبداية 
وكان   62 الدقيقة  في  إال  تغيير  أي  يجر  لم  الثاني  الشوط 
تغييراً كارثياً إذ دفع بالعب االرتكاز عبدالعزيز حاتم بدالً من 

مسعد 
الحمد«.

المطالبة  أن  على  وشــددت 
بمحاسبة أتوري ليس انعكاسا لمستوى مباراة 
أتوري  محاكمة  تكون  »لن  قالت:  إذ  اإلمارات 
تتم  أن  يجب  محاسبته  لكن  فقط  باألمس  حدث  ما  بسبب 
بدءاً  اإلعداد  فترة  خالل  فيها  وقع  التي  األخطاء  كل  بسبب 
وكأنهم  الالزم  من  أكثر  راحة  الالعبين  ومنح  التجمع  من 
هواة أو كأنهم يلعبون تحت ضغط كبير خالل كل أسبوع، 
خوض  على  أصر  أن  بعد  الفور  على  أتوري  محاكمة  تجب 
من  ومختلطة  غريبة  بتشكيلة  مصر  أمام  الودية  المباراة 
يحدث  ماذا  يعرف  أحد  يكن  ولم  األساسيين  ومن  البدالء 
منتخبنا  عن  اإلماراتيين  عيون  تضليل  يريد  أنه  واعتقدنا 
في  العالم  أمام  انكشفت  التي  العبقرية  عمله وخططه  وعن 

مباراة األمس«.

طالب بإقالة أتوري بعد ثالثية اإلمارات ومدير المنتخب

الخليفي يعلنها مدوية: التجنيس دمر الكرة القطرية
تصريحا  القطرية  الراية  نقلت   [
المعروف  القطري  لإلعالمي  قويا 
برنامج  حلقة  في  الخليفي  ماجد 
المجلس بعد انتهاء مباراة اإلمارات 
مع قطر قالت فيه: »شّن المحلل بقناة 
الخليفي  ماجد  والكأس،  الدوري 
البرازيلي  على  شديداً  هجوماً 
العنابي  منتخبنا  مدرب  أتوري 
المنتخب  ــام  أم الخسارة  بعد 
في  أمس  الشقيق مساء  اإلماراتي 
خليجي  كأس  في  مشواره  بداية 
ال  الخليفي  وقال  بالبحرين،   21
أداء  نحلل  هل  بالضبط  أعرف 
للمباراة  السيئة  وقيادته  أتوري 
في  ذكره  الذي  كالمه  نحلل  أم 

أن  إلى  مشيراً  الصحافي،  المؤتمر 
كل  على  سيئة  مباراة  أدى  العنابي 
الذي  بالمستوى  يكن  ولم  الصعد 
تقدير،  أكثر  على  التعادل  له  يحقق 
الخسارة  استحق  العنابي  أن  مؤكداً 

واإلماراتي 
لعب مباراة كبيرة واستحق الفوز«.

»التجنيس  أيضا:  الخليفي  وقال 
القطرية بالتأكيد،  الكرة  هو من دمر 
والبد من وقفة سريعة وإعادة النظر 
لم  والذين  المجنسين  الالعبين  في 

ا  يحققو
باب  فتح  منذ  للعنابي  إضافة  أي 
التجنيس«، موضحاً أن العنابي يلعب 
وإستراتيجية  وخطة  هوية  دون 
الخسارة  الى  أدى  ما  وهو  واضحة 

مطالبا  الفادحة، 
إقالة مدير المنتخب 
ــن  ــم ــرح ــدال ــب ع
»ال  المحمود، مضيفا 
تحديداً  عمله  يعرف 
خبرات  لديه  وليست 
عكس  بالمرة  كروية 
اإلماراتي  المنتخب 
إداريين   3 لديه  الذي 
دوليون  العبون  كلهم 

سابقون«.
عن  المحمود  ودافع 
يتولى  إنه  قائال  نفسه 
وال  فقط،  إدارياً  مركزاً 
عالقة له باألمور الفنية 
كان  وإذا  اإلطالق،  على 
إقالتي  أن  يرى  الخليفي 
ستكون سبباً في انتصارات العنابي 
فأهاًل بها، وإذا كان يملك ذلك فليقلني 

ماذا ينتظر؟

الوقت يخون اإلعالم اإلماراتي المكتوب
اإلعــالم  يجد  لم   [
المكتوب  ــي  ــارات اإلم

إلبراز  الكاف  الوقت 
الذي  العريض  الفوز 
المدرب  أبناء  حققه 
على  علي  مــهــدي 
إذ  القطري،  المنتخب 
انتهت  المباراة  ان 
جدا  متأخر  وقت  في 
لمواطني  بالنسبة 
في  وانتهت  الدولة 
تمام الساعة الحادية 
ــع  ــرب ــرة وال ــش ع

بتوقيت  تقريبا 
)الثانية  البحرين 
الليل  منتصف  عشرة 
المحلي  بالتوقيت 

تنشر  لم  وفيما  ــارات(،  ــاإلم ب
بالمباراة،  يتعلق  ما  اإلماراتية  الخليج 
اكتفت زميلتها االتحاد التي أرسلت وفدا من 
للمباراة  الفني  التحليل  بنشر  إعالميين   7

فقط.
تغطية  سيشهد  اليوم  عدد  فإن  وبالتأكيد 
في  وذلك  قطر،  مباراة  في  حدث  لما  أوسع 

الوقت 
أعطى  ـــذي  ال

الرياضية  أبوظبي  قناة  المرئي عبر  اإلعالم 
نصيبهم  »األبيض«  العبي  الرياضية  ودبي 
أجل  من  المتميزة  اإلعالمية  التغطية  من 
القناتين  عادة  وذلك  اإلماراتي،  المشاهد 
في  اإلماراتية  للمشاركات  دائما  المواكبتين 

الخارج.

العماني يعجبه وحضر مباراة منتخبنا مع نيوزلندا

صحافي ألماني يتواجد في العرس الخليجي لثالث مرة
ألمانيا  صحافيا  الرياضي«  »الوسط  التقى   [
ويعمل  ديتش  توماس  واسمه  هانوفر  مدينة  من 
لعبة  المتخصصة في  باكول سبيشل  في صحيفة 
يتابع  وهو  سنوات   9 من  أكثر  منذ  القدم  كرة 
ديتش  توماس  ورفض  اليمن،  مع  الكويت  مباراة 
اللغة  يتقن  ال  أنه  بحجة  اللقاء  إجراء  البداية  في 
أن  بشرط  قبل  ذلك  بعد  ولكنه  جيدا،  اإلنجليزية 
يكون بيني شوطي المباراة حتى يستطيع التحدث 

بهدوء.
وقال توماس ديتش بأن البطولة التي تستضيفها 
يحضرها،  التي  األولى  البطولة  ليست  البحرين 
أقيمت  التي  البطولة  موضحا »سبق وأن حضرت 
مسقط،  في  أقيمت  التي  البطولة  ثم  أبوظبي  في 
سأغادر اليوم إلى الدوحة بعد أن حضرت اليومين 
المعسكر  تغطية  أجل  من  البطولة  في  األولين 
أما  أيام  لمدة 3  بايرن ميونخ هناك  الذي سيقيمه 
أسبوع  لمدة  فيهما  فبقيت  السابقتين  البطولتين 
كامل ولكنني مع األسف مرتبط ببعض االلتزامات 

المهنية في ألمانيا«.
عن  ديتش  توماس  الرياضي«  »الوسط  وسأل 
البطوالت  انتباهه في  الذي لفت  الخليجي  المنتخب 
وراء  السبب  اآلن وعن  لحد  التي حضرها  الثالث 
بطولة  تعتبر  التي  الخليج  كأس  ببطولة  اهتمامه 
لبطولة  »أحضر  فأجاب  دولية،  وليست  إقليمية 
قبل  من  مدعوا  ولست  الشخصية  بصفتي  الخليج 

أحد، وأحب دائما متابعة كل البطوالت التي تخص 
لعبة كرة القدم بصفتي صحافي رياضي متخصص 
في هذه اللعبة، بصراحة معجب بالمنتخب العماني 

وأراه يلعب كرة قدم جميلة«.
»المنتخب  الوطني:  منتخبنا  في  رأي��ه  وعن 
المباراة  في  جيدا  مستوى  يقدم  لم  البحريني 

االفتتاحية، وأتذكر أنني شاهدته في مباراة ملحق 
حاضرا  وكنت  نيوزلندا  أمام   2010 العالم  كأس 
متكافئة  مباراة  بالفعل  كانت  أيضا،  الملعب  في 
الفوز وأتذكر  الفريقان كان يستحق  وممتعة وكل 
البحرين جيدا وتأثر  التي أضاعتها  الجزاء  ضربة 

من ضياعها«.

الصحافي األلماني يتحدث ل�»الوسط الرياضي«



ختام ناجح لثالث جوالت بطولة البحرين 
الوطنية لسباقات السرعة »الدراغ«

§ الصخير – حلبة البحرين الدولية

السيارات في الشرق  الدولية »موطن رياضة  البحرين  ] شهدت حلبة 
من  الثالثة  الجولة  فعاليات  لها،  التابع  السرعة  مضمار  على  األوسط« 
نادي  ينظمها  التي  »الدراغ«  السرعة  لسباقات  الوطنية  البحرين  بطولة 
البحرين لسباقات السرعة الذي يقع تحت مظلة االتحاد البحريني للسيارات 

وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.
وشهدت الجولة الثالثة منافسات وإثارة كبيرة بين السائقين المشاركين 
الماضي  الجمعة  يوم  حتى  األربعاء  يوم  من  انطلقت  والتي  الجولة  في 
وتميزت بمشاركة ما يقارب 100 سيارة ودراجة نارية، وذلك على 13 فئة 

مشاركة ضمن هذا الموسم.
والمشارك  ريسنغ   E.Kanoo فريق  سائق  محمد  خالد  أكد  جانبه  ومن 
ضمن فئة برومود والحاصل على المركز األول ومحققا 16.95 ثانية قائال: 
»لقد جرى كل شيء بشكل جيد نهاية هذا األسبوع، وحققنا مراكز متقدمة 
المركز  الدين  فئة ستريت V8 حقق صالح صالح  ولفريقي«. وضمن  لي 
األول في 8.33 ثانية، وجاء في المركز الثاني وجدي ترسين محققا 8.90 
ثانية، وأكد صالح الدين قائال: »كل شيء سار كما خططت له، ولقد كان 
سباقا رائعا بالنسبة لي، وهذه الفئة دائما تلقى منافسة كبيرة، لكن فريقي 

يسعى دائما لضمان تحقيق األفضل«.
أما ضمن فئة األوت لو دفع خلفي فقد تمكن المتسابق يوسف 

ثانية،   8.59 محققا  األول  المركز  خطف  من  الزياني 
وأتمنى  حققته  بما  جدا  سعيد  »أني  قائال:  وأوضح 

مواصلة تحقيق هذا النتائج في الجوالت المقبلة«.
فقد  وخلفي  أمامي  دفع  فئة ستريت  وضمن 

جاء في المركز األول أكرم خليل 
ثانية،   10.84 في  وذلك 

ثانيا حسين  وجاء 

ثانية، أما ضمن فئة سوبر ستريت أوت لو دفع  عبداهلل وذلك في 11.45 
أمامي فحاز بدر دشتي على المركز األول في 9.51 ثانية، وجاء ثانيا محمد 

مبارك في 23.36 ثانية.
أما فئة سوبر ستريت دفع خلفي فحاز على المركز األول يوسف عبداهلل 
محققا 9.73 ثانية، وجاء ثانيا جاسم زمان في 15.52 ثانية، وجاء طالل بن 
عيدان أوال ضمن فئة سوبر ستريت V8 متغلبا على منافسه سعد المران. 
وضمن فئة كومبتشن 7.5 فجاء في المركز األول علي حاجي ومتغلبا على 
منافسه حسين محمد والذي حقق 7.53 ثانيه بينما محمد حصل على 7.81 

ثانية، وجاء أوال وضمن فئة األوت لو 10.5 عبداهلل السوري.
وضمن فئات الدراجات النارية تمكن بيلي فوس من خطف المركز األول 
ضمن فئة برو بايك محققا 4.09 ثانية، ومتغلبا على منافسة المباشر محمد 
وذلك  األول  المركز  مبارك  مسفر  بايك حقق  فئة ستريت  ياقوت، وضمن 
أما  ثانية،   9.35 حقق  الذي  بورشيد  محمد  على  ومتغلبا  ثانية   8.27 في 
فئة سوبر ستريت فجاء اوال مشاري التركي في 6.88 ثانية، ومتغلبا على 

يعقوب العالي، بينما جاء محمد البدح أوال وذلك ضمن فئة اوت 
لو بايك في 6.96 ثانية، وجاء ثانيا بدر بن عيدان وذلك في 

8.11 ثانية.
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الفريق يغادر اليوم لمعسكر في لبنان

عزيز يعود لسلة المنامة دون رفيقيه
– محمد عباس الوسط   §

السلة  لكرة  األول  الفريق  العب  عاد   [
الفريق  ألعاب  وصانع  المنامة  نادي  في 
ابتعاد  بعد  فريقه  صفوف  إلى  عزيز  أحمد 
الخالف  بعد  شهر  من  ألكثر  امتد  طويل 

الذي نشب مع اإلدارة على خليفة 
انتقال الالعب محمد قربان إلى 

الفريق. صفوف 
األول  أمس  تدريب  وشهد 
بعد  لالعب  األول  الظهور 
مع  أموره  تسوية  تمت  أن 
الذي  الوقت  في  اإلدارة 
الالعبين  موضوع  فيه  مازال 
»كمبس«  حسين  محمد 
بانتظار  عالقا  وحسن نوروز 
بين  المفاوضات  استكمال 

حلول  إلى  للوصول  الطرفين 
نهائية.

وال يعرف إلى اآلن سبب كون 
بعكس  حل  دون  معلقا  الموضوع 

عزيز  أحمد  الالعب  موضوع 
وشارك  حلحلته،  تمت  الــذي 

التدريبين  في  الفريق  مع  بالفعل 
معه  مغادرته  بانتظار  األخيرين 

التدريبي. المعسكر  إلى 
فريق  يغادر  آخــر،  جانب  من 

السلة  لكرة  األول  المنامة 
معسكر  إلى  )االثنين(  اليوم 

 10 لمدة  لبنان  في  تدريبي 
عدة  خاللها  يخوض  أيام 

فرق  مع  ودية  مباريات 
مستغال  هناك  المقدمة 
في  الــــدوري  تــوقــف 
إقامة  بسبب  البحرين 

لكرة  للمنتخبات  للعربي  الخليج  بطولة 
القدم.

بظروف  مر  قد  المنامة  فريق  وكــان 
 3 توقف  بعد  الدوري  انطالق  في  صعبة 
الفريق ومن  مع  المشاركة  العبين عن 
بإيقافهم  قرارا  اإلدارة  اتخاذ  ثم 

حتى إشعار آخر.
الفريق  أن  ويبدو 
يمر حاليا في مرحلة 
قبل  األوراق  لململة 
بطولة  استئناف 
في  مجددا  الدوري 
يناير/كانون   19
الجاري،  الثاني 
أن  المنتظر  من  إذ 
من  الفريق  يعود 
 17 في  لبنان  معسكر 
الجاري قبل يومين 
استئناف  ــن  م

الدوري.

سمبدوريا يسقط يوفنتوس وأودينيزي يذل إنتر ميالن
§ روما - أ ف ب

العام  والمتصدر  اللقب  حامل  يوفنتوس  بدأ   [
مواصلة  في  فشل  أن  بعد  مخيبة  بطريقة   2013
الذي يفصله  الفارق  مسلسل انتصاراته وتوسيع 
عن اقرب مالحقيه الى 8 نقاط مجددا، وذلك بسقوطه 
أمام ضيفه سمبدوريا 1-2 أمس )األحد( على ملعب 
»يوفنتوس ارينا« في المرحلة التاسعة عشرة من 

الدوري االيطالي لكرة القدم.
وبدا يوفنتوس في طريقه لتحقيق فوزه الخامس 
على التوالي والسادس عشر هذا الموسم واالبتعاد 
مجددا في الصدارة، وذلك بعد أن تقدم على ضيفه 
ثم اضطرار األخير الى إكمال اللقاء بعشرة العبين، 
من  يستفد  لم  كونتي  انتونيو  المدرب  فريق  لكن 
شباك  الى  الوصول  في  وفشل  العددي  التفوق 
الحارس األرجنتيني سيرخيو روميرو، فدفع الثمن 
على  واألولى  الموسم  هذا  الثالثة  بهزيمته  ومني 

أرضه أمام سمبدوريا منذ 2005.
لمسلسل  حدا  سمبدوريا  وضع  المقابل،  في 
هزائمه عند 3 على التوالي و10 هذا الموسم وحقق 

فوزه االول بقيادة مدربه الجديد ديليو روسي.
وافتتح سيباستيان جوفينكو التسجيل ألصحاب 
األرض في الدقيقة 24 من ركلة جزاء رفع من خاللها 
رصيده الى 6 أهداف هذا الموسم، وذلك بعد خطأ 
من غيتانو بيراردي على كالوديو ماركيزيو داخل 
في  غاليا  ثمنه  دفع  إنذارا  أثره  على  نال  المنطقة 
الدقيقة 31 ألنه حصل على إنذار ثان طرد على إثره 

بعد خطأ على اندريا بارزاغلي.
العددي  التفوق  من  يستفد  لم  يوفنتوس  لكن 
بداية  في  الثمن  فدفع  االول  الشوط  من  تبقى  لما 
اثر  التعادل  إدراك  من  سمبدوريا  تمكن  إذ  الثاني 
هجمة مرتدة سريعة أنهاها األرجنتيني ايمانويلي 
نيناد  الصربي  من  تمريرة  وبعد  ايــكــاردي 
اخطأ  المنطقة  خارج  من  بتسديدة  كرستيسيتش 
التعامل  في  بوفون  جانلويجي  والقائد  الحارس 

معها لتتهادى الكرة داخل شباكه )52(.
ذاته من  الالعب  تمكن  المفاجأة عندما  واكتملت 
وضع سمبدوريا في المقدمة عندما وصلته الكرة 
على الجهة اليمنى اثر تمريرة من االسباني بدرو 
شباك  في  ضيقة  زاوية  من  فسددها  اوبيانغ  مبا 
بوفون الذي يتحمل ايضا جزءا من مسئولية الهدف 

من  أفضل  الثالث  فيورنتينا  حال  تكن  ولم   .)68(
هذا  الرابعة  بهزيمته  بدوره  مني  إذ  يوفنتوس، 
ضيفه  أمام  أرضه  على  سقط  أن  بعد  الموسم 
جوناثاس  للبرازيلي  بهدفين  بيسكارا  المتواضع 

)57( والسويدي مريفان شيليك )90(.
على ملعب فريولي، قدم اودينيزي وانتر شوطا 
أول سلبيا لجهة النتيجة بعد أن عاند الحظ الفريق 
المضيف أكثر من خصوصا من ركلة حرة بعيدة 
في  العارضة  فوقفت  ناتالي  دي  انطونيو  نفذها 
من  ناتالي  دي  تمكن  الثاني،  الشوط  وفي  وجهها. 
افتتاح التسجيل اثر تمريرة م اندريا التزاري )64(.
وتعمقت جراح انتر ميالن بطرد مدافعه البرازيلي 
فلم  واحدة،  دقيقة  بعد  الثاني  اإلنذار  لنيله  جوان 
الفرصة وسجل هدفين متتاليين  يفوت اودينيزي 
بينية  كرة  اثر  مورييل  لويس  الكولومبي  عبر 
ناتالي  ودي   ،)75( باستا  دوشان  التشيكي  من 
رافعا رصيده   )79( تعاون جديد مع التزاري  بعد 

الشخصي الى 12 هدفا في البطولة.
وعلى ملعب »سان سيرو«، استعاد ميالن توازنه 
امام  السابقة  المرحلة  في  القاسية  خسارته  بعد 
متذيل  سيينا  ضيفه  جراح  بتعميق  وذلك  روما، 

الترتيب بالفوز عليه 1-2.

اليغري  ماسيميليانو  المدرب  فريق  ويدين 
باتو  الكسندر  البرازيلي  خدمات  عن  تخلى  الذي 
الى  الموسم  هذا  التاسع  بفوزه  لكورنثيانز، 
دخوله  بعد  تمكن  الذي  كركيتش  بويان  االسباني 
الهدف  تسجيل  من  نوتشيرينو  انتونيو  من  بدال 
اثر عرضية  رأسية  كرة  من  الدقيقة 67  في  االول 

من الغاني كيفن برينس بواتنغ.
في  الثاني  الهدف  باتزيني  اضاف جامباولو  ثم 
انتزع بنفسه بعد خطأ  الدقيقة 80 من ركلة جزاء 
عليه داخل المنطقة من قبل البرازيلي فيليبي، قبل 
ان يقلص ميكيلي باولوتشي الفارق في الدقيقة 87 

من كرة رأسية.
وقاد العب ميالن السابق ماركو بورييلو فريقه 
على  فقط وجاء  الموسم  هذا  الرابع  لفوزه  جنوى 
في  اللقاء  هدفي  بتسجيله  بولونيا  ضيفه  حساب 

الدقيقتين 56 و73.
وتغلب كييفو على اتاالنتا بهدف للغاني اسحاق 
على  قاتل  لفوز  بارما  اماوري  وقاد   .)37( كوفيه 
في  الثالث  النقاط  هدف  بتسجيله   1-2 باليرمو 
فريقه  تقدم  ان  بعد  وذلك  الضائع،  بدل  الوقت 
عبر الجزائري اسحاق بلفضيل )61( قبل ان يدرك 

الكرواتي ايغور بوغدان التعادل )85(.

فرحة العبي سامبدوريا بالفوز

ليون يتنازل عن لقبه بطاًل لكأس فرنسا
§ باريس - أ ف ب

] تنازل ثاني ترتيب الدوري ليون عن لقبه بطال لمسابقة كأس 
فرنسا في كرة القدم بعد خسارته أمس األحد في الدور الـ32 أمام 
مضيفه ايبينال من الدرجة الثالثة بركالت الترجيح 2-4 وذلك بعد 
تأهل  المقابل،  في  واإلضافي.  األصلي  الوقتين  في   3-3 تعادلهما 
الـ16 بفوزه على مضيفه بورغ- الى دور  الدوري  مونبلييه بطل 
بيروناس )ثالثة( 2-1، ومرسيليا بفوزه على ضيفه غانغان )ثانية( 

2-1، فيما خرج رين بخسارته أمام مضيفه لنس )ثانية( 2-1.
قواعده،  )ثانية( 3-2 خارج  بفوزه على شاتورو  بوردو  وتأهل 
اتيان بفوزه  ونيس بفوزه على مضيفه متز )ثالثة( 3-2، وسانت 

على مضيفه كاين )ثانية( 3-2 ايضا. فرحة العبي الفريق المغمور

رونالدو يقود ريال مدريد 
لفوز درامي في »الليغا«

§ مدريد - أ ف ب

] استعاد ريال مدريد حامل اللقب توازنه 
وتمكن  صفوفه،  في  العددي  النقص  رغم 
بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
سوسييداد  ريــال  ضيفه  على  الفوز  من 
ملعب  على  )األحــد(  أمس   3-4 بصعوبة 
الثامنة  المرحلة  في  برنابيو«  »سانتياغو 

عشرة من الدوري االسباني لكرة القدم.
عن  يبحث  وهو  اللقاء  الى  ريال  ودخل 
في   )3-2( ملقة  أمــام  هزيمته  تعويض 
تحقيق  في  نجح  وقد  السابقة،  المرحلة 
مبتغاه على رغم النقص العددي في صفوفه 
انتونيو  الحارس  طرد  بعد   6 الدقيقة  منذ 
البرتغالي  للنجم  ثنائية  بفضل  وذلك  ادان، 

كريستيانو رونالدو.
نقطة وقلص   36 الى  ريال رصيده  ورفع 
برشلونة  غريمه  عن  يفصله  الذي  الفارق 
اتلتيكو  جاره  وعن  نقطة،   13 الى  المتصدر 
بانتظار  وذلك  نقاط،   4 الى  الثاني  مدريد 
وريال  اسبانيول  مع  األخيرين  مباراتي 

مايوركا على التوالي.
جوزيه  البرتغالي  ريــال  مــدرب  وبــدأ 
مورينهو بابقاء الحارس القائد ايكر كاسياس 
على  الثانية  للمرحلة  االحتياط  مقاعد  على 
ملقة  أمام  ذاته  األمر  فعل  أن  بعد  التوالي، 
الخشبات  خارج  ايكر«  »سانت  كان  حين 
الثالث للنادي الملكي للمرة االولى منذ العام 
2002 بسبب العالقة المتوترة بين الرجلين.
من  تمكن  إذ  مثالية،  ريال  بداية  وكانت 
ونصف  دقيقة  مرور  بعد  التسجيل  افتتاح 
من  متقنة  بينية  تمريرة  اثر  البداية  على 
كريم  للفرنسي  خضيرة  سامي  األلماني 
بنزيمة الذي وضع الكرة في شباك الحارس 

التشيلي كالوديو برافو.
تكتمل  لم  مورينهو  رجال  فرحة  لكن 
هدف  سوسييداد  أهدى  أدان  الحارس  الن 
اللقاء  إكمال  على  فريقه  واجبر  التعادل 
المكسيكي  اسقاطه  بعد  العبين  بعشرة 

كارلوس فيال داخل المنطقة فاحتسب الحكم 
ركلة جزاء انبرى لها تشابي برييتو بنجاح 

.)9(
الى  عنه  ورغما  مورينهو  واضطر 
إشراك كاسياس على حساب خوسيه 
لكن  ادان،  طرد  بعد  كاليخون  ماريا 
النقص العددي لم يؤثر على صاحب 
الدقيقة  في  مجددا  تقدم  إذ  األرض، 

عبر  حول 35  الــذي  خضيرة 
في  بكعبه  الكرة 
بعد  برفو  شباك 

البرتغالي  عبر  المنطقة  حدود  من  تسديدة 
ريكاردو كارفاليو.

لكن سوسييداد أدرك التعادل مجددا بعد 5 
الكرة  الذي وصلته  دقائق فقط عبر برييتو 
الدفاع  ارتدت من  اليمنى بعد أن  الجهة  على 
بعيدا  فسددها  فيال،  من  بعيدة  تسديدة  اثر 

عن متناول كاسياس )40(.
مدريد  ريال  تقدم  الثاني،  الشوط  وفي 
وصلته  الذي  رونالدو  بفضل  الثانية  للمرة 
فوضعها  بنزيمة  من  بينية  بتمريرة  الكرة 
أضاف  أن  لبث  ما  ثم   ،)68( برافو  تحت 
اللقاء والسادس  الثاني في  الشخصي  هدفه 
من  نفذها  حرة  ركلة  من  الموسم  هذا  عشر 
العارضة  من  الكرة  فارتدت  اليسرى  الجهة 
ودخلت شباك حارس اسبانيول الذي يتحمل 
خارج  الكرة  أن  اعتقد  ألنه  الهدف  مسئولية 

الخشبات الثالث )70(.
اللقاء  أجواء  الى  عاد  سوسييداد  لكن 
ثالث  هدف  بفضل  الفارق  وقلص  سريعا 
تمريرة  بعد  بكاسياس  انفرد  الذي  لبرييتو 
يضع  أن  قبل  كاسترو  غونزالو  من  بينية 

الكرة في الشباك )76(.
الوليد  بلد  ضيفه  على  فيغو  سلتا  وفاز 
 24500 وأمام  بااليدوس  ملعب  على   1-3

متفرج.
وقت  في  التسجيل  فيغو  سلتا  وافتتح 
بلد  )9(، ورد  اسباس  ياغو  مبكر عن طريق 
نفذها  جزاء  ركلة  من  مبكر  وقت  في  الوليد 

البرتو بوينتو )12(.
ومنح ياغو أصحاب األرض التقدم مجددا 
اليكس  لوبيز  وعزز   ،)30(
التقدم  هــذا  سانشيز 

بالهدف الثالث )52(.
سلتا  ــى  ــق وارت
المركز  الى  فيغو 
عشر  ــس  ــام ــخ ال
نقطة،   18 برصيد 
رصيد  ــف  وق فيما 
المركز  في  الوليد  بلد 
الحادي عشر وله 
22 نقطة.
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القناةالمباراةالتوقيت

كأس االتحاد االنجليزي

الجزيرة الرياضية 5+تشيلتينهام × إيفرتون22:45

الدوري االسباني

الجزيرة الرياضية 2+رايو فاليكانو × خيتافي22:00

مكالمة ضرورية

اقرأ وتمعن
صورة لالنستغرام

فرحة وبراءة

اهلل ياألزرق

حيى اهلل االسود

تحية كويتية
خليجنا واحد

البعد الثالث للدورة

نشاهدها  التي  األبعاد  من  العديد  هناك   [
واهمها  أبرزها   »21 »خليجي  في  ونعيشها 
الجانب الفني للمنتخبات المشاركة، وقدرتها على 
غالبية  اتضحت صورة  وقد  الدورة.  بلقب  الفوز 
من  مستوياتها  شاهدنا  أن  بعد  المنتخبات  هذه 
امس.  انتهت  التي  االول  الدور  مباريات  خالل 
بعيد،  حد  الى  منتخب  كل  مستوى  فيها  وتجلى 
قدرة  على  النهائية  الصورة  يعطي  ال  انه  اال 
الحظ  يحالفها  لم  التي  او  المهزومة  المنتخبات 
في التأهل للدورة الثاني؛ الن لكل مباراة ظروفها 

ولكل حصان كبوة.
البعد  يضاهي  اصبح  الذي  الثاني  البعد  اما   
اصبح  فقد  اللقب،  على  المنافسة  قوة  في  االول 
الحشد االعالمي الكبير واالهتمام الذي يفوق اي 
بعض  جعل  االمر  وهذا  اقليمية،  لبطولة  تغطية 
الحقيقي  طورها  عن  تخرج  الفنية  االنتقادات 
ويسبب  الرحمة  يعرف  ال  الذعا  نقدا  وتصبح 
االعالمية  التغطية  اصبحت  لذلك  بيوت،  خراب 
اي  يضاهيها  وال  جدا،  متميزة  ال��دورة  لهذه 
ذو  فتاك  سالح  وهذا  اخرى،  اعالمية  تغطية 

حدين.
  اما البعد الثالث غير المرئي ولكننا نشعر به 
ونعيشه هذه االيام، فيتمثل في لقاء االشقاء تحت 
مظلة واحدة، تجمعهم ارض واحده، ويحيط بهم 
وهو  واإلخاء،  والمودة  بالحب  الشعور  جميعا 
االمر الذي نعتز ونفخر به نحن البحرانيين اكثر 
من اي وقت آخر؛ الننا نحن من اسس النطالقة 
غرس  في  وساهمنا   ،1970 العام  الدورة  هذه 
بذرتها االولى على هذه االرض الطيبة، ورعيناها 
حق رعايتها حتى اصبحت اليوم صرحا رياضيا 
يكون  ان  نفخر  لذلك  بالبنان،  إليه  يشار  شامخا 
الرياضية  للنهضة  االول  السبب  هو  الصرح  هذا 
تأهلت  وبفضلها  دولنا،  تعيشها  التي  الكبيرة 
رياضي  حدث  كأكبر  العالم  كأس  نهائيات  الى 
عالمي، وبلغنا اكبر المواصيل حينما نجحت دولة 
المجتمع  الحصول على موافقة  الشقيقة في  قطر 
الدولي في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
عربية  دولة  الى  الفتة  صورة  في   2022 العام 
صغيرة في حجمها وتعداد سكانها... وهو االمر 
اإلنجازات  هذه  على  ألنفسنا  نبارك  يجعلنا  الذي 

ونبارك لالشقاء جميعا.

abbas.alaali@alwasatnews.com

رايكارد يمنع حتى 
المرافق من االقتراب

التدريب  ف��ي   [
للمنتخب  األخ��ي��ر 
قبل  ال��س��ع��ودي 
م���ب���اراة األم���س 
منع  ال��ع��راق  أم��ام 
رايكارد  الهولندي 
كل  األخضر  م��درب 
من  قريبًا  ليس  م��ن 
من  السعودي  المنتخب 
ملعب  أسوار  داخل  البقاء 
سمح  إذ  ال��ت��دري��ب، 
للجهازين  فقط 
واإلداري  الفني 
بمشاهدة  فقط 
إذ  ال��ت��دري��ب، 
ط��ل��ب أي��ض��ًا 
المرافق  إبعاد 
ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ال���م���وج���ود 
المنتخب  مع 
ال��س��ع��ودي، 
حفاظًا  وذلك 
)الخلطة  على 
ال��س��ري��ة( 
التي أعدها 
ة  ا ر لمبا
األمس.

أحمد عيد يرفض اللقاءات »الليلية«
في  المعدين  أحــد  طلب   [
السعودية  الرياضية  القناة 
االتحاد  رئيس  من  األمس  مساء 
أحمد  القدم  لكرة  السعودي 
ضيفاً  يكون  أن  الحربي  عيد 
الذي  الخليج  ليالي  برنامج  في 
يبدأ بثه منذ العاشرة في مساء 
الحربي رفض هذا  كل يوم، لكن 
مستعد  إنه  وقال  بلباقة  الطلب 
ضيفاً  يكون  أن  مناسبة  أي  في 
ولكن  السعودية  القناة  على 
أن  ويبدو  الليل!،  في  ليس 
بالنوم  الملتزمين  من  الحربي 
عن  اعتذر  وبالتالي  المبكر 

االرتباط بالقناة.

»فقيرو« صاد بالتيني في الريتز
المحرقاويون  ُيسميه  أن  يحب  الذي  سلطان  يوسف   [
)فقيرو( من األشخاص المعروفين لدى البيت المحرقاوي من 
خالل قيامه بتصوير كافة مباريات النادي في جميع األلعاب، 
إذ دائماً ما يتخذ إحدى الزوايا في المباريات المحرقاوية حاماًل 
الوقت  الصور، وفي  من  جداً  كبيراً  أرشيفاً  كاميرته، ويمتلك 
نفسه لديه هواية التصوير مع )المشاهير( ويحرص في كل 
مع  للتصوير  التواجد  الخليجية على  الدول  بإحدى  مناسبة 
في  ميسي  الشهير  األرجنتيني  الالعب  ومنهم  )المشهورين( 

الرياض عندما قابلت األرجنتين السعودية، إذ قام بالتصوير 
معه.

التصوير  على  )فقيرو(  أصر  الحالية   21 خليجي  وفي 
قام  أن  بعد  بالتيني  ميشيل  األوروبي  االتحاد  رئيس  مع 
مناسبة  في  بالتر  الدولي  االتحاد  رئيس  مع  بالتصوير 
في  وانتظره  بالتيني  وصول  بموعد  )فقيرو(  وعلم  سابقة، 
فندق كبار الشخصيات )الريتز كارلتون( وأصر على التقاط 

صورة )سريعة( معه ليتحقق حلمه!.

عيد
مد 

أح

يوسف سلطان مع ميشيل بالتيني في خليجي 21


