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6 »الموازنة« تمر بغالبية نيابية ورفض 7 فقط

27 »األهلية« تحتفي بـ 300 خريج من الحاصلين على البكالوريوس والماجستير

أمر ملكي بفض دور االنعقاد لـ »النواب« و»الشورى« يوم الخميس
] أصدر عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة أمراً ملكياً رقم )28( لسنة 2013 بفض دور 
النواب  لمجلسي  الثالث  التشريعي  للفصل  الثالث  االنعقاد 

والشورى.

الثالث  االنعقاد  دور  يفض  أنه  الملكي  األمر  في  وجاء 
للفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى اعتباراً 
 27 الموافق  هجرية   1434 شعبان   18 الخميس  يوم  من 

يونيو/ حزيران 2013.

المتفوقون يتنافسون على 2624 بعثة ومنحة
§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

علي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  اعتمد   [
الدراسي  للعام  الطالبية  البعثات  خطة  النعيمي 
2014/2013، مشيراً إلى أن عدد البعثات والمنح 
ومنحة  بعثة   )2624( بلغ  العام  لهذا  الدراسية  

دراسية.
طرح  في  مستمرة  الوزارة  أن  النعيمي  وأكد 
للمعايير  وفقاً  الطلبة  بين  للتنافس  البعثات 

المعتمدة من دون أي تمييز بين الذكور واإلناث في 
معظم التخصصات، باستثناء بعض التخصصات 
التي روعي فيها التوازن بين البنين والبنات وفقاً 
لحاجة البحرين منها، فضاًل عن شروط القبول في 

بعض الجامعات.
 كما أكد الوزير استمرار وزارة التربية والتعليم 
في دعم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة كعادتها 
ال  ما  بتخصيص  الوزارة  تقوم  عام، حيث  كل  في 
الطلبة  من  الفئة  لهذه  دراسية  بعثة   50 عن  يقل 

ممن تنطبق عليهم الشروط.
تنفيذاً  أنه  النعيمي  أكد  أخرى،  ناحية  من   
من  عدد  تخصيص  تم  السامي،  الملكي  لألمر 
البعثات الدراسية للطلبة الموهوبين والمتميزين 
الموهبة  مكانة  يعزز  بما  المدرسية،  األنشطة  في 
البعثات  هذه  التعليمي، حيث ستوجه  النظام  في 
للتخصصات المرتبطة بمجاالت الموهبة والتميز، 
واإلمكانات  المعتمدة  الترشيح  معايير  وبحسب 
المتاحة.              )التفاصيل ص9 و10 و11 و12(

ولي العهد لمساعدة وزير الخارجية األميركي: 
مستمرون بتحقيق التطلعات بالحوار والتوافق

§المنامة - بنا
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  أكد   [
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بخطى  مستمرة  البحرين  مملكة  أن  خليفة 
ثابتة في تحقيق التطلعات الوطنية الجامعة 
ظل  في  والتوافق  الحوار  لغة  بانتهاجها 
حضرة  البالد  لعاهل  اإلصالحي  المشروع 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

خليفة. وثمن سموه، لدى لقائه أمس اإلثنين 
)24 يونيو/ حزيران 2013( بقصر الرفاع مع 
لشئون  األميركي  الخارجية  وزير  مساعدة 
اليزابيث  المتحدة  بالواليات  األدنى  الشرق 
الشيخ  الخارجية  وزير  بحضور  جونز 
دور  خليفة،  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد 
الخطوات  الحليفة والصديقة في دعم  الدول 

اإلصالحية لمملكة البحرين.
)التفاصيل ص2(

اليوم مبايعة تميم أميرًا لقطر

 أعلن الديوان األميري في قطر مساء أمس )اإلثنين( أن ولي العهد الشيخ تميم سيعين أميرًا للبالد خلفًا لوالده الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني الذي قرر تسليمه الحكم، داعيًا المواطنين إلى مبايعة األمير الجديد يومي الثلثاء واألربعاء. )التفاصيل ص23 و26(

»األزهر«: قتل الشيعة من أكبر الكبائر
وأميركا تدعو مصر لمحاسبة الجناة

§القاهرة - د ب أ
أمس  الشريف  ــر  األزه أصــدر   [
 )2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين 
الشيعة  من  أربعة  مقتل  بشأن  بياناً 
التي  ــداث  األح لتلك  فَزعه  فيه  أكد 
العمل  هذا  أن  مؤكداً  بالدموية،  وصفها 
اإلجرامي الذي وقع من البعض من أكبر 
ُيحرمها  التي  المنكرات  وأشد  الكبائر، 

القانون  عليها  وُيعاقب  الحكيم،  الشرع 
ويحرمها الدستور.

األميركية  السفيرة  دعت  جانبها،  من 
الحكومة  باترسون  آن  مصر،  في 
المصرية إلى محاسبة مرتكبي جريمة 
الشيعة.  المصريين  من  أربعة  مقتل 
للسفارة  بيان  في  باترسون،  وقالت 
ندعو  »إننا  )اإلثنين(:  أمس  األميركية 
التزاماتها  لمتابعة  المصرية  الحكومة 

ضماناً لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة 
على  ونحثها  للقانون  وفقاً  الشنعاء 
إجراء تحقيقات شاملة وشفافة«. وذكر 
المتحدة  الواليات  »سفيرة  أن  البيان 
في  األميركية  والسفارة  مصر  إلى 
القاهرة يتقدمون بالتعازي إلى أصدقاء 
الشيعية  الطائفة  ضحايا  وعائالت 

الذين تم قتلهم«.  
  )التفاصيل ص24(

الجيش اللبناني يسيطر على مجمع »األسير«

24

روحاني: السالم واالستقرار يعودان 
للمنطقة بجهود السعودية وإيران

§طهران - د ب أ
] أعرب الرئيس اإليراني المنتخب، حسن 
واالستقرار  السالم  بأن  ثقته  عن  روحاني 
من  شعوبها  لصالح  المنطقة  إلى  سيعودان 
خالل جهود زعماء دول المنطقة خاصة إيران 

والسعودية.
التي  التهنئة  برقية  على  رداً  ذلك  جاء 
عبداهلل  الملك  السعودي  العاهل  إليه  أرسلها 
بحسب  انتخابه،  بمناسبة  عبدالعزيز  بن 

وكالة األنباء اإليرانية )إيرنا(.
السياسة  أولويات  من  أن  روحاني  وأكد 

اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  الخارجية 
كانت دوماً االهتمام بالمنطقة والدول الجارة 
وأن هذه السياسة في الحكومة الجديدة لها 

أهمية خاصة. 
السعودية  الخارجية  وزارة  وكيل  كان 
محمد  بن  تركي  األطراف  متعددة  للعالقات 
بن سعود الكبير قد صرح الخميس الماضي 
بأن »المملكة مستعدة لدعم الرئيس اإليراني 
صدقت  حال  في  روحاني  حسن  الجديد 
تصريحاته التي أدلى بها بعد انتخابه رئيساً 
جديداً«.           )التفاصيل ص25(
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 القيادة تعزي الرئيس 
الهندي بضحايا الفيضانات

مستقباًل سموه مساعدة وزير الخارجية األميركي

ولي العهد: البحرين مستمرة في تحقيق التطلعات الوطنية بانتهاجها لغة الحوار والتوافق
§المنامة - بنا 

النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  أكد   [
السمو  صاحب  الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
أن  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
البحرين مستمرة بخطى ثابتة في تحقيق  مملكة 
التطلعات الوطنية الجامعة بانتهاجها لغة الحوار 
لعاهل  اإلصالحي  المشروع  ظل  في  والتوافق 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 

عيسى آل خليفة.
 24( اإلثنين  أمس  لقائه  لدى  سموه،  وثمن 

يونيو/ حزيران 2013( بقصر الرفاع مع مساعدة 
األدنى  الشرق  لشئون  األميركي  الخارجية  وزير 
بحضور  جونز  أليزابيث  المتحدة   بالواليات 
محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير 
آل خليفة، دور الدول الحليفة والصديقة في دعم 

الخطوات اإلصالحية لمملكة البحرين.
وأشار الى أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين 
المسئولين في كال البلدين لدعم عالقات الصداقة 
والتنسيق  الثنائي  التعاون  وتعزيز  البلدين  بين 
مختلف  بشأن  النظر  وجهات  وتبادل  المشترك 

القضايا موضع اهتمام البلدين الصديقين.

جونز  اليزابيث  السفيرة  أشادت  جانبها،  من 
ونوهت  األميركية،  البحرينية  العالقات  بتنامي 
العهد  ولي  يوليه  الذي  بالدور  الجانب  هذا  في 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
سموه  زيارة  حققته  ما  الى  مشيرة  ــوزراء،  ال
داعمة  نتائج  من  مؤخراً،  المتحدة  للواليات 

للعالقات بين البلدين الصديقين.
على  المستجدات  بحث  الى  اللقاء  وتطرق 
ذات  والمواضيع  والدولية  اإلقليمية  الساحتين 
واالستقرار  األمن  دعم  وسبل  المشترك  االهتمام 

في المنطقة.

§المنامة - بنا 
أمس  السياسية  القيادة  بعثت   [  
إلى  ومواساة  تعزية  برقيات  اإلثنين 
براناب  الصديقة  الهند  جمهورية  رئيس 
التي  الفيضانات  ضحايا  في  موخرجي 
ضمنوها  مؤخراً،  الهند  شمال  اجتاحت 
للرئيس  ومواساتهم  تعازيهم  صادق 
الهندي وألسر الضحايا متمنين للمصابين 

الشفاء العاجل.
كما بعث رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى رئيس 
معزياً  سينغ  مونموهان  الهندي  الوزراء 

فيها بضحايا الفيضانات. عاهل البالد

سمو ولي العهد مستقباًل مساعدة وزير الخارجية األميركي لشئون الشرق األدنى

ولي العهد يستقبل أفرادًا من العائلة المالكة وعددًا من الفعاليات االجتماعية واالقتصادية
نائب  العهد  ول��ي  استقبل   [
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
السمو  صاحب  ال��وزراء  مجلس 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
خليفة في مجلس سموه األسبوعي 
)اإلثنين(  أمس  الرفاع مساء  بقصر 
وال��وزراء  المالكة  العائلة  أف��راد 
مجلسي  وأع��ض��اء  واألع��ي��ان 
والبلديات  وال��ش��ورى  ال��ن��واب 
والفعاليات  الدين  من رجال  وعدداً 
وأعضاء  واالجتماعية  االقتصادية 
والشخصيات  الدبلوماسي  السلك 

األكاديمية والفكرية واإلعالمية.
سرورهم  عن  الحضور  وأعرب 
وتقديرهم لمجلس سمو ولي العهد، 
مشيدين بحرص سموه على االلتقاء 
تكريس  على  والسير  بالمواطنين 
على  والحفاظ  واألجداد  اآلباء  قيم 
البحريني  للمجتمع  األصيلة  الروح 
ونسيجه وهويته الجامعة، منوهين 

أسس  تعزيز  في  سموه  بجهود 
لتحقيق  المستدامة  التنمية 
في  والتقدم  الرخاء  من  المزيد 
صاحب  حضرة  البالد  عاهل  عهد 

آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
من  الحكومة  توليه  وما  خليفة 
مستويات  نحو  متواصل  سعي 
والخدمات  التنمية  من  أفضل 

وت��أم��ي��ن 
ال���ح���ي���اة 
ال��ك��ري��م��ة 

للمواطن.

سمو ولي العهد مستقباًل ضيوف مجلسه األسبوعي

الزياني: مزيد من اإلجراءات للتصدي 
لمصالح »حزب اهلل« في الخليج

»الخارجية« تدعو البحرينيين المتوجهين للهند 
لعدم استخدام »ثريا« وهواتف »ايريديوم«

المواطنين  الخارجية  وزارة  دعت   [
لعدم  الهند  جمهورية  إلى  المتوجهين 
اتصاالت  وسائل  أجهزة  واستخدام  جلب 
وهواتف  )ثــريــا(  االصطناعي  القمر 
وذلك  للهند،  سفرهم  أثناء  )ايريديوم( 
قبل  من  الصادرة  التعليمات  على  بناًء 

استخدام  تحظر  التي  الهندية  السلطات 
على  االصطناعي  القمر  اتصاالت  وسائل 
بالمواطنين  مهيبة  الهندية،  األراضــي 
المحلية  السلطات  بتعليمات  االلتزام 
مساءالت  في  للوقوع  تجنباً  الهند  في 

قانونية.

العام  األمــيــن  ــد  أك  [
لــدول  التعاون  لمجلس 
عبداللطيف  العربية  الخليج 
مواصلة  الزياني،  راشــد 
اتخاذ  التعاون  مجلس  دول 
ضد  اإلجــراءات  من  المزيد 
حزب  لمنظمة  مصالح  أية 

اهلل اللبناني في الخليج.
لوكالة  الزياني  وصرح 
على  )بنا(  البحرين  أنباء 
أعمال  في  مشاركته  هامش 
منتدى األمم المتحدة للخدمة 
العامة 2013، بأن اإلجراءات 
الخليجية المتخذة في الوقت 
اهلل  ــزب  ح ضــد  الحاضر 
ستشمل »األفراد المنتسبين 

المالية  الشئون  أو  للحزب 
والتجارية له«.

دولة  ترحيل  عن  وتحدث 
لبنانياً   18 لـ  مؤخراً  قطر 
حزب  مع  بعالقات  متورطاً 
إلى إنها جزء من  اهلل، منوهاً 
اإلجراءات الخليجية الجاري 

اتخاذها في الوقت الراهن.
سؤال  على  رده  وفــي   
حول مدى دعم دول مجلس 
التعاون للمعارضة السورية 
تسليح  بمسألة  خاصة 
الحر،  الــســوري  الجيش 
تسليح  »إن  الزياني:  قال 
اختصاص  من  الحر  الجيش 
ودول  العربية،  الجامعة 

أعضاء  التعاون  مجلس 
مجلس  كدول  مواقفنا  فيها. 
واضحة  خليجي  تعاون 
بشأن األزمة السورية، نريد 
وقف آلة القتل ونقل السلطة 
والمحافظة على أمن ووحدة 
واستقرار سورية، كما نريد 

وقف نزيف الدم هناك«.
الشعب  حق  »من  وأردف 
عن  يــدافــع  أن  الــســوري 
ندين  زلنا  ما  ونحن  نفسه، 
تدخل خارجي  أي  ونستنكر 
واتخذنا  في شئون سورية، 
حزب  ضد  ــراءات  إج بذلك 
الشأن  في  تدخله  نتيجة  اهلل 

السوري«.

 وزير الخارجية يبحث مع اليزابيث جونز 
آخر التطورات اإلقليمية والدولية

الشيخ  الخارجية  وزير  بحث   [
خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد 
لشئون  الخارجية  وزير  مساعدة  مع 
المتحدة  بالواليات  األدنى  الشرق 
آخر  جونز  اليزابيث  األميركية 
الساحتين  على  الجارية  التطورات 
معها  تبادل  كما  والدولية،  اإلقليمية 

المشترك.  االهتمام  ذات  الموضوعات 
وزير  استقبال  ــدى  ل ــك  ذل جــاء 
العام  بالديوان  بمكتبه  الخارجية 
يونيو/   24( اإلثنين  أمس  للوزارة 
جونز  اليزابيث   )2013 حزيران 
أهمية  إلى  وأشار  بها،  رحب  حيث 
البلدين  تربط  التي  الثنائية  العالقات 

الدوام  على  تشهد  والتي  الصديقين، 
المجاالت،  مختلف  في  وتقدماً  تطوراً 
التواصل  أهمية  الصدد  هذا  في  مؤكداً 
مملكة  بين  المستمر  والتنسيق 
البحرين والواليات المتحدة األميركية 

الصديقة.

وزير الخارجية مستقباًل مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق األدنى بالواليات المتحدة األميركية

»الثقافة« ُتَكّرم في افتتاح منتدى األمم المّتحدة
§المنامة - وزارة الثقافة

الثقافة  يفّسر  كمن   [
كانت  ــاً  أّي جماالً  بكونها 
التي  الفكرية  الجملة 
ُتنَجز  وفيما  تشبهها، 
وبفلسفتها،  بقيمتها  األشياء 
تفاصيلها  في  تبدو  لــذا 
وحميمة  جميلة  وهيكلتها 
عليها،  االشتغال  بمقدار 
األمم  منتدى  النطالقة  كان 
العاّمة  للخدمة  المّتحدة 
عاهل  برعاية  ُيقام  الذي 
صاحب  حــضــرة  ــبــالد  ال
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
تستوحي  أن  خليفة   آل 
المالمح  األول  نهارها  في 
البحرينّية  للعاصمة  األجمل 
اآلن  تعيش  التي  المنامة 
للسياحة  عاصمة  منجزها 
في  وذلك   ،2013 العربية 
والجميلة  الواسعة  المسافة 
المنامة  بحِر  على  المطّلة 
متحف  ببحيرة  والمّتصلة 
وتحديداً  الوطني،  البحرين 
في مسرح البحرين الوطني 
المنتدى  يستدرج  حيث 
ليلة  ألف  تفاصيل  لنفسه 

وليلة.
المنامة  ـــَدت  ب وقـــد 
خارطتها  تختبر  وكأنها 
دهشة  أمــــام  مـــجـــدداً 
تفاصيل  وفي  الحضور، 
تحفة  يجّسد  الذي  المكان 
ثقافياً  ومختبراً  معمارية 
المالمح  إلى  ينزاح  دقيقاً 
حيواته  ويعيش  الثقافية 
من  المستمّرة  الفكرّية 
والموسيقى  الفنون  خالل 
واألدب.  والفكر  والمسرح 
على  القائمون  أفصح  حيث 

نائب  افتتحه  الذي  المنتدى 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 
جاللة  عن  نيابة  خليفة، 
سعادتهم  مدى  عن  الملك، 
بهذا الفضاء الثقافي الفريد، 
معمارية  بعناية  والمنسوج 
تكريم  أثناء  وذلك  جميلة، 
مي  الشيخة  الثقافة  وزيرة 
ضمن  خليفة  آل  محمد  بنت 
إلقامة  والداعمين  الرعاة 
ُيقام  الــذي  المنتدى  هذا 
العالم،  في  الرابعة  للمّرة 
وللمّرة األولى على مستوى 
بمشاركة  األوسط،  الشرق 
الشخصيات  من  العديد 

القرار،  الدبلوماسية، صّناع 
والباحثين.  الخبراء 

وأشاد الحضور بتصميم 
العمران  وسحر  المكان 
والــذي  ملهماً  كــان  ــذي  ال
يمّثل في تصويره وتكوينه 
يتّجسد  حيث  وطنّياً،  َمْعَلماً 
أّخاذة  بجمالّية  البحر  قبالة 
مكانّية  ثقافة  وبحضور 
المرور  لحظة  بصرّية  تبدو 
به، لكّنها سرعان ما تتعّمق 
اكتشاف  مــع  وتــتــوّغــل 
ومعايشة  المكان  تفاصيل 

وفعالياته. أحداثه 
أمضى  الذي  األول  اليوم 
لحظاتهم  الحضور  فيه 

الوطني  البحرين  بمسرح 
الــواســعــة،  ومساحاته 
في  المكان  ذاكــرة  اقتبس 
األمم  منتدى  أعمال  بداية 
العاّمة،  للخدمة  المّتحدة 
لمرة  ســيــعــودون  حيث 
األخير  اليوم  في  أخــرى، 
»عود«  ليلة  مع  للمنتدى 
فيها  تّتسق  ــرة،  ــاح س
 5000 إلى  الموسيقى بعيداً 
فيها  وتنسجم  مضى،  عاٍم 
كل أشكال العود ودوزناتها 
العربّية  الجزيرة  منذ 
إسبانيا،  المغرب،  وحتى 
األوسط،  بالشرق  مــروراً 

الهند ووسط آسيا.

نائب رئيس الوزراء يكرم وزيرة الثقافة في منتدى األمم المتحدة للخدمة العامة

جامعة البحرين: استمرار المقابالت الشخصية حتى اإلثنين 
البحرين:  قالت جامعة   [
الشخصية  المقابالت  »إن 
الجامعة  تنظمها  التي 
العامة  الثانوية  لطلبة 
االلتحاق  في  الراغبين 
يوم  حتى  ستتواصل  بها، 
من  )األول  المقبل  اإلثنين 

.)2013 شهر يوليو/ تموز 
إلنهاء  تتجه  أنها  وأكدت 
مبكراً  القبول  إجـــراءات 
خطط  إمضاء  على  حرصاً 

العطلة  في  للسفر  العائالت 
أية  ولتجنب  الصيفية 
إرباكات بعد إعالن النتائج 
يوليو  شهر  نهاية  المتوقع 

المقبل.
بدأت  اإلجراءات  وكانت 
طلب  استمارات  بتسلم 
اختبار  إجراء  ثم  االلتحاق 
مايو  شهر  في  الــقــدرات 
الشخصية  فالمقابالت 
عليها  الستار  سيسدل  التي 

المقبل. األسبوع 
القبول  عميد  ـــال  وق
الجامعة  في  والتسجيل 
نحو  »إن  الجودر:  أسامة 
أجروا  وطالبة  طالباً   1800
بحسب  الشخصية  المقابلة 
لكل  المقررة  المواعيد 
الثالثة  ــام  األي في  طالب 

األولى«.
األمور  أن  »نجد  وبّين 
حتى  ويسر  بسالسة  تسير 

اليوم  وهو  )أمس(  اليوم 
المقابالت  أيام  من  الرابع 
اثني  لنحو  تمتد  التي 
إلى  مشيراً  يوماً«،  عشر 
األمور  وأولياء  »الطلبة  أن 
بحسب  بالراحة  يشعرون 
بشأن  منهم  سمعناه  ما 
تستغرقها  التي  الــمــدة 
العلمية  والطريقة  المقابلة 
تتبعها  التي  المنهجية 

اللجان«.
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انطالق منتدى األمم المتحدة في البحرين بحضور 700 مشارك من مختلف دول العالم

محمد بن مبارك: سنرتقي بأداء مؤسسات الدولة عبر االطالع على تجارب اآلخرين

كلمة  ــال  خ ــك  ذل ــاء  ج
حفل  فــي  ســمــّوه  ألقاها 
افتتاح منتدى األمم المتحدة 
للخدمة العامة 2013، صباح 
يونيو/   24( اإلثنين  أمس 
مسرح  في   )2013 حزيران 
البحرين الوطني، الذي أقيم 
الباد حضرة  عاهل  برعاية 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
إذ  خليفة،  آل  عيسى  بن 
الشيخ  سمو  جالته  أناب 
الفتتاح  مبارك  بن  محمد 
المنتدى، الذي شهد حضوراً 
العربية  الدول  مختلف  من 
عدد  وبلغ  واألجنبية، 
 700 من  أكثر  المشاركين 
دول  مختلف  من  مشارك 

العالم.
»إن  ســـمـــّوه:  وقــــال 
وقت  منذ  أدركت  البحرين 
المعلومات  تقنية  أن  مبكر 
المحرك  هي  واالتصاالت، 
يخلق  الـــذي  ــي  ــاس األس
في  الجذرية  التحوالت 
الحكومية،  ــات  ــدم ــخ ال
الحكومة  أصبحت  وبذلك 
مملكة  في  اإللكترونية 
وإدارة  بفضل  البحرين، 
الوزراء  رئيس  وتوجيهات 
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، 
نائب  العهد  ولي  ومساندة 
األول  النائب  األعلى  القائد 
ــوزراء  ال مجلس  لرئيس 
الملكي  السمو  صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الخدمات  خال  ومن  خليفة، 
مختلف  عبر  تقدمها  التي 
التي  اإللكترونية،  المنصات 
الجديدة  المتطلبات  تلبي 
أصبحوا  الذين  للمواطنين، 

في  الكفاءة  عن  يبحثون 
السريع،  والتفاعل  العمل 
مع  الــتــواصــل  وسهولة 

مختلف أجهزة الدولة«.
وأكــد ســمــّوه »حــرص 
االستمرار  على  البحرين 
مستجدات  مواكبة  فــي 
الخدمة  مجال  في  العصر 
القوانين  وتطبيق  العامة، 
المنظمة  والتشريعات 
التي  الحكومي  للعمل 
من  أكثر  منذ  تباعاً  صدرت 
وخضعت  الزمن  من  قرن 
تحقيقاً  والتطوير  للتحديث 
واإلدارة  األداء  لكفاءة 
حكومة  وأن  الــرشــيــدة، 
وفي  تعمل  البحرين  مملكة 
اإلصاحي  المشروع  ظل 
يقوم  أن  على  الملك،  لجالة 
بدوره  العامة  الخدمة  قطاع 
في تنفيذ البرامج الحكومية 
من  األكــمــل،  الوجه  على 
خال تطوير األداء وتحقيق 
اإلبداع،  وتشجيع  التميز، 
الخدمة  مؤسسات  وتطوير 
لتحقيق  سعيها  في  العامة، 
واآلليات،  الوسائل  أهدافها 
مقدمتها  ــي  ف ــي  ــأت وي
والشفافية  التقنية  توظيف 
إلى  إضافة  والمسئولية، 
تحفز  التي  البرامج  من  عدد 

على العمل واإلنتاج«.
هذا  »انعقاد  أن  واعتبر 
المنتدى يوفر فرصة سانحة 
اآلراء  وتبادل  للتحاور، 
والتجارب والخبرات، للعمل 
منظومات  ترسيخ  على 
الحكومي،  للعمل  متطورة 
التقني  التقدم  تــواكــب 
العالم،  يشهده  الذي  الكبير 
الحكومة  مجال  وخصوصاً 

نجحت  والتي  اإللكترونية، 
نجاحات  بتحقيق  البحرين 
في  وأصبحت  فيها،  نوعية 
أفضل  من  معدودة  سنوات 
وأنجح المشاريع الحكومية 

في المنطقة«.
محمد  الشيخ  سمو  وقال 
االحتفال  »إن  مبارك:  بن 
ــم  ــز األم ــوائ بــتــوزيــع ج
العامة،  للخدمة  المتحدة 
اهتمام  على  دليًا  يأتي 
منظمته  في  ممثًا  العالم 
العمل  بقطاع  الــدولــيــة 
ما  ومعالجة  وطرح  العام، 
المهم  القطاع  هذا  يواجهه 
من  كثير  في  تحديات  من 
االقتصادية  الــمــجــاالت 
والثقافية،  واالجتماعية 
كالبطالة والصحة والتعليم، 
المجاالت  هذه  تعد  حيث 
رعاية  في  األول  الدفاع  خط 
والسبيل  وتطوره،  اإلنسان 
ــداف  أه لتحقيق  األمــثــل 
المستدامة  والتنمية  األلفية 

للدول والمجتمعات«.
مستشار  ألقى  ذلك،  إلى 
المتحدة  لألمم  العام  األمين 
الخاص  ومبعوثه  إلفريقيا 
عبدالفتاح  ماجد  للمؤتمر 
عن  نيابة  كلمة  عبدالعزيز، 
المتحدة  لألمم  العام  األمين 
عن  فيها  عبر  مون،  كي  بان 
الملك لوضع  تقديره لجالة 
رعايته،  تحت  المنتدى 
البحرين  ــرص  ح وعلى 
الفاعلة  المشاركة  على 
األمم  برامج  مختلف  في 
الخدمة  لتطوير  المتحدة 

العامة.
»إن  عبدالعزيز:  وقــال 
النعقاد  البحرين  اختيار 

في  مرة  ألول  المؤتمر  هذا 
األوســط،  الشرق  منطقة 
في  لجهودها  تقديراً  جاء 
العامة،  الخدمات  تطوير 
تقدم  تحقيق  في  ونجاحها 
الحكومة  مجال  في  كبير 

اإللكترونية«.
ألقاها  التي  الكلمة  وفي 
يوم  أهمية  أكد  عبدالعزيز، 
تحتفل  الذي  العامة،  الخدمة 
سنوياً  المتحدة  األمم  به 
كل  من  يونيو   23 بتاريخ 
الجوائز  أن  إلى  عام، مشيراَ 
العام  هــذا  ستقدم  التي 
والمشاريع،  الدول  لمختلف 
التي  الكفاءة  مدى  تظهر 
في  تحقيقها  الممكن  من 
على  العامة  الخدمة  مجال 
وتأتي  العالمي،  المستوى 
للجهود  وتحفيزاً  تقديراً 

المبذولة في هذا الجانب«.
النائب  نّوه  جانبه،  من 
وزراء  لــرئــيــس  األول 
قيرغيستان  جمهورية 
أوتوربايف،  دجــومــارت 
حققه  ـــذي  ال بــالــنــجــاح 
يكن  »لم  قائًا:  المنتدى، 
ينعقد  أن  المنتدى  لهذا 
الدولي  التعاون  دون  من 
إلى  أشير  أن  وأود  المثمر، 
هذا  رافــق  قد  النجاح  أن 
المنتدى قبل أن يبدأ أعماله، 
فالحضور الدولي الكبير من 
مختلف دول العالم هي خير 
مؤشر على هذا النجاح الذي 
رئيسين،  سببين  إلى  يعود 
الجيد،  ــداد  اإلع هو  األول 
بذلته  الذي  الكبير  والجهد 
الستقبال  البحرين  مملكة 
هذا المنتدى، والسبب اآلخر 
والمحاور  الموضوعات  فهو 

التي سيتناولها عاوة على 
في  الخبراء  أفضل  مشاركة 
الخدمة  مجال  في  العالم 

العامة«.
أهنئ  أن  »أود  وأضــاف 
قدراتها  على  البحرين 
الممتازة،  التنظيمية 
تطبيق  في  نجاحها  وعلى 
وحديث  متطور  برنامج 
اإللكترونية،  للحكومة 
حكومة  أن  أؤكد  أن  وأود 
قيرغستان  جمهورية 
أفضل  بتطبيق  ملتزمة 
في  والتجارب  الممارسات 
أتينا  ولقد  العامة،  الخدمة 
أكبر  ونكتسب  لنتعلم  هنا 
المعرفة  من  ممكن  ــدر  ق

والخبرة«.
رئيس  نائب  شدد  فيما 
الخدمة  ــر  ووزي الـــوزراء 
في  الفيدرالية  العامة 
على  خضر،  مختار  إثيوبيا 
هذا  في  المشاركة  أهمية 
»يشكل  ــال:  وق المنتدى 
أهمية  العامة  الخدمة  مفهوم 
نحو  لنا،  بالنسبة  كبيرة 
التحول  أهــداف  تحقيق 
خدمات  لتقديم  والتطوير، 
كما  لمواطنينا،  متميزة 
إثيوبيا  جمهورية  في  أننا 
التميز  مفهوم  على  نركز 
الحكومة  برامج  باستخدام 
جميع  في  اإللكترونية، 
الحكومية،  الخدمات  مناحي 
مثل  في  مشاركتنا  وتأتي 
هذه اللقاءات الدولية بهدف 
جميع  مع  التعاون  تعزيز 
الذي  ــر  األم العالم  دول 
مواطن  تدعيم  من  سيمكننا 
نقاط  ومعالجة  لدينا  القوة 
إلى  ــؤدي  ي بما  الضعف 
وتعزيز  المواطنين  تمكين 
تقديم  ــي  ف مشاركتها 

الحكومية«. الخدمات 

الزياني: نشهد تحواًل في 
منهج العمل الحكومي

األمين  قــال  جهته،  من 
التعاون  لمجلس  العام 
العربية،  الخليج  ــدول  ل

»إننا  الزياني:  عبداللطيف 
تحوالً  جميعاً  اليوم  نشهد 
الحكومي،  العمل  منهج  في 
إلى  التقليدي  المنهج  من 
اإلدارة  في  الحديث  المنهج 
يلقى  التحول  وهذا  العامة، 
اهتماماً كبيراً من الحكومات 
تحقيق  في  تتسابق  وباتت 
سبيل  في  األهــداف  هــذه 

تحقيق الرخاء لمواطنيها«.
أن  ــي  ــان ــزي ال ورأى 
العامة شرف تقوم  »الخدمة 
وضمان  العامة،  األجهزة  به 
بشفافية  للجميع  وصولها 
الضوء  يسلط  أن  يستدعي 
عملي  خــال  ومــن  عليها، 
مجلس  لــدول  عام  كأمين 
ألمس  الخليجية  التعاون 
تقوم  أن  بوجوب  قناعة 
بخدمة  العامة  السياسات 
حياة  وتحقيق  ــنــاس  ال
يبعث  ما  وإن  لهم،  أفضل 
هذا  أن  ــاح  ــي االرت على 
مجلس  دول  تحرص  النهج 
وهو  تكريسه  على  التعاون 
التحديث،  متواصل  نهج 
دور  التعاون  ولمجلس 
منطلق  من  تفعيله  في  كبير 
للدول  المشتركة  األهداف 

المنظومات  ــال  خ ــن  وم
بينها«. المترابطة 

هذا، وأعقب حفل االفتتاح 
تناولت  عــمــل،  جلستا 
ــدور  ال ـــى  األول الجلسة 
مجال  في  لابتكار  الحاسم 
للنهوض  العامة  اإلدارة 
االجتماعية  بالتنمية 
ناقشت  فيما  الشاملة، 
الحكومة  الثانية،  الجلسة 
التحويلية  اإللكترونية 
الناس  بتمكين  واالبتكار 

للنمو االقتصادي الشامل.
8 ورش  عقد  المقرر  ومن 
وغداً  )الثلثاء(  اليوم  عمل 
)األربعاء( في حلبة البحرين 
اللجنة  أعلنت  وقد  الدولية، 
وقت  في  للمنتدى  المنظمة 
سابق أن أغلب هذه الورش 
االستيعابية  طاقتها  بلغت 
المسجلين  عدد  حيث  من 
قبيل انطاق المنتدى بأيام.
انعقاد  مع  وسيتزامن 
»معرض  إقامة  العمل  ورش 
العامة«  الخدمة  في  االبتكار 
الدولية  البحرين  بحلبة 
خاله  من  سيعرض  والذي 
 48 عددهم  البالغ  الفائزين 
تجاربهم  دولة   29 من  فائزاً 

سيتضمن  كما  وابتكاراتهم، 
لعرض  أجنحة  المعرض 
الرئيسية  ــارات  ــك ــت االب
ــل الــمــمــارســات  ــض وأف
منظمات  كبرى  من  المقدمة 
والخاص،  العام  القطاعين 
وعدد  الخليجية  دول  ومن 
المهنية  الجمعيات  مــن 
البحرينية  والــشــركــات 

الناشئة.
المنتدى  وسيختتم 
األربعاء  يوم  في  فعالياته 
حــزيــران  يــونــيــو/   27(
توزيع جوائز  بحفل   )2013
للخدمة  المتحدة  ــم  األم
سيتم  حيث   ،2013 العامة 
الفائزة  ـــدول  ال تكريم 
الخدمية  والمؤسسات 
والمشاريع  المنجزة 
في  ساهمت  التي  النوعية 
العامة  الخدمات  تطوير 
اإللكترونية،  والخدمات 
الوطني،  المسرح  في  وذلك 
االحتفال  مع  وسيتزامن 
الوزارية  اللجنة  اجتماع 
)بيان  إلطــاق  المغلقة 
سيتضمن  الذي  المنامة( 
المنتدى وأبرز ما  توصيات 

دار في فعالياته.

§المحرق - علي الموسوي

سمو  واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  أكد   [
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن »حكومة البحرين تعمل على توفير خدمات عامة للمواطنين، 
بالجودة وتلبي تطلعاتهم وآمالهم،  المتحدة، بحيث تتمتع  من واقع اإليمان بمبادئ وأهداف األمم 
إلى أن »من أولويات المرحلة القادمة هي االرتقاء  وتقوم على مبدأ الشفافية والمشاركة«، مشيراً 
بأداء مؤسسات الدولة، وهذا ما يحتم االطالع على تجارب الغير التي قطعت أشواطًا كبيرة في هذا 

المجال«.

بأن  اإللكترونية  الحكومة  هيئة  أف��ادت   [
عامة  خدمية  مشاريع  بسبعة  تقدمت  البحرين 
للفوز بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة 2013، 
ختام  في  بها  الفائزين  عن  اإلعالن  سيتم  التي 
فعاليات منتدى األمم المتحدة للخدمة العامة يوم 

الخميس المقبل )27 يونيو/ حزيران 2013(.
وأوضح مساعد مدير إدارة التسويق والتوعية 
زياد عصفور،  محمد  اإللكترونية  الحكومة  بهيئة 
فعاليات  انطالق  على  عقد  مؤتمر صحافي  خالل 
أن  الجاري(،  يونيو   24( اإلثنين  أمس  المنتدى 
خدمية  مشاريع  بأي  تتقدم  عندما  البحرين 
بإمكانية  ثقة  على  تكون  فإنها  بالجائزة،  للفوز 
المشاريع  من  العديد  هناك  أن  إلى  مشيراً  الفوز، 
العامة، إال أن  الخدمات  التي تعتبر من  الحكومية 
الهيئة اختارت 7 مشاريع، وقدمتها لألمم المتحدة.

لهذه  تقديمنا  من  الهدف  »إن  عصفور:  وقال 

من  االستفادة  وإنما  الفوز،  ليس  المشاريع 
الخبرات العالمية في هذه المشاريع«.

للخدمة  المتحدة  األمم  منتدى  عن  وتحدث 
العامة، مشيراً إلى أن »البحرين أثبتت مرة أخرى 
الفعاليات  وتنظيم  استضافة  على  ق��ادرة  أنها 
العامة  الخدمات  بتقديم  التزام  ولديها  الكبرى، 

بأعلى مستويات الجودة«.
للقاء  فرصة  يوفر  المنتدى  »ه��ذا  أن  وأك��د 
المسئولين عن الحكومات اإللكترونية، واالستفادة 
العامة،  الخدمات  مجال  في  العالمية  الخبرات  من 
واإللكترونية«، مشيراً إلى أن البحرين لديها تنسيق 

مع دول الخليج في مجال الحكومة اإللكترونية.
ومؤسسات  هيئات  مشاريع  تكون  أن  ونفى 
البحرين  في  أكانت  سواًء  اإللكترونية،  الحكومة 
عن  العاطلين  عدد  زيادة  في  سببًا  خارجها،  أم 
العمل، أو رفع مستوى البطالة، مبينًا أن »الخدمات 

على  ليحصلوا  للمواطنين  فرصة  اإللكترونية هي 
خدمات بأسرع وقت ممكن، وبأسهل الطرق«.

الرائدة  المشاريع  من  عدداً  قدمنا  البلوشي: 
لمنتدى األمم المتحدة

فاطمة  االجتماعية  التنمية  وزي��رة  قالت   [
المشاريع  من  عدداً  قدمت  الوزارة  إن  البلوشي، 
الرائدة، والتي تفخر بها، إلى منتدى األمم المتحدة 
للخدمة العامة 2013، مبينة أن من بين المشاريع 
حماية  ومركز  للمسنين،  المقدمة  »الخدمات  هي 
نقدمها  التي  اإللكترونية  والخدمات  الطفل، 

للمنظمات األهلية«.
واعتبرت البلوشي، في تصريح لها على هامش 
للخدمة  المتحدة  األمم  منتدى  فعاليات  انطالق 
»هذه  أن  )اإلثنين(،  أمس  يوم   2013 العامة 
الشرق  مستوى  على  ورائدة  متقدمة  الخدمات 

األوسط، والوزارة تفخر بها«.

»الحكومة اإللكترونية«: البحرين قدمت 7 مشاريع للفوز بجائزة »الخدمة العامة«

حضور كبار الشخصيات في المنتدىنائب رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمته في منتدى األمم المتحدة للخدمة العامة
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إخالء سبيل متهم بقضية احتيال... 
والقبض على المجني عليه لعدم الحضور

إرجاء قضية »رشوة بوزارة العدل« 
حتى ١٤ سبتمبر

الصغرى  المحكمة  أمــرت   [
القاضي  برئاسة  الخامسة  الجنائية 
محمود  سر  وأمانة  الجفن،  إبراهيم 
عيسى، بتأجيل قضية متهم باالحتيال 
يعمل  بأنه  أوهمه  بعدما  آخر،  على 
ألف   15 على  واستولى  الدفاع،  بقوة 
دينار، وذلك حتى )٢٥ سبتمبر/ أيلول 
عليه  المجني  على  للقبض  المقبل(؛ 
رغم  يحضر  لم  الذي  الثانية،  للمرة 

إعالمه، وإخالء سبيل المتهم.
أن  في  الواقعة  تفاصيل  وتتمثل 
الجنسية،  عربي  وهو  عليه،  المجني 
خالله  من  أفاد  للشرطة  ببالغ  تقدم 
بأنه كان ضحية محتال استولى منه 
أنه  ادعى  15 ألف دينار بعد أن  على 
أكثر  زاره  وقد  الدفاع،  بقوة  نقيب 
وادعى  الضباط،  بمالبس  مرة  من 
أن  قبل  عائلة كريمة  إلى  ينتسب  أنه 

يكتشف أمره وأنه مجرد محتال.
يعمل  أنه  عليه  المجني  وأضاف 
السعودية،  العربية  المملكة  في 
المشروعات  أحد  في  بيتاً  واشترى 
المشروع  لكن  بالبحرين،  العقارية 
في جزر  آخر  أن يشتري  فقرر  تعثر، 
أمواج، وهناك تعرف على شخص قدم 
ابن عائلة كريمة  أنه  إليه نفسه على 
يأتيه  وكان  الدفاع،  قوة  في  وضابط 
األحيان  بعض  وفي  فاخرة  بسيارة 

بالمالبس العسكرية.
لم  المتهم  أن  عليه  المجني  ولفت 
شيء،  أي  في  للشك  مجاالً  له  يدع 
كما  التمثيل،  في  بارعاً  كان  حيث 
له  يستخرج  أن  يستطيع  بأنه  أقنعه 
يعطيه  أن  مقابل  البحرين،  في  إقامة 
حتى  كضمان  ليودعها  دينار  آالف   4

استصدار اإلقامة.
المحتال  علم  قصيرة  فترة  وبعد   
أن المجني عليه يمر كثيراً على جسر 
يستخرج  أن  عليه  فعرض  فهد؛  الملك 

طريق  عن  دائم  مرور  تصريح  له 
عالقته، وطلب منه مبلغ 3500 دينار 

رسوماً لذلك التصريح.
بعد  بأنه  عليه  المجني  واعترف   
يستخرج  أن  المحتال  من  طلب  فترة 
المبلغ  لمديره وأعطاه  آخر  تصريحاً 
ذاته )3500 دينار(، كما أعطاه 4000 
دينار ليدفع متأخرات إيجار شقته في 
البحرين، ليصل إجمالي ما أخذه منه 

15 ألف دينار.
المبالغ،  تلك  المتهم  تسلم  وعندما 
استخراج  فــي  بالمماطلة  ــام  ق

التصريحين
المجني  وأخبر  بالجسر،  الخاصين 
بالتوقيع  المخول  الشخص  بأن  عليه 
المجني  يشك  ولم  البحرين،  خارج 
مع  المتهم، خصوصاً  في  عليه حينها 

فخامة هيئته.
زوجته  بأن  يعلم  يكن  لم  المتهم 
محتال،  بأنه  الكشف  في  ستساهم 
الدفاع  بقوة  العمل  صفة  انتحل  وأنه 
وارتدائه الزي العسكري، عندما قامت 
إليه  لتشكو  بالمجني عليه  باالتصال 
أنه  اكتشفت  أنها  وتخبره  زوجها، 
قبل  أوهمها  أن  بعد  ليتزوجها  خدعها 
كريمة،  عائلة  ابن  بأنه  الزواج  وبعد 
بالصدفة  وجــدت  مرة  ذات  وأنها 
في  اسمه  فقرأت  مفتوحة،  محفظته 
البطاقة لتكتشف عدم وجود لقب في 
بطاقاته  كل  في  وكذلك  االسم،  نهاية 

البنكية والتعريفية.
عليه  المجني  توصل  هنا  ومن 
ضد  بالغ  بتقديم  وقام  الحقيقة،  إلى 
إليه  أسندت  الذي  سنة(،   30( المتهم 
على  االستيالء  تهمة  العامة  النيابة 
وأنه  احتيالية،  بطرق  مالية  مبالغ 
ارتداء  أقدم عالنية، وبغير حق، على 

زّي رسمي.

] قررت المحكمة الكبرى الجنائية األولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي 
آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي 
عبداهلل، إرجاء قضية موظف بوزارة العدل متهم بقضية رشوة، حتى )١٤ سبتمبر/ 

أيلول 2013(؛ لالستماع إلى ٦ شهود.
الحلواجي  المحامي عبدالرحمن غنيهم، والمحامية حوراء  المتهم  وقد حضر مع 

منابة عن المحامية فاطمة، اللذان طلبا االستماع لشهود اإلثبات، وهم ٦ شهود.
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني  العامة لمكافحة  وكان مدير عام اإلدارة 

قال: »إن شرطة اإلدارة تمكنت يوم االثنين )7 مايو/ أيار
2013(، من إلقاء القبض على موظف حكومي بتهمة قبول رشا مالية«.

وظيفته  باستغالل  عام  موظف  قيام  مفادها  معلومات  تلقت  اإلدارة  أن  وأوضح 
من خالل تقاضي رشا مالية نظير إنجاز معامالت غير قانونية، وعلى الفور قامت 
اإلدارة بمتابعة الموظف ومراقبته، حيث أسفرت جهودها عن ضبطه متلبسًا، وهو 

يقوم باستالم مبلغ مالي مقابل قيامه بأعمال مخالفة للقانون.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
التخاذ  العامة  النيابة  إلى  المتهم  وإحالة  الواقعة،  محضر  استكمال  تم  أنه  إلى 

اإلجراءات القانونية بحقه.

وبخصوص براءة المتهمين، قالت المحكمة إنها 
المتهمين،  بخصوص  اإلثبات  لشهود  تطمئن  لم 
دليل  ثمة  أية  من  خلت  األوراق  أن  إلى  مشيرة 

يقيني على ثبوت االتهام بحق المتهمين.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين اتفقوا 
إشعال  على   )٢٠١٢ آب  أغسطس/   ١٣( بتاريخ 
لمطار  المؤدي  الطريق  على  اإلطارات  في  النار 
عراد،  دوحة  منتزه  من  بالقرب  الدولي  البحرين 

وذلك بهدف قطع الطريق المؤدية للمطار وترويع 
اآلمنين. وبحسب ما ورد في األوراق، فإن المتهمين 
الثالثة  الساعة  عند  سماهيج  مقبرة  في  تجمعوا 
واستقلوا  مجموعتين،  إلى  وانقسموا  صباحاً، 
»المولوتوف«،  قنابل  بحوزتهم  وكان  سيارتين، 
ومن ثم توجهوا لمكان الواقعة ووضعوا اإلطارات 

على الطريق وأشعلوا فيها النيران.
وثبت بعد معاينة مسرح الجريمة أن المتهمين 
قاموا بحرق ١٠ إطارات، والعثور على زجاجتين 

لقنابل »المولوتوف«.
للمتهمين  التوصل  إلى  التحريات  وأفضت 

وإصدار األمر بضبطهم وإحضارهم.

السجن 5 سنوات لـ 7 متهمين بقضية 
»حرق إطارات على شارع المطار«... وبراءة اثنين

القاضي جاسم  برئاسة  الرابعة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  ] حددت 
لجلب  المقبل(  تموز  يوليو/   ١٠( الحايكي،  ناصر  سر  وأمانة  العجالن، 
تصوير الكاميرات األمنية بالتحقيقات الجنائية أثناء تواجد المجني عليها 
القرمزي، في قضية ضابطة متهمة باالعتداء  هناك، وأوراق دعوى آيات 

اء توقيف األخيرة على ذمة قضية أمنية. على سالمة جسم القرمزي، جرَّ
وخالل جلسة يوم أمس حضرت المحامية ريم خلف عن آيات القرمزي، 
القضية  كانت  إذ  غازي،  فريد  عن  منابة  األنصاري  مروى  حضرت  فيما 
بجلب  وأمرت  المرافعة،  باب  فتحت  المحكمة  أن  إال  للحكم،  محجوزة 
آيات  دعوى  وأوراق  الجنائية،  بالتحقيقات  األمنية  الكاميرات  تصوير 

القرمزي.
حضر  فيما  الضابطة،  إدانة  فيها  وطلبت  مرافعة،  قدمت  خلف  وكانت 
المحامي فريد غازي عن الضابطة، وطلب من خالل مرافعته الحكم ببراءة 
الضابطة مقدماً عدة دفوع من ضمنها أن تقرير الطبيب الشرعي يؤكد عدم 

وجود أي آثار للضرب.
وكانت النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من القرمزي 
العامة  النيابة  استمعت  حيث  توقيفها،  فترة  أثناء  للضرب  تعرضها  عن 
ألقوال المجني عليها وشهود اإلثبات، وإرفاق تقرير الطب الشرعي الُموقع 
على المجني عليها، وأمرت بإحالة المتهمة، وهي ضابطة بوزارة الداخلية.

إرجاء قضية ضابطة متهمة بضرب آيات القرمزي

األولى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قررت   [
برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، 
وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، 
وأمانة سر ناجي عبداهلل، تأجيل قضية 13 متهماً 
مركز  على  والهجوم  حريق  إشعال  في  بالشروع 
شرطة الخميس، وذلك حتى )١٤ سبتمبر/ أيلول 

2013(؛ لالستماع لشهود النفي.
وخالل جلسة أمس )االثنين(، حضر مجموعة من 
المحامين، بينهم المحامي حميد المال ومحاميتان، 

إذ استمعوا لباقي شهود اإلثبات.
المحكمة  استمعت  الماضية  الجلسة  وخالل 

لشاهدين جاء في أبرز
شخصاً   70 تفوق  مجموعة  أن  شهادتهما 
هاجموا مركز الشرطة وكلهم كانوا ملثمين، وأنهم 

لم يستطيعوا التعرف على أحد منهم.
الحاضرون  أصّر  شهادتهما  من  االنتهاء  وبعد 
سبيل  وإخــالء  الشهود  لبقية  االستماع  على 
جلسة  في  المقدمة  الشهادة  ضوء  على  موكليهم 

أمس.
األمن  رجال  أن  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
الخميس  شرطة  بمركز  العاملين  والموظفين 
المتجمهرين  من  كبيرة  بخروج مجموعة  فوجئوا 
بإلقاء  وقاموا  المركز،  من  القريبة  المنطقة  في 
حيث  المركز،  على  الحارقة  الزجاجات  من  وابل 
والخارجي  الداخلي  السور  في  النيران  اشتعلت 
السيارات،  بمواقف  الخاصة  والمظلة  للمركز، 

واحتراق سيارة شرطة.
واستطاع رجال األمن التعامل مع المتجمهرين 

وإبعادهم عن مركز الشرطة، واالستنجاد بالدفاع 
المدني إلطفاء النيران.

في  المكثفة  تحرياتها  األمنية  الجهات  وأجرت 
الجناة،  إلى  التوصل  من  تمكنت  حتى  الواقعة، 
أنهم  المتهمين  إلى  العامة  النيابة  وجهت  حيث 
المملوك  الخميس  مركز شرطة  في حرق  شرعوا 
تعريض  شأنه  من  ذلك  وكان  الداخلية،  لوزارة 
حياة الناس واألموال للخطر، برمي »المولوتوف« 

وتمّكن رجال األمن من إخماد الحريق.
االشتراك  وهي  أخرى،  تهمة  إليهم  وجهت  كما 
أشخاص  خمسة  من  أكثر  من  مؤلف  تجمهر  في 
واستخدام  العام،  باألمن  اإلخالل  منه  الغرض 
أجلها،  من  اجتمعوا  التي  الغاية  لتحقيق  العنف 

وتهمة ثالثة هي إتالف سيارة شرطة.

إرجاء قضية متهمين بـ »مهاجمة مركز 
شرطة الخميس« حتى سبتمبر

] أمرت المحكمة الكبرى الجنائية 
الشيخ  القاضي  برئاسة  األولــى، 
وعضوية  خليفة،  آل  بن  محمد 
هريدي  محمد  ضياء  القاضيين 
ناجي  سر  وأمانة  الكعبي،  وعلي 
تم  شاهدين  على  بالقبض  عبداهلل، 
 13 قضية  في  بالحضور  تبليغهما 
مستودع  في  حريق  بإشعال  متهماً 
الخاصة  التجارية  الشركات  إحدى 
والتي  الجديدة،  السيارات  ببيع 

حدثت في شهر نوفمبر/ تشرين
سترة،  بمنطقة   2012 الثاني 
سبتمبر/   ١٠( المحكمة  وحــددت 
للجلسة  موعداً  المقبل(  أيلول 

المقبلة.
من  كل  المتهمين  مع  حضر  وقد   
ومنار  عبدالعزيز،  زينب  المحامية 
أصروا  الذين  الدرازي  ومنن  مكي، 

على االستماع للشاهدين.
الحاضرون  المتهمون  أنكر  وقد 
ماضية،  جلسة  في  إليهم  نسب  ما 
أكثر  في  متهم  بأنه  متهم  وتحدث 
يخرج  لن  بأنه  وُهــّدد  قضية،  من 

وسيكيدون له.

المحافظة  نيابة  وكيل  وكــان 
بأن  صرح  شاهين،  حمد  الوسطى 
النيابة العامة قد انتهت من التحقيق 
في قضية إشعال حريق في مستودع 
الخاصة  التجارية  الشركات  إحدى 
والتي  الجديدة،  السيارات  ببيع 
تشرين  نوفمبر/  شهر  في  حدثت 
وذلك  سترة،  بمنطقة   2012 الثاني 
)أربعة  متهماً  عشر  ثالثة  بإحالة 
والباقون  محبوسون،  متهمين 
الجنائية  المحكمة  إلى  هاربون( 
تهم:  توجيه  بعد  الجنائية  الكبرى 
وتعريض  العمد،  الحريق  إشعال 
حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً 
بالضرب  واعتدوا  إرهابي،  لغرض 
الغير، واشتركوا  على سالمة جسم 
في تجمهر مكون من أكثر من خمسة 
منه  الغرض  عام  بمكان  أشخاص 

ارتكاب الجرائم واإلخالل باألمن
عبوات  وأحرزوا  وحازوا  العام، 
)مولوتوف(  لالشتعال  قابلة 
حياة  لتعريض  استخدامها  بقصد 
الخاصة  واألمـــوال  األشــخــاص 

والعامة للخطر.

العامة  النيابة  أن  شاهين  وذكر 
األمنية  الجهة  من  إخطاراً  تلقت 
أشخاص  قيام  عــن  المختصة 
حراس  حرية  بتقييد  مجهولين 
التجارية  الشركات  إحدى  في  األمن 
في  الحريق  إشعال  من  وتمكنوا 
المستودع، والذي نتج عنه احتراق 
النيابة  فانتقلت  حديثة،  سيارة   59
بانتداب  وأمرت  المعاينة،  إلجراء 
الجهات الفنية المختصة لرفع اآلثار 
الحريق،  سبب  لبيان  والبصمات 
عدمه،  من  فاعل  بفعل  كان  إذا  وعما 

فيما استمعت ألقوال الشهود.
»بــإجــراء  شاهين:  ـــاف  وأض
الجهات  قبل  من  الالزمة  التحريات 
المختصة، توصلت إلى أن المتهمين 
وآخرين  للمحكمة  المحالين 
الواقعة  في  اشتركوا  قد  مجهولين 
أمر  استصدار  فتم  التحقيق،  محل 
عدد  على  القبض  وتم  بضبطهم 
منهم، وباستجوابهم أقر اثنان منهم 
إليهما،  المنسوبة  التهم  ببعض 
وقررا أن باقي المتهمين قد اشتركوا 

معهم في الواقعة«.

واتفقوا  اجتمعوا  حيث   « وتابع   
بينهم،  فيما  األدوار  تقسيم  على 
زجاجات  على  يحوزون  وكانوا 
عبوات  وعلى  )المولوتوف(  حارقة 
حراس  لتقييد  وحبال  البترول 
زجاج  لتكسير  وأدوات  المستودع، 
األسالك،  لقطع  وأدوات  السيارات 
البداية  في  منهم  مجموعة  وقامت 

بالدخول إلى المستودع
بقطع  المجموعة  باقي  قامت  ثم 
على  الموجودة  الشائكة  األسالك 
سور المستودع وتمكنوا من الدخول 
إلى داخل المستودع وقاموا بتكسير 
البترول  وسكبوا  السيارات  زجاج 
بداخلها ثم قاموا بإشعالها بواسطة 
)المولوتوف(  الحارقة  الزجاجات 

وهربوا من المكان«.
وأشار وكيل النيابة إلى أن قيمة 
بالمستودع  لحقت  التي  األضرار، 
مئة  ثالث  بلغت  قد  والسيارات، 
مئة  وخمس  ألفاً  وثمانين  وثالثة 

وخمسة وعشرين ديناراً.

إرجاء قضية متهمين بـ »حرق مستودع 
للسيارات« للقبض على شاهدين

] قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة 
برئاسة إبراهيم الزايد، وأمانة سر

إيمان دسمال، تأجيل قضية عائلة بحرينية 
)األب، األم، االبن( صدر بحقها

حكم قضائي بالحبس لمدة سنة لتسترها 
إلى  وذلك  أمنية،  قضية  في  مطلوب  على 
لتقديم  2013(؛  أيلول  سبتمبر/   ١٢( جلسة 

المرافعة الدفاعية.
المرزوق  محمد  المحامي  استمع  وقد 
إذ  العائلة،  قِبل  من  عليه  المتستَّر  للمتهم 
األولى  المرة  وأنها  بالعائلة،  معرفته  نفى 

يشاهدهم فيها أمام المحكمة.
المرزوق  استمع  سابقة  جلسة  وفي 
الشرطي  وإلى  )ضابط(،  التحريات  لمجري 
في  جاء  والذي  الضبط،  بعملية  قام  الذي 
القبض كان لألب واالبن  أبرز أقواله إن إذن 
بضبط  أمر  وجود  دون  عليه،  والمتسترين 

الزوجة.
أول  »محكمة  أن  أوضح  المرزوق  وكان 
الصادر  الحكم  أسباب  في  ذكرت  درجة 
أفراد  اتهمت  العامة  النيابة  أن  العائلة،  بحق 
العائلة الثالثة بأنهم في الفترة من )20 - 24 
أبريل/ نيسان 2012(، بدائرة أمن المحافظة 
الوسطى أخفوا متهماً صدر بحقه أمر القبض 
بذلك،  علمهم  مع  العامة  النيابة  من  عليه 
بناًء  ثبت  فيما  تتحصل  الواقعة  إن  وحيث 

الضبط  أمر  على  بناء  أنه  التحريات،  على 
قضية  في  المطلوب  المتهم  بحق  واإلحضار 
تفجيرات بغرض إرهابي، ثبت قيام المتهمين 
بإخفاء المتهم المطلوب بمسكنهم مع علمهم 
وتم  وإحضار،  ضبط  أمر  بحقه  صادر  بأنه 
المتهم  بحق  وتفتيش  ضبط  أمر  استصدار 
المتهم  ضبط  تم  اإلذن  لذلك  ونفاذاً  األول، 
المتهمين،  ضبط  وتم  بمسكنه  المطلوب 
وحيث  إليهم،  أسند  بما  اعترفوا  وبسؤالهم 
عليهم  تلت  والمحكمة  المتهمين حضروا،  إن 
من  إليهم  أسند  ما  وأنكروا  االتهام،  الئحة 
اتهام، وحضر وكيلهم وقدم مذكرة بدفاعهم، 
وتوافرت  وقوعها  ثبت  الواقعة  إن  وحيث 
تحريات  ببالغ  ثبت  مما  صحتها  على  األدلة 
المتهمين  اعتراف  في  ثبت  وما  الشرطة، 
األول والثاني بتحقيقات النيابة العامة، حيث 
المتهم  إخفاؤهم  الشرطة  تحريات  في  ثبت 
المطلوب والصادر بحقه أمر ضبط وإحضار 
مع علمهم بذلك، وبسؤال كل من المتهم األول 
مع  بمسكنهم  المتهم  بإخفاء  اعترفا  والثاني 
علمهما بأنه صادر بحقه أمر ضبط وإحضار، 
بالمادة  عماًل  المتهمة  إدانة  يتعين  ثم  ومن 
األسباب  فلهذه  العقوبات،  قانون  من   )255(
المتهمين  بحبس  حضورّياً  المحكمة  حكمت 

سنة مع النفاذ«.

المتهم ينفي معرفته بالعائلة 
همة بالتستر عليه  المتَّ

§ المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

بن  الشيخ محمد  القاضي  برئاسة  األولى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  ] حكمت 
وأمانة  الكعبي،  وعلي  هريدي  القاضيين ضياء محمد  خليفة، وعضوية  آل  علي 
سر ناجي عبداهلل، بسجن ٧ متهمين لمدة ٥ سنوات بعد إدانتهم في قضية حرق 

أت متهمين من ذات التهم. إطارات على شارع المطار، فيما برَّ

 آيات القرمزي



news@alwasatnews.com5 Tuesday  2 5  J u n e  2 0 1 3 ,  I s s u e  N o . 3 9 4 4

1434هـ 16 شعبان  2013 الموافق  الثلثاء 25 يونيو   3944 العدد 

المحكمة تنظر غدًا في قضية المتهم
بوفاة فتاتين في حادث »كوبري السيف«

§الوسط - محرر الشئون المحلية
نيابة  رئيس  صــرح   [
البوعلي،  حسين  المرور 
أنجزت  العامة  النيابة  بأن 
وفاة  واقعة  في  تحقيقاتها 
إثر  أخرى،  وإصابة  فتاتين 
كوبري  أعلى  مروري  حادث 
بإحالة  وذلـــك  السيف، 
الجنائية  للمحاكمة  المتهم 
 26( بتاريخ  عاجلة  لجلسة 
أمام   )2013 يونيو/ حزيران 
الجنائية،  الصغرى  المحكمة 
في  خطأ  التسبب  باتهامات 
وإصابة  عليهما  مجني  وفاة 
اتباعه  عدم  نتيجة  أخرى 
سيارة  وقيادة  التعليمات 
الخطر  عنها  ينجم  بحالة 
وكانت  السكر،  تأثير  وتحت 
باشرت  قد  العامة  النيابة 
وعلى  مواالة  في  التحقيق 
الماضيين  اليومين  مــدار 
بالواقعة  إبالغها  منذ 
 ،)2013 يونيو   22( بتاريخ 
من  لالنتهاء  جهودها  مكثفة 
التحقيقات في أقرب أجل مع 
التحقيقات  بسالمة  االلتزام 
إجراءاتها  واستيفائها 
تحقيقاً  قانوناً،  المتطلبة 
السريعة  العدالة  لمبدأ 

الناجزة.
العامة  اإلدارة  تلقت  وقد 
مبكر  ــت  وق فــي  للمرور 
الخميس  يــوم  صباح  من 
بالغاً   )2013 يونيو   20(
عــن وقــوع حــادث مــرور 
خليفة  الشيخ  شارع  على 
كوبري  أعلى  سلمان  بن 
إحدى  كانت  حيث  السيف، 

بحريني  يقودها  السيارات 
تعاطيه  بعد  فيما  ثبت 
باتجاه  طريقها  في  الكحول 
مدينة حمد، وانحرف قائدها 
بالحاجز  مصطدماً  فجأة 
الطريق  يمين  األسمنتي 
من  كمية  وراءهــا  مخلفة 
الذي  الوقت  في  األتربة، 
سيارة  قدوم  فيه  تصادف 
فتيات  ثالث  تستقلها  أخرى 
االتجاه  على  بحرينيات 
سلوك  بصدد  كن  نفسه، 
وتفاجأن  األيسر،  المسار 
قائدة  فحاولت  بالحادث، 
تفادي  جهدها  قدر  السيارة 
السيارة،  بتلك  االصطدام 

ما  اليمين،  أقصى  فانحرفت 
بالحاجز  االصطدام  إلى  أدى 
قدرتها  وعــدم  األسمنتي، 
السيارة،  في  التحكم  على 
وانحرافها مرة أخرى أقصى 
بالحاجز  مصطدمة  اليسار 
الحديد وانحشارها في فتحة 
من  بركابها  وسقوطها  به 
إلى  أدى  ما  الكوبري،  أعلى 
قائدة  ونقل  الراكبتين  وفاة 
المستشفى  إلى  السيارة 
هذا  وفتح  خطرة.  حالة  في 
الحديث  المؤلم  الحادث 
على  السالمة  إجراءات  عن 
الجسور والكباري، وعلى إثر 
الوزراء  رئيس  تفقد  الحادث 

صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 
اإلجــراءات  شخصي  بشكل 
التي تتخذها األجهزة المعنية 
مرتادي  سالمة  لضمان 
والمستفيدين  الــشــوارع 
التحتية  الُبنى  خدمات  من 
حيث  والكباري،  كالجسور 
موقع  بزيارة  سموه  قام 
الذي نجم عنه وفاة  الحادث 

الفتاتين.
اطلع  ــارة،  ــزي ال ــالل  وخ
التي  الخطوات  على  سموه 
معايير  توافر  لضمان  تمت 
األمن والسالمة في الحواجز 
جوانب  على  الموجودة 

رئيس  أكد  حيث  الجسور، 
يهمها  الحكومة  أن  الوزراء 
وسالمته،  المواطن  راحــة 
اتخاذ  في  أبداً  تتردد  ولن 

اإلجراءات التي تضمن ذلك.
األشغال،  وزير  قال  فيما 
عصام خلف :«إن المسئولين 
بــالــوزارة  والمهندسين 
الخميس  منذ  ــوا  ــرع ش
اجتماعات  عقد  في  الماضي 
خطة  ــع  ووض متواصلة 
االلتزام  من  للتأكد  متكاملة 
في  العامة  السالمة  بمعايير 
الخاصة  الجانبية  الحواجز 
بمختلف الجسور في مختلف 

مناطق البحرين«.

حادث كوبري السيف الذي أودى بحياة فتاتين

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
] قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة 
إيمان  سر  وأمانة  الزايد،  إبراهيم  برئاسة 
دسمال، تأجيل قضيتي 5 متهمين بتفجيرين 
بمنطقتي النادي البحري وشارع المعارض، 
لالستماع  2013(؛  تموز  يوليو/   ٢٢( حتى 
عن شكوى  ولالستعالم  النفي؛  لبقية شهود 
على  القبض  وقت  تصوير  وجلب  التعذيب؛ 
الطبي  التقرير  عن  واالستعالم  المتهمين؛ 
أحد  المتهمين؛ وتفريغ قرص مقدم من  ألحد 

المتهمين يبين من خالله وجود آثار تعذيب 
على جسده.

الفردان  قاسم  المحامي  حضر  وقــد 
والمحامي محمد المرزوق، اللذان جلبا شهود 
آخر  أجاًل  المحاميين  أحد  طلب  فيما  النفي، 
المحامون  تمسك  وقد  النفي.  شهود  لجلب 
بطلباتهم، التي لم تنفذ منذ الجلسة الماضية.

عن  مناباً  محاٍم  سابقة حضر  جلسة  وفي 
بقرص  للمحكمة  تقدم  الذي  سرحان،  جاسم 
موكله  تعرض  تؤكد  صور  على  يحتوي 

للتعذيب وبه تلك اآلثار.

المحكمة تستمع للشهود في قضيتي 
»تفجيري البحري والمعارض«

»الوفاق«: اعتقال 19 مواطنًا
بينهم طفل خالل 4 أيام

§الزنج - جمعية الوفاق
الوفاق  جمعية  قالت   [
اإلثنين  أمس  لها  بيان  في 
)24 يونيو/ حزيران 2013(: 
تعرضت  منطقة   18 »إن 
ــاص  ــرص ــدام ال ــخ ــت الس
ــازات  ــغ االنــشــطــاري وال
السامة والخانقة خالل األيام 
األربعة الماضية، األمر الذي 
أفضى للعديد من اإلصابات، 

سجل منها 6 حاالت«.
وذكرت أنه تم اعتقال 19 
مواطناً، بينهم طفل واحد، من 
 ،)3( النويدرات   ،)7( الدراز 
الجنبية )2(، بني جمرة )1(، 
 ،)1( واديان   ،)1( الخارجية 
 ،)1( كرباباد   ،)1( المعامير 
 ،)1( السنابس   ،)1( سلماباد 
وكانت أغلب حاالت االعتقال 
بمداهمة المنازل لياًل، ودون 

إبراز إذن قضائي، فضاًل عن 
المنازل  محتويات  بعثرة 
تم  المقابل  وفي  وإتالفها. 
 4 معتقاًل،   31 عن  اإلفــراج 
المعتقلين  من  فقط  منهم 

الـ19.
 16 مداهمة  تمت  كما 
الدير   ،)5( الدراز  في  منزالً، 
)2(، المعامير )2(، النويدرات 
الجنبية   ،)1( المصلى   ،)2(
كرباباد   ،)1( الخارجية   ،)1(

)1(، العكر )1(.
 40 أن  ــى  إل ـــارت  وأش
احتجاجات  شهدت  منطقة 
أبوصيبع،  وهي  واسعة، 
حبشي،  جبلة  الشاخورة، 
سار،  كرانة،  الدراز،المقشع، 
مقابة،  جمرة،  بني  القريَّة، 
الجفير،  النعيم،  كرباباد، 
رمان،  رأس  صالح،  النبيه 

الخارجية،  الدير،  الزنج، 
مهزة،  العكر،  المعامير، 
سفالة، مركوبان، النويدرات، 
المصلى،  الجنوبية،  السهلة 
جدحفص،  الديه،  السنابس، 
إسكان  القديم،  البالد  عالي، 
جبلة  سلماباد،  سلماباد، 
شهركان،  سند،  حبشي، 
داركليب  كرزكان،  المالكية، 

ومدينة حمد.
بينما تعرضت 18 منطقة 
الدموع،  مسيالت  الطــالق 
كرباباد،  ـــدراز،  ال ــي:  وه
كرانة،  أبوصيبع،  المقشع، 
ــان،  ــرزك ك ــرة،  ــم ج بني 
الجنوبية،  السهلة  شهركان، 
ــبــالد  ـــديـــه، ال ســــار، ال
العكر،  السنابس،  القديم، 
النعيم  مركوبان،  الجفير، 

والنويدرات.

إصابة بحريني في حريق بمنزل بالعكر الغربي
§العكر الغربي - محمد الجدحفصي      

أمس  يوم  بحريني  مواطن  تعرض   [
 )2013 يونيو/حزيران   24( اإلثنين 
اندالع  إثر  متفرقة  وإصابات  الختناق 

حريق في منزله بقرية العكر الغربي.
بمحاولة  العكر  قرية  أهالي  قام  وقد   
آليات  وصول  حين  إلى  الحريق  إخماد 
اإلطفاء إلى الموقع لمباشرة الحريق الذي 

خلف أضراراً كبيرة في المنزل.
من  عــدداً  أن  التفاصيل  في  وجــاء    
ثقاب داخل  بأعواد  يلعبون  األطفال كانوا 
أدى  الذي  األمر  المنزل،  في  الغرف  احدى 
بصورة  وانتشارها  النيران  اندالع  إلى 
الفور  المنزل، وعلى  أجزاء  لتطول  كبيرة 
بمحاولة  العكر  قرية  أهالي  من  بادر عدد 
الذي  المواطن  وإخــراج  الحريق  إخماد 
حيث  األول،  بالطابق  النيران  حاصرته 
فيما  العالج،  لتلقي  المستشفى  إلى  نقل 
ظروف  في  تحقيقاً  األمنية  الجهات  بدأت 

ومالبسات الواقعة.

مصرع عماني دهسًا تحت عجلة
شاحنة بالسوق المركزي

§السوق المركزي - محرر الشئون المحلية
 24( اإلثنين  أمس  فجر  عماني  شاب  لقي    [
تحت  دهساً  مصرعه   )2013 حزيران  يونيو/ 
السوق  في  آسيوي  وافد  يقودها  شاحنة  عجالت 
االدارة  فتحت  وقد  المنامة،  بالعاصمة  المركزي 
العامة للمرور تحقيقاً في ظروف ومالبسات وقوع 

الحادث.                                                           
الفقيد  زميل  رواها  كما  التفاصيل  في  وجاء   
الليمون  بيع  أجل  من  هنا  إلى  من عمان  »حضرنا 
العماني ونظراً إلى الوقت المتأخر قمنا بالجلوس 
على الرصيف حتى شروق الشمس إال أننا فوجئنا 
بشاحنة تسير بصورة غير متزنة قبل أن تنحرف 
صديقي  ولقي  فيه،  نحن  الذي  الرصيف  وتصعد 
حتفه دهساً تحت عجالتها قبل أن ترتطم بمركبتين 
أيضاً، ال أعلم ماذا أقول وكيف أشرح ألهل صديقي 
كيفية وفاته، انه موقف مؤلم وال أملك إال أن أدعو 

اهلل أن يتغمده بواسع رحمته«.

برئاسة  الثالثة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أجلت    [
وجيه  القاضيين  من  كل  وعضوية  الزايد  إبراهيم  القاضي 
قضية  دسمال،   إيمان  سر  وأمانة  العبداهلل،  وبدر  الشاعر 
سائق خاص )49 عاماً( يقوم بتوصيل الفتيات إلى المدرسة، 
يوليو/   23 جلسة  إلى  سنة(،   14( طالبة  عرض  هتك  بتهمة 

تموز المقبل للمرافعة.
ببالغ  تقدمت  الطالبة  أم  أن  في  الواقعة  تفاصيل  وتتمثل 
هاتفيا  بها  اتصلت  ابنتها  أن  خالله  من  أفادت  الشرطة  الى 
وكانت في حالة بكاء شديد، وطلبت منها الحضور إلى البيت، 
إلى  بتوصيلها  يقوم  الذي  السائق  أن  أخبرتها  عادت  ولما 

المدرسة، ال مس صدرها وتحرش بها.
أنه خالل  أخبرتها  ابنتها  أن  األم من خالل بالغها  وتابعت 
غزل  بعبارات  يتحدث  السائق  أخذ  المدرسة،  من  عودتها 
جنسية مع ابنتها، وعرض عليها صوراً لسيدات في أوضاع 
جنسية، وأخبرها أنه مارس الجنس مع بنات في مثل عمرها 
مقابل مبالغ مالية، وطلب منها أن تمارس معه الجنس، وبعد 
ونزلت  االبنة  فصرخت  بفعلته  قام  براحة  في  توقف  ذلك 
النيابة  أمام  روايتها  األم  كررت  وقد  السيارة.  من  مسرعة 
لكنها عادت وطلبت التنازل عن البالغ، وأفصحت أنها تعيش 
وحدها بال زوج مع ابنتيها وابنها الصغير، وتخشى أن تنتقم 
ومدارس  بيتهم  يعرفون  وأنهم  خاصة  السائق  أسرة  منها 
اعتبار  على  األم  بتنازل  األخذ  رفضت  النيابة  لكن  ابنتيها، 
تنقضي  التي  الشكوى،  جرائم  من  ليست  الجريمة  هذه  أن 
بتهمة  المحكمة  إلى  السائق  بإحالة  وقامت  التنازل،  بمجرد 

هتك عرض فتاة قاصر دون السادسة عشرة بغير رضاها.

سائق خاص متهم
بالتحرش بطالبة

آثار الحريق في المنزلجثة المتوفى تحت عجلة الشاحنة
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7 فقط رفضوها... أزمة »الموازنة« تنفرج بـ »نعم« نيابية كبيرة

اللجنة  رئيس  أفادت  جانبها،  ومن 
القعود  لطيفة  النواب  بمجلس  المالية 
أنه »لم يتم تغيير أي أرقام في الموازنة 
تم  والمصروفات  هي  كما  فاإليرادات 
بين  التوافقات  حسب  على  تعديلها 
فقط  تغير  ما  وإنما  والحكومة  النواب 
الغالء  بعالوة  المتعلقة  المعايير  هو 

بينما تغير رقم العجز وقد ارتفع«.
البحرين  أن  يعلم  »الكل  وأضافت 
لذلك  صعب  اقتصادي  بوضع  تمر 
بشكل  عيننا  أمــام  نضع  أن  يجب 
االقتصادي  الوضع  لمسألة  شمولي 
من  نرفع  أن  يجب  لذلك  البحرين  في 

إنتاجية القطاع االقتصادي«. 
زيادة  نطالب  أن  يمكن  »ال  وشددت 
أن  كما  اإلنتاجية،  رفع  دون  الرواتب 
القطاع  بين  الرواتب  في  فجوة  هناك 
أن  يجب  لذلك  الخاص  القطاع  و  العام 
قطاعاً مستقطباً،  الخاص  القطاع  يكون 
من  نرجو  لذلك  للكل  الخير  نريد  نحن 

النواب الموافقة على الموازنة«.
لرئيس  الثاني  النائب  ذكر  فيما 
مجلس النواب عادل المعاودة أنه »كان 
عدم  على  الحكومة  إصــرار  واضحاً 
قبول الزيادة، ما قد يتسبب في تأخير 
سواء  البحرينيين  وخسارة  الموازنة 
الموازنة  وترك  الموظفين  أو  التجار 
45 ألف متقاعد و92  دون قبول يحرم 
ماذا  نعلم  وال  الغالء  عالوة  من  ألف 
لم  إذا  الموازنة  في  الحكومة  ستفعل 

نوافق عليها«. 
»في  فقال  خادم  سمير  النائب  أما 
لمجلس  الشكر  تقديم  نود  البداية 
حققوه  الذي  اإلنجاز  على  الشورى 
يستطع  لم  ما  وهــذا  أسابيع  خالل 
أشهر   6 خالل  إنجازه  النواب  مجلس 

أعضاء  إلى  بالشكر  أتقدم  أن  أود  كما 
رفضوا  الــذيــن  ــشــورى  ال مجلس 
زيادة  على  تشتمل  لم  التي  الموازنة 
أدين  أن  أردت  كما  الموظفين،  رواتب 
الموازنة،  منه  تعاني  الذي  العجز  ذلك 
سعر  ارتفاع  رغم  العجز  هذا  فلماذا 

برميل النفط؟«. 
أن  أحمد  علي  النائب  بّين  بينما 
من  بالكثير  تقدموا  النواب  »أغلب 
الــزيــادات  بخصوص  المقترحات 
تقدم  األمور  هذه  وكل  الغالء،  وعالوة 
وفي  المالية  اللجنة  إلى  النواب  بها 
إلى  وتوصلوا  جلست  الكتل  النهاية 
ثالث بنود رئيسية هي زيادة الرواتب 
وعالوة  المتقاعدين  معاشات  وزيادة 
الغالء، فزيادة الرواتب رفضت وزيادة 
وعالوة  نريد  كما  تكن  لم  المعاشات 

الغالء كان بها نوع من اإلسفاف«.
وأكمل »هناك فساد مالي كبير وهذا 
عجز،  هناك  بأن  المواطنين  يقنع  ال 
التي  لألسباب  الموازنة  سأرفض  أنا 

ذكرتها«.
عثمان  النائب  أشار  جهته،  ومن 
كان  النواب  »مجلس  أن  إلى  شريف 
اللجنة  توصية  تكون  أن  يتطلع 
مؤكداً  المواطنين«،  رغبة  مع  تتفق 
المطالب  لتحقيق  وصلوا  »النواب  أن 
التي تلبي رغبة المواطن ولكن الحظنا 
الكثير من األمور التي تمر بها البحرين 
االقتصادي  أو  السياسي  الصعيد  على 
نقدر  أن  علينا  تحتم  االجتماعي  أو 

الظروف التي تمر بها البحرين«.  
كان  الموازنة  رفضنا  »عندما  وتابع 
نطالب  كنا  التي  الزيادة  هي  األساس 
المالي  الوضع  نراقب  كنا  ولكن  بها 
التقارير  ظل  في  خصوصاً  ونتفهمه 

تبين  التي  الدولي  البنك  من  الصادرة 
إلى أين تتجه البحرين؟«.

القاضي  عيسى  النائب  لفت  فيما 
ستتكرر  نفسها  »المبررات  أن  إلى 
الكالم  سنسمع   2015 العام  وفي 
مقومات  لديه  بلد  البحرين  نفسه، 
ولكنه يعتمد بنسبة 90 في المئة على 
عندما  سلمان  »األمير  وتابع  النفط«، 
عن  تحدث  المالية  لوزارة  بزيارة  قام 
تنويع مصادر الدخل، والسؤال للوزير 
من  هل  الدخل؟  مصادر  تنويع  أين 
المئة؟«،  90 في  المعقول االعتماد على 
هذه  هل  )قراقير(  »جامعاتنا  وتساءل 
وأين  العائلية  السياحة  أين  جامعات؟ 
كنا  البحرين  وفي  التعليمي؟  القطاع 
إلى  ولكننا  األوائل  من  وكنا  نبتعث 

الوراء«.
أن  المالود  خالد  النائب  وبين 
»الموازنة من أهم المشاريع التي ينظر 
شعب  يمثل  الذي  النواب  مجلس  فيها 
الشعب  وصول  من  والبد  البحرين 
البحريني من تحت قبة هذا البرلمان«، 
وتابع »نحن نطلب 15 في المئة زيادة 
اللجنة  نشكر  أننا  ومع  الرواتب  في 
ما  على  الشورى  مجلس  في  المالية 
الحكومة  مع  توافق  من  له  توصلت 
األساسي  الراتب  سيحتسب  هل  ولكن 
هو  »ما  وواصل  الراتب؟«،  مجموع  أو 
لو  الموازنة  على  الموافقين  موقف 
الرواتب  بزيادة  مرسوماً  الملك  أصدر 

في العطلة التشريعية؟«.
األول  النائب  أوضح  جانبه،  ومن 
عبداهلل  ــواب  ــن ال مجلس  لرئيس 
يستوعبون  ال  »الناس  أن  الدوسري 
وال  الدولي  الصندوق  تقارير  موضوع 
يعرفون الحديث عن العجز وغيره ولو 

رأيتم ما نتعرض له من كالم ومسجات 
تشكيك«.

وتابع »)اسمع كالمك أصدقك أشوف 

ديوان  فتقارير  أستعجب(،  واقعك 
الرقابة المالية واإلدارية مليئة بالعبث 
رقابي  دور  ممارسة  العام دون  بالمال 

»لو  وواصل  النواب«،  لمجلس  حقيقي 
العام  المال  تسرب  الحكومة  أوقفت 

ألمكن تحقيق رغبات مجلس النواب«.

النواب يراقبون عملية التصويت على مشروع الموازنة العامةالقاضي: المبررات نفسها ستتكرر وفي العام 2015 سنسمع الكالم نفسه

§القضيبية - مالك عبداهلل، حسن المدحوب 

دور  خالل  لهم  واألخيرة  االستثنائية  جلستهم  في  النواب  مجلس  أعضاء  غالبية  كتب   [
»نعم  التصويت  لوحة  على   ،)2013 يونيو/ حزيران   24( اإلثنين  أمس  )الثالث(  الحالي  االنعقاد 
7 فقط لرفضها هم  2013 و2014، فيما صوت  للعامين  للدولة  العامة  الموازنة  لتمرير  كبيرة« 
الخادم،  سمير  القاضي،  عيسى  بوقيس،  محمد  المالود،  خالد  مهنا،  أسامة  أحمد،  علي  النواب: 

مراد.  وعبدالحليم 

الشمطوط حاماًل ورقة ُتطالب بزيادة الرواتب 

علي أحمد: هناك فساد مالي كبيرشريف: كنا نتطلع أن تتفق توصية »مالية النواب« مع رغبة المواطنين

] رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على 
للعامين  للدولة  العامة  الموازنة  بشأن  النواب  مالحظات 
»عملنا  أننا  ذاكراً  أمس،  النواب  جلسة  في  و2014   2013
مالية  مع  التوافق  وموضوع  المجلسين،  مع  شفافية  بكل 
كنا نحتاج  الغالء، جاء ألننا  الشورى بشأن شرائح عالوة 

الموازنة«. للتأكد ولم نتأكد إال وأنتم رفضتم 
الدعم  موازنة  في  فائض  هناك  »ليس  الوزير  وأضاف 
مشروعات  وستدعم  مشروعات  ستقام  إذ  الخليجي 
اللجنة  إلى  الدعم  هيكلة  إعادة  قدمنا  ونحن  الموازنة، 
وعن  المتوسط،  أو  المحدود  الدخل  ذوي  يمس  ال  بحيث 
كان  وإذا  الفساد  لمكافحة  العامة  المديرية  فهناك  الفساد 
للمديرية  التقدم  فيمكنه  شيء  أي  أحمد  علي  النائب  لدى 

ومستعد أن أكون معه«.
مستعدون  فنحن  أخرى  دخل  لمصادر  »بالنسبة  وأكمل 
نيتنا  في  لسنا  نحن  التشريعات،  خالل  من  معكم  للعمل 
في  نفكر  ولم  ندرس  ولم  المواطنين  على  ضرائب  فرض 

الموضوع«. هذا 
محمد  بن  أحمد  الشيخ  المالية  وزير  أكد  آخر،  جانب  من 
المالي  للدعم  المعدلة  المبالغ  صرف  سيتم  أنه  خليفة  آل 
قانون  صدور  بمجرد  المتقاعدين  وعالوة  للمستحقين 
األول  من  الفترة  تغطي  أن  على  الجديدة  الموازنة  اعتماد 

  .2013 من يناير/ كانون الثاني 
على  الموافقة  بمناسبة  له  تصريح  في  الوزير  وأوضح 
الجديدة  الموازنة  أن  المجلسين  قبل  من  القانون  مشروع 
للمواطنين  اليومية  للحياة  مباشرة  إيجابية  دفعة  ستمثل 
وللعديد من القطاعات واألنشطة الحيوية، وذلك باعتبارها 
الجديدة  للمشاريع  الالزم  التمويل  لتوفير  فاعلة  أداة 

والحفاظ  االقتصادي،  النمو  عجلة  ودفع  التنفيذ،  وقيد 
من  المزيد  وإيجاد  المالي،  القطاع  وسالمة  استقرار  على 
من  المزيد  لجذب  المواتية  البيئة  وتهيئة  العمل،  فرص 

واألجنبية. المحلية  االستثمارات 
وقال: »إنه في مقدمة العوامل التي تم أخذها في االعتبار 
االجتماعي  البعد  أهمية  على  التأكيد  المقبلة  الموازنة  في 
وهو  للبالد،  المالية  للسياسات  األساسية  المكونات  كأحد 
للدعم  اإلجمالي  المبلغ  زيادة  خالل  من  عنه  التعبير  تم  ما 

التنمية  وزارة  عبر  تقديمه  يتم  الذي  للمستحقين  المالي 
مقارنة  بحريني  دينار  مليون   60 بمقدار  االجتماعية 
يصل  بحيث  و2012،   2011 الماليتين  السنتين  بميزانية 
 100 هي  شرائح  ثالث  عبر  توزع  دينار  ماليين   210 إلى 
لمن  ديناراً  و70  دينار،   300 عن  رواتبهم  تقل  لمن  دينار 
ديناراً  و50  دينار  و700   300 بين  ما  رواتبهم  تتراوح 
األمر  دينار،  و1000   700 بين  ما  رواتبهم  تتراوح  لمن 
أثر إيجابي مباشر يتمثل في زيادة أعداد  الذي سيكون له 
109 آالف أسرة  المستفيدين من هذه العالوة إلى أكثر من 
الدخل  المستفيدة ورفع سقف  الشرائح  نتيجة لزيادة عدد 
 1000 إلى   700 من  المستحقين  قوائم  في  للدخول  المقرر 

دينار«.
المعيشة  تحسين  عالوة  زيادة  جانب  إلى  »هذا  وتابع 
مبلغ  يرتفع  بحيث  دينار  مليون   157.7 بمبلغ  للمتقاعدين 
700 دينار  التقاعدي عن  راتبهم  يقل  الشهرية لمن  العالوة 
من 75 ديناراً شهرياً إلى 150 ديناراً، ولمن يتراوح راتبهم 
ديناراً   75 من  دينار  و1500  دينار   700 بين  ما  التقاعدي 
 75 مبلغ  صرف  استمرار  مع  ديناراً،   125 إلى  شهرياً 
دينار،   1500 التقاعدي عن  راتبهم  يزيد  لمن  ديناراً شهرياً 
الذين تغطيهم عالوة تحسين  المستحقين  يبلغ عدد  وبذلك 

ألفاً«.  44 المعيشة للمتقاعدين أكثر من  
قطاعات  ستشهدها  التي  بالطفرة  كذلك  الوزير  ونوه 
اإلسكان والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية خالل 

التالي: النحو  الجديدة وذلك على  الموازنة  دورة تنفيذ 
أوالً: قطاع اإلسكان:

بناء  في  لالستمرار  دينار  مليون   361 تخصيص   -
اإلسكانية،  والخدمات  القروض  وتوفير  السكنية  الوحدات 

أنواع  وأجود  أفضل  توفير  على  الحرص  إطار  في  وذلك 
ذوي  من  وخاصة  للمواطنين  المالئمة  اإلسكانية  الخدمات 
العيش  سبل  وتهيئة  استقرارهم  وضمان  المحدود  الدخل 
المخصصة  االعتمادات  زيادة  إلى  إضافة  لهم،  الكريم 
للسنتين  دينار  مليون   80 إلى  اإليجار  عالوة  لصرف 
في  دينار  مليون   68 بـ  مقارنة   ،2014  -  2013 الماليتين 

.2012  –  2011 الماليتين  موازنة السنتين 
التعليم: قطاع  ثانياً: 

تطوير  في  لالستمرار  دينار  مليون   831 تخصيص   -
العملية التعليمية بمختلف مكوناتها من مدارس ومؤسسات 

وطالب. ومدرسين  تعليمية 
الصحة: قطاع  ثالثاً: 

الخدمات  لتحسين  دينار  مليون   676 تخصيص   -
للمواطنين  الصحي  المستوى  رفع  منطلق  من  الصحية 
من  عدد  تنفيذ  ذلك  في  بما  عالية،  بجودة  والمقيمين 
لمكافحة  الوطني  المركز  مثل  المجال  هذا  في  المشاريع 
صحية  مراكز  وإنشاء  الدم  ألمراض  ووحدة  السرطان 

البحرين. محافظات  بمختلف  جديدة 
التحتية: البنية  قطاع  رابعاً: 

التحتية  البنية  لتحديث  دينار  ماليين   210 تخصيص   -
لشبكة الطرق وشبكة الصرف الصحي، بما في ذلك مشروع 
الجديدة،  المناطق  في  الشوارع  وفتح  الطرق،  صيانة 
الخطة  ومشروع  الشوارع،  تحسين  نظام  ومشروع 
جميع  تزويد  إلى  باإلضافة  الطرق،  لشبكة  االستراتيجية 
الصرف  مياه  لتصريف  حديثة  بشبكة  البحرين  مناطق 
الصحي وتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل الالزمة لشبكات 

المياه. الصحي وتصريف  الصرف 

وزير المالية: ال فائض في »الدعم الخليجي«... ولن نفرض ضرائب على المواطنين

وزير المالية: لن نفرض ضرائب على المواطنين
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النواب يرفضون إحالة مقترح لمعالجة أوضاع »المسكلرين« للحكومة 
ويوجهونه لـ »الخدمات«... وشمطوط: الوزير نائم ويجب إقالته

§القضيبية - مالك عبداهلل، حسن المدحوب 
جلسته  فــي  الــنــواب  مجلس  ــوت  ص  [
إحالة  لصالح  )اإلثنين(  أمس  االستثنائية 
شمطوط  علي  النائب  به  تقدم  برغبة  مقترح 
يدعو معالجة أوضاع مرضى فقر الدم المنجلي، 
إلى اللجنة المختصة )الخدمات(، رافضين بذلك 

طلب النائب بإحالته إلى الحكومة مباشرة. 
»أهل  شمطوط  علي  النائب  قال  جهته،  ومن 
يوم  يوجه  الوزراء  رئيس  بشعابها،  أدرى  مكة 
والوزير  والخميس  والثلثاء  واإلثنين  األحد 
أحد  ما  صحيحة  متابعة  هناك  كانت  لو  نائم، 
أحد  وما  يموتون  يومياً  السكلر  مرضى  مات، 

ليهم... ما أحد يحس فينا«.
أن  يريد  هل  يريد؟  ماذا  »الوزير  وأضاف 
نأتي برئيس الوزراء يتابعه يومياً؟ أنا أطالب 
المسئولين،  جميع  الجلسة  هذه  خالل  من 
من  وأطالب  المرضى،  معاناة  لرؤية  اذهبوا 
خالل المجلس أن يقال الوزير والوكيل المساعد 
آخر  وهناك  مات،  واحد  باألمس  للمستشفيات، 

في وحدة العناية المركزة«.
غير أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني 

رد عليه »تشطب كلمة الوزير نائم«.
الشورى  مجلسي  وزير  ذكر  تعليقه،  وفي 
توجيهات  »هناك  الفاضل  عبدالعزيز  والنواب 
األمور  من  الكثير  وهناك  الوزراء  رئيس  من 
تمت والمذكرة فيها اتهامات وأمور قد تكون غير 
صحيحة ولو يتم إحالتها إلى اللجنة المختصة 

سيكون أفضل لتوضيح األمور«.
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  أما 
به  تحدث  ما  »ألمني  فذكر  الدوسري  عبداهلل 
بعض  وهو  يعاني  الرجل  وهذا  شمطوط  علي 
وأكثر  الجلسات  في  نوبات  تصيبه  األحيان 
قد  به،  للعناية  الصحة  وزير  كلمت  مرة  من 
لهذه  متابعة  هناك  فهل  توجيهات  هناك  تكون 

التوجهات«.
حوله  األمــر  تقتل  أن  أردت  »إذا  وأردف 
وأنتم  يموتون  السكلر  ومرضى  اللجان  إلى 
تريدون إحالة الموضوع إلى لجنة، والموضوع 
بهؤالء  العناية  والمسئولين  الوزير  من  يحتاج 
اإلجراء  تتخذ  أن  الحكومة  وعلى  المرضى، 

المناسب وبالسرعة الممكنة«.
وعاد رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني 

من  أسهل  يوجد  ال  الحجم  بهذا  »قضايا  ليؤكد 
الحكومة  إلى  وتحال  رسالة  على  التصويت 
إلى لجنة مختصة  ولكن عندما موضوع يذهب 
مختص  وكل  والوكيل  الوزير  تستدعي  وهي 
لدراسته ووضع توصيات ووضع النقاط على 
هذا  مثل  يتخذ  لما  يساهم  والمجلس  الحروف 
هذه  في  إيجابي  بشيء  يساهم  فإنه  القرار 

القضية«.
وتابع »الموضوع فيه أكثر من توصية وأكثر 
وليس  الصورة،  بهذه  يذهب  عندما  اتهام  من 
كلما يقال أو يسمع صحيح ونحن ننتقد ولكن 
بعقل، وهل نرى هناك تقصير في الحكومة لهذه 
تطورات  وهناك  الفخري  الرئيس  أنا  الدرجة؟ 
متخصصين،  أطباء  وتفريغ  مبنى  إنشاء  من 
وال  علينا  التأشير  يتم  لكي  نخطئ  لم  ونحن 
تقولونه خطأ  ما  ليقول  البلعوم  أحد يوقف في 

وما أقوله صح«.
لرئيس  الثاني  النائب  قال  جانبه،  ومن 
أن  ملزمون  »نحن  المعاودة  عادل  المجلس 
 2003 العام  منذ  قدمنا  ونحن  الرئاسة  نخاطب 
السكلر،  لمرضى  خاصة  عيادة  إلقامة  اقتراحاً 
أو  مليون  العيادة  أو  المركز  هذا  يحتاج  كم 
المرض  مع  تعامل  هو  يجري  وما  مليونين 

وليس العالج«.
اإلسعاف  ننتظر  استطعنا  ما  »نحن  وأردف 
حالة  وهذه  األلم  من  شمطوط  سقط  عندما 
ورأينا  الطوارئ  إلى  ذهبنا  ونحن  واحــدة، 
سرير  على  يرقد  اليوم  ونصف  يوم  مريضاً 
الطوارئ الذي ال يصلح ليرقد عليه أحد، ويجب 
يذهب  أن  ال  وتسأل  هنا  الحكومة  تأتي  أن 
االقتراح للحكومة، وأنا ذهبت بنفسي إلى هناك، 
وعلى اللجان الحكومية أن تقول ماذا فعلت من 

عشر سنوات«. 
فأوضحت  هجرس  ابتسام  النائب  أمــا 
يعطيهم  معهم  أحد  وال  زرتهم  مرة  من  »أكثر 
ينفذها؟  من  ولكن  األوامر  تصدر  ممرضة،  وال 
يجب  واألمر  يومياً  يروحون  يومياً  وشبابنا 
تنفيذه بشكل سريع، واللجنة تقرر وكل أسبوع 

يذهب واحد منهم«.
ننكر  »ال  مراد  عبدالحليم  النائب  قال  فيما 
في  نعترف  أن  يجب  ولكن  الحكومة،  جهود 
تم  حتى  الملف  يطرح  متى  فمنذ  قصور، 
تسييسه، عندما ذهبنا بشمطوط للمستشفى، ال 
يوجد أحد يستقبلك وال يوجد طبيب متخصص، 
وجهت  أسئلة  عدة  أن  القصور  على  ودليل 
الفاضل  للوزير وكل مرة يعتذر وأستغرب من 

يقول أن أنجزنا وأقول دع الوزير يأتي المجلس 
أوالً«.

وأكمل »هذا الملف تم تسييسه من قبل أطراف 
يتصور  أحد  وال  القصور،  بسبب  وجمعيات 
حجم األلم والدموع واآلهات التي يعانيها هؤالء 

المرضى«.
كلمة  قلت  »أنت  عليه  رد  الظهراني  أن  غير 
ولكن  قولها  نؤجل  وأحياناً  ونفهمها  نعرفها 
طريق  يأخذ  ابتدأ  الموضوع  وهذا  أعيد  ألحين 
منه مشكلة  يحاول يسيسه ويخلق  البعض  أن 
جداً  كنت  األخيرة  الفترة  في  إنني  لك  وأقول 
إلخواني  أقول  أني  لدرجة  األمر  هذا  من  مقتنع 
الرئاسة  من  يعفوني  أن  السكلر  جمعية  في 

الفخرية، ألن هناك من يريد أن يستغل األمر«.
من  أسهل  هناك  »ليس  الظهراني  وواصل 
الكالم وتوجيه االتهامات وال نصير نفس بعض 
حتى  وزير  استجواب  يوم  كل  الخليج  دول 
وصل الحال برفض بعض النظفاء والمخلصين 
للوزارة، ونخاف أن يسمع ملكنا هذا الكالم في 

المستقبل«.
»بعض  فشدد  الكوهجي  عيسى  النائب  أما 
الصادرة  التوجيهات  في  مقصرون  الــوزراء 
ما  هو  قاله  ما  وشمطوط  الوزراء،  رئيس  عن 

هنا،  به  نحس  ال  ونحن  به  يحس  وما  يشعره 
فلماذا نقول غلط؟«.

وعاد الوزير الفاضل ليقول »مثل ما اقترحت 
من البداية أننا نتحدث وهناك طرف غير حاضر 
المبنى  أن  أكد  والوزير  الصحة،  وزارة  وهي 
نهاية  قبل  سيفتح  السكلر  لمرضى  المخصص 
سيتم  متخصص  أميركي  فريق  وهناك  العام 

اإلتيان به البحرين«.
»قضية  صالح  جمال  النائب  أفاد  وأخيراً، 
بحماسة،  نأخذها  أال  يجب  السكلر  قضية  مثل 
المشكلة تصيب الكثير من أبناء الوطن وهناك 
والتشريعات  المرض  هذا  من  للوقاية  حمالت 

حدت من أعداد المصابين«. 
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة 
)بصيغته  برغبة  االقتراح  بخصوص  الخدمات 
الخدم  استقدام  أسعار  دراسة  بشأن  المعدلة( 
األسر  ألوضــاع  مالءمتها  ومــدى  ورواتبهم 

البحرينية.
الخدمات  لجنة  تقرير  النواب  أقــر  كما 
المعدلة(  )بصيغته  برغبة  االقتراح  بخصوص 
لذوي  متخصصة  حضانات  تخصيص  بشأن 
من  محافظة  كل  في  الخاصة  االحتياجات 

محافظات البحرين.

هجرس استنكرت أوضاع مرضى السكلرشمطوط رافعًا ورقة طالب فيها بإقالة وزير الصحة 

الفاضل دافع عن تحرك الحكومة إزاء مرض السكلرالظهراني رفض وصف وزير الصحة بـ »النائم«

المادة  بتعديل  بقانون  االقتراح  أمس  جلسة  في  النواب  مجلس  رفض   [
القطاع  في  العمل  قانون  بإصدار   2012 لسنة   )36( رقم  القانون  من   )58(

األهلي )احتساب أيام اإلجازة السنوية أيام عمل وليس أيامًا تقويمية(. 
من  المشروع  »هذا  شمطوط:  علي  النائب  المقترح  مقدم  قال  جانبه،  من 
العمل ال يتم وفق معايير منظمة  أيام  الوزراء قبل شهر، واحتساب  مجلس 

العمل الدولية واالتفاقيات الموقعة عليها البحرين«.
وأضاف أن »االتحاد العام لنقابات العمال واالتحاد الحر مؤيدان، ووزارة 

العمل كانت موافقة على االقتراح، وهم أهل االختصاص«. 
أن  شمطوط  النائب  »تفضل  عليه  رد  الدوسري  حسن  النائب  أن  غير 
تتحدث  اتفاقية  على  وقعت  أنها  أعتقد  وال  البحرين  عليها  موقعة  االتفاقيات 

عن ذلك«.
)بصيغته  بقانون  االقتراح  على  الجلسة  خالل  الموافقة  تمت  ذلك،  إلى 
المعدلة( بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي 
واإلخصاب، كذلك على تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بخصوص 
االقتراح برغبة بشأن قيام صندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية باالستثمار 

في القطاع الصناعي. 
كما طلب رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي إعادة تقرير اللجنة 
أحكام  بعض  تعديل  بشأن  المعدلة(  )بصيغته  بقانون  االقتراح  بخصوص 

القانون رقم )27( لسنة 2005 بشأن التعليم، وذلك لمزيد من الدراسة.

 »النواب« يرفض اقتراحًا 
باحتساب أيام العمل في اإلجازات

»مكتب النواب« يستعرض رد الحكومة بشأن تدخالت السفير األميركي
§القضيبية - مجلس النواب

] قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: »إن هيئة المكتب بالمجلس 
 ،)2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين  أمس  صباح  اجتماعها  في  استعرضت 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  الوزراء صاحب  رئيس  من  الواردة  الرسائل 
سلمان آل خليفة بخصوص االقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوقف تدخالت 
السفير األميركي في الشأن المحلي ووقف لقاءاته المتكررة مع مثيري الفتنة 
في البحرين، وبخصوص االقتراح برغبة بشأن )بصفة مستعجلة( بشأن قيام 
أثناء  الشريفين  الحرمين  خادم  بخطاب  جاء  ما  تفعيل  على  بالعمل  الحكومة 
القمة الخليجية )32( والذي وافق عليه أصحاب الجاللة والسمو رؤساء دول 
مجلس التعاون بتجاوز مرحلة التعاون بين دول الخليج العربية إلى مرحلة 

االتحاد.
الحكومة  من  الواردة  الرسائل  اجتماعها  في  المكتب  هيئة  استعرضت  كما 
بخصوص االقتراح برغبة )بصفة مستعجلة( بشأن تنفيذ االتفاق السابق مع 
لتسجيل  2011-2012م  لسنة  للدولة  العامة  الموازنة  اعتماد  عند  الحكومة 
المعدلة(  )بصيغته  برغبة  االقتراح  المالي، وبخصوص  الدعم  معايير صرف 
عند  السابق  في  عليها  االتفاق  تم  التي  المعايير  بتنفيذ  الحكومة  قيام  بشأن 
إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م/2012م مع المجلس 
لرعاية  دار  إنشاء  بشأن  برغبة  االقتراح  وبخصوص  المالي،  للدعم  النيابي 
برغبة  االقتراح  وبخصوص  الشمالية،  بالمحافظة  الثالثة  بالدائرة  المسنين 
بشأن تسمية االستاد الرياضي الجديد والمنشآت الرياضية التابعة له باسم 
)بصيغته  بشأن  برغبة  االقتراح  وبخصوص  الرياضية،  حمد  الملك  مدينة 
والقضيبية،  الحورة  لصندوق  تابعة  المسنين  لرعاية  دار  بشأن  المعدلة( 

وبخصوص االقتراح برغبة بشأن إعادة بناء مستشفى الوالدة بالمحرق.

 13 نائبًا يوجهون رسالة إلى عدد 
من أعضاء الكونغرس األميركي

] وجه 13 نائبًا من مجلس النواب خطابًا إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب 
7 يونيو/ حزيران  بتاريخ  المقدم من قبلهم  الخطاب  على  والشيوخ األميركي رداً 
2013 حول تأجيل زيارة المقرر الخاص لألمم المتحدة خوان مانديز إلى مملكة 

البحرين.
وأوضح النواب في خطابهم أن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون 
وأنها تسير على نهج اإلصالحات السياسية والتشريعية والحقوقية على مختلف 
األصعدة والمجاالت، وأن حماية حقوق اإلنسان واإلصالحات الشاملة والتعاون 
الرغبة  تؤكد  كلها  المستقلة،  الحقائق  تقصي  لجنة  وتشكيل  الخبراء  هيئة  مع 
الصادقة في تحقيق المزيد من التطور والتقدم. مؤكدين أن المصادر التي استند 
إليها أعضاء الكونغرس هي أحادية الجانب من جهات ومؤسسات طائفية عمدت 
على التزوير. يذكر أن النواب الموقعين على الرسالة هم خليفة الظهراني، عبداهلل 
الدوسري، حسن سالم الدوسري، عيسى عبدالجبار الكوهجي، عبدالرحمن راشد 
عبداهلل  عبدالحليم  تقوي،  حاجي  سوسن  الساعاتي،  عبدالرحمن  أحمد  بومجيد، 
جاسم  عبداهلل،  أحمد  علي  العمادي،  إسماعيل  محمد  المالود،  جاسم  خالد  مراد، 

أحمد السعيدي، عباس عيسى الماضي.
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مواطنون قلقون الستمرار
تطويق األمن موقع مسجد أبي ذر

§الوسط - محمد الجدحفصي 
] أعرب عدد من المواطنين عن قلقهم الستمرار 
بمحيط  أمني  طوق  فرض  الشغب  مكافحة  قوات 
موقع مسجد أبي ذر باسكان نويدرات »البربورة«.
دخول  مواطنون  رصد  أن  بعد  ذلك  يأتي   
أمس  يوم  المسجد  موقع  الى  وجرافة  شاحنات 
أبدوا  حيث   ،)2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين 
خشيتهم من إزالة قواعد المسجد، وتشييد حديقة 

في موقعه.
 إلى ذلك وصف مسئول قسم الحريات الدينية 
مساعي  السلمان  ميثم  الشيخ  البحرين  بمرصد 
)النويدرات(   البربورة  في  ذر  أبي  مسجد  تحويل 
المحلية  للقوانين  »انتهاك  بأنه  »حديقة«  إلى 

والدولية«.
مظهر  وصف  لنا  يمكن  »ال  السلمان  وأضاف 
الصالة  لمنع  أيام متتالية  محاصرة مسجد ثالثة 
في  الناس  لمحاربة  واضح  مظهر  بأنه  اال  فيه 
الشعائر  ممارسة  في  اإلنساني  حقهم  ممارسة 
اإلعالن  من   )١٨( المادة  في  وارد  هو  كما  الدينية 

العالمي لحقوق اإلنسان«.
الهدم  وأدوات  الجرافات  تجمع  أن  وأوضح 
قوات  من  كبيرة  وأعــداد  الكبيرة  والشاحنات 

السلطة  قيام  من  الشديد  القلق  على  يبعث  األمن 
وسط  الواقع  الغفاري  ذر  أبي  مسجد  بتحويل 
بشكل  هدم  والذي  )البربورة(  النويدرات  إسكان 
غير قانوني في فترة السالمة الوطنية، إلى حديقة 
عامة. وأكد أن المسجد عمره يتجاوز 70 عاماً وله 
تحت  الجعفرية  األوقاف  بإدارة  وتوثيق  تسجيل 
مسمى »مسجد أبوذر« إلى جانب خارطة رسمية 
والموقع  المسجد  اسم  فيها  ذكر  المسح  لشهادة 

والمساحة. 
ال  البعض  »ان  بالقول:  حديثه  السلمان  وختم 
يريد للوطن أن يجتاز محنته، بل يريد له أن يغرق 
المخلصين  لكن  والعنف،  الطائفية  الصدامات  في 
لدائرة  باالنزالق  يسمحوا  لن  البحرين  أبناء  من 
المحاوالت  كل  ستفشل  وبذلك  الطائفي،  العنف 
التي تزرع بذور العنف الطائفي، وتستهدف السلم 

األهلي«.

قوات األمن حالت دون إقامة الصالة في مسجد أبي ذر السبت الماضي

 »األوقاف الجعفرية«: تسّلم بعض 
المساجد المهدمة والتنسيق إلعمار أخرى

مسجد اإلمام الهادي بدوار 22 
يتعرض للتخريب من قبل مجهولين

§دار كليب - محرر الشئون المحلية  
)ع(  الهادي  االمــام  مسجد  تعرض   [  
أمس  مساء  حمد  مدينة  بمنطقة   22 بدوار 
 )2013 حزيران  يونيو/   23( األحد  األول 
حيث  مجهولين  أشخاص  قبل  من  للتخريب 
التابعة  المكيفات  أنابيب  قطع  الى  عمدوا 
دون  من  الموقع  من  فروا  ثم  المسجد  إلى 
القبض  أو  معرفتهم  من  أحد  يتمكن  ان 
القيم على المسجد: إن  عليهم. الى ذلك، قال 
قبل  من  تخريب  لعملية  تعرض  »المسجد 

أنابيب  قطعوا  حيث   مجهولين،  أشخاص 
المكيفات وعندما رآهم أحد األشخاص فروا 
إلى  بالغ  بتقديم  قمنا  وقد  الموقع،  من 

بالواقعة«. االمنية  الجهات 
والمناطق  القرى  من  عدداً  أن  يذكر    
عمليات  الماضية  القليلة  الفترة  في  شهدت 
ومنظمة،  مجهولة  جماعات  قبل  من  تعد 
حيث تعرض أهالي منطقة عراد وسياراتهم 
كما  مجهولين،  أشخاص  قبل  من  للتخريب 
تعرض مواطن بحريني وسيارته للتخريب 
بالمنطقة الفاصلة بين قرية الدراز والبديع.

§المنامة - إدارة األوقاف الجعفرية
األوقاف  إدارة  أكدت   [
قامت  أنــهــا  الجعفرية، 
وزارة  ــع  م بالتسيق 
اإلسالمية  وشئون  العدل 
المعنية  والجهات  واألوقاف 
عدد  إعمار  إلعــادة  تمهيداً 
أزيلت  التي  المساجد  من 
الوطنية،  السالمة  فترة 
منها  مجموعة  أنجز  والتي 
كمسجد  األخيرة  اآلونة  في 
في  الكائن  علي)ع(  اإلمــام 
اإلمام  ومسجد  زايد  مدينة 
باإلضافة  في صدد،  علي)ع( 
الــرســول  مسجدي  ــى  إل
البنين  وأم  )ص(  األعظم 

الكائنين بمدينة حمد.
وقالت: »تم استالم مسجد 
إبراهيم في كرباباد،  الشيخ 

في  الحسيني  العهد  ومأتم 
تطلع  كما  جدحفص،  إسكان 
الجعفرية  ــاف  األوق إدارة 
التي  الجبارة  الجهود  على 
في  العدل  وزارة  بها  تقوم 
اللجنة  توصيات  تنفيذ 
المساجد  إلعمار  الوطنية 
المدرجة على جدول أعمالها 
والذي   ،2013 الحالي  للعام 
ضمنها  ومن   ،2014 يليه 
الواقعة  المساجد  من  عدد 
ومأتم  كمسجد  حمد  بمدينة 
ومسجد  الهادي)ع(،  اإلمام 
ومسجد  الجواد)ع(،  اإلمام 
ومسجد  السجاد)ع(،  اإلمام 
البقيع ومسجد أبوطالب)ع(، 
اإلمــام  لمسجد  باإلضافة 
بقرية  الكائن  الصادق)ع( 

سلماباد«.

مجلس  أعضاء  وأعــرب 
إدارة األوقاف الجعفرية عن 
القيادة  إلى  الجزيل  شكرهم 
رئيس  وإلــى  السياسية، 
للشئون  األعلى  المجلس 
السمو  صاحب  اإلسالمية 
آل  خالد  بن  عبداهلل  الشيخ 
خليفة، ونائب رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ خالد بن عبد 
الجهد  على  خليفة،  آل  اهلل 
الكبير ومساهماتهم الخاصة 
أعمار  إعادة  ملف  إنجاز  في 
المساجد في مختلف مناطق 
أثر  من  له  لما  البحرين 
المواطنين  نفوس  في  طيب 
البحرينين بمختلف أطيافهم 
قواعد  يعزز  وما  وأعراقهم، 
أرض  على  الوطنية  الوحدة 

البحرين الغالية.

مسجد الشيخ إبراهيم في كرباباد

المخربون قطعوا أنابيب المكيفات بالمسجد

»المنبر التقدمي« يدين االعتداء على الوداعي ويطالب 
بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة

 إعادة افتتاح فرع جمعية »وعد« بالمحرق... 
والنيابة جمدت الدعاوى المرفوعة من عامين

§أم الحصم - جمعية وعد
] قال القائم بأعمال األمين العام لجمعية »وعد« 
رضي الموسوي إن الدعاوى التي رفعتها جمعية 
»العمل الوطني الديمقراطي« )وعد( بخصوص ما 
تم تخريبه في لحظات تيه وتشنج طالت مقر وعد 
أم  في  لوعد  الرئيسي  المقر  وإحراق  المحرق  في 
العامة وبقيت مجمدة  النيابة  الحصم  لم تحركها 

منذ أكثر من عامين.
يراد  كان  االعتداءات  هذه  أن  الموسوي  ورأى   
أبناءه.  يحذو  الذي  واألمل  الوطن  اغتيال  منها 
حاضر  األرض  هذه  في  ترى  التي  السواعد  لكن 
خربه  ما  بناء  أعادت  فيها،  المواطن  ومستقبل 

المتشنجون والمغرر بهم.
العام  األمين  بأعمال  للقائم  كلمة  في  ذلك  جاء 
فرع  افتتاح  في  الموسوي  رضي  »وعد«  لجمعية 
حزيران  يونيو/   24( اإلثنين  أمس  مساء  المحرق 

.)2013

افتتاح  بإعادة  الليلة  »نحتفل  الموسوي  وذكر 
تأسس  الذي  الصرح  هذا  المحرق...  في  وعد  فرع 
المرحوم  المؤسس  القائد  من  ومتابعة  بمبادرة 
يهدأ حتى  لم  الذي  النعيمي  عبدالرحمن  المناضل 

تيقن من تجسيد رغبته إلى واقع معاش«.
وأضاف أن »المحرق فيها عبق تاريخ البحرين 
رغم  على  الوطنية  الوحدة  وتجسيد  النضالي 
العمل  على  مؤخراً  والمنتفعين  الطارئين  تكالب 
أزقتها... وهي مدينة تبقى شامخة  السياسي بين 
بصواب بوصلتها منذ بدايات القرن الماضي مروراً 
في  والمتمثلة  وسبعيناته  وستيناته  بخمسيناته 
يتجزأ،  وال  اثنين  على  ينقسم  ال  الوطن  هذا  أن 
وأن قوته في وحدته وتنوعه فـ«الدين هلل والوطن 

للجميع«... جميع مواطنيه من دون تمييز«.
أنها  أكد  حيث  »وعــد«،  جمعية  إلى  وتطرق 
أعضاؤه  يجسد  للطوائف،  عابر  »تنظيم سياسي 
البحرين  بأن  ويؤمن  بالدنا،  في  الجميل  التنوع 

جزء من منظومة دول الخليج العربي، وهي جزء 
ال يتجزأ من األمة العربية... وهي نتاج للحضارة 

العربية واإلسالمية«.
اإلنسان  حقوق  بأن  نؤمن  »نحن  وأضــاف   
والكرامة  والعزة  والمساواة  االجتماعية  والعدالة 
هي حقوق أساسية غير قابلة للتفاوض عليها. كما 
ونرفض  أراضيها  ووحدة  بالدنا  باستقالل  نؤمن 
الداخلية،  شئونها  في  التدخل  أشكال  جميع 
فالبحرينيون قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم. 
كما نعتقد اعتقاداً جازماً بأن البحرين هي لجميع 
بمقرراتها  تتفرد  أن  فئة  ألية  يحق  وال  أبنائها 
للشعب  فيها  السلطة  وإن  والسياسية،  المادية 
ديمقراطي،  فيها  والحكم  جميعاً  السلطات  مصدر 
ميثاق  في  ونــرى  الدستور.  عليه  نص  كما 
عليه  صوت  الذي  الجامع  اإلطار  الوطني  العمل 
البحرينيون بشبه إجماع حيث نص على الملكية 

الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة.

§مدينة عيسى - جمعية المنبر 
الديمقراطي التقدمي

الديمقراطي  المنبر  أدان   [
التقدمي االعتداء الوحشي اآلثم الذي 
التقدمي  المنبر  عضو  له  تعرض 
سيد  المعروف  والنقابي  والمناضل 
مطالباً  باسل(،  )بو  الوداعي  جعفر 
في  بواجبها  بالقيام  األمنية  الجهات 
سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم 

للمحاكمة.
وأضاف أن الكيفية التي وقع فيها 
أسلوب  عن  تكشف  الحادث،  هذا 

جهات  قبل  من  ومتعمد  له،  مخطط 
الوطن  لهذا  خيراً  تضمر  ال  وأفراد 
على  االعتداء  أن  إلى  الفتاً  وأبنائه، 
ضمن  يأتي  إنما  الوداعي«  »السيد 
اعتداءات  مجموعة  من  سلسلة 
الفترة  في  اآلمنين  من  الكثير  طالت 
الفئة  تلك  استفادت  حيث  األخيرة، 
واألعراف  القانون  بحكم  المجرمة 
تطبيق  في  القائم  التساهل  من 
أجل  من  وحــزم  بعدالة  القانون 
بعض  عبث  من  المواطنين  حماية 
خارج  بحرية  تلعب  التي  الجماعات 

القانون من دون حسيب أو رقيب.

منه  حذرنا  ما  »هــذا  وأردف    
المنبر  ــي  ف وتـــكـــراراً  مــــراراً 
تستفيد  حيث  التقدمي،  الديمقراطي 
بعض  من  العابثة  الجماعات  تلك 
واإلعالمية  الرسمية  التصريحات  
تلك  غــرار  على  المسئولة،  غير 
ميليشيات  بتشكيل  طالبت  التي 
بعض  لحماية  مدنية  جماعات  أو 
هذا  لكل  العنان  أطلق  ما  المناطق، 
إيقافه  بات  والذي  الحاصل  العبث 
تقوم  أن  يجب  قصوى  مسئولية 
على  لتدلل  األمنية  الجهات  بها 
اضطالعها بدورها في حماية الناس 

عام«،  بشكل  وأمنهم  وممتلكاتهم 
واالعتداءات  الهجمات  بأن  مفيداً 
على  والمتكررة  الخطيرة  األمنية 
سمة  أصبحت  اآلمنين  المواطنين 
الكثير  األيام واألسابيع األخيرة في 

من المناطق واألحياء السكنية.
أن  اعتادت  ما  أن  إلى  ــار  وأش
ممارسات  من  األمن  قوات  به  تقوم 
سهل  ومــدانــة،  مرفوضة  أمنية 
مجهولة  وجهات  أفراد  قيام  بدوره 
أمنية  وتعديات  استهداف  بعمليات 
ممتلكاتهم  في  اآلمنين  على  خطيرة 

ومنازلهم وأعمالهم من دون رادع.

»الوطنية لحقوق اإلنسان« تدعو لتضافر الجهود »الغرفة«: »تكّدس الشاحنات« أدى إلى تراجع في القدرات التصديرية
لتطبيق ضمانات حقوق اإلنسان بالبحرين

وتنمية  تعزيز  أجل  من  الجهود  تضافر  إلى  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  دعت   [
وحماية حقوق اإلنسان  لتطبيق أكبر ضمانات سامية لحقوق اإلنسان على أرض البحرين.

األمم  مفوضية  احتفال  ذكرى  مع  تزامناً  اإلثنين،  أمس  أصدرته  الذي  بيانها  في  ذلك،  جاء 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بالذكرى السنوية الــ 20 للمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان 

المنعقد العام 1933.
في  أجمع  العالم  دول  تتخذها  التي  الجريئة  للخطوات  تقديرها  عن  المؤسسة  وأعربت 
سبيل ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان، وتعزيزها وحمايتها باعتبارها الطريق البناء لتحقيق 
السالم واالستقرار والتنمية. وأضافت »يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان المنعقد في 
طريق  خريطة  لرسم  فيه  التعهد  تم  الذي  األساس،  حجر   )1993 يونيو   25( بتاريخ  فيينا 
واحدة للسير نحو تحقيق أهداف سامية في حقوق اإلنسان، حيث تم الخروج منه بتوصيات 
وتعهدات جوهرية أبرزها: االتفاق على إنشاء منصب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق 
وبرنامج  فيينا  إعالن  المؤتمر  تبني  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  حقوق  ودعم  لحماية  اإلنسان 
حقوق  وتعزيز  حماية  مجال  في  الجهود  لتجديد  بداية  ليشكل   )VDPA( به  الخاص  العمل 
اإلنسان على مدى العشرون عاماً، منها التطورات التي شملت مجال النهوض بحقوق المرأة.

§السنابس - غرفة تجارة وصناعة البحرين
»إن  البحرين:  وصناعة  تجارة  غرفة  قالت   [
فهد  الملك  جسر  على  الشاحنات  تكدس  أزمة 
العاملة  والمؤسسات  الشركات  من  العديد  كّبد 
قدراتها  تراجعت  حيث  كبيرة،  خسائر  بالبحرين 
تعرضت  كما  مسبوقة،  غير  بنسبة  التصديرية 

منتجاتها للتلف نتيجة تأخر تسليمها«.
سريع  حل  إليجاد  دعوتها  الغرفة  وجــددت 
هذه  »إن  وقالت:  على  الشاحنات  ألزمة  ونهائي 
المشكلة باتت تؤثر سلباً على المزايا االستثمارية 
دول  لسوق  مدخاًل  باعتبارها  للبحرين  النسبية 

مجلس التعاون الخليجي«.
 جاء ذلك خالل االجتماع، الذي عقد ببيت التجار 
ورئيس  فخرو،  عبداهلل  عصام  الغرفة  رئيس  بين 
حاتم  قيس  البحرينية  األميركية  التجارة  غرفة 

أعضاء  من  عدد  االجتماع  حضر  حيث  الزعبي، 
مجلس إدارة الغرفتين والمسئولون فيهما.

من  قلقها  األميركية  الغرفة  أبدت  وبدورها 
الجسر،  على  الشحنات  تكدس  مشكلة  استمرار 
الفتة إلى أن هذا األمر أدى إلى تراجع اإلمكانيات 
من  تتخذ  التي  األميركية  للشركات  التصديرية 
الخليجية  السوق  وتستهدف  لها  مقراً  البحرين 
فهد  الملك  السعودية، وتعتمد على جسر  وخاصة 
وطالبت  المجلس،  دول  إلى  منتجاتها  تصدير  في 
وأن  خاصة  عاجل،  بشكل  المشكلة  هذه  بمعالجة 
لتصدير  الرئيسي  الشريان  يعتبر  الجسر  منفذ 
المصانع  من  والكثير  الشركات،  هذه  منتجات 
واإلنتاج  العمل  تقليص  إلى  اضطرت  الوطنية 
واالستثمارات  للتوسع  خطط  أي  في  والتريث 
الشاحنات على  الجديدة لحين حل مشكلة تكدس 

الجسر.
التي  بالجهود  فخرو  أشاد  آخر،  جانب  ومن 
وهنأ  البحرين،   – األميركية  التجارة  غرفة  تبذلها 
ليتولى  انتخابه  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
الحالية،  الدورة  خالل  الغرفة  إدارة  مسئوليات 
إيجابي  دور  لها  سيكون  الجهود  هذه  »إن  وقال: 
في  القائمة  االقتصادية  العالقات  تطوير  في 
مؤكداً  والتجارية«،  االقتصادية  المجاالت  مختلف 
التي يمكن  التعاون  الغرفة إلبداء أشكال  استعداد 
ومشاريع  وبرامج  أهداف  تحقيق  في  تسهم  إن 
وتعزيز  البحرينية،   – األميركية  التجارة  غرفة 
والواليات  البحرين  بين  االقتصادي  التعاون 
والصعوبات  العقبات  وتذليل  األميركية،  المتحدة 
التبادل  حجم  زيادة  استمرار  دون  تحول  التي 

التجاري بين البلدين.
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§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
النعيمي  علي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  اعتمد   [
 ،2014/2013 الدراسي  للعام  الطالبية  البعثات  خطة 
إدارة  من  لجان  بتشكيل  سنوّياً  تقوم  الوزارة  أن  مؤكداً 
وإدارة  البشرية  الموارد  وإدارة  والملحقيات  البعثات 
الوزارة  حاجة  لدراسة  التربوية  والمشاريع  التخطيط 
واإلدارية،  والفنية  التعليمية  التخصصات  من  المستقبلية 
في  تحدد  التي  ــرى  األخ التخصصات  إلى  باإلضافة 
الحكومية  والهيئات  للمؤسسات  الفعلية  الحاجة  إطار 
الجهات  وبعض  الكبرى  والشركات  المالية  والمصارف 

البحرين. في  األخرى 
مستمرة  ــوزارة  ال أن  النعيمي  أكد  ذلك،  جانب  إلى 
للمعايير  وفقاً  الطلبة  بين  للتنافس  البعثات  طرح  في 
المعتمدة من دون أي تمييز بين الذكور واإلناث في معظم 
روعي  التي  التخصصات  بعض  باستثناء  التخصصات، 
البحرين  لحاجة  وفقاً  والبنات  البنين  بين  التوازن  فيها 

الجامعات. بعض  في  القبول  فضاًل عن شروط  منها، 
في  والتعليم  التربية  وزارة  استمرار  الوزير  أكد  كما   
كل  في  كعادتها  الخاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  دعم 
50 بعثة  عام، حيث تقوم الوزارة بتخصيص ما ال يقل عن 
دراسية لهذه الفئة من الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط. 
عن  والتعليم  التربية  وزير  عبر  الصدد؛  هذا  في  و 
من  الحكيمة  القيادة  توليه  لما  واعتزازه  شكره  بالغ 
باعتبارهم  والمتميزين  المتفوقين  للطلبة  ومساندة  دعم 
نحو  قدماً  السير  مؤكداً  الوطن،  لهذا  الحقيقية  الثروة 
الطلبة  ابتعاث  تستهدف  التي  والبرامج  الخطط  تنفيذ 
القوى  من  العمل  سوق  حاجة  تلبي  التي  للتخصصات 

التخصصات. مختلف  وفي  البشرية 
الدراسية   والمنح  البعثات  عدد  أن  إلى  الوزير  وأشار   
على  موزعة  دراسية،  ومنحة  بعثة   )2624( بلغ  العام  لهذا 

اآلتي: النحو 
الحكومية  المدارس  لخريجي  الدراسية  البعثات   - أوالً 

دراسية. بعثة   )1463(
الخاصة  المدارس  لخريجي  الدراسية  البعثات   - ثانياً 

دراسية. بعثة   )311(
للطلبة  المالية(  )المساعدة  الدراسية  المنح   - ثالثاً 

دراسية. منحة   )800( المتفوقين 
االحتياجات  ذوي  الطلبة  إلى  الموجهة  البعثات   - رابعاً 

دراسية. بعثة   )50( الخاصة 
المدرسية األنشطة  في  والمتميزين  للموهوبين  بعثات 

الملكي  لألمر  تنفيذاً  أنه  النعيمي  أكد  أخرى،  ناحية  من   
للطلبة  الدراسية  البعثات  من  عدد  تخصيص  تم  السامي، 
بما  المدرسية،  األنشطة  في  والمتميزين  الموهوبين 
ستوجه  حيث  التعليمي،  النظام  في  الموهبة  مكانة  يعزز 
الموهبة  بمجاالت  المرتبطة  للتخصصات  البعثات  هذه 
واإلمكانات  المعتمدة  الترشيح  معايير  وبحسب  والتميز، 

المتاحة.
أن  البعثات  االستفادة من هذه  أن من شروط  إلى  ونوه 
مختلف  في  المتميزين  أو  الموهوبين  من  الطالب  يكون 
الرسمية  الجهات  سجالت  بحسب  المدرسية  األنشطة 
التميز  مجاالت  في  بإنجازاته  ملّفاً  يقدم  وأن  المختصة، 
اللجنة  تجريها  التي  المقابلة  يجتاز  وأن  الموهبة،  أو 

لذلك. تحدد  أخرى  اختبارات  وأية  بالوزارة،  المختصة 
 من ناحيته، أكد مدير إدارة البعثات والملحقيات عيسى 
التقدم  في  الراغبين  الطلبة  على  أن  الكوهجي  عبداهلل 
الثانوية  خريجي  من  الدراسية  البعثات  على  للتنافس 
والحاصلين   2013/2012 الجاري  الدراسي  للعام  العامة 
ما  أو  فأكثر  المئة  في   90 بنسبة  تراكمي  معدل  على 
التربية  لوزارة  االلكتروني  الموقع  إلى  الدخول  يعادله 
زيارة  أو   ،)www.moe.gov.bh( العنـوان  على  والتعليم 
www.bahrain.( العنوان  على  االلكترونية  الحكومة  موقع 

يوم  من  اعتباراً  للبعثات  التسجيل  إجراءات  bh( الستكمال 

الثانية  الساعة  2013( وحتى  يونيو/ حزيران   25( الثلثاء 
.)2013 يونيو   27( الخميس  يوم  عشرة من مساء 

الحاصلين  الطلبة  أن على  الكوهجي  أكد  ذلك؛  إلى جانب 
90 في المئة فأكثر أو ما يعادله  على معدل تراكمي بنسبة 
أهمية  اإللكتروني  للتسجيل  السرية  األرقام  يتسلموا  ولم 
يتمكنوا  لكي  السري،  الرقم  لتسلم  لمدارسهم  فوراً  التوجه 

االلكتروني. الموقع  عبر  للبعثات  التسجيل  من 

بعثات للتخصصات الفنية
من  عدداً  هناك  أن  الكوهجي  أوضح  أخرى  ناحية  من    
البعثات المطروحة لدراسة بعض التخصصات الفنية التي 
المعايير  وفق  خاصة  شروط  توافر  فيها  للقبول  يشترط 
تخصص  بينها  ومن  تخصص،  لكل  المطلوبة  الفنية 
الضروري  من  إنه  حيث  والموسيقية،  الفنية  التربية 
الفنية  المقابلة  التخصصات  لهذه  المرشح  الطالب  اجتياز 

الجامعة. في  للقبول  أخرى  اشتراطات  وأية 
البحرين  حاجة  إلى  ونظراً  أنه  إلى  الكوهجي  أشار  كما   
تقل  طلبة  قبول  باإلمكان  فإنه  التخصصات؛  هذه  إلى 

الشروط  فيهم  توافرت  إذا  المئة  في   90 عن  معدالتهم 
الترشيح  استكمال  بعد  شاغرة  مقاعد  وتــوافــرت 

للبعثات. النهائي  والتخصيص 
معرفة  إلى  تهدف  التي  الشخصية  المقابالت  أن  يذكر   
متطلبات  وشرح  والمهنية  األكاديمية  الطلبة  توجهات 
آذار  مــارس/  شهر  منذ  منها  االنتهاء  تم  تخصص  كل 
اختيار  حسن  على  الطالب  مساعدة  بغرض  وذلك   ،2013
العمل،  سوق  واحتياجات  قدراته  مع  المتناسب  التخصص 
تجنباً للتسرب الحقاً أو اللجوء إلى تغيير االختصاص كما 
وقتاً  أضاع  الطالب  يكون  أن  بعد  السابق،  في  يحدث  كان 

إرادته.    بمحض  اختاره  الذي  التخصص  في  ثميناً 
للعام  الدراسية  البعثات  خطة  الكوهجي  واستعرض 

اآلتي: النحو  على  2014/2013م  األكاديمي 

خطة البعثات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013م لخريجي وخريجات المدارس الحكومية 
توحيد المسارات )العلوم التجارية(

خطة البعثات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013م لخريجي وخريجات المدارس الحكومية 
النظام المطور من التعليم الفني والمهني )المتقدم تجاري(

عدد البعثات
مالحظاتالبلدالجامعةالتخصص

مشتركاناثذكور
 البحرينجامعة البحرينادارة اعمـــــال2  
 البحرينجامعة البحرينأعمال مصرفية ومالية4  
 البحرينجامعة البحريناالعالم2  
 البحرينجامعة البحرينالتسويق4  
 البحرينجامعة البحرينالحقوق3  
 البحرينجامعة البحرينالسياحة1  

الشريعة في االقتصاد 1  
 البحرينجامعة البحرينوالتمويل

 البحرينجامعة البحرينالمحــاسبـــــة5  
 البحرينجامعة البحريننظم المعلومات3  
 البحرينبوليتكنك البحرينادارة2  
 البحرينبوليتكنك البحريناإلعالم اإللكتروني )إدارة(1  
 البحرينبوليتكنك البحريناإلعالم اإللكتروني )تصميم(1  
 البحرينبوليتكنك البحرينالتسويق1  
 البحرينبوليتكنك البحرينالدراسات المالية والمصرفية1  
 البحرينبوليتكنك البحريناللوجستيات1  
 البحرينبوليتكنك البحرينالمحــاسبـــــة2  
 البحرينبوليتكنك البحرينتصميم شبكات1  
 البحرينبوليتكنك البحرينتصميم مرئي1  
 البحرينبوليتكنك البحريننظم المعلومات االدارية1  

الجامعة العربية ادارة اعمـــــال1  
 البحرينالمفتوحة

جامعة طالل االدارة1  
 البحرينأبوغزالة

جامعة طالل المحاسبة الدولية1  
 البحرينأبوغزالة

جامعة العلوم ادارة اعمـــــال1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم اإلدارة المصرفية والمالية2  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم نظم المعلومات الحاسوبية1  
 البحرينالتطبيقية

الجامعة الملكية إدارة األعمال الدولية 1 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية الدراسات المالية والمصرفية 1 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية الفنون التصويرية )التصميم الجرافيكي( 1 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية القانون 1 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية الموارد البشرية 1 
 البحرينللبنات

عدد البعثات
مالحظاتالبلدالجامعةالتخصص

مشتركاناثذكور

 البحرينجامعة البحريناجهزة دقيقة وتحكم5  

احصاءوبحوث 2  
 البحرينجامعة البحرينالعمليات

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينأحياء 11

 البحرينجامعة البحرينادارة اعمـــــال11  

 البحرينجامعة البحرينأعمال مصرفية ومالية14  

 البحرينجامعة البحريناالعالم8  

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالتاريخ  2

 البحرينجامعة البحرينالتسويق13  

 البحرينجامعة البحرينالحقوق10  

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالدراسات االسالمية  4

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالريــاضيـــــات  14

 البحرينجامعة البحرينالسياحة2  

الشريعة في االقتصاد 3  
 البحرينجامعة البحرينوالتمويل

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالفيزياء 42

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالكيمياء 32

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحريناللغة االنجليزية  20

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحريناللغة العربية وآدابها 207

 البحرينجامعة البحرينالمحــاسبـــــه23  

 البحرينجامعة البحرينالهندسة المعمارية7  

 البحرينجامعة البحرينتصميم داخلي4  

 البحرينجامعة البحرينعلـوم الحـاســوب4  

 البحرينجامعة البحريننظم المعلومات8  

 البحرينجامعة البحرينهندسة الكترونية2  

 البحرينجامعة البحرينهندسة حاسب آلي6  

 البحرينجامعة البحرينهندسـة كهربائيـة3  

 البحرينجامعة البحرينهندسة كيميائيــة1  

 البحرينجامعة البحرينهندسـة مدنيــــة6  

 البحرينجامعة البحرينهندسـة ميكانيكية2  

 البحرينبوليتكنك البحرينادارة3  

اإلعالم اإللكتروني 2  
 البحرينبوليتكنك البحرين)إدارة(

اإلعالم اإللكتروني 1  
 البحرينبوليتكنك البحرين)تصميم(

اإلعالم اإللكتروني 2  
 البحرينبوليتكنك البحرين)تقنية(

 البحرينبوليتكنك البحرينالتسويق5  

 البحرينبوليتكنك البحرينالتقنية اإللكترونية2  

الدراسات المالية 6  
 البحرينبوليتكنك البحرينوالمصرفية

 البحرينبوليتكنك البحريناللوجستيات6  

 البحرينبوليتكنك البحرينالمحــاسبـــــه6  

 البحرينبوليتكنك البحرينبرمجة1  

 البحرينبوليتكنك البحرينتصميم شبكات5  

 البحرينبوليتكنك البحرينتصميم مرئي6  

 البحرينبوليتكنك البحريننظم المعلومات االدارية4  

 البحرينبوليتكنك البحريننظم قواعد البيانات2  

 البحرينبوليتكنك البحرينهندسـة ميكانيكية2  

 البحرينجامعة المملكةتصميم داخلي1  

وزير التربية يعتمد خطة البعثات الطالبية
بتخصيص 2624 بعثة ومنحة دراسية للمتفوقين
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خطة البعثات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013م لخريجي وخريجات المدارس الحكومية 
توحيد المسارات )العلوم والرياضيات(

خطة البعثات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013م لخريجي وخريجات المدارس الحكومية
النظام المطور من التعليم الفني والمهني )التخصصي(

عدد البعثات
مالحظاتالبلدالجامعةالتخصص

مشتركاناثذكور

 البحرينبوليتكنك البحرينادارة1  

 البحرينبوليتكنك البحريناإلعالم اإللكتروني )تصميم(1  

 البحرينبوليتكنك البحرينالدراسات المالية والمصرفية1  

 البحرينبوليتكنك البحريناللوجستيات1  

 البحرينبوليتكنك البحرينالمحــاسبـــــه1  

 البحرينبوليتكنك البحرينتصميم مرئي1  

 البحرينجامعة طالل أبوغزالةاالدارة1  

 البحرينجامعة طالل أبوغزالةالمحاسبة الدولية1  

الفنون التصويرية)التصميم  1 
الجرافيكي(

الجامعة الملكية 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية الموارد البشرية 1 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية تقنية المعلومات 1 
 البحرينللبنات

الجامعة العربية ادارة اعمـــــال1  
 البحرينالمفتوحة

تقنية المعلومات 1  
والحاسوب

الجامعة العربية 
 البحرينالمفتوحة

جامعة طالل الدراسات اللوجستية2  
 البحرينأبوغزالة

جامعة طالل المحاسبة الدولية1  
 البحرينأبوغزالة

جامعة أما-تقنية المعلومات1  
 البحرينالبحرين

جامعة أما-نظم المعلومات االدارية1  
 البحرينالبحرين

كلية البحرين التمويل اإلسالمي1  
 البحرينالجامعية

كلية البحرين المحــاسبـــــه1  
 البحرينالجامعية

الموارد البشرية 1  
 البحرينالجامعة الخليجيةوالعالقات العامة

المحاسبة والعلوم 1  
 البحرينالجامعة االهليةالمالية

جامعة العلوم ادارة اعمـــــال2  
 البحرينالتطبيقية

اإلدارة المصرفية 3  
والمالية

جامعة العلوم 
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم التسويق1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم الحقوق2  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم المحــاسبـــــه1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم تصميم داخلي1  
 البحرينالتطبيقية

نظم المعلومات 2  
الحاسوبية

جامعة العلوم 
 البحرينالتطبيقية

كلية البحرين التعليم 22
للعمل بالتعليمالبحرينللمعلمين

الجامعة الملكية إدارة األعمال الدولية 2 
 البحرينللبنات

الدراسات المالية  3 
والمصرفية

الجامعة الملكية 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية الديكور الداخلي 2 
 البحرينللبنات

 2 
الفنون 

التصويرية)التصميم 
الجرافيكي(

الجامعة الملكية 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية القانون 1 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية الموارد البشرية 2 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية تقنية المعلومات 1 
 البحرينللبنات

 االماراتجامعة االماراتاقتصاد2  

 الكويتجامعة الكويـتاالدارة والتنظيم1  

المحاسبة والقانون 2  
 االردنالجامعة الهاشميةالتجاري

 االردنالجامعة االردنيةاالنتاج الحيواني1  

للعمل بالتعليماالردنالجامعة االردنيةالجغرافيا  2

 االردنالجامعة االردنيةاللغة التركية1  

 االردنالجامعة االردنيةاللغة الروسية1  

 االردنالجامعة االردنيةاللغة الصينية1  

 االردنالجامعة االردنيةاللغة الكورية1  

للعمل بالتعليماالردنالجامعة االردنيةمعلم/ معلمة الفصل 22

 االردنجامعة البلقاءهندسة المواد والمعادن1  

الجامعة االلمانية اللغة االلمانية1  
 االردناألردنية

للعمل بالتعليمفرنسافرنسااللغة الفرنسية 33

عدد البعثات
مالحظاتالبلدالجامعةالتخصص

مشتركاناثذكور
 البحرينجامعة البحريناجهزة دقيقة وتحكم10  
 البحرينجامعة البحريناحصاءوبحوث العمليات4  

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينأحياء 145
 البحرينجامعة البحرينادارة اعمـــــال7  
 البحرينجامعة البحرينأعمال مصرفية ومالية8  
 البحرينجامعة البحريناالعالم9  

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالتاريخ  8
 البحرينجامعة البحرينالتسويق8  
 البحرينجامعة البحرينالحقوق12  

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالدراسات االسالمية  9
للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالريــاضيـــــات  40

 البحرينجامعة البحرينالسياحة2  
 البحرينجامعة البحرينالشريعة في االقتصاد والتمويل3  

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالفيزياء 135
للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالكيمياء 145
للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحريناللغة االنجليزية  60
للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحريناللغة العربية وآدابها 3816

 البحرينجامعة البحرينالمحــاسبـــــه17  
 البحرينجامعة البحرينالهندسة المعمارية25  
 البحرينجامعة البحرينتصميم داخلي5  
 البحرينجامعة البحرينتمريض50  
 البحرينجامعة البحرينتمريض )برنامج تمكين(30  
 البحرينجامعة البحرينعلـوم الحـاســوب11  
 البحرينجامعة البحريننظم المعلومات9  
 البحرينجامعة البحرينهندسة الكترونية10  
 البحرينجامعة البحرينهندسة حاسب آلي14  
 البحرينجامعة البحرينهندسـة كهربائيـة9  
 البحرينجامعة البحرينهندسة كيميائيــة6  
 البحرينجامعة البحرينهندسـة مدنيــــة18  
 البحرينجامعة البحرينهندسـة ميكانيكية7  

بوليتكنك ادارة3  
 البحرينالبحرين

بوليتكنك اإلعالم اإللكتروني )إدارة(2  
 البحرينالبحرين

اإلعالم اإللكتروني 2  
)تصميم(

بوليتكنك 
 البحرينالبحرين

بوليتكنك اإلعالم اإللكتروني )تقنية(2  
 البحرينالبحرين

بوليتكنك التسويق4  
 البحرينالبحرين

بوليتكنك التقنية اإللكترونية7  
 البحرينالبحرين

الدراسات المالية 4  
والمصرفية

بوليتكنك 
 البحرينالبحرين

بوليتكنك اللوجستيات5  
 البحرينالبحرين

بوليتكنك المحــاسبـــــه5  
 البحرينالبحرين

بوليتكنك برمجة3  
 البحرينالبحرين

بوليتكنك تصميم شبكات6  
 البحرينالبحرين

بوليتكنك تصميم مرئي6  
 البحرينالبحرين

بوليتكنك نظم المعلومات االدارية5  
 البحرينالبحرين

بوليتكنك نظم قواعد البيانات4  
 البحرينالبحرين

عدد البعثات
مالحظاتالبلدالجامعةالتخصص مشتركاناثذكور

 البحرينجامعة البحريناالعالم  4

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالتاريخ  4

 البحرينجامعة البحرينالحقوق  5

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالدراسات االسالمية  4

 البحرينجامعة البحرينالشريعة في االقتصاد والتمويل  4

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحريناللغة العربية وآدابها  4

خطة البعثات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013م 
لخريجي وخريجات المدارس الحكومية المسار الديني
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بوليتكنك هندسـة ميكانيكية5  
 البحرينالبحرين

 البحرينجامعة المملكةالحقوق1  

تقنية المعلومات 1  
والحاسوب

الجامعة 
العربية 
المفتوحة

 البحرين

جامعة طالل الدراسات اللوجستية1  
 البحرينأبوغزالة

جامعة طالل المحاسبة الدولية1  
 البحرينأبوغزالة

كلية البحرين التمويل اإلسالمي1  
 البحرينالجامعية

كلية البحرين المحــاسبـــــه1  
 البحرينالجامعية

جامعة الخليج الطب البشـري 87
 البحرينالعربي

الجامعة عالقات عامة1  
 البحرينالخليجية

 البحرينالجامعة االهليةاالقتصاد والمال1  

هندسة الهاتف النقال 1  
 البحرينالجامعة االهليةوالشبكات

جامعة البحرين الطب البشـري 33
 البحرينالطبية

جامعة البحرين تمريض )برنامج تمكين(30  
 البحرينالطبية

جامعة العلوم ادارة اعمـــــال2  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم اإلدارة المصرفية والمالية2  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم التسويق1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم التصميم الجرافيكي2  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم الحقوق1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم المحــاسبـــــه1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم تصميم داخلي1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم نظم المعلومات الحاسوبية2  
 البحرينالتطبيقية

كلية البحرين التعليم 77
للعمل بالتعليمالبحرينللمعلمين

الجامعة الملكية إدارة األعمال الدولية 4 
 البحرينللبنات

الدراسات المالية  2 
والمصرفية

الجامعة الملكية 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية الديكور الداخلي 2 
 البحرينللبنات

 2 
الفنون 

التصويرية)التصميم 
الجرافيكي(

الجامعة الملكية 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية القانون 3 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية الموارد البشرية 1 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية تقنية المعلومات 2 
 البحرينللبنات

 قطرجامعة قطـــرتغذية 3 

جامعة السلطان الطب البشـري 1 
 عمانقابوس

العلوم في المختبرات 1  
الطبية

جامعة السلطان 
 عمانقابوس

علم الحيوان والتقنية 2  
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خطة البعثات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013م لخريجي وخريجات المدارس 
الحكومية المسار الفني والمهني والنظام المطور من التعليم الفني والمهني )المتقدم الصناعي(

ملحوظة:
1( ال يسمح للطالب تغيير تخصصه بعد ترشيحه للبعثة.

2( الترشيح النهائي للبعثة مشروط باستيفاء شروط و معايير القبول بالجامعة أو الكلية.
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بدء الجولة الثانية من محادثات التجارة اليابانية األوروبية
§طوكيو - د ب أ

الثانية من  األوروبي جولتهما  اليابان واالتحاد  بدأت   [
مفاوضات التجارة الحرة أمس االثنين )24 يونيو/ حزيران 
إزالة  لمناقشة  الجانبين  إذ يسعى كال  2013(، في طوكيو؛ 
التعريفات والحواجز غير الجمركية لتعزيز التجارة والنمو.

وبينما كانت الجولة األولى من المحادثات التي جرت في 
بروكسل في أبريل/ نيسان في معظمها إجرائية، إال إنه من 
على  قطاع  كل  تتناول  محادثات  الجانبان  يعقد  أن  المتوقع 
يوليو/  من  الثالث  حتى  تمتد  والتي  الجولة  هذه  في  حدة 

الخدمات  وتجارة  السلع  تتضمن  مجاالت  وتغطي  تموز 
واالستثمار والملكية الفكرية، بحسب ما أفادت وكالة األنباء 

اليابانية »كيودو«.
صادراتها  في  زيادة  هناك  تكون  ان  في  اليابان  وتأمل 
اإلقليمي  التكتل  إلى  المنزلية  وااللكترونيات  السيارات  من 
األوروبي،  االتحاد  فرضها  التي  التعريفات  إزالة  من خالل 
غير  الحواجز  إزالة  إلى  األوروبي  االتحاد  في حين يسعى 
الجمركية والوصول بشكل أكبر إلى مشاريع القطاع العام 

في اليابان.

تفتتح فروعًا لها في دول الخليج 

»مينا أيروسبيس« تستأجر مواقف لطائرات خاصة في مطار البحرين
§ المنامة - عباس سلمان

»مينا  الخاصة  الطيران  شركة  قالت   [
لطائرات  مواقف  استأجرت  إنها  أيروسبيس« 
الدولي  البحرين  مطار  في   )Hangers( خاصة 
وأنها  خاصة،  شركات  على  تأجيرها  بهدف 
تنوي افتتاح فروع لها في دول مجلس التعاون 
بهدف  و2014   2013 العامين  خالل  الخليجي 

المنطقة. توسيع نشاطها في 
إياد  والمبيعات،  التسويق  مدير  أفاد  فقد 
وهبة، في »مينا ايروسبيس«، التي تقوم بإدارة 
 ،)Hangers( استأجرت  إنها  الخاصة،  الطائرات 
الخاصة،  للطائرات  صيانة  ومحطات  مواقف 
البحرين،  الدولي من شركة مطار  المطار  خلف 
إلى  تأجيرها  بهدف  فيها  باالستثمار  وقامت 

الخاصة. الشركات 
أن  خاص  حديث  في  »الوسط«  وهبة  وأبلغ 
 ،)Two Hangers( الشركة قامت بتطوير موقفين
المواصفات  بحسب  المطار،  خلف  يقعان 
الثالث  الموقف  في  العمل  وسيبدأ  العالمية، 
حتى  اتفاقيتين  الشركة  وقعت  حين  في  قريباً، 
إدارة  تحت  الطائرات  لوضع  مالك  مع  اآلن 

الشركة.
في  سيبدأ  الموقفين  في  العمل  أن  وأضاف 
الذي  األمر  2013؛  العام  تموز  يوليو/  مطلع 
سيسمح للشركة، التي تدير اآلن أربع طائرات 
 )Cargo( للشحن  واثنتين  للرحالت  اثنتين   -
وقت  في  المملكة،  في  أعمالها  بتوسيع   -
تستعد فيه إلى فتح فروع في المملكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتم تأسيس »مينا أيروسبيس« في البحرين 
العام  في  تجديدها  تم  ولكن   ،2004 العام 
مستثمرين  إلى  بالكامل  مملوكة  وهي   ،2007

في البحرين، وهي الشركة الثانية الخاصة في 
واحدة  تجارية  شركة  بها  تعمل  التي  المملكة 
الشركة  توقف  بعد  الخليج«  »طيران  هي 
ألسباب  العمل  عن  البحرين«  »طيران  الثانية 

مالية.
ومعظم الطائرات الخاصة تطير إلى مطارات 
إلى  باإلضافة  وأوروبا  العربية  الخليج  دول 
الخاصة  الطائرات  هذه  ويستخدم  آسيا. 
والشيوخ،  واألمــراء  األعمال  أصحاب  عادة 
للتنقل  بالنفط  الغنية  الخليجية  المنطقة  في 

بحرية وبسرعة وخصوصية.

 خطط التوسع
»مينا  أن  وهبة  ذكــر  ــرى،  أخ ناحية  من 
أيروسبيس« ستفتتح فرعها الثاني في العاصمة 
الذي  رمضان،  شهر  بعد  )الرياض(  السعودية 
ينتهي في نهاية يوليو المقبل، في حين تخطط 
جّدة  من  كل  في  آخرين  فرعين  لفتح  الشركة 

ودبي خالل العام 2014.
وشرح وهبة أن الشركة حصلت على الموافقة 
وأنها  الفرع،  لتأسيس  التجاري  والسجّل 
يبدأ  الذي  رمضان  شهر  حلول  مع  ستشتغل 

الرياض،  فرع  بتأثيث  تقوم  لكي  يوليو   10 في 
»ولكن العمل فيه سيبدأ بعد انتهاء رمضان«.

»مينا  أن  وهبة  ــاد  أف ــؤال  س على  ورداً 
أيروسبيس« اتفقت مع مالك 4 طائرات لوضع 
فرع  في  الشركة  إدارة  تحت  الطائرات  هذه 
التفاصيل بشأن  من  الرياض«. ولم يعط مزيداً 
الشركات  من  العديد  هناك  ولكن  الرياض،  فرع 
طائرات  يملكون  الذين  والمستثمرين  الخاصة 

خاصة بهم في المملكة السعودية.
وتتخصص الشركة في مجال توفير الطائرات 
من  واألفــراد  الشخصيات  لكبار  المستأجرة 

ولها  والزبائن،  والشركات  الثروات  أصحاب 
والرحالت  السفر  وكاالت  كبرى  مع  تحالفات 
الطائرات  تأجير  وشركات  الوساطة،  وشركات 

في جميع أنحاء العالم.
وأوضح وهبة أن عدد الرحالت تصل بين 20 

إلى 50 رحلة شهرياً.
المجموعة مستمرة  أن  بيَّن  قد  وكان مسئول 
البحرين،  المدني في  للطيران  في رؤية ممتازة 
منطقة  لخدمة  استراتيجياً  موقعاً  تحتل  ألنها 
لديها  البحرين  أن  كما  وآسيا.  األوسط  الشرق 
في  بالتنظيم  كذلك  وتتمتع  العاملة،  القوى 

شئون الطيران المدني.
شركات   9 العربية  الخليج  دول  في  وتعمل 
تجارية، من ضمنها 3 في دولة اإلمارات العربية 
تمتلك  حين  في  الكويت،  في  واثنتان  المتحدة، 
وسلطنة  السعودية  العربية  المملكة  حكومات 
دول  لكن  واحدة.  والبحرين شركة  عمان وقطر 
الخاصة  بالشركات  كذلك  تعّج  الست  الخليج 
بنشاطات  تقوم  التي  تلك  أو  األعمال  بأصحاب 

التأجير.
ومعظم شركات الطيران العاملة في المنطقة 
أسعار  ارتفاع  ظل  في  وخصوصاً  مربحة،  غير 
اإلجمالية،  الكلفة  ثلث  نحو  يمثل  الذي  الوقود 
للوطنية،  رمزاً  يعد  الشركات  هذه  ولكن وجود 
الماليين من  مئات  الحكومات تضخ  فإن  ولذلك 

الدوالرات فيها حتى ال تتوقف.
واحتلت دول الشرق األوسط المرتبة الثانية 
وقت  في  الجوية،  الرحالت  في  النمو  حيث  من 
سعت فيه العديد من دول الخليج العربية مثل 
كمركز  للعمل  وقطر  والبحرين  وأبوظبي  دبي 
أوروبا  إلى  المتجهة  الجوية  للرحالت  رئيسي 

والشرق األقصى، بحسب تقرير صدر مؤخراً.

»مينا أيروسبيس« استأجرت مواقف في مطار البحرين بهدف تأجيرها على شركات خاصة

 تغطية 18 مليون دينار 
من صكوك السلم اإلسالمية

»الخليج المتحد« يشتري 30٪ حصة إضافية من »إف آي إم«

 »بيتك - البحرين« يحصد جائزتين 
»Communicator Awards« من

§المنامة - بيتك البحرين
البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  فاز   [
بجائزتين ذهبية وأخرى فضية من المؤسسة 
وذلك عن   »Communicator Awards« العالمية 
التصميم  ذي  الجديد  اإللكتروني  الموقع 
الذي  النقالة  األجهزة  شاشات  مع  المتوافق 
أن  المؤسسة  واعتبرت  مؤخراً.  البنك  أطلقه 
وجاءت  باإلبداع  يتسم  الجديد  البنك  موقع 
الكبيرة  البنك  لجهود  تقديراً  الجائزتين  هذه 

في مجال التسويق واالتصال.
البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  وفاز 
وهيكل  بنية  عن  للتمّيز  الذهبية  بالجائزة 
المتجاوب.  التصميم  ذي  اإللكتروني  الموقع 
عن  الفضية  التمّيز  بجائزة  البنك  فاز  كما 
المتاحة  المالية  الخدمات  ومستوى  نوعية 
وقال  للبنك.  الجديد  اإللكتروني  الموقع  عبر 
الكويتي  التمويل  بيت  لدى  التنفيذي  المدير 
»يسعدنا  جواهري:  عبدالرزاق  البحرين   –
الفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين، وأشكر 
القائمين على المشروع حيث بذلوا جهداً كبيراً 

في إنشاء الموقع اإللكتروني الجديد. لدي ثقة 
أحدث  من  سيستفيدون  عمالءنا  بأن  كبيرة 
الموقع حيث يتسم  التقنيات المستخدمة في 
مختلف  مع  وتكيفه  معه  التعامل  بسهولة 

األجهزة اإللكترونية«.
على   »Communicator Awards« وتعمل 
اإلبداع  عن  الناتجة  واألعمال  الجهود  تكريم 
دائماً  وتأثيراً  انطباعاً  تترك  التي  والحرفية 
بغض النظر عن حجم الشركة. إن حفل توزيع 
عن  عبارة   »Communicator Awards« جوائز 
في  المهتم  الرائد  العالمية  الجوائز  برنامج 
التسويق  مجال  في  الكبيرة  األفكار  تقدير 
سنة   20 نحو  قبل  تأسس  إذ  واالتصال 
مختلف  من  طلب   6000 من  أكثر  ويستقبل 
أكبر  أحد  يعتبر  لذا  والمؤسسات،  الشركات 
برامج توزيع الجوائز بالعالم. ويشرف على 
األكاديمية   »Communicator Awards« جوائز 
مجموعة  وهي  البصرية،  للفنون  الدولية 
من  األولى  الدرجة  من  المهنيين  من  مكونة 
االتصاالت  وشركات  اإلعالم  وسائل  كبرى 

واإلعالن والتسويق.

 – الكويتي  التمويل  بيت  أن  يذكر 
 2013 العام  مطلع  في  قام  البحرين 

الموقع  وتطوير  تصميم  بإعادة 
التصميم  بتقنية  للبنك  اإللكتروني 
بنك  أول  ليكون  الحديثة  المتجاوب 
تجاري ودولي يطبق أحدث تقنيات 
العرض على شاشات األجهزة النقالة 
في موقعه اإللكتروني الجديد. وتتيح 

أي  مع  التكّيف  للموقع  التقنية  هذه 
جهاز يقوم بتصفح الموقع، سواء كان 

أو  اآليفون،  )كاألندرويد،  متنقاًل  هاتفاً 
البالكبيري(، األجهزة اللوحية )كاآليباد 

الكمبيوتر  وأجهزة  التاب(  أو 
المحمولة أو المكتبية.

جــوائــز  أن  إلـــى  يــشــار 
قد   »Communicator Awards«
الجاري  العام  خالل  بها  فاز 
ومشهورة  عريقة  شركات 
بيل  مؤسسة  مثل  بالعالم 
غيتس، والت ديزني، ومزراتي.

§المنامة - عباس المغني
يتخذ  الذي  المتحد  الخليج  بنك  اشترى   [
البحرين مقراً له، حصة إضافية تبلغ 13 في المئة 
باستثمار  بمالطا،  إم  آي  إف  بنك  مال  رأس  من 

يصل إلى نحو 100 مليون دوالر.
وذكرت شركة مشاريع الكويت القابضة مالكة 
بنك الخليج المتحد، أن البنك اشترى حصة أخرى 
إم  آي  إف  بنك  مال  رأس  من  المئة  في   13 تبلغ 

بمالطا، لتصل إلى 38 في المئة.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق 
مشاريع  شركة  »تود  المالية:  لألوراق  الكويت 

شراء  تم  قد  بأنه  تفصح  أن  القابضة  الكويت 
بنسبة  بمالطا  إم  آي  إف  بنك  في  أخرى  حصة 
بنك  قبل  من  البنك  مال  رأس  من  المئة  في   13
الخليج المتحد وهو شركة تابعة إلى المجموعة، 
المشاريع  مجموعة  ملكية  نسبة  ستكون  وعليه 
كشركة  وسيعامل  المئة،  في   38 هي  البنك  في 

زميلة للمجموعة ابتداء من تاريخ االستحواذ«.
مايو/   30 في  ذكر  المتحد  الخليج  بنك  وكان 
حصته  لرفع  موافقة  على  حصل  أنه   ،2013 أيار 
باستثمار  إم  آي  إف  بنك  في  المئة  في   43.7 إلى 
يصل إلى 125 مليون دوالر؛ إال أن إعالن الشركة 
الكويت  بورصة  في  المتحد  الخليج  لبنك  المالكة 

أكدت يوم أمس أن البنك رفع حصته إلى 38 في 
المئة.

يذكر، أن بنك الخليج المتحد مدرج في بورصة 
آخر  وبلغ  االستثماري،  القطاع  ضمن  البحرين 
سعر لسهمه نحو 206 فلوس. وهو مملوك بنسبة 
85.47 في المئة لشركة مشاريع الكويت القابضة، 
وبنسبة 9.04 في المئة لشركة الكويتية المتحدة 
لالستشارات. وحقق البنك أرباحاً في الربع األول 

من العام 2013 تبلغ نحو 6.5 ماليين دوالر.
وكان بنك الخليج المتحد أعلن بنهاية شهر مايو 
لالستثمار  منافع  شركة  أسهم  على  االستحواذ 

بموجب متطلبات عرض االستحواذ اإللزامي.

 »ميديا وييز« تطّور المواقع
 اإلعالنية لـ »المعارض«

§السنابس - هيئة المعارض والمؤتمرات
للمعارض  البحرين  هيئة  وقعت   [
وييز  ميديا  شركة  مع  عقداً  والمؤتمرات 
من  أعلنتها  التي  بالمناقصة  فوزها  بعد 
من  العديد  فيها  شارك  عامة  مناقصة  خالل 
الشركات العاملة في مجال الدعاية واإلعالن 
وذلك من أجل تطوير الدعاية واإلعالن بمركز 

البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. 
الفائزة  الشركة  مع  العقد  توقيع  تم  وقد 
اإلعالنية  المواقع  تطوير  أعمال  في  لتبدأ 
الفنية  للمواصفات  وفقاً  والدعائية، 
الهيئة  خطة  ضمن  والمعتمدة  واللوجستية 

كافة  والدعائية  اإلعالنية  مواقعها  لتطوير 
وأجود  أفضل  تحقيق  أجل  من  المركز  في 
والمنظمين  لزبائنها  اإلعالنية  الخدمات 
ما يساعد  والدوليين؛  واإلقليميين  المحليين 
للفعاليات  الــزوار  جذب  على  الحفاظ  في 
واإلقليمية  المحلية  المتنوعة  والمعارض 
والدولية التي تقام في مركز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات بشكل مستمر. حضر 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  االتفاق  حفل توقيع 
حسن  والمؤتمرات،  للمعارض  البحرين 
ميديا  لشركة  التنفيذي  والرئيس  محمد، 

وييز نضال برقاوي.

§المنامة - مصرف البحرين المركزي
] أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم 146 من صكوك السلم 

الحكومية الشهرية التي يصدرها »المصرف« نيابة عن حكومة مملكة البحرين. 
وتبلغ قيمة اإلصدار 18 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 26 يونيو/ 

حزيران 2013 وتنتهي في 25 سبتمبر/ أيلول 2013. 
ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 0,72 في المئة، مقارنة مع اإلصدار السابق والذي كان 

بعائد 0,72 في المئة، علماً بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 150 في المئة.

حسن محمد )منتصف الصورة( بعد توقيع العقد
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25 يونيو 2013 الموافق 16 شعبان 1434هـ العدد 3944 الثلثاء 

األردن يتوقع نمو السياحة الخليجية
مع استمرار االضطرابات بالمنطقة

§عّمان - رويترز
السياحة  تنشيط  لهيئة  العام  المدير  قال   [
األردنية عبدالرزاق عربيات أمس )اإلثنين( إن من 
القادمين  الخليجيين  السياح  أعداد  نمو  المتوقع 
إلى المملكة في النصف األول من العام مع استمرار 

االضطرابات السياسية في الدول المجاورة. 
أعداد  إن  »رويترز«  لـ  بالهاتف  عربيات  وقال 
في  ألفاً   336 نحو  ستبلغ  الخليجيين  السياح 
في  األول معظمهم سعوديون وبزيادة 3  النصف 

المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت 
بيانات لوزارة السياحة األردنية أن أعداد السياح 
 2 األولى  الخمسة  األشهر  في  ارتفعت  الخليجيين 
السعوديين  ألف سائح نسبة  إلى 274  المئة  في 
منهم 84 في المئة . وعن توقعات النصف الثاني 
األول  النصف  إن مؤشرات  قال عربيات  العام  من 
مبشرة وإن »األوضاع األمنية في الدول المجاورة 
من  ستزيد  تركيا  في  السياسي  التوتر  وآخرها 
المملكة«.   إلى  العربية  السياحة  قدوم  فرص 

وأوضح أن السياحة الخليجية يغلب عليها طابع 
المرتفع  باإلنفاق  تتميز  التي  العائلية  السياحة 
في المراكز التجارية والمطاعم والفنادق. وأضاف 
نحو  يبلغ  الخليجي  السائح  إنفاق  متوسط  أن 
ويسهم  يومياً.   للفرد  دوالراً(   113( ديناراً   80
الناتج  من  المئة  في   13 بنسبة  السياحة  قطاع 
المحلي اإلجمالي لألردن ويعد إلى جانب تحويالت 
التي  الصعبة  للعملة  رئيسياً  مصدراً  المغتربين 

تعتمد عليها البالد في دعم ميزان المدفوعات.

برنت يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
في ظل مخاوف من النمو في الصين وصعود الدوالر

§لندن - رويترز
العالمي  القياس  خام  تراجع   [
أدنى  من  مقترباً  برنت  مزيج 
بعدما  أسابيع  ثالثة  في  مستوياته 
للبرميل  دوالر   100 دون  هبط 
الدوالر  صعود  مع  )اإلثنين(  أمس 
أن  من  المستثمرين  لدى  ومخاوف 
تباطؤ  إلى  اإلقــراض  تقييد  يؤدي 
مستهلك  أكبر  الصين  في  النمو 

للطاقة في العالم. 

في   5 نحو  برنت  خــام  وهبط 
المئة األسبوع الماضي مسجاًل أكبر 
انخفاض أسبوعي منذ أوائل أبريل/ 
مجلس  رئيس  طرح  بعدما  نيسان 
االحتياطي االتحادي األميركي )البنك 
استراتيجية  برنانكي،  بن  المركزي( 
أضعف  ما  النقدي  التحفيز  لتقليص 

الطلب على السلع األولية عامة. 
من  شيريشيال،  دومينيك  وقال 
إعالن  »غّير  الطاقة:  إدارة  معهد 
األميركي  االتــحــادي  االحتياطي 

األصول  أسواق  تجاه  المعنويات 
مخاطر،  على  المنطوية  العالمية 
من  القلق  المخاوف  مقدمة  في  يأتي 
احتمال تغيير السياسات النقدية في 
أسوأ  إلى  إضافة  المتقدمة،  الدول 
الصين خالل  مالية في  أزمة سيولة 
ما  وهو  الماضية،  سنوات  العشر 
على  الطلب  نمو  إزاء  شكوكاً  أثار 
خام  وتراجع  الصين«.   في  النفط 
دوالر   100.74 إلى  سنتاً   17 برنت 
 1159 الساعة  بحلول  للبرميل 

هبط  بعدما  جرينتش  بتوقيت 
أضعف  مسجاًل  دوالراً،   99.82 إلى 
يونيو/  من  الثالث  منذ  له  مستوى 
األميركي  الخام  وانخفض  حزيران.  
 92.60 إلى  سنتات  تسعة  الخفيف 
صعود  وأضــر  للبرميل.  دوالراً 
المقومة  األولية  بالسلع  الــدوالر 
بينها  ومــن  األميركية،  بالعملة 
أكثر  يجعلها  ألنه  والذهب،  النحاس 
تكلفة للمشترين من حائزي العمالت 

األخرى.

»أو.إم.في« توقع اتفاق 
تنقيب مع »أدنوك«

§فيينا - رويترز
النمساوية  والغاز  النفط  مجموعة  قالت   [
حزيران  يونيو/   24( االثنين  أمس  »أو.ام.في« 
أبوظبي  بترول  إنها وقعت مع شركة   ،)2013
المشترك  للتنقيب  اتفاقاً  )أدنــوك(  الوطنية 
بمنطقة برية في شرق أبوظبي.  وقال الرئيس 
بيان  في  رويس  جرهارد  للشركة  التنفيذي 
سنوات:  أربع  مدته  البالغة  االتفاق  إعالن 
في  قدماً  ــي(  )أو.ام.ف تمضي  الخطوة  »بهذه 
في  واإلنتاج  التنقيب  بأنشطة  موقعها  تعزيز 

الشرق األوسط«.

»غولدمان ساكس«
يخفض توقعاته لسعر الذهب

§نيويورك - رويترز
ساكس«  »غولدمان  خفض   [
الذي  الذهب  لسعر  توقعاته 
األسبوع  المئة  في  سبعة  تراجع 
انخفاض  إلى  استناداً  الماضي 
في  األميركية  الفائدة  أسعار 
االحتياطي  مجلس  يستعد  حين 
المركزي  )البنك  ــادي  ــح االت
برنامجه  لتقليص  األميركي( 

لتحفيز االقتصاد. 

ساكس«  »غولدمان  وخفض 
التوقعات لسعر الذهب في نهاية 
دوالر   1300 إلى  الجاري  العام 
 1435 من  )األونصة(  لألوقية 
العام  نهاية  في  ولسعره  دوالراً 
المقبل )2014( إلى 1050 دوالراً 
بنك  وقــال  دوالراً.    1270 من 
»مازلنا  مذكرة:  في  االستثمار 
نتوقع أن تظل مشتريات البنوك 
المركزية غير كافية لتعويض أثر 
تراجع األسعار«.  وتابع »نتوقع 

مع  األسعار  هبوط  يتزامن  أن 
التي  الحلي  على  الطلب  نمو 
وال  باألسعار  تتأثر  أنها  نعتقد 
تحسناً  البنك  ويتوقع  تحددها«. 
في النشاط االقتصادي األميركي 
الجاري  العام  في وقت الحق من 
يقود  ما  وهو  المقبل،  العام  وفي 
على  الذهب  أسعار  النخفاض 
وانخفض  المتوسط.  المدى 
مطلع  منذ  المئة  في   24 الذهب 

العام الجاري.

تقديرات بتضاعف حجم التجارة البينية
في منطقة »مينا« بحلول 2020

§هونغ كونغ - إتش إس بي سي
التجارة  حجم  يتضاعف  أن  المتوّقع  »من   [
البينّية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
يبلغ  أن  المقّدر  من  إذ  العقد؛  هذا  نهاية  مع حلول 
نائب  بحسب  أميركي«؛  دوالر  مليار   300 حجمها 
لبنك  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 
سايمون  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق   HSBC

كوبر.  
مؤتمر  في  مشاركته  ضمن  كوبر  حديث  وجاء 
األوسط  للشرق   HSBC Regional Exchange

قال:  إذ  أقيم هذا األسبوع؛  إفريقيا، والذي  وشمال 
المتمثلة  الفرصة  هذه  على  االعتماد  خالل  »من 
الشرق  منطقة  لدول  يمكن  فإنه  التجاري،  بالنمو 
قطاعات  تنمية  تسريع  إفريقيا  وشمال  األوسط 
أخرى متنّوعة غير قطاعات النفط والغاز، وكذلك 
نجاحات  لتحقيق  المطلوبة  الخدمات  تطوير 

اقتصادية مستدامة على المدى البعيد«.
العالمية  والدراسات  البحوث  قسم  وبحسب 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  فإّن   ،HSBC لدى 
خالل  النفط  قطاع  في  األرباح  من  مزيداً  ستحقق 
األعوام 2011 - 2014 مقارنًة بمجموع ما حققته 
ففي  الماضية.  عشرة  الخمسة  السنوات  خالل 
من  المنطقة  إنتاج  قيمة  قّدرت  فقط،   2013 العام 
قبل  عليه  كانت  عّما  أضعاف  بنحو خمسة  النفط 

عقد واحد فقط. 
وعلى رغم مّما توفره صادرات النفط للمنطقة 
من عائدات ومزايا على المدى القريب والمتوّسط، 
للنمّو  بديلة  مصادر  عن  البحث  من  البد  فإّنه 
توازناً  أكثر  اقتصادات  تحقيق  بهدف  والعمالة، 

واستدامة وتنافسية.
المصرفية  للخدمات  اإلقليمي  الرئيس  وقال 
األوسط  الشرق  لمنطقة   HSBC لبنك  التجارية 
وشمال إفريقيا، تيم ريد: » لقد سبق وأن شاهدنا 
- ودعمنا ذلك بقوة - إعادة التركيز على أولويات 
ازدهار  تدعم  بيئة  خلق  بهدف  العاّم  اإلنفاق 
خارج  الخاص  القطاع  يقودها  التي  االقتصادات 

المرحلة  تقود  بحيث  والغاز،  النفط  قطاعي  إطار 
فعلى  المنطقة.  في  والتطّور  التنمية  من  المقبلة 
على  المقّرر  اإلنفاق  حجم  ُيقدِّر  المثال،  سبيل 
مشاريع البنى التحتية في منطقة الشرق األوسط 
ما  أي  العام 2020؛  قبل حلول  ما  إفريقيا  وشمال 
يعادل 4.3 تريليونات دوالر تقريباَ. وهذا ال يلغي 
من  متزايدة  مستويات  تحقيق  وإمكانية  ضرورة 
النمّو والتوّسع في مجال التجارة البينّية؛ إذ تلعب 
أن  على  المنطقة  مساعدة  في  مهماً  دوراً  األخيرة 

تصبح ذات تنافسية عالمية فعلية«.
ترى  التحدي،  هذا  مواجهة  في  وللمساعدة 
المنطقة  على  ينبغي  بأنه   HSBC مجموعة 
المستقبلية  الرئيسية  الصناعات  ودعم  تطوير 
والغاز،  النفط  تصدير  بقطاعات  المرتبطة  غير 
ومساعدة هذه الصناعات على تثبيت أقدامها في 

منطقتها األصلية ومن ثم المنافسة عالمياً. 
النمّو  من  النمط  هذا  شهدنا  وأن  سبق  ولقد 
على مدى التاريخ في مناطق مختلفة حول العالم؛ 
أعمالها  بتأسيس  البريطانية  الشركات  قامت  إذ 
قبل أن تبدأ بتصدير  التجارية في أوروبا عموماً 
الشركات  رّكزت  ولطالما  الصين؛  إلى  منتجاتها 

قبل  ماليزيا  إلى  منتجاتها  بيع  على  اإلندونيسية 
أن تصل إلى أسواق لندن؛ واألمر نفسه بالنسبة 
للشركات األميركية التي كانت تبيع منتجاتها إلى 

كندا قبل أن تتحّول نحو المكسيك.
الشرق  منطقة  »تعتبر  بالقول:  ريد  وأضاف 
لمختلف  مشجعة  سوقاً  إفريقيا  وشمال  األوسط 
وتشهد  العالم،  أنحاء  جميع  من  األعمال  قطاعات 
قدوم  استمرار  مع  متزايداً  اشتداداً  فيها  المنافسة 
ويفوق  إليها.  المختلفة  الجنسيات  من  المزيد 
سّكان  عدد  المنطقة  هذه  في  السّكان  مجموع 
الواليات المّتحدة األميركية، في حين تفوق نسبة 
في  مثيالتها  عاماً   25 سن  دون  هم  ممن  السّكان 
حول  األسرع  النمّو  ذات  األخرى  المناطق  من  أّي 
فرصًة  بمفردهما  العامالن  هذان  ويمّثل  العالم. 
المختلفة  القطاعات  من  األعمال  لشركات  مشّجعة 

كافة. 
للنمّو  إيجابية  آفاق  هناك  أن  فيها  الشك  ومما 
جّيدة  فرصة  هناك  بأّن  نرى  ونحن  االقتصادي، 
إلى  لالرتقاء  المنطقة  في  األعمال  شركات  أمام 
إقليمية  كمؤسسات  للنمّو  المطلوب  المستوى 

رئيسية رائدة في مجال التصدير«.

المتحدثون على المنّصة الرئيسية للمؤتمر 

فخرو يشيد بدور القطاع الخاص
في االرتقاء باالقتصاد الوطني

§المنامة - وزارة الصناعة والتجارة
حسن  والتجارة  الصناعة  وزير  أشاد   [
أمس  مكتبه  في  استقباله  أثناء  فخرو، 
االثنين )24 يونيو/ حزيران 2013(، صاحب 
األساسي  بالدور  العالي؛  عبدالعلي  األعمال 
البحريني  الخاص  القطاع  يلعبه  الــذي 
والتي  بها  يقوم  التي  الالفتة  والمبادرات 
لتوّجهات  المرصودة  األهداف  في  تصّب 
من  المرجّوة  األهداف  وتحقيق  الحكومة 
منها  وخاصة  االقتصادية  اإلستراتيجيات 
العام  حتى  االقتصادية  البحرين  رؤية 

.2030
والــوزارة  الحكومة  دعم  الوزير  وأكد 
اإليجابية  والمبادرات  الهادفة  للخطوات 
والهادفة  األعمال  وأصحاب  للمستثمرين 
االقتصادي  القطاع  تنشيط  إلى  باألساس 
المضافة  القيمة  ذات  المشاريع  واستحداث 
إلى  مشيراً  الوطني،  االقتصاد  على  العالية 
اإلستراتيجيات والرؤى المعتمدة في مملكة 

االقتصادي  القطاع  تضع  والتي  البحرين 
في قمة أولوياتها وتعمل بالسبل كافة على 
الذي يصب في  بالشكل  الرؤى  تحقيق هذه 

نهايته في صالح الوطن والمواطنين.

... ويستقبل صاحب األعمال
عادل الدوسري 

حسن  والتجارة  الصناعة  وزير  استقبل 
صاحب  )االثنين(  أمس  مكتبه  في  فخرو 
اللقاء  خالل  وتم  الدوسري.  عادل  األعمال 
استعراض العديد من القضايا والموضوعات 
وتطورات  االقتصادي،  بالشأن  الصلة  ذات 
البحرين، مشيراً  مملكة  في  التجاري  القطاع 
تحريك  في  القطاع  هذا  أهمية  إلى  الوزير 
التجارية  الحركة  وتنشيط  االقتصاد  عجلة 
هذا  ودور  أهمية  الوزير  أكد  كما  البالد.  في 
القطاع في تعزيز النمو االقتصادي وتشجيع 

االستثمارات وتوطينها في المملكة.

وزير الصناعة مستقباًل عبدالعلي العالي

»بابكو« تشارك بالرعاية الذهبية في منتدى 
البحرين الدولي للحكومة اإللكترونية 2013

§سترة - بابكو
نفط  شركة  تشارك   [
بالرعاية  )بابكو(  البحرين 
منتدى  ــي  ف الــذهــبــيــة 
للحكومة  الدولي  البحرين 
في  يقام  والذي  اإللكترونية 
إلى   24 من  الحالية  الفترة 
 2013 حزيران  يونيو/   27
الدولية  البحرين  حلبة  في 
عاهل  من  سامية  برعاية 
بن  حمد  الملك  جاللة  البالد 
ويقام  خليفة.   آل  عيسى 
»خلق  شعار  تحت  المؤتمر 
للجميع«،  أفضل  مستقبل 
استعراض  ــى  إل ويهدف 
الحديثة  التطوير  مفاهيم 
المعلومات  نقل  يخص  فيما 
وإتاحة  االتصال  وتقنيات 
المجال للخبراء والمختصين 
واألفــكــار  اآلراء  لتبادل 
هذا  في  الرائدة  والتجارب 
بشكل  يسهم  بما  المضمار، 
التقنيات  تطوير  في  فعال 
بالقطاعات  اإللكترونية 
البحرين،  العديدة في مملكة 
أحدث  مواكبة  عن  فضاًل 
في  العالمية  التوجهات 

حفل  وخالل  المجال.   هذا 
الذي  الرسمي  االفتتاح 
)اإلثنين(  اليوم  صباح  أقيم 
الــوزراء  رئيس  نائب  قام 
آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 
تذكاري  درع  بتقديم  خليفة 
إدارة  مجلس  رئيس  إلى 
الرئيس  »بابكو«  شركة 
عادل  بالوكالة  التنفيذي 
أن  إلى  المؤيد.  يشار  خليل 
المعرض  في  تشارك  بابكو 
بجناح  للمنتدى  المصاحب 
على  الضوء  يسلط  متميز 
في  الشركة  مبادرات  أهم 

اإللكترونية  الحكومة  مجال 
هذا  في  المتعلقة  وبرامجها 
المجال. كما أن هذه الفعالية 
المفكرين  أبــرز  تستقطب 
على مستوى العالم وتطرح 
والتطبيقات  الحلول  أحدث 
الحكومة  في مجال  المطورة 
اإللكترونية.  وأعرب المؤيد 
»بابكو«  شركة  اعتزاز  عن 
بتقديم الرعاية الذهبية لهذا 
المنتدى، بما يعكس مكانتها 
كمساهم رئيسي في مؤازرة 
جهود التنمية المستدامة في 

ربوع مملكة البحرين.

عادل المؤيد يتسلم درعًا تذكاريًا

»البحرين للتنمية« يحصل على جائزة أفضل بنك تنموي
§المنامة - بنك البحرين للتنمية

على  للتنمية  البحرين  بنك  حصل   [
الشرق  في  تنموي«  بنك  »أفضل  جائزة 
 Banker بجائزة  تعرف  ما  وهي  األوسط، 
التي   Middle East Industry Awards 2013
آيفاينانشال«  بي  بمنحها شركة »سي  تقوم 
)CPI Financial(؛ إذ تم ذلك خالل الحفل الذي 
حزيران  يونيو/   19( األربعاء  يوم  عقد 
أبراج اإلمارات جميرا - دبي،  2013( بفندق 
مصرفية.  شخصية   450 من  أكثر  حضره 
بنك  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
»فيما  العوجان:  نضال  للتنمية،  البحرين 
التميز  إحداث  في  الكامنة  األسباب  يخص 
المؤسسات  بأن  خفياً  يُعْد  لم  والنجاح 
تشكل  أصبحت  قد  والمتوسطة  الصغيرة 
االقتصادية  التنمية  وبرامج  آليات  إحدى 
واالجتماعية في شتى أنحاء العالم، حيثبات 
لها دوٌر مباشر في التركيبة الخاصة بتنويع 
مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي، مع ما 
يصاحبه ذلك من خلق لفرص العمل وزيادة 

مختلف  في  المضافة  القيمة  ذات  المشاريع 
بنك  مجموعة  قامت  فقد  هنا  ومن  القطاعات، 
ريادة  بيئة  نظام  بتطوير  للتنمية  البحرين 
البرامج  من  شبكة  بناء  خالل  من  األعمال 
مجال  في  سواء  المتخصصة  والخدمات 
تعزيز  مع  المالية،  غير  أو  المالية  الخدمات 
هذا النموذج بشراكاٍت ومبادراٍت متخصصة 
مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية؛ األمر 
الذي مكن المجموعة من تقديم نموذجاً فريداً 
البحريني  النموذج  بمّسمى  عالمياً  عرف 
تحقيق  في  بالفعل  ذلك  أسهم  وقد  العربي، 
أفضل النتائج وتحسين المخرجات واآلليات 
تطويرها  على  المجموعة  تعمل  التي 
بحيث  ونوعاً  باستمرار وزيادة كفاءتها كماً 
تغطي أكبر عدد ممكن من قطاع المؤسسات 
البحرين،  مملكة  في  والمتوسطة  الصغيرة 
لتحفيز  المناسبة  األرضية  توفر  أنها  كما 
انعكاساتها  وتعزيز  األعمال  تأسيس  ثقافة 
اإليجابية على االقتصاد الوطني بما ينسجم 

مع رؤية البحرين االقتصادية 2030«.
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 في الهند الفساد يلتهم نصف 
طعام ربع جياع العالم

موجة  الهند  في  األخيرة  اآلونة  في  تكثفت   [
لتنفيذ  الفعلية  اإلمكانات  بشأن  القوية  الشكوك 
الغذاء  توفير  إلى  يهدف  جديد  قانون  مشروع 
خالل  من  شخص  ماليين   810 لمجموع  المدعوم 
بفساده  والمعروف  الدولة  إلى  التابع  التوزيع  نظام 
واسع النطاق؛ إذ يضارب التجار بأكثر من 50 في 

الموزعة. المئة من األغذية 
مشروع  لمناقشة  الهندي  البرلمان  يتأهب  واآلن 
تعقد  جلسة  في  الغذائي  لألمن  الوطني  القانون 
أنهم  المعارضة  نواب  وذكر  الغاية،  لهذه  خّصيصا 
انتقادات  وّجهوا  لكنهم  اعتماده.  مسار  يعيقوا  لن 
دوالر  مليار   23 بنحو  وتقدر   - كلفته  بشأن  حاّدة 
سنويًا - التي تهدف، من وجهة نظرها، إلى تحقيق 
التقّدمي  التحالف  »المؤتمر  حزب  قيادة  مساعي 
المتحد« لكسب شعبية رخيصة في عام االنتخابات. 
في هذا الشأن، أفادت تقارير حكومية أن 50 في 
خالل  من  الموزعة  الحبوب  من  األقل،  على  المئة، 
نظام التوزيع العام - المكّون أساسًا من شبكة من 
إما  التجار  يحشره  عادل«–  »سعر  محل  ألف   50
وبأرباح  المفتوحة  السوق  في  نفسها  الحبوب  لبيع 

عالية؛ أو لتصديرها إلى الخارج. 
الحبوب  يبيعون  تّجار  على  القبض  إلقاء  وتم 
بالتواطؤ  الحكوميين،  المشتريات  لوكالء  المدعومة 
التي  األغذية  مؤسسة  في  الفاسدين  المسئولين  مع 

الهند.  الدولة في  تديرها 
هذا، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تصحيح 
طن  مليون   50 نحو  توزيع  خالل  من  الوضع  هذا 
يعيشون  شخص  مليون   360 على  الحبوب  من 
المئة من  الفقر، وبما يعادل نحو 10 في  تحت خط 

األسعار السائدة في األسواق. 
أن  إلى  يشار  الهند،  في  الغذائي  الوضع  وعن 
الخامسة  سن  دون  األطفال  من  المئة  في   43.5
العمالق  هذا  يضع  ما  ال��وزن؛  نقص  من  يعانون 
اآلسيوي في المركز 65 على قائمة 79 دولة شملها 
الدولي  »المعهد  إعداد  من  العالمي«  الجوع  »فهرس 

الغذاء« ومقره واشنطن.  لبحوث سياسات 
من  المئة  في   32.7 يعيش  الدولي،  للبنك  ووفقًا 
أي  الدولي؛  الفقر  خط  تحت  الهند  في  المواطنين 
بينما يعيش 68.7  اليوم،  بأقل من 1.25 دوالر في 
دوالرين  من  أقل  على  البالد  سّكان  من  المئة  في 

اليوم.  في 
»خط  تضع  الهندية  التخطيط«  »لجنة  أن  يذكر 
المستوى  من  بكثير  أدن��ى  مستوى  في  الفقر« 
)نحو خمسة  28.65 روبية  بمجرد  فتقّدره  الدولي، 
اليومي  لالستهالك  كمعّدل  ال��دوالر(  من  سنتات 
سنتات(  )أربعة  روبية  و22.42  المدن،  في  للفرد 

الريفية.  المناطق  في 

رانجيت ديفراج

وكالة إنتر بريس سيرفس

الذهب يتراجع بفعل صعود الدوالر

أوليوكاييف وزيرًا لالقتصاد الروسي
§موسكو - د ب أ

 24( االثنين  أمس  للكرملين  الصحافي  المكتب  أعلن   [
يونيو/ حزيران 2013(، أنه اختير النائب األول لرئيس البنك 

المركزي الروسي ألكسي أوليوكاييف وزيراً لالقتصاد.
أندري  الحالي  االقتصاد  وزير  إن  الصحافي  المكتب  وقال 

اختير  بقليل،  عام  المنصب ألكثر من  الذي شغل  بيلوسوف 
مساعداً للرئيس الروسي فالديمير بوتين.

سيتولى  الروسية،  نوفوستي  ريا  أنباء  لوكالة  ووفقاً 
إيلفيرا  قبل  من  شغلته  الذي  المنصب  مهام  بيلوسوف 

نابيولينا التي تولت رئاسة البنك المركزي أمس.

§سنغافورة - رويترز
في  واحد  من  أكثر  الذهب  تراجع   [
المئة أمس االثنين )24 يونيو/ حزيران 
المئة  في  سبعة  خسر  أن  بعد   ،)2013
بارتفاع  متأثراً  الماضي  األسبوع 
انتهاء  قرب  من  مخاوف  وسط  الدوالر 
االحتياطي  لمجلس  التحفيز  برنامج 

االتحادي )البنك المركزي األميركي(. 

)بتوقيت   0648 الساعة  وبحلول 
غرينتش(، هبط السعر الفوري للذهب 
دوالراً  المئة مسجاًل 1280.55  في   1.3

لألوقية )األونصة(. 
وكان المعدن سجل األسبوع الماضي 
أسوأ أداء أسبوعي منذ سبتمبر/ أيلول 
في  مستوى  أدنى  من  ليقترب   2011
 1268.89 عند  سنوات  ثالث  نحو 

دوالراً. 

األميركية  الذهب  عقود  وانخفضت 
المئة  في  واحداً  آب  أغسطس/  تسليم 
إلى 1279.70 دوالراً لألوقية. وتراجعت 
في   2.6 الفورية  المعامالت  في  الفضة 

المئة إلى 19.56 دوالراً لألوقية. 
ونزل البالتين 1.9 في المئة ليسجل 
هبط  حين  في  دوالراً   1349.75
 662.47 إلى  المئة  في   1.6 البالديوم 

دوالراً لألوقية.

 »ديلويت«: 20 مليار دوالر سوق 
التأمين التكافلي بحلول العام 2017

االستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش...

أدنى مستوى لمخصصات االستثمار في أسهم األسواق الصاعدة منذ 2008

§المنامة - ديلويت
حجم  أّن  إلى  التقديرات  أحدث  تشير   [
 20 إلى  يصل  قد  التكافلي  التأمين  سوق 

مليار دوالر بحلول العام 2017. 
ديلويت  مركز  استضافة  أثناء  ذلك  جاء 
الشرق  في  اإلسالمّية  التمويل  الستشارات 
األوسط، حلقة نقاش خاصة ضمت عدداً من 
اإلسالمي  والتمويل  الصيرفة  خبراء   كبار 
من  بدعم  والعالم،  األوســط  الشرق  من 
البحرين  في  االقتصادية  التنمية  مجلس 
في   2013 حزيران  يونيو/   12 في  وذلك 

العاصمة )المنامة(.
وقد انضّم إلى خبراء »ديلويت« في النقاش 
عدد من ممثلي الهيئات التشريعية الوطنية 
المصارف  في  التنفيذيين  والمسئولين 
اإلسالمية والمؤسسات  المتخصصة،  بهدف 
مناقشة التحّديات التنظيمية والعملية التي 

العالمي  اإلسالمي  التكافل  سوق  يواجهها 
لتحديد  والتوصيات  التوجيهات  وتقديم 
مع  للتعامل  المحتملة  العمل  استراتيجيات 

هذه التحديات في الشرق األوسط. 
تقرير  صدور  مع  تزامناً  اللقاء  وعقد 
ديلويت الجديد تحت عنوان »سوق التأمين 
نحو  طريق  خطة   - العالمي  التكافلي 
دراسة  يتناول  والذي  الكبرى«،  األسواق 
والعملية  التنظيمية  للتحديات  دقيقة 
التأمين  سوق  على  ستؤثر  التي  الناشئة 
استراتيجيات  يقّيم  أّنه  كما  التكافلي، 
والتطورات  وهيكلياتها  المختلفة  الشركات 
توجهات  الى  باإلضافة  السوق  في  المهمة 
تسليط  تّم  وقد  المنطقة.  وفي  عالمياً  نموه 
الخليجي  التعاون  الضوء على دول مجلس 
في التقرير، والتي تساهم بأكثر من 62 في 
التكافلي  التأمين  حجم  أجمالي  من  المئة 
على الصعيد العالمي، وعلى رأسها المملكة 

أعلى  التي حافظت على  السعودية  العربية 
 17 مقداره  ارتفاعاً إضافياً  إذ حققت  نسبة؛ 
في المئة لتصل إلى 5.7 مليارات دوالر في 
آخر  أفادت  ما  بحسب   2010 العام  خالل 

البيانات.   
عشرة  تحديد  تّم  فقد  التقرير،  وبحسب 
ملحوظ  بشكل  تؤّثر  قد  أساسية  تحديات 
على مستقبل قطاع التأمين التكافلي وقد تّم 
تصنيفها ضمن 5 موضوعات رئيسة وهي: 
يخلص  التنظيمي:  واالمتثال  الحوكمة   -
المواظبة   إلى  الحاجة   موضحاً  التقرير 
التنظيمية،  العمل  إطارات  تطبيق  على  
لتحقيق النمو المطلوب والهيكلة الصحيحة 

للشركات. 
الداخلية:  الرقابة  المخاطر ونظم  إدارة   -
إدارة  مبدأ  على  القائم  العمل  مفهوم  اتخاذ 
المخاطر كأولوية قصوى مرتبطة بسياسة 
التأمين  لشركات  االستراتيجي  التخطيط 

التكافلي. 
العمليات:  وتنسيق  إدارة  في  التمّيز   -
نماذج  وجــود  إلى  الحاجة  تبرز  وهنا 
األسواق  لولوج  العمليات،  إلدارة  جديدة 
أوســع،  بشكل  الجديدة  المتخصصة 
التكنولوجية  التطورات  استغالل  عبر 
أفضل  فاعلية  لتحقيق  منها  واالستفادة 

للكلفة ولإلنتاجية. 
وذلك  اإلنتاج:  واستراتيجية  حوكمة   -
وطرق  اإلنتاج  إدارة  أساليب  تحسين  عبر 
تطويره، والتركيز على األسواق المستهدفة 

وعلى عمليتي المبيع والتوزيع. 
المختصة  البشرية  العناصر  توفير   -
القيادة(:  ومهارات  التقنية  القدرات  )تطوير 
البشري  للعنصر  التطوير  على  التركيز 
برامج  وتطوير  التخصص  عبر  للشركات 
التدريب  على  التركيز  ــادة  وإع القيادة 

بحسب الكفاءة.

§الوسط - المحرر االقتصادي
] ذكر االستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش 
حزيران  يونيو/  لشهر  االستثمار  صناديق  مديري  آلراء 
منطقة  أسهم  إلى  يعودون  أخذوا  المستثمرين  أن   ،2013
األسواق  أسهم  من  انسحابهم  بدء  مع  بالتزامن  اليورو 

الصاعدة واألسهم اليابانية.
الماضي؛ على  الشهر  المستثمرين خالل  ثقة  ازدادت  وقد 
رغم عدم استقرار األسواق وهبوط أسعار األسهم العالمية 
المئة خالل فترة االستبيان. وأعرب 56 في  بنسبة 2.5 في 
آرائهم  استبيان  تم  الذين  العالميين  المستثمرين  من  المئة 
العام  خالل  سيتحسن  العالمي  االقتصاد  بأن  اعتقادهم  عن 
المقبل )2014(، بارتفاع عن 48 في المئة أعربوا عن االعتقاد 

نفسه الشهر الماضي )مايو/ أيار(. 
وارتفعت مخصصات المستثمرين لالستثمار في األسهم؛ 
إذ أكد 48 في المئة من مسئولي تخصيص االستثمارات أنهم 
حوا كفة األسهم في محافظهم االستثمارية، مقارنة مع 41  رجَّ

في المئة منهم في الشهر الماضي.
منطقة  أسهم  في  االستثمار  مخصصات  ارتفعت  وبينما 

االستثمار  مخصصات  تراجعت  األميركية،  واألسهم  اليورو 
منذ  مستوياتها  أدنى  إلى  الصاعدة  األسواق  أسهم  في 

ديسمبر/ كانون األول 2008. 
واعترف 9 في المئة من مسئولي تخصيص االستثمارات 
محافظهم  في  الصاعدة  األسواق  أسهم  حصة  بانخفاض 
االستثمارية عن حصة أسهم األسواق األخرى، في أول قراءة 
سلبية من نوعها منذ العام 2009، مقارنة مع رجحان كفتها 
بنسبة 3 في المئة خالل الشهر الماضي. وأكد المستثمرون 
أن احتمال تعّرض االقتصاد الصيني إلى هبوط قاس يشكل 
أكبر  قلق  ومصدر  اليوم  العالم  يواجها  التي  المخاطر  أكبر 

من الذي تشكله الديون السيادية أو المصرفية األوروبية. 
أن  اإلقليمية  الصناديق  مديري  من  المئة  في   31 وذكر 
المقبلة،   12 الـ  الشهور  خالل  سيضعف  الصيني  االقتصاد 
نفسهالشهر  االعتقاد  عن  أعربوا  المئة  في   8 مع  مقارنة 
العالميين  المستثمرين  من  المئة  في   25 وأشار  الماضي. 
هي  الصاعدة  األسواق  أن  إلى  االستبيان  في  المشاركين 
المنطقة التي يريدون تقليص حيازاتهم من أسهمها أكثر من 
أدنى  في  المقبلة،   12 الـ  الشهور  المناطق خالل  من  غيرها 

قراءة من نوعها على اإلطالق. 
شركات  أسهم  في  االستثمار  مخصصات  انخفضت  كما 
المئة  في   32 أكد  إذ  قياسي؛  مستوى  إلى  األساسية  السلع 
األسهم  تلك  حصة  أن  االستثمارات  تخصيص  مسئولي  من 

في محافظهم االستثمارية أقل من غيرها من أنواع األسهم.
كبير  قال  التطورات،  هذه  على  تعليقه  سياق  وفي 
بنك  شركة  في  العالمية  لألسهم  االستراتيجيين  المحللين 
أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية، مايكل هارتنِت: 
مدخل  أكبر  بالصين  المرتبطة  االستثمارية  األصول  »تمثل 
ويشير  اليوم.  أسواق  التجاه  معاكس  اتجاه  في  لالستثمار 
انخفاض مخصصات االستثمار في أسهم األسواق الصاعدة 
من  التحّوط  في  األسواق  مبالغة  إلى  األساسية،  والسلع 

صدمة صينية«. 
األوروبية  األسهم  استراتيجية  محلل  قال  ناحيته،  من 
العالمية  للبحوث  لينش  ميريل  أميركا  أوف  بنك  في شركة 
جون بيلتون: »يستطيع المستثمرون أن يتطلعوا اآلن إلى 
حدوث درجة من االستقرار في االقتصاد األوروبي؛ إذ بدأت 

االستعدادات لحدوث انتعاش«.

المصدر: من تقرير صندوق النقد الدولي عن اقتصاد الشرق االوسط وآسيا الوسطى
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»بتلكو« ترعى خيمة فندق الخليج الرمضانية
قامت  للمجتمع،  دعمها  ضمن   [
األنشطة  من  عدد  برعاية  »بتلكو« 
واألماكن الرمضانية بما في ذلك خيمة 

فندق الخليج الرمضانية. 

العالقات  عــام  مدير  عبر  وقــد 
»بتلكو«،  بمجموعة  الصحافية 
»بتلكو«  سعادة  عن  الجناحي،  أحمد 
العريق  الفاخر  الفندق  مع  لتعاونها 

في  البارزة  المعالم  أحد  يعتبر  الذي 
مملكة البحرين لسنين طويلة.

شهر  »يمثل  الجناحي  وأضــاف 
خصوصية  ذا  وقتاً  المبارك  رمضان 

في  الفعاليات  مستوى  على  عالية 
البحرين، ولهذا نحاول خالله دعم عدد 
متنوع من األنشطة التي تضيف قيمة 

لزبائننا وجميع سكان البحرين«.

)من اليسار(: أحمد زينل يقدم اتفاقية الرعاية إلى زهير التيماني بحضور حسين إسماعيل

»بابكو« تنظم حفل توزيع جوائز 
مسابقة الرسم ألطفال موظفي الشركة

] أقامت شركة نفط البحرين )بابكو( يوم األربعاء )19 يونيو/ حزيران 2013( حفل توزيع 
جوائز مسابقة الرسم السنوية ألطفال موظفي الشركة للعام الثالث في نادي بابكو بالعوالي. 
وشارك في مسابقة العام ما يربو على 309 أطفال من أبناء العاملين في الشركة، حيث تم 

اختيار 50 عماًل من قبل لجنة التحكيم للفوز بجوائز المسابقة. 
وحضر حفل توزيع الجوائز رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي بالوكالة، عادل خليل 
المؤيد، ونائب الرئيس التنفيذي للتكرير والتسويق، إبراهيم طالب، وعدد من مسئولي شركة 

»بابكو«، حيث قام المهندسان عادل المؤيد وإبراهيم طالب بتسليم الجوائز إلى الفائزين. 
هذه  لتنظيم  بابكو  شركة  إلدارة  شكرهم  بالغ  عن  الفائزون  أعرب  الحفل،  ختام  وفي 
في  الواعدة  الفنية  المواهب  وتشجيع  الفن  مسيرة  دعم  في  تساهم  التي  المفيدة  الفعالية 

مملكة البحرين. 
يشار إلى أن المسابقة أقيمت في منتزه سمو األميرة سبيكة في العوالي خالل شهر مايو/ 
أهمية  حول  األساسية  الفكرة  دارت  حيث  بيئتنا«،  في  »نستثمر  شعار:  تحت  الماضي  أيار 

البيئة في حياة أفراد المجتمع.

عادل المؤيد متوسطًا أطفال موظفي الشركة بعد تسليمهم الجوائز

»الثقافي البريطاني« يطلق حملته 
الترويجية لتطبيقات المحمول المجانية

] أطلق المجلس الثقافي البريطاني حملته 
المجلس  تطبيقات  الستخدام  الترويجية 
الثقافي البريطاني التعليمية المجانية لتعلم 

اللغة اإلنجليزية. 
إلى   18 من  أيام  لثالثة  الحملة  واستمرت 
20 مايو/ أيار 2013 فاز فيها ثالثة مشاركين. 
وشارك في الحملة الترويجية 250 ولي أمر 
ممن سجلوا أبناءهم من الفئة العمرية من 7 
إلى 17 سنة في دورات اللغة اإلنجليزية في 

المجلس الثقافي البريطاني. 
من قسم مشاريع  الحملة  منظمو  قام  وقد 
للتطبيقات  عرض  بتقديم  اإلنجليزية  اللغة 
األجهزة  على  واستخدامها  تحميلها  وكيفية 
تاب  نوت  الجالكسي  مثل  المحمولة  الذكية 
بتحميل  قام  من  لكل  ويحق  بــاد.  واآلي 
الشخصية  أجهزتهم  على  التطبيقات  تلك 

المشاركة في المسابقة ودخول السحب. 
متعلمي  تشجيع  إلى  الحملة  هذه  وتهدف 
تلك  استخدام  على  اإلنجليزية  اللغة 
المجلس  يقدمها  والتي  المجانية  التطبيقات 
http://learnenglish.britishcouncil. الثقافي 
تحميلها  ويمكن  البريطاني   org/en/apps

هذه  تحميل  مرات  عدد  وبلغ  الموقع،  من 
للحملة  الثالثة  األيام  خالل   429 التطبيقات 
المئة  في   50 بخصم  طالب  ثالثة  فيها  فاز 
فيها  المسجلين  للدورة  التسجيل  من رسوم 
وهم: والء مهدي، فاطمة السيدسعيد وعلياء 

مكي.
من  كل  للفائزين  الجوائز  بتسليم  وقام 
ومديرة  شيرز،  ايان  المدير  بأعمال  القائم 
الصباح،  نورة  اإلنجليزية  اللغة  مشاريع 
أمورهم  وأولياء  الفائزين  بحضور  وذلك 
الثقافي  المجلس  وزبائن  موظفي  من  وعدد 

البريطاني. 
إحدى  أمــر  ولــي  مهدي؛  ياسر  وعلق 
الطالبات الفائزات عن جدوى تلك التطبيقات 
»إنها  بقوله:  اإلنجليزية  اللغة  تعلم  في 
وتنمية  العقل  تحفيز  على  وتساعد  ممتازة 

الفكر والمهارات«. 
استخدام  بسهولة  الفائزون  أشاد  كما 
التعليمية  الفائدة  إلى  إضافة  التطبيقات، 
والترفيهية حيث تعمل على تطوير المهارات 
والقراءة  كالكتابة  المختلفة  اللغوية 

واالستماع.

الفائزون أشادوا بسهولة استخدام التطبيقات التي تعمل على تطوير المهارات اللغوية المختلفة

ايان شيرز يسلم إحدى الفائزات جائزتها

»البتروكيماويات« تنفذ حملة لتنظيف خليج توبلي
بشركة  االجتماعية  األنشطة  لجنة  بادرت   [
الخليج لصناعة البتروكيماويات إلى تنظيم حملة 
السبت  يوم  وذلك  توبلي،  خليج  لتنظيف  كبيرة 
بلدية  مع  بالتعاون   )2013 حزيران  يونيو/   15(

المنامة.
من  كبير  عدد  الحملة  في  بفاعلية  وشــارك 
العديد  توجه  حيث  وعائالتهم،  الشركة  منتسبي 
فعالة  توبلي، وساهموا مساهمة  إلى خليج  منهم 
كما  الشاطئ،  على  الموجودة  المخلفات  إزالة  في 
بجميع  المتطوعين  بتزويد  الشركة  إدارة  قامت 
مثل  الحدث  فعالية  لضمان  الالزمة  األدوات 
من  الواقية  والقبعات  القمامة،  وأكياس  القفازات 
الشمس ومياه الشرب والمرطبات، باإلضافة إلى 

كادر طبي مؤهل ألية حالة طارئة.
موسم  الستقبال  تأهباً  الحملة  هذه  وتأتي 
ترسيخ  إلى  المبادرة  هذه  تهدف  حيث  الصيف، 
خليج  على  والحفاظ  المجتمع  في  بيئية  ثقافة 
الجهود  والتعاون مع  المساهمة  توبلي، من خالل 
التي تبذلها وزارة شئون البلديات في عملية جمع 

النفايات وتنظيف الشواطئ.
إلى تفعيل شراكة  كما ترمي هذه الحملة أيضاً 
حقيقية بين الشركة والمجتمع المدني والمعنيين 
بالبيئة، باإلضافة إلى ترسيخ السلوك الحضاري 

لدى المواطنين.
رئيس  تقدم  المناسبة،  بهذه  له  تعليق  وفي 
الشكر  بجزيل  جواهري،  عبدالرحمن  الشركة 

األنشطة  لجنة  وأعضاء  لرئيس  والتقدير 
فعاليات  من  به  يقومون  ما  على  االجتماعية 
اجتماعية نشطة ومؤثرة بين الحين واآلخر، وما 
وتمكين  التطوع،  لثقافة  ترسيخ  من  ذلك  يشكله 
والطاقات  الجهود  بذل  من  الشركة  منتسبي 
لتلبية احتياجات المجتمع وخدمة أفراده، ممتدحاً 
بعض  تنظيف  في  باإلسهام  الحالية  مبادرتهم 
الشواطئ من خالل حملة أطلقوها في هذا الجانب، 
المجتمع  شرائح  لجميع  موجهة  أنها  إلى  مشيراً 
سعياً لثقافة بيئية مستدامة، منوهاً بالجهد المنظم 
رفع  بهدف  اللجنة  أعضاء  بذله  الذي  والراقي 
وتعزيز مستوى الوعي العام بأهمية رعاية البيئة 

باعتبارها ضرورة مجتمعية.

عبدالرحمن جواهري

50٪ من طرازات »شفروليه«
تحقق المراتب األولى في الجودة

موتورز«  »جنرال  ــززت  ع  [
العام  حققته  الذي  الكبير  النجاح 
للتصنيفات  بصدارتها  الماضي 
األّولية  باور  دي  جي  دراسة  ضمن 
للجودة، حيث حلت 50 في المئة من 
طرازاتها في المراتب الثالثة األولى 
ثماني  ونالت  فئاتها،  من  كل  ضمن 

طرازات الجوائز األولى في فئاتها.
»جي  حلت  السياق،  هذا  وفي 
التصنيف  في  ثانية  ســي«  إم 
متقدمة  الدراسة،  ضمن  اإلجمالي 
مرتبة  في  وحلت  مراتب،  عشر 
العالمات  فئة  عــن  ــدارة  ــص ال
وبدورها،  الفاخرة.  غير  التجارية 

لتحل  مراتب   10 شفروليه  تقدمت 
التصنيف  في  الخامس  المركز  في 
العالمات  فئة  عن  وثانية  اإلجمالي، 
حققت  وقد  الفاخرة.  غير  التجارية 
لجنرال  التجارية  العالمات  جميع 
موتورز، إلى جانب كاديالك، نتائج 
أعلى من المعدل على مستوى قطاع 
لكل  مشكلة   113 وهو  السيارات، 

100 سيارة.
جنرال  حصدت  ذلك،  عن  وفضاًل 
موتورز جائزة الجودة لخط اإلنتاج 
 Silver Plant Assembly Line Quality(
مدينة  في  تنويهاً بمصنعها   )Award
الكندية،  أونتاريو  بوالية  أوشاوا 

سيارات  بتصنيع  يقوم  ــذي  وال
وإكوينكس.  إمــبــاال  شفروليه 
موتورز  جــنــرال  حصدت  كما 
البيك- سيارات  فئة  عن  الجوائز 
للمهمات  الكبير  الحجم  ذات  أب 
)شفروليه  لطرازات  وذلك  الثقيلة، 
إم  الثقيلة وجي  للمهمات  سيلفرادو 
وفئة  الثقيلة(  للمهمات  سييرا  سي 
الحجم  ذات  أب   - البيك  سيارات 
الكبير للمهمات الخفيفة )جي إم سي 
وشفروليه  الخفيفة  للمهمات  سييرا 
سيلفرادو  وشفروليه  أفاالنش 
نائبة  وقالت  الخفيفة(.  للمهمات 
وتجربة  الدولية  للجودة  الرئيس 

الزبائن في الواليات المتحدة، أليسا 
بحصولنا  »نفخر  ديفيس:  بولر 
تحفزنا  والتي  الجوائز،  هذه  على 
مستوى  ورفع  المزيد  تقديم  على 
وقد  الزبائن.  عليها  يحصل  ما  قيمة 
اقتناء  تجربة  تقوم  أن  حرصنا 
وشاحناتنا  لسياراتنا  الزبائن 
مجهزة  منتجات  تقديم  ركيزة  على 
صناعة  عالم  في  التقنيات  بأحدث 
السيارات، وفي الوقت نفسه ضمان 
األولية  الجودة  مستويات  أعلى 
وعلى المدى الطويل، والتي تدعمها 
االعتماد  يمكنهم  زبائن  خدمات 

عليها«.
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كل خط أفقي وفي كل خط عمودي وفي كل مربع من 
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الزمالء.  بعض  من  للخداع  تتعرض   [
توّقع تغييرات مفاجئة تصّب لصالحك.

قدراتك  تبّين  صعبة  مهامًا  تنجز   [
وإمكاناتك وتفّوقك ما يثير غيرة الزمالء.

] احذر من طريقة إسرافك للمال وراقب 
ميزانيتك، قد ال تستطيع تعويض الخسائر.

في  تؤثر  الشخصية  مشاكلك  تدع  ال   [
تنفيذ مهامك وال تنفعل إزاء بعض المواقف.

تحقق  الفترة،  هذه  في  حليفك  الحظ   [
تحسنًا ملحوظًا في أرباحك وتنجز أعمالك.

] حاول الوفاء بالعهود التي قطعتها على 
نفسك وإال لن تصل إلى ما تريده.

تحقيق  بعد  جيدة  نتائج  على  تحصل   [
مشروع ضخم وتحتفل بالنجاح مع الزمالء.

عرضت  إذا  األرباح  من  مزيداً  تحرز   [
أفكارك على أشخاص يمكنهم دعمك.

من  حاسم  قرار  اتخاذ  في  تتسّرع  ال   [
دون تفكير؛ ألنه قد يهدم كل ما بنيته.

] غّير عملك بآخر يربحك مزيداً من المال 
ويوفر أمامك الفرص للتقدم.

] احذر األالعيب التي قد يحيكها لك أحد 
الزمالء لتشويه سمعتك أمام اآلخرين.

] يناقشك الزمالء في مسألة عالقة، تمّسك 
برأيك ألنه صائب ومالئم للحل.
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25 يونيو/ حزيران
إيلينا  اإليطالية   -  1678  *
ام��رأة  أول  تصبح  بيسكوبيا 
شهادة  على  تحصل  بالعالم 

الدكتوراه في الفلسفة.
تصبح  فيرجينيا   -  1788  *
الواليات  إلى  عاشر والية تنضم 

المتحدة.
* 1804 - تنفيذ حكم اإلعدام 
لمحاولته  كادودال وذلك  بجورج 
بونابرت  بنابليون  اإلط��اح��ة 

وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.
* 1894 – والدة الملكة نازلي، 
الملك  ووالدة  فؤاد  الملك  زوجة 

فاروق.
* 1920 - اختيار الهاي مقراً 

دائمًا لمحكمة العدل الدولية.
* 1950 - بدء الصدام المسلح 
على الحدود بين كوريا الشمالية 

وكوريا الجنوبية.
فوزية  والدة   –  1954  *

الدريع، دكتورة كويتية.
جمال  الرئيس   -  1965  *
ثانية  بوالية  يحظى  عبدالناصر 

لرئاسة مصر.
* 1975 - رئيسة وزراء الهند 
أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ 
في البالد وتعليق أحكام الدستور 

واالنتخابات.

* 1975 - استقالل موزمبيق 
عن البرتغال.

حبيل،  عالء  والدة   –  1982
العب كرة قدم بحريني.

على  القبض   -  1985  *
لالشتباه  شخصًا  عشر  ثالثة 
تفجيرات  عملية  في  تورطهم  في 
االيرلندي،  الجمهوري  للجيش 
الموقوفين  مع  التحقيقات  وبعد 
تم إحباط قنبلة كانت بأحد فنادق 

لندن.
ك��روات��ي��ا   -  1991  *
وسلوفينيا تعلنان استقاللهما عن 

يوغوسالفيا.
قتياًل   16 سقوط   -  1996  *
تفجير  في  األميركي  الجيش  من 

أبراج الخبر في السعودية.
ش��رك��ة   -  1998  *
نظام  تطرح  مايكروسوفت 

التشغيل ويندوز 98. »قلب ميت« يعرض على قناة 
»أوربت مسلسالت« يوميًا

] تعرض قناة »أوربت مسلسالت« 
والنصف  الثانية  الساعة  في  يوميا 
ميت«  »قلب  العربي  المسلسل  ظهرا، 
ع��ادل،  غ��ادة  منير،  شريف  بطولة 
نسرين إمام، محمد الشقنقيري، جمال 
إخ��راج  ف��وزي،  يوسف  إسماعيل، 

مجدي أبو عميرة.
حول  المسلسل  أح���داث  ت��دور 
تدفعهم  الذين  الفقراء  من  مجموعة 
ظروفهم للوقوع في مشاكل كثيرة من 
خالل شخصية الشاب الجريء »رضا 
مع  في صراع  يدخل  الذي  أبو شامة« 
حياته  يحول  األعمال  رجال  من  مافيا 

إلى جحيم وتتوالى األحداث.
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حسن مع تصاعد األتربة في بعض 
المناطق خالل النهار.

من قدم الى ثالثة أقدام قرب السواحل ومن 
3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل
من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا.

الهاي
] الهاي بالهولندية »دن 
»اسخرافنهاخ«،  أو  هاخ« 
في  تقع  مدينة  هي  رسميًا، 
في  هولندا،  مملكة  غرب 
هولندا،  جنوب  مقاطعة 
وهي عاصمتها. ويبلغ عدد 
نسمة   500.000 سكانها 
 .)2011 أيلول  )سبتمبر/ 
وتعد بذلك ثالث أكبر مدينة 
أمستردام  بعد  هولندية 

وروتردام.
وعلى رغم أن الهاي هي 
الرسمية  العاصمة  ليست 
تضطلع  أنها  إال  لهولندا، 
الذي  الدور  من  مهم  بجزء 
تؤديه العاصمة أمستردام، 

الملكة  تقيم  اله��اي  ففي 
مقار  وتوجد  العهد،  وولي 
رئاسة الحكومة والوزارات 
العليا  والمحكمة  والبرلمان 
والبعثات  الدولة  ومجلس 
كما  األجنبية.  الدبلوماسية 
دوليًا  مركزاً  الهاي  تعتبر 

سياسة  صنع  لمؤسسات 
العالم،  في  والسالم  العدل 
فيها مقار عدد  حيث توجد 
الدولية  المنظمات  من  كبير 
المجال،  هذا  في  العاملة 
كجنيف  مدن  مثل  تمامًا 

وفيينا ونيويورك.
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1 - ممثل مصري راحل.
2 - من الجوارح - جب.
3 - في البيض - غادر.
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7 - من األسماء.
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ملتزمون بمكافحة العبودية الحديثة... االتجار بالبشر )2( 

العبودية  تطرحه  الذي  التحدي  إلى  نتطلع  عندما   [
الحديثة، يؤسفنا أن تركيزنا ينبغي أن يبدأ بالضحايا. قبل 
وقت طويل من إعداد تقرير االتجار بالبشر أو التوقيع على 
عبارة  صياغة  حتى  أو  المتحدة،  لألمم  باليرمو  بروتوكول 
»االتجار بالبشر«، كما نستعملها اليوم، قبل وقت طويل من 
كل هذا - أكره أن أقول منذ متى – خدمُت كمدٍع عاٍم في إحدى 
ميدلسكس  مقاطعة  في  أميركا،  في  العشر  المقاطعات  أكبر 
في والية ماساتشوستس. وفي ذلك الوقت، كنا إحدى أوائل 
السلطات القضائية في أميركا التي وضعت برنامج شهادات 
مفاهيم  كانت  عندما  لألسف،  الوقت،  ذلك  وكان  الضحايا. 
النساء  معاملة  وإساءة  الجنسية  والجرائم  بالبشر  االتجار 
أجندات  من  الكثير  في  كامل  بشكل  مشمولة  غير  تزال  ال 
في  ترافعت  أنني  وأتذكر  الحديثة.  القوانين  تطبيق  فرض 
في  ترافعت  وحتى  واالعتداء،  االغتصاب  قضايا  من  عدد 
يمارسن  ممن  واحدة  باغتصاب  تتعلق  التي  القضايا  إحدى 

تلك  في  أفوز  أن  أبداً  يمكن  ال  إنه  الجميع  لي  وقال  البغاء. 
القضية، وإن ذلك مستحيل. حسناً، لقد كانوا مخطئين. وكان 

ذلك ممكناً.
وهناك أنواع من سوء المعاملة الممكن أن تحدث حتى في 
وقد  احتماالً.  الطرق  أكثر  ووفق  المحتملة  غير  األماكن  أكثر 
اللواتي  الشابات  أعين  في  التحديق  لدى  ذلك  بعد  تعلمت 
من  بالرعب  يشعرن  كن  بأنهّن  الجرائم  لهذه  ضحايا  كن 
ومن  العملية،  هذه  خالل  من  أخرى،  مرًة  ضحايا  الوقوع 
ما يعنيه أن تكون  النظام. ولم يفهم أي شخص تماماً  خالل 
الضحايا  أن تساعد  التي يمكن من خاللها  الطرق  أو  ضحية 
الضحايا،  على  التركيز  بدأنا  عندما  فقط  النظام.  خالل  من 
كناجين، وبشر  إّنما  وليس بصفتهم مجرد شهود محتملين، 
يستحقون االحترام والكرامة، عندئذٍ بدأنا تزويد الناس بقدر 
الناس  منح  على  قادرين  أصبحنا  وعندئذ  العدالة.  من  أكبر 

فرصة أفضل إلعادة بناء المستقبل.
هذا  في  خطانا  توّجه  التي  نفسها  القيم  هي  هذه  واليوم، 
الجهد: العدالة والكرامة والحقوق لجميع الناس. وينبغي لها 
على  هي  هذه  بالبشر.  االتجار  مكافحة  في  عملنا  ه  توِجّ أن 
بها  نتفرد  قيماً  ليست  لكنها  جوهرية،  أميركية  قيم  األرجح 
إنما هي أيضاً قيم عالمية. وفي اعتقادي أن القيادة األميركية 
مطلوبة لنحمي تلك القيم والعمل على تقدمها، وليس هنا في 
فعندما نساعد  العالم.  أنحاء  في جميع  إنما  الوطن وحسب، 
بذلك  نقوي  فإننا  بالبشر،  المّتجرين  مقاضاة  على  البلدان 
سيادة القانون. وعندما ننقذ الضحايا من براثن االستغالل، 
وإنتاجية.  استقراراً  أكثر  مجتمعات  خلق  في  نساعد  فإننا 
فإننا  األول،  المقام  في  الجريمة  هذه  حدوث  نمنع  وعندما 
ضحايا  يقعون  الذين  كرامة  وانتهاك  معاملة  إساءة  نمنع 

كما نمنع التأثير الهادر الذي سّبب أضراراً عبر المجتمعات 
إمداداتنا  سالسل  يفسد  والذي  األوسع  بيئتنا  في  األهلية 

العالمية. فلنا جميعاً مصلحة في وضع حد لهذه الجريمة.
ولهذا السبب، يركز الرئيس أوباما اآلن على هذه القضية. 
في  أستمر  سوف  للخارجية،  وزيراً  بصفتي  السبب،  ولهذا 
أولوية  أمر يمّثل  الحديث، وهذا  العصر  الكفاح ضد عبودية 
بالنسبة لهذه الوزارة وبالنسبة للبالد. سوف نواصل العمل 
مع شركائنا من خالل الحكومات وفي جميع أرجاء العالم من 
أجل تحسين استجابتنا في الوطن، وسوف نقوم بذلك ليس 
فقط للحكم على أشخاص آخرين وإنما ألننا نعلم أن بإمكاننا 
فرقاً. وسوف  نحدث  أن  يمكننا  القضية.  لهذه  التقدم  ضمان 
أجل  من  العالم  حول  الشركاء  هؤالء  مع  العمل  في  نستمر 
نستمر  وسوف  جديدة.  وممارسات  جديدة  أساليب  تطوير 
عبودية  ألن  المسألة  هذه  الحكومات حول  مع  التواصل  في 
ذلك  في  بما  العالم،  في  بلد  كل  على  تؤثر  الحديث  العصر 
الواليات المتحدة. وكل حكومة مسئولة عن التعامل معها، إال 

أنه ليست هناك أي حكومة تقوم بما يكفي حتى اآلن.
وعليه، يشكل هذا التقرير السنوي جزًءا كبيراً من التواصل 
والمشاركة في هذا الجهد. واآلن، من الواضح أن هذا التقرير 
ذلك ألن  أي شيء. وليس  األشياء بصراحة وال يخفي  يقول 
الواليات المتحدة هي أفضل من أي بلد آخر، أو ألن الواليات 
المتحدة تعتقد أنها تملك تلقائياً الحق في إصدار هذا الحكم، 
أو ألننا نريد أن نشير بإصبعنا باتجاه بلد آخر، ألننا نعرف 
جميعاً  نعرف  ألننا  صعبة،  األمور  يجعل  أن  يمكن  ذلك  أن 
التاريخ الذي كان علينا فيه التغلب على العبودية الموجودة 
الدعم  نبني  أن  قبل  العبودية في دستورنا  ُكتبت  لقد  لدينا. 
ذلك  نفعل  ال  نحن  ولذلك  ذلك.  نتذكر  أن  وعلينا  إللغائها، 

الحقيقة  في  ألننا  بل  األجوبة،  جميع  نملك  أننا  نعتقد  ألننا 
كيف  فيها  ونقرأ  اليومية  الصحيفة  نأخذ  وعندما  نملكها.  ال 
تعمل  كانت  بالبشر  لالتجار  عصابة  بتفكيك  الشرطة  قامت 
من بوسطن إلى سكرامنتو، يذكرنا ذلك أنه حتى مع وجود 
االنتهاكات الصعبة  البلد، فالتزال  قوانيننا الصارمة في هذا 

لتلك القوانين تبرز.
صعبة،  القضية  هذه  ألن  صعباً،  التقرير  هذا  كان  وهكذا 
وتتطلب اهتماماً جدياً. وهذا بالضبط ما ننوي تقديمه. إنها 
على  فقط  األضواء  تسلطت  الماضي  العام  في  ألنه  صعبة 
حوالي 46 ألف ضحية من ضحايا االتجار بالبشر عبر العالم، 
بالمقارنة مع 27 مليون شخص نعلم أنهم مستعَبدون. إنها 
صعبٌة ألنه عندما يواجه العالم بصدق دقة هذا التقرير، نأمل 
أن يطلق ذلك حواراً أكثر إنتاجية. تقول لنا دراسة حديثة إن 
الدول تكون مستعدة التخاذ إجراءات لمواجهة هذه الجريمة 
التقرير تحت  ُتدرج أسماؤها في هذا  بنسبة الضعف عندما 

الفئة 3 أو في قائمة الدول الخاضعة للمراقبة تحت الفئة 3.
مفروض  أشداء.  نكون  أن  علينا  األصدقاء،  أيها  وهكذا، 
تمثله  ما  بكل  إيماننا  على  للمحافظة  أشداء  نكون  أن  علينا 
هذه المؤسسة وما تمثله بالدنا. ينبغي علينا أن نستمر في 
القياسية  بمعاييرنا  إيماننا  على  نحافظ  لكي  أشداء  البقاء 
والخطأ.  الصح  بين  والفارق  األخالقية  بالمعايير  والشعور 
الموجودين في هذه  التزام كل  أن نكون أشداء لحشد  علينا 
الموجودة في جميع أنحاء  القاعة لتعزيز اإلرادة السياسية 
العالم. ينبغي أن نكون أشداء بدًءا من رؤساء الدول ووزراء 
ومفتشي  الشرطة  ضباط  إلى  وصوالً  والعدل  الخارجية 
العمل، وذلك في سبيل أن نصل في نهاية المطاف إلى القضاء 

على هذه العبودية الحديثة مرًة واحدًة وإلى األبد. )انتهى(.

 وزير الخارجية األميركي، والكلمة 
بمناسبة إصدار التقرير السنوي لالتجار بالبشر

جميعاً  اهللِ  بحبِل  »واعتصموا  مثل  القرآنية  اآليات  كل   [
قوا واذكروا نعمَة اهللِ عليكم إِْذ كنتم أَعداًء فَألََّف بين  وال تفرَّ
قلوبُِكْم فَأصبحُتم بِنِعمتِِه إِخواًنا...« )آل عمران/ 103(، وقوله 
سبحانه: »وال تنازُعوا فتفشُلوا وتذهَب ريُحُكْم...« )األنفال/ 
46(. وكل األحاديث النبوية المتفق عليها مثل »المسلمون يد 
أدناهم«،  بذمَّتهم  دماؤهم، ويسعى  تتكافأ  من سواهم،  على 
يخذله«؛  وال  يكذبه،  وال  يخونه،  ال  المسلم:  أخو  و«المسلم 
لم تعد تجد آذاناً صاغية أمام فتاوى التكفير وإعالن النفير 
على  المحسوبة  األبواق  بعض  من  المقدس  للجهاد  العام 
اإلسالم ضد األمة اإلسالمية المؤمنة بكتاب اهلل وسنة نبيه 
وهوية الدين القويم وبمنطق العقل، وضرورات الحياة. مع 
مالحظة مهمة جداً بأن هذا النفير إلعالن الجهاد ليس ضد كل 
العصابات  اإلسالمية؛ وليس ضد  األراضي  في عموم  ظالم 
الصهيونية الغاصبة ألرض المسلمين وعلى رأسها المسجد 
األقصى؛ بل كله تماهياً مع رغبة الغرب والكيان الصهيوني 
وإن  لهم،  مقاوم  إسالمي  بلد  ضد  شرسة  حرباً  يقود  الذي 
يختلف  ال  فهو  السياسي  النظام  تفاصيل  في  معه  اختلفنا 
في  األخرى  واإلسالمية  العربية  الكيانات  معظم  عن  كثيراً 

تعاملها مع شعوبها.
نارها  أوار  التي تدير رحاها وتشعل  وسط هذه األجواء 
أكانوا  جهات معينة بعينها وأفراد معروفون فضائياً سواء 
معّممين أم بلحى أو بدونها أيضاً؛ تأتي دعوة كريمة أُعلنت 
المنكوبة  األمة  هذه  جناحي  من  فقط  واحد  جناح  قِبل  من 

أصحابها  بدأها  الدعوة  هذه  القدم.  منذ  المنافقين  ببقايا 
بوعي تام للمرحلة الحالية، بقولهم »قام اإلسالم على كلمة 
األمة«.  ، ووحدة  الربِّ على وحدة  الكلمة،  وتوحيد  التَّوحيد، 
كان  الذي  إبليس  منظومة  أتباع  وقرأه  اليوم  ما سمعه  هذا 
وفهم  علم  وقد  ربه  أمر  عصيان  في  الفظيع  بخطئه  يعلم 
ومع  الدين«،  يوم  إلى  اللعنة  عليك  »وإن  الرب  له  قاله  ما 
ذلك قال وبكل وقاحة شيطانية، عندما منحه اهلل فرصة إلى 
يوم »يبعثون«، أنه سيقوم بإغواء كل الناس، وعلى رأسهم 
أغويتني  بما  رب  »قال  الخالدة  عبارته  في  الزمان،  مسلمي 
منهُم  عبادك  إال  أجمعين،  األرض وأُلغوينهم  في  لهم  أُلزينن 

المخلصين« )الحجر/ 40-39(.
يعد  لم  بدونها،  أم  بعمامة  أكانوا  سواًء  األتباع  هؤالء 
ألنها  والكريمة  الربانية  العبارات  هذه  مثل  سماع  يعجبهم 
تقول  التي  ومثيالتها  يتوهمون!  كما  الجنة  إلى  توصلهم  ال 
ة اإليمانية، وتكريس مفهوم  بأن »الوحدة اإلسالمية، واألخوَّ
األمة الواحدة، والتعاون على الحق والخير، والبر والتقوى، 
الفرقة  ونبذ  األمة،  وقضايا  المسلمين  مصالح  عن  والدفاع 
المذهبية والنزاع الطائفي، من الحقائق اإلسالمية الراسخة، 
والضرورات الحياتية الواضحة«. هذا ما ورد ضمن الوثيقة 
اإلسالمي  المجلس  في  رجال  مؤخراً  أطلقها  التي  العصرية 
العلمائي، وفي ضوء رؤية إسالمية وسياسية واعية، وهم 
يأملون بأنهم، من باب عّل وعسي، سيجدون عبر وثيقتهم 
يرقرق  أن  يحاول  من  إسالمية،  تكون  أن  قبل  اإلنسانية 
من  وقبره  قلبه  ريح  ويطيَّب  عقله،  أداء  وُيحّسن  سمعه، 
علماء ووجهاء المسلمين من يتقي اهلل حقاً ال كالماً، قبل فوات 
األوان إلى حيث يأخذهم حزب إبليس في طريقه الذي ذكره 

في عبارته الخالدة تلك.
والكرامة  المحبة  لدين  األوفياء  المؤمنين  من  ثلٌة  فهنا 
على  والقتل  المفخخات  دين  ال  الدماء،  وحقن  والتسامح 
الهوية الطائفية وبقر البطون وسحل الجثث وقطع الرؤوس. 
دين المبادئ التي أرساها الرسول الكريم محمد بن عبداهلل 

)ص( من حفظ المسلم في دمه، وماله، وعرضه. 
يرفض  غيور  ووطني  نزيه  أو سياسي  دين  رجل  أهناك 

المسلمين.  تكفير  باتًّا  رفضاً  »نرفض  المبادئ:  هذه  مثل 
حقٌّ  النظرية  والقناعات  المذاهب  بين  العلمية  االختالفات 
مكفول. نرفض بكل قوة إثارة الفتنة الطائفيَّة، وننبذ مثيريها 
من أيِّ طرف كان. نرفض اإلساءة للمقدَّسات عند كل مذهب. 
الكيان  وعداوة  الفلسطينية،  القضية  مركزية  على  نؤكِّد 
األراضي  اغتصاب  في  ومسانديه  وأعوانه،  الصهيوني، 
وعدم  لالحتالل،  المقاومة  مشروعية  على  نؤّكد  العربية. 

مشروعية التَّرهيب والتَّرويع، واالعتداء على األبرياء«. 
الوثيقة  هذه  عبارات  من  وعياً  وأعمق  أحسن  أهناك 

الُمطمئنَة للقلوب والعقول واألعراض والدماء في بالدنا؟
على  مباشر  بشكل  فعاًل  يدها  وضعت  قد  الوثيقة  وكأن 
عناوين  بيد  اليوم  اإلسالمية  األمة  وانتكاسة  هوان  أسباب 
»يتحمل  األخيرة:  فقرتها  في  قالت  حين  لألسف  عربية 
المسئوليَة  السياسية  الفكر، واألنظمة  الدِّين، ورجال  علماء 
ائفيَّة،  الكبرى في تحصين األمة من الوقوع في االنزالقات الطَّ
مبدأ  وترسيخ  المذهبي،  ب  والتعصُّ التطرُّف  ومواجهة 

الوسطية واالعتدال«.     
ولكن ألن الوثيقة جاءت بدعوة محبة وصفاء بين القلوب 
لمن  إيصاله  تحاول  الذي  المعكوس  الواقع  فإن  والعقول؛ 
الفقرة  قــراءة  في  هو  دين،  أو  عقل  من  ذرة  لديه  بقي 
ورجال  الدِّين،  علماء  بعض  »يقوم  التالي:  بالشكل  األخيرة 
بماكينة  المرتبطة  السياسية  واألنظمة  األســود،  الفكر 
تفكيك  في  الكبرى  المسئوليَة  بتحمل  األميركي  الغرب 
االنزالقات  في  للوقوع  مصراعيه  على  الباب  وفتح  األمة 
وشطب  المذهبي،  والتعصب  التطرُّف  وترسيخ  ائفيَّة،  الطَّ
مبدأ الوسطية واالعتدال من قاموس اإلنسان المسلم« وكأن 
أبواب الجنة ال ُتفتح إال في أراضي الشام والعراق فقط... وال 

ُتدخل إال على جثث الطائفة المنكوبة. 
والوثيقُة  قِيلت  قد  الكلمة  هي  ها 
بقية  من  متطوٍع  من  فهل  ُكتبت،  قد 
ليوّقع  بشجاعة  يتقدم  الطوائف 
ميثاق  إلى  الجميع  يحّولها  ثم  عليها 

شرف ال يقاوم؟

أّما في العشر سنوات األخيرة فإّن توكيل الوكالء وتوزير 
في  نرى  إذ  عادًة،  أصبح  الواحدة  الوزارة  داخل  الوزراء 
وكيل  من  أكثر  وتحته  وكيل،  من  أكثر  الواحدة  الوزارة 
والوكالء  الوكالء  عدد  من  الوزارة  تشّبعت  فلّما  مساعد، 
فأصبح  الوزير،  توزير  إلى  تعّدى  األمر  فإّن  المساعدين، 

لدينا وزراء تحت الوزير.
في  والتمدد  »التمّقط«  هذا  من  الهدف  نعلم  ال  ونحن 
الخدمات  أفضل  تقديم  منه  الهدف  كان  فإن  المسّميات، 
على  شيئاً  نَر  لم  فإّننا  معامالته،  إنجاز  وسرعة  للمواطن 
وحركة  الفاخرة،  الكراسي  عدد  زيادة  غير  الواقع،  أرض 
بيع البشوت المكّدسة في السوق! أّما إن كان الهدف تطييب 
خواطر من خدموا الدولة، فإّن تفصيل كرسي »وزير« ليس 
تطييب  الدولة  تستطيع  أخرى  قنوات  هناك  ألن  داعي،  له 

خواطر من أرادت!
ولنا في محمد بن راشد آل مكتوم أسوٌة حسنٌة وتمّيٌز ال 
مثيل له في إدارة اإلمارة، فلم يعّين وزراء للوزير، وال وكالء 
للوكيل، وإّنما نزل بنفسه إلى مؤسسات اإلمارة، يّطلع فيها 
والمستثمر،  للمواطن  تّقدم  التي  الخدمات  مختلف  على 
وبالسرعة  الخدمات  أفضل  لتقديم  إما  المسئولين  ووّجه 
المطلوبة والتمّيز، وإّما بتقديم االستقالة لمن هو أحق منهم 

في إنجاز ما تصبو إليه اإلمارة.
الوكالء  الوزراء وال  إليه، ال زيادة عدد  هو ذلك ما نطمح 
وال المدراء، وإّنما زيادة الجودة والعطاء، ومحاسبة الوزراء 
الحاليين على ما يقومون به، وإقالتهم في حين وقوع خطأ 
خطأ  أّي  عن  المسئولين  أّول  ألّنهم  وزاراتهم،  في  خلل  أو 
 14 أحداث  فمنذ  المواطن.  يتكّبده  أو  الدولة  تتكّبده  فادح 
التقصير  عليه  ثبت  لمن  وزارياً  تغييراً  نشهد  لم  فبراير 

بين  فمن  مدراء!  أو  وكالء  أو  وزراء  من  الحقوق  انتهاك  أو 
من  مع  وحّقق  فصل  من  وفصل  الحقوق  انتهك  من  الوزراء 
حّقق، وعليه في ديوان الرقابة المالية 9 تقارير، وإلى اآلن 

محّلك سر، كيف ُيعقل هذا؟
وال  الوكالء  وال  الوزراء  عدد  بكثرة  ليست  القضية  إّن 
الكيف!  في  يكمن  السر  مفتاح  إّن  بل  المساعدين،  الوكالء 
يساوي  واحداً،  حكيماً  قيادياً  وزيراً  ألّن  الكيف...  في  نعم، 
آل  مي  الشيخة  في  ولنا  بجانبه،  يجلسون  وزراء  عشرة 
إنجازاتها  ولكن  واحدٌة،  وزيرٌة  فهي  حسنٌة،  أسوٌة  خليفة 

على الواقع تساوي الكثير من انجازات اآلخرين.
الوزراء  سُيحاسب  ومن  متى  بسيوني:  لشريف  تذكير 

التحقيق؟ على لجان 
بقطع  تطالبون  متى  الفاتح:  ائتالف  لجمعيات  تذكير 
وطرد  العدوة  األميركية  القاعدة  وغلق  األميركية  العالقات 
التي  المطالب  من   %80 الـ  هي  ما  ثم  األميركي؟  السفير 

اّتفقتم عليها مع المعارضة؟
إلى  الفساد  ملفات  تحويل  تّم  هل  النّواب:  لسعادة  تذكير 
تجتمع  لم  اآلن  إلى  أم  بذلك؟  طالبتم  كما  العامة  النيابة 

الملفات؟ لتحويل  اللجنة 
»أموال  األموال  ذهبت  أين  الشرفاء:  للمحامين  تذكير 
إذا حل  المعاودة( ونحّبه على »خشمه«  قولة  )على  النفط« 

اللغز؟
نحتاج  هل  اإلسكان:  لوزير  تذكير 
المعايير  تطبيق  حول  لتذكيرك 
الجديدة »قريباً« بعد سنة من اليوم 

أم ماذا؟

maryam.alsherooqi@alwasatnews.com

كاتب بحريني
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توزير الوزير وتوكيل الوكيل!

ة... لمن؟ وثيقة الوحدة اإلسالميَّ

الفتنة الكبرى )2(
وعاظ  من  الدين  علماء  سيطر  أن  بعد   [
البسطاء  الناس  وقلوب  عقول  على  السالطين 
السينما،  نجوم  من  شهرة  أكثر  وأصبحوا 
من  واإلذاعية،  التلفزيونية  البرامج  خالل  من 
السنوات  خالل  كالفطر  انتشرت  التي  المحطات 
أن  وبعد  العربي؛  عالمنا  في  الماضية  القليلة 
الخيالية،  المبالغ  يتقاضون  العلماء  هؤالء  أصبح 
الفارهة،  والسيارات  الباذخة  القصور  ويمتلكون 
الخدم  الدول األوروبية، ولهم من  ويصّيفون في 
القوم، كان البد أن يحدث  والحشم ما لدى علية 

ما حدث.
التلفزيونية  المحطات  وبعد أن خصصت أغلب 
المذهبية، وتحقير  الفرقة  لنشر  الدينية،  واإلذاعية 
أن  بدل  بطالنها،  بيان  بحجة  المختلفة،  المذاهب 
تدعو إلى تقارب المسلمين، وبعد أن سطا هؤالء 
الوعاظ على عالم السياسة، وأصبحوا يصدرون 
فتاوى فتح باب الجهاد في دول معينة، ويحّرمون 
الخروج على الحاكم في دول أخرى، متخلّين عن 
الفتاوى التي ما أنزل  دورهم السابق في إصدار 
وتحريم  الكبير،  إرضاع  من  سلطان،  من  بها  اهلل 
االختالء بالشاب الجميل، والتداوي ببول الجمال، 
وجهاد النكاح، كان البد أن نصل إلى هذه الحالة 

من الجهل والعنف. 
رجعية  وجمهوريات  ممالك  تحالفت  أن  وبعد 
اإلنسان،  حقوق  وتمقت  الديمقراطية  تحارب 
الحياة في حين  فيها على هامش  المواطن  يعيش 
الخاصة...  إقطاعيته  الدولة  فيها  الحاكم  يعتبر 
حاشيتهم  من  جعلوهم  حيث  العلماء  هؤالء  مع 
ليكونوا  العطاء،  وأكثروا  العطايا  عليهم  وأغدقوا 
تمرد  أو  احتجاج  أي  حال  في  المنيع  سّدهم 
شعبي، كان البد أن تتحّول الصراعات السياسية 

إلى صراعات مذهبية بفتوى دينية.
َمْن غير هؤالء العلماء يتحّمل وزر نحر الناس 
اآلن  يحدث  كما  أكبادهم،  وأكل  رقابهم  وقطع 
اقتحام  وزر  يتحّمل  غيرهم  وَمْن  سورية؟  في 
وسحلهم  وضربهم  الناس  وقتل  اآلمنة  البيوت 
كما  آخر،  مذهب  من  أنهم  لمجرد  الشوارع،  في 
أفتوا بتكفير  حدث قبل يومين في مصر، بعد أن 
»المجوس«  بـ  ووصفوهم  اآلخر  المذهب  أتباع 
النار« و»الصفويين« و»الكفار«، وتعّمدوا  و»عبدة 
أن يحرفوا ما يجري اآلن في سورية بتصويرهم 
بين  طائفية  حرب  إال  هو  ما  هناك  يجري  ما  إن 

والشيعة. السنة 
يعم  حين  الكبرى  الفتنة  وزر  سيتحمل  من 
الواحد  الوطن  أبناء  ويتقاتل  والدمار  الخراب 
والدين الواحد، غير المتاجرين بالدين ممن باعوا 

بدنياهم؟ دينهم 
الكبير  العراقي  الشاعر  يتنبأ  له  قصيدةٍ  في 

بالخراب  النواب  مظفر 
حين  األمــة  لهذه  المقبل 
البد  األمة  »هذه  أن  يؤكد 
في  ــًا  درس تأخذ  أن  لها 
التخريب«، لكي تعرف بعد 
سيعم،  الذي  الخراب  ذلك 

أن العدل أساس الملك.

بها  تستفرد  غريبة  ظاهرة  هي  هل   [
المتقّدمة؟  الدول  من  غيرها  دون  البحرين 
وهل تعتبر هذه الظاهرة من االنجازات الكبيرة 
فتوكيل  بها؟  ننفرد  حتى  الرهيب  والتمّيز 
مرئيًة  حقيقًة  أصبحا  الوزير  وتوزير  الوكيل 
واضحة وضوح الشمس، فلقد تّم في السابق 
هناك  كان  إذ  وزارات،  إلى  الوزارة  تقسيم 
للكهرباء واألشغال، وأصبحت  وزارة واحدة 
والثقافة  اإلعالم  وكذلك  وزارتين!  ذلك  بعد 
أضحت وزارتين! وعلى هذا المنوال عديد من 

الوزارات. 
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شبابنا؟  إلى  بالنسبة  فراغ  وقت  الصيف  إجازة  هل   [
من  للراحة  تأتي  إضافية  العمر  من  فترة  مجّرد  هي  هل 
هل  الدراسي؟  العام  طيلة  والواجبات  المسئوليات  أعباء 
الشباب  واغتنام  الفرص  اقتناص  رحلة  الصيف:  هي رحلة 
يقع  سوف  الذين  الفتيان  أو  الفتيات  أعداد  في  والتنافس 
التواصل معهم في العالم االفتراضي أو في العالم الحقيقي؟  
هل لدينا تصّور دقيق وواضح لفصل الصيف؟ لهذه الفترة 

العمر؟ القصيرة من  غير 
بل  دراسي،  عام  كل  نهاية  في  تكّررت  لطالما  أسئلٌة 
وتفرض نفسها على كل عائلة وكل شاب أو شابة بإلحاح، 
حتى  وتسخن  تسخن  األسئلة  هذه  كانت  ما  كثيراً  لكن 
مع  تبرد  ثّم  الصيف،  فصل  حرارة  مع  حارقًة  تصبح 
نهايته ويعود الشباب إلى أعمالهم وتبرد المشكلة لتتجدد 
يغتنم  ولم  العمر  يمضي  قد  وهكذا  القابل...  الصيف  في 
الشباب إجازة الصيف بالشكل الذي يكون مفيداً وذا أهمية 

إليهم. بالنسبة 
تصحيح  إلى  تحتاج  شديد  وباختصار  القضية  إّن 
الشباب  إلى  باالستماع  أوالً  وذلك  الوقت،  لهذا  التصور 
حياة  ومن  السنة  من  المهمة  الفترة  هذا  إلى  نظرتهم  وفهم 

الشباب واإلنسان عموماً.
الفراغ،  لملء  برنامج صيفي هو حٌل  أي  بأن  االعتقاد  إّن 
أو لقتل وقت الفراغ كما يرى البعض، هو تصّور خاطئ ألنه 
باألساس ليس لنا وقت فارغ. إن القول بوقت الفراغ يعني 
وجود وقت آخر مليء باألعمال واألعباء، ولعّله بقية العام 
في  منهمكين  الشباب  يكون  حيث  الدراسي،  العام  وتحديداً 

دراستهم كلٌّ بحسب اجتهاده، هدفهم األخير تحقيق النجاح. 
حلها؛  في  أساسي  حقيقتها جزء  على  المشكلة  تصّور  إن 
من  األخرى  المواسم  عن  تختلف  الصيف  فترة  كانت  فلئن 
بحكم  واإلنتاج  العمل  في  الرغبة  مقدار  حيث  من  السنة 
ال  أن  ينبغي  ال  فإّنه  اإلنسان،  نشاط  على  المناخ  تأثير 
يصل األمر إلى إلغاء هذا الجزء من أعمارنا ليصبح صفراً 
اإلجازة  وقت  إّن  قتلها.  في   بالتفكير  الزمن  حساب  في 
قليلًة  أو  هّينًة  ليست  وهي  أعمارنا  من  نسبة  يشّكل 
ينبغي  المشكلة  وتحديد  عليها،  القضاء  في  نفّكر  حتى 
اإلجازة  هذه  أن  نحس  يجعلنا  آخر  تصور  في  يوضع  أن 
الجزء  لهذا  الجيد  والتخطيط  الحقيقية،  أعمارنا  من  جزٌء 
فهم  الشباب،  حاجات  ويلبي  يراعي  أن  ينبغي  العمر  من 
الحياة  من  عديدة  مجاالت  في  الشديد  بالنقص  يشعرون 
اكتساب  إلى  الشباب في حاجة  اليومية. وكثير من  العملية 
الخبرات الضرورية في مهارات القراءة السريعة أو الكتابة 
النسخ  ومهارات  المعلومات   فهرسة  مهارات  أو  السريعة 
مهارات  أو  المكتبات  تصنيف  ومهارات  الكاتبة  اآللة  على 
العالقات  مهارات  وكذلك  منها.  واالستفادة  الرحالت  تنظيم 
اللقاءات  إعداد  مهارات  أو  الشخصية  والمقابالت  العامة 
يقيس  عينات  إال  هذه  وما  الرياضية...  المهارات  عن  فضاًل 

الشباب عليها كل حسب مستواه وحاجاته.
قصيرة  دورات  في  المهارات  هذه  تصاغ  لو  حبذا  ويا 
مكثفة  برامج  تقديم  خاللها  يتّم  أسبوعين،  إلى  أسبوع  من 
العدد محدوداً، ويمكن  المهارة، ويكون  تلك  فقط على  تركز 
على  الدورة  هذه  باجتياز  تفيده  شهادة  الشاب  يعطى  أن 

خالل  الدورات  من  عددٍ  في  للتسجيل  له  الفرصة  تتاح  أن 
تشملها  لم  التي  الخبرات  يكتسب  بذلك  لعله  الصيف، 

الجامعة في برامجها وأهدافها. المدرسة أو 
وهو  اللهو،  في  الصيف  فصل  قضاء  على  التعود  إّن 
أن  يعتقدون  الشباب  بعض  يجعل  طوياًل،  استمّر  أسلوٌب 
أنه   الصيفية. والحقيقة  الدورات تتعارض مع اإلجازة  هذه 
التي  الدورات  تطبيق  وبدأ  التصور  هذا  إلزالة  خطط  متى 
اليومية ومتى  العملية  الحياتية  الخبرات  تمّكن الشباب من 
خبرات  بين  الواضحة  والفروق  بفائدتها  الشباب  شعر 
في  للتفاوت  نتيجة  الصيفية  واإلجازة  الدراسي  العام 
إلى اإلجازة سوف تتحّول  النظرة  المكتسبة، فإن  المهارات 

إلى شيء من الجدية النامية مع مرور الوقت.
بوضع  الشباب  وعي  مدى  في  الكبرى  المشكلة  إن 
للعام  أو  الصيف  إلجازة  فقط  ال  عامًة،  لحياتهم  أهداف 
الشاب؟  سيفعل  ماذا  انقضت  الدراسة  أن  فلو  الدراسي، 
وفق  منا،  كلٌّ  يصوغ  أن  إلى  الحاجة  أمس  في  اليوم  نحن 
األخيار،  المشورة  أهل  من  غيره  مع  وبالتشاور  منطلقاته 
ال  وأن  العام،  طيلة  تحقيقها  إلى  يسعى  األهداف  من  جملًة 
وأن  هدف،  دون  من  يعيش  أن  اليوم  بعد  لنفسه  يرضى 

فيها  يكون  أن  الحياة  من  يرضى  ال 
مصطفى  قول  يحمل  أن  وإّنما  صفراً، 
في  قال  حيث  شعاراً  الرافعي  صادق 
على  تزد  لم  »إذا  له:  عظيمة  كلمة 
على  زائداً  أنت  كنت  شيئاً،  الحياة 

الحياة«.

العلمي  البحرين  علماء  تراث  من  األكبر  الجزء  اليزال   [
أكثر من شكل ويطال  يتخذ  رهين اإلهمال والتجاهل، إهماالً 
أكثر من مستوى. سيقول البعض إنها ليست أولوية مرحلة، 
وسأقول بأن التراث العلمي ألية أمة وشعب ال يمكن أن يخضع 
لمزاجيات األحداث المرحلية وتقلبات الحدث السياسي، إال إذا 
اعتبرناه على الهامش، شأناً وضيعاً ال يستدعي منا التفاتًة 

إلى حين يصفو مزاجنا ونتخلص من جميع مشاكلنا. 
من  واحٌد  1697م(   / 1109هـ  )ت  البحراني  هاشم  السيد 
مفاخر البحرين الكبار، ومن علماء الفترة من منتصف القرن 
الحادي عشر حتى أوائل القرن الثاني عشر الهجري/ السابع 
عشر الميالدي. ُولد في أسرٍة باذخٍة في المجد، كريمة المحتد، 
البحرينية  األسر  أشرف  من  القارونية،  السادة  عائلة  هي 
وأكثرها وجاهًة، وفيهم يقول شاعر البحرين الكبير أبو البحر 

الخّطي )ت 1028هـ / 1619(:  
آل قارون ال كبا بكم الدهر .... وال زلتم رؤوس الرؤوس

يشير  وحسبما  ضخماً،  علمياً  تراثاً  هاشم  السيد  ترك 
له من  فإن  / 1718م(  األفندي )ت 1130 هـ  الميرزا عبد اهلل 
ووسيط،  كبير  بين  ما  مؤلفاً  وسبعين  خمسة  المؤلفات 
وأكثرها في العلوم الدينية«. وبعض هذه الكتب والمصنفات 
وال  البالد،  خارج  من  لشخصيات  هاشم  السيد  يؤلفها  كان 
وسائل  بدائية  ظل  وفي  بها،  ينتفعوا  أن  البلد  ألهل  يكتب 
ُتعرف في  أن  المصنفات  لهذه  لم يكن يكتب  العلمي،  النشر 
البحرين إال بعد عقود طويلة. لكن األفندي يحّدثنا أنه قد رأى 

أغلب مؤلفاته عند ولده السيد محسن في أصبهان.
)ت  العصفور  يوسف  كالشيخ  بارزة  علمية  شخصية 
1186هـ/ 1772م( يعتبر السيد هاشم محّدثاً جامعاً متتبعاً 
هـ/   1111 )ت  المجلسي  العالمة  سوى  يسبقه  لم  لألخبار 

1699م(. بل أن السيد هاشم البحراني يظهر في بعض كتبه 
األولى واألخرى«،  النشأة  الزلفى في معارف  ككتاب »معالم 
لم  البحار«.  في  مذكورة  ليست  غريبة  كتب  عن  فيه  »ينقل 
يكن السيد هاشم منتجاً نشطاً للمصنفات ومنشغاًل بالبحث 
بالبنان،  إليه  ُيشار  واجتماعياً  دينياً  كان زعيماً  بل  العلمي، 
وقد انتهت إليه الزعامة الدينية في البالد بعد الشيخ محمد 

بن ماجد وتسّنم بعده منصب القضاء األعلى.
األفذاذ،  العلماء  من  كبيراً  عدداً  القاروني  أسرة  أنجبت 
القاروني  الشيخ عبداهلل بن سليمان  فمن هذه األسرة خرج 
المعاصر للسيد ماجد العريضي الجدحفصي الذي كان يسكن 
قرية كرانة، بينما كان أخواه يقطنان في توبلي معقل األسرة 

القارونية في البحرين.
)آل  أسرة  منها  أسر؛  القارونية  األسرة  من  تفرعت  وقد 
الساري وهم من سادات سار،  آل  فروعهم  عبدالجبار( ومن 
القرى.  من  وغيرها  السنابس  قرية  منهم  عوائل  سكنت  كما 
العراق  حدود  ليتاخم  البشري  حراكهم  نطاق  اتسع  وقد 
وإيران، فقطن بعضهم مناطق شط العرب في عبادان وغيرها.
التي  البحراني،  التوبلي(  )آل  األسرة  هذه  تفرعات  من 
نزح عميدهم السيد عبدالقاهر من بالد البحرين وسكن بلدة 
لنجة، وما زالت بقايا هذه األسرة العلوية الموسوية تقطن 
العربية  الخليج كاإلمارات  فيها، وقد تفّرق بعضهم في دول 
بن  عبدالقاهر  السيد  األسرة  علماء هذه  أبرز  وغيرها. ومن 
السيد كاظم التوبلي )ت 1304 هـ/ 1886م(، والسيد شبر بن 

السيد علي بن السيد كاظم التوبلي )ت 1337 هـ/ 1918م(.
التي  الموسوي  العدناني(  )آل  العلمية  األسرة  هذه  ومن 
هـ/   1347 )ت  الموسوي  علوي  بن  عدنان  السيد  منها  برز 
1928( الذي تسّلم القضاء، وترأس ونّظم األوقاف الجعفرية 

وأموال القاصرين في البحرين. 
التي هي عائلة  التوبلي  التكتكاني(  )آل  االأرة  ومن فروع 
العالمة السيد هاشم نفسه، إخوته وأوالده وأبناء عمومته، 
قرب  جواره  إلى  العلم  أهل  من  كانوا  وقد  أخوته  دفن  وقد 
مسجده في توبلي، وهم السيد كاظم والسيد جعفر والسيد 

أحمد. 
أما أبناؤه، فقد هاجروا بعد وفاة والدهم إلى بالد فارس، 
وأقاموا في بهبهان وغيرها، واشتغلوا بنشر العلوم الدينية، 
الذائع  تفسيره  إلى  نسبًة  »البرهاني«  بـ  هناك  وعرفوا 

محسن  السيد  وهم  القرآن«،  تفسير  في  »البرهان  الصيت 
المتوّطن أصفهان وكان يحتفظ بأكثر مؤلفات والده، والسيد 
عيسى والسيد علي الذي هاجر من أصفهان إلى بلدة خنج 
على الساحل الفارسي، والسيد محمد جواد، والسيد إبراهيم.

وقد تخّرج على يديه جمٌع كبيٌر من العلماء أبرزهم الشيخ 
تراثه  طاف  وقد  1709م(.  1121هـ/  )ت  الماحوزي  سليمان 
العلمي المخطوط أشهر المكتبات الخطية في العالم اإلسالمي، 
وتناهبته عواصم المعرفة ومدن العلم، ولفت نظري مثاًل أن 
المكتبات  التالية:   المكتبات  حوتها  مصنفاته  مخطوطات 
ومكتبة  قم،  مدينة  في  النجفي  المرعشي  مكتبة  في  الخطية 
البرهان في سبزوار، والمكتبة الرضوية في مشهد، ومكتبة 
ومكتبات  همدان،  في  الحائري  المحدث  الرزاق  عبد  ميرزا 
الدين الشهرستاني  خاصة في أصفهان. وخزانة السيد هبة 
)ت 1967( بالكاظمية، وخزانة سبهساالر في طهران، ومكتبة 
آل عصفور في بوشهر، ومكتبة محمد الطهراني في سامراء، 
ومكتبة السيد عباس الكاشاني وخزانة بزرك الطهراني في 
الخاصة،  الطهراني  الحسين  عبد  الشيخ  ومكتبة  كربالء، 

ومكتبة الحسن صدر الدين بالكاظمية.
أما في النجف فقد حوت مكتباتها مصنفات السيد هاشم، 
الغطاء  كاشف  علي  الشيخ  المكتبات خزانة  هذه  أبرز  ومن 
والمكتبة  آبادي  النجف  محمد  علي  مولى  الحاج  وخزانة 
الحسينية، إضافًة إلى مكتبة المدرسة الفيضية بقم، وورثة 

العالمة المجلسي.
طّوقه  إذا  حتى  يده،  بخط  يكتب  كان  الذي  الرجل  هذا 
المرض وفتكت به أوجاع المرض؛ صار يملي كتبه على كاتب 
كما حدث في آخر كتبه »تفضيل اإلمام علي« الذي فرغ منه 

سنة 1107 هـ/ 1696م. 
هنا دعوٌة إلعادة االعتبار لهذا الرجل الفذ، إعادة النظر في 
تراثه العلمي العظيم، تدارسه، نشره، إجراء الدراسات حوله، 
ومحاولة الكشف عن الجوانب المجهولة من تاريخه وظروف 

من  المخطوط  تراثه  جمع  عصره. 
للباحثين  وإتاحته  العالم،  مكتبات 
الذخائر  هذه  لتكون  والمهتمين 
هذا  عن  المعرفة  مصادر  من  مصدراً 
الغائب  واإلسالمي  العربي  التراث 

والمغّيب.

على  طفحت  حتى  ُتعلن  الثانوية  نتائج  تكد  لم   [
الوضع  عليه  سيكون  لما  وترقبات  مخاوف  السطح  
المتفوقين.  الطلبة  على  الدراسية  البعثات  توزيع  أثناء 
األسبوع  مطلع  واسٍع  بشكٍل  أُثير  الذي  األمر  وهو 
الزمالء،  ومقاالت  الصحف  عبر  اليوم  حتى  الماضي 
واألحاديث  االجتماعي  التواصل  مواقع  عن  فضاًل 
ترّسبت  التي  للمخاوف  طرٍح  من  تخل  لم  التي  الخاصة 
وزارة  مارستها  التي  الفاقعة  التمييز  عملية  بفعل 
في  االحتجاجات  بعد  خصوصاً  والتعليم،  التربية 

.٢٠١١ فبراير 
وزارة  انتهجتها  التي  الخاطئة  السياسة  إلى  بالنظر 

تداعيات  مع  المفرط  تعاملها  في  والتعليم  التربية 
وعمليات  والمعلمين،  الطلبة  فصل  عبر  االحتجاجات 
بسخاء،  التربوي  السلك  أعضاء  طالت  التي  االعتقال 
ما  الذي  الراتب  من  والخصم  والفصل  التحقيق  ولجان 
خصبًة  بيئًةً  يؤسس  ذلك  كّل  اليوم،  حتى  سارياً  زال 
الالمنصف  التعاطي  أصلها  التي  المخاوف  ونمو  لتكاثر 
السياسية. مواقفهم  بسبب  المواطنين  من  معّينٍة  فئٍة  مع 
ـــوزارات  ال جميع  انتهجت  ـــداث  األح فترة  فــي 
عبر  النهج  ذات  والخاصة  الحكومية  والمؤسسات 
التربية  وزارة  ولكن  العمل،  من  والفصل  التحقيق  لجان 
العبث  تاركًةً  مثيٍر،  بشكٍل  ذلك  في  بالغت  والتعليم 
ال  ولهذا  وعقابه،  إليه  الوصول  يمكن  ما  كل  يطول 
باالستهداف  لشعورهم  اليوم  المواطنون  ُيالم  أن  يمكن 
وزارة  به  تقوم  زالت  وما  به  قامت  ما  لكل  نتيجًة 

والتعليم. التربية 
مّتبعاً  أمراً  للبعثات  الشخصية  المقابلة  أمر  يكن  لم 
مع  الوقت  ذلك  في  فجأًة  وإقرارها   ،٢٠١١ أحداث  قبل 
إنما  الطلبة،  ومعدالت  البعثات  توزيع  نتائج  إخفاء 
إنكار  يمكن  ال  التي  للتأويالت  مفتوحاً  األمر  ترك 
سيلقي  حدث  ألهم  مالمستها  ظل  في  مشروعيتها 
طويلة  لسنوات  المعنيين  الطلبة  حياة  على  بظالله 
هذه  تشكلت  عليه  بناًء  الذي  األساس  عن  ناهيك  قادمة، 

تمثيلهم  وتكافؤ  وأعضائها  أهدافها  وحقيقة  اللجنة 
أو  لمكّون  انحيازها  عدم  لضمان  المجتمع،  أطياف  لكل 
ال  الذي  األمر  وهو  سياسي.  أو  ديني  توجه  أو  حزب 
المسئولين  معظم  إلقصائها  الوزارة  في  حالياً  يتوفر 
مناصب  على  معينة  فئة  واستحواذ  معينٍة،  طائفٍة  من 
على  طفحت  التي  للمخاوف  يؤسس  ذلك  كل  الوزارة، 
حقيقتها. أو  أصلها  إنكار  الوزارة  تستطيع  وال  السطح، 
بتفوقهم  الطالب  فرحة  ُتغتال  أن  جداً  المجحف  من  إن 
الوزارة  فرض  بسبب  بالمستقبل،  آماٍل  من  بنوه  ومن 
غير  نتائج  لفرض  منفذاً  تكون  وقد  مقنعة،  غير  قرارات 
التربية  وزارة  لتتوقف  األوان  آن  لقد  للبعض.  منصفة 
المواطنة  تعزيز  على  وتعمل  االستهداف  عملية  عن 
والفئويات  التحزبات  ضد  الوطن  مصلحة  وتغليب 

.٢٠١١ أحداث  تداعيات  بسخاء  أفرزتها  التي 
بعد  الوطن  شكل  سيبدو  كيف  حقيقًةً  نعرف  ال 
ضعيف  طالٌب  الطب  بعثة  على  يحصل  حين  سنوات، 

من  لكونه  فقط  العقلية  قــدرات 
يصبح  حين  في  عنهم،  المرضي 
دنيا.  وظيفٍة  في  المتفّوق  الطالب 
دون  حتماً  سيأتي  المستقبل 

اآلن. بنا  يعصف  الذي  المستوى 

kassim.hussain@alwasatnews.com

كاتبة بحرينية

slim.boudabous@alwasatnews.com

wesam.alsebea@alwasatnews.com

مخاوف مشروعة

»برهان« السيد هاشم

 الشباب والصيف... »إذا لم تزد 
على الحياة شيئًا كنت أنت زائدًا على الحياة«

المدافعون عن الظلم والتمييز
] تتسّرب أنباء منذ مساء األحد عن دخول المناضل 
األفريقي نيلسون مانديال حالًة حرجًة، فتخفق لذلك قلوب 

مئات الماليين من مختلف الدول والقارات. 
مانديال شخٌص ُولد قبل أكثر من تسعين عامًا، ووجد 
قومه،  عليه وعلى  ُفرضت  يدفع ضريبة سياساٍت  نفسه 
يصّنف  النظام  كان  فقد  سوداء.  بشرتهم  لون  ألن  فقط 
الناس حسب ألوانهم، وما يبدو اآلن أمراً مضحكاً وسخيفاً، 
كانت تسير وفقه دولٌة متقدمٌة علميًا، اسمها جنوب أفريقيا، 
امتلكت القنبلة الذرية ونجحت في إجراء أول عملية قلب 
قواعد حقوق  بأبسط  االلتزام  في  تنجح  لم  لكنها  مفتوح، 

اإلنسان... وهي المواطنة المتساوية.   
كان على رأس نظام الفصل العنصري نخبٌة من البيض، 
تتلوهم األجناس األخرى من الملّونين، مهاجرين آسيويين، 
القاع يأتي األفارقة  هندوسًا ومسلمين ومسيحيين، وفي 
السود. وحين تخّرج محاميًا تخّصص في الدفاع عن قضايا 
األفارقة، ألن أغلب المحامين البيض ال يدافعون عنهم، إما 
اقتناعاً بأنهم أنقى عنصراً، ُخلقوا من ناٍر وغيرهم من طين، 

وإّما خوفًا من االصطدام بمجتمعهم العنصري المريض.
قصة »ماديبا« ربما باتت معروفًة للجميع، إذ قاد نضااًل 
عسكريًا حتى ُسجن، حيث تحّول إلى رمز عالمي للنضال 

من أجل الحرية.
لم يكن كل العالم مع مانديال، وإّنما كان معه المناضلون 
أعدائه  مع  يصطف  وكان  الشعوب،  كل  من  الواعون 
أغلب دول الديمقراطيات األوروبية العريقة، وظلّت أميركا 
وبريطانيا تدافعان عن نظام الفصل العنصري حتى مطلع 
ريغان/ الشرس:  المشئوم  الثنائي  عهد  في  الثمانينيات 
ثاتشر. وكان مانديال يتعّرض لحمالٍت إعالميةٍ مبرمجة، 
أيدي  على  الخطير،  اإلرهابي  المجرم  صورة  في  تقّدمه 
اليوم  كلهم  واإلعالميين.  والصحافيين  الكّتاب  من  ثلّةٍ 
اختفوا من الساحة، ولم يعد أحٌد يذكرهم إطالقاً، وانمحت 
أسماؤهم من الوجود، وبقي اسم مانديال الحر تخفق له 

القلوب.
تهاجمه وتسّبه وتشتمه،  الرخيصة  األقالم  هذه  كانت 
طوال ثالثين عامًا، ما كلّت من الشتائم والقدح، وما تعب 
النضال. خّطان متوازيان، يمثل أحدهما  وما مّل هو من 
حّب  اآلخر  ويمثل  واالستعباد،  واالستئثار  التسلط  حب 
التحّرر والعدالة والمساواة بين البشر. هذه الحركة التي 
نجد أنفسنا نتعاطف معها بكل وجداننا، كعرٍب وكمسلمين، 
انسجامًا تلقائيًا مع الذات والتاريخ والمبدأ القائل: »ال فضل 
لعربي على أعجمي إال بالتقوى«. هذه البديهية الواضحة 
كالشمس، تغيب عّمن نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم، فباتوا 
متخّصصين في شتم مواطنيهم 24 ساعة في 52 أسبوعًا 
في العام. هذا حالهم منذ سبع سنوات وأكثر، ما ملّوا وما 
كلّوا، يعيدون الكالم في الموضوع الواحد ألف مرة ومرة... 

إلى درجة الغثيان. 
فوق  وال  تحت  من  فلسًا  تستلم  ال  مستقلٌة  صحيفٌة 
الناس  مع  التواصلية  البرامج  من  عدداً  تنّفذ  الطاولة، 
أخذاً بمبدأ »المسئولية االجتماعية«؛ تهتم بتشجيع الكتابة 
للشباب والناشئين؛ وتنّظم مسابقات تصوير للمحترفين 
والمؤسسات  الشركات  بعض  تستلهمها  )أخذت  والهواة 
والمقتنيات  للتحف  معارض  ونّظمت  رائدة(؛  فكرة  كأّية 
تكريم  حفالت  تنظيم  آخرها  وكان  والطوابع؛  األثرية 
لإلداريين والمعلمين المتقاعدين.  ُوّجهت الدعوات للجميع 
دون تمييز، فكلهم أساتذتنا ومعلّمونا، طرٌف حضر وطرٌف 
غاب، خشيًة على نفسه من التسقيط والتشهير والتكفير 
واالتهام بالخيانة، على أيدي عقارب الرمل التي تعيش في 

الهِرَمة  كالطحالب  اآلسنة،  المياه 
حتى  عتياً،  الُعُمر  من  بلغت  التي 
في  وسقطت  وأفلست  تهّرأت 
والمبادئ  واألخالق  القيم  ميزان 
اإلنسانية، وأصبحت تستخدم لغة 

العنصريين األوباش.
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§ روما - أ ف ب
 )2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين  أمس  إيطالية  محكمة  أصدرت   [
السابق  اإليطالي  الوزراء  رئيس  على  سنوات  سبع  لمدة  بالسجن  حكمًا 
بعد  الحياة  مدى  منصب رسمي  أي  تولي  من  ومنعته  برلسكوني  سيلفيو 

اتهامه بممارسة الدعارة مع قاصر واستغالل السلطة.
وجاء الحكم بعد سبع ساعات من المداوالت. وصرح محامي برلوسكوني، 
نيكولو غيديني للصحافيين أن الحكم »غير منطقي مطلقًا. والقضاة حكموا 

عليه بالسجن فترة تزيد على تلك التي طالب بها االدعاء«.

الذين  المحتجين  من  صغيرة  مجموعة  من  االبتهاج  صيحات  وانطلقت 
صفقوا وغنوا النشيد الوطني بعد النطق بالحكم.

إعالمية  واثارت ضجة  عامين  استمرت  الحكم ذروة محاكمة  هذا  ويعد 
وسط مزاعم عن حفالت ماجنة أقامها برلسكوني )76 عامًا(.

وسيتم تعليق تنفيذه حتى االنتهاء من إجراءات االستئناف والتي يمكن أن 
تستغرق سنوات في النظام القضائي اإليطالي.

القضاء  إن  إذ  عمره  بسبب  السجن  برلسكوني  يدخل  ال  أن  يتوقع  كما 
اإليطالي عادة ما يكون لينًا في أحكامه بحق من تتجاوز أعمارهم 70 عامًا.

الحكم على برلسكوني بالسجن سبع سنوات في قضية »روبيغيت«

القطريون يبايعون الشيخ تميم أميرًا للبالد اليوم
§الدوحة - أ ف ب

] أعلن الديوان األميري القطري أمس اإلثنين )24 يونيو/ 
أميراً  سيعين  تميم  الشيخ  العهد  ولي  ان   )2013 حزيران 
للبالد خلفاً لوالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي قرر 
الجديد  األمير  مبايعة  إلى  المواطنين  داعياً  الحكم،  تسليمه 

يومي الثلثاء واألربعاء.
وقال الديوان في بيان إن األمير وولي العهد »سيستقبالن 
السادة المواطنين بالديوان األميري )...( وذلك لمبايعة سمو 
أن  إلى  مشيراً  للبالد«،  أميراً  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

االستقباالت ستتم يومي الثلثاء واألربعاء.
وأوضح البيان أن االستقباالت ستبدأ في الساعة التاسعة 
التي  الكلمة  بعد ساعة واحدة من  أي  )الثلثاء(  اليوم  صباح 
عن  تخليه  فيها  ويعلن  الشعب  إلى  حمد  الشيخ  سيوجهها 

الحكم لنجله، كما أعلن الديوان في بيان سابق.
»يوم عطلة  الثلثاء  اعتبار  تقرر  فقد  البيان  هذا   وبحسب 

رسمية في الدولة«.

األسرة  )اإلثنين(  سابق  وقت  في  حمد  الشيخ  وأبلغ   
إلى نجله ولي  السلطة  قراره تسليم  البالد  الحاكمة وأعيان 

العهد بحسب ما أعلنت قناة »الجزيرة«.
أن  شاشتها  على  عاجل  خبر  في  القطرية  القناة  وذكرت 
الحل  و«أهل  الحاكمة  األسرة  مع  اجتماعاً  أنهى  حمد  الشيخ 
ولي  إلى  السلطة  تسليم  »قراره  بـ  علماً  وأحاطهم  والعقد« 

عهده الشيخ تميم« البالغ من العمر 33 عاماً.
وسيكون تخلي الشيخ حمد عن السلطة سابقة في التاريخ 
السياسي الحديث للعالم العربي، إذ لم يتخل أي حاكم وراثي 

طوعاً عن الحكم.
وكان دبلوماسيون إضافة إلى مسئولين، أكدوا لـ »فرانس 
يستعد  األمير  أن  الجاري  يونيو  في  وقت سابق  في  برس« 
الربيع  انتفاضات  دعم  الذي  البلد  هذا  في  السلطة  لنقل 

العربي.
 وقال مسئول قطري لـ »فرانس برس« إن األمير »سيتخلى 
عن صالحياته للشيخ تميم«، بدون أن يوضح ما إذا كان ذلك 

يعني أن الشيخ حمد سيحتفظ بمنصب شرفي.

ذكر  رافضاً  سابق  وقت  في  آخر  قطري  مسئول  وذكر 
الجديد  الجيل  تشجيع  بضرورة  »مقتنع  األمير  أن  اسمه 
تميم وإجراء  الشيخ  العهد  إلى ولي  السلطة  وينوي تسليم 
تعديل وزاري يعين خالله عدداً كبيراً من الشبان في مجلس 

الوزراء«.
الوزراء  رئيس  أن  إلى  عدة  سياسية  مصادر  وأشارت 

الشيخ حمد بن جاسم سيخسر منصبه على األرجح.
من  »يود  قطر  أمير  إن  فرنسي  دبلوماسي  مصدر  وقال 
خالل تنظيمه بنفسه انتقال السلطة منه، أن يرد على بعض 
االنتقادات التي تقول لقطر )أنتم دولة حكم فردي وال تريدون 

أن يكون هناك ربيع عربي إال عند اآلخرين(«.
ناجحاً  المصدر أن األمير »يريد أن يقدم نموذجاً  وأضاف 

النتقال هادئ«.
وبحسب المحلل السياسي المتخصص في شئون الخليج 
نيل بارتريك، فإن الشيخ تميم »يمسك بملفات حساسة عدة 
أي  يتخذ  أن  المتوقع  من  و«ليس  الخارجية«  السياسة  في 

قرارات كبرى من دون العودة إلى والده«. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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أميركا تدعو مصر لمحاسبة مرتكبي الجريمة

»األزهر«: قتل الشيعة من أكبر الكبائر وأشد المنكرات

الجيش اللبناني يسيطر 
بالكامل على مجمع »الشيخ أحمد األسير«

§صيدا - أ ف ب
] سيطر الجيش اللبناني مساء أمس 
 )2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين 
المتشدد  الشيخ  مجمع  على  بالكامل 
أحمد األسير في مدينة صيدا )جنوب(، 
منذ  تواصلت  عنيفة  معارك  بعد  وذلك 
األسير،  الشيخ  أنصار  مع  األول  أمس 
بحسب ما أفاد مراسل »فرانس برس«، 

في حين لم يعرف مكان وجود األسير.
في  التجوال  من  المراسل  وتمكن 
المجمع المؤلف من مسجد بالل بن رباح 
إلى  وأشار  المحيطة،  األبنية  من  وعدد 
مكان،  كل  في  موجوداً  كان  الجيش  أن 
وبدا عناصره »مرتاحين«، بعد أكثر من 
فيها  قتل  التي  المعارك  من  ساعة   24
أمنية  حوادث  أخطر  وتعد  جندياً،   16
سورية  في  النزاع  بدء  منذ  لبنان  في 

المجاورة قبل أكثر من عامين.
القوى  أن  إلــى  المراسل  ــار  واش
العسكرية سمحت للصحافيين بالدخول 
يقع  محترق  شبه  سفلي  مستودع  إلى 
لهم  يسمح  أن  دون  من  المسجد،  أسفل 

الصغير.  المسجد  حرم  إلى  بالدخول 
األسلحة  من  كميات  وجود  عن  وأفاد 
في داخل المستودع، إضافة إلى قاذفات 

صاروخية.
متوسط  رشاش  وجود  عن  أفاد  كما 
وعدد  كالشنيكوف،  وبنادق  ودشم 
جراء  بالكامل  المحترقة  السيارات  من 

المعارك.
سيارة  المسجد،  خـــارج  ــي  وف
في  تستخدم  كانت  الرصاص  نخرها 
رباعية  سيارات  وثالث  االعتصامات، 
آثار  من  متضررة  األقل  على  الدفع 

المعارك.
اندلعت بعد ظهر  وكانت االشتباكات 
شنه  هجوم  بعد  الطرفين،  بين  األحد 
مسلحون مناصرون لألسير على حاجز 
عسكري، بحسب ما أفادت قيادة الجيش.
جندياً،   16 مقتل  إلى  المعارك  وأدت 
فيها  يتورط  األكبر  الحوادث  وهي 
الجيش منذ العام 2007، تاريخ المعركة 
في  المتطرف  اإلسالم  فتح  تنظيم  مع 
مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين 

في الشمال التي استمرت ثالثة أشهر.

أفاد  وكان مصدر عسكري في صيدا 
على  عثر  الجيش  أن  برس«  »فرانس 
باللباس  لمسلحين  الجثث  »عشرات 
األبنية  في  سالحهم«  مع  العسكري 
في  »بتنظيفها«  يقوم  التي  والمواقع 
محيط المجمع التي يتحصن فيه األسير 
مسجد  من  يتألف  والــذي  وأنصاره 

وابنية عدة.
أحمد  مصير  اآلن  حتى  يعرف  ولم 
قال  األسير  أمجد  شقيقه  وكان  األسير. 
»فرانس  مع  صباحاً  هاتفي  اتصال  في 
برس«: »الشيخ سيبقى في مسجد بالل 
أن  قبل  دم«،  قطرة  آخر  حتى  رباح  بن 

يقفل خطه الخليوي.
الصليب  في  العمليات  مدير  وذكر 
األحمر اللبناني، جورج كتانة في حديث 
اللبنانية  »المؤسسة  تلفزيون  مع 

أن  لــإرســال« 
سيارات الصليب 
نقلت  ــر  ــم األح
ساعة   24 خالل 
إلى  جريحاً   94

المستشفيات.
§القاهرة - د ب أ

أمس  الشريف  األزهــر  أصــدر   [
 )2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين 
الشيعة  من  أربعة  مقتل  بشأن  بياناً 
التي  ــداث  األح لتلك  فزعه  فيه  أكد 
وصفها بالدموية، مؤكداً أن هذا العمل 
من  البعض  من  وقع  الذي  اإلجرامي 
التي  المنكرات  وأشد  الكبائر،  أكبر 
الحكيم، وُيعاقب عليها  الشرع  ُيحرمها 

الدستور. ويحرمها  القانون 
على  الــشــريــف  ـــر  األزه ـــد  وأك
ومصر  اإلســالم  وأن  الدماء  حرمة 
بسبب  القتل  يعرفون  ال  والمصريين 
وأن  الفكر،  أو  المذهب  أو  العقيدة 
بها  ويراد  عليهم،  غريبة  األحداث  تلك 
هذه  فى  الوطن  استقرار  من  النيل 
فتن  إلى  وتجرنا  الحرجة،  اللحظات 
حكومة  جميعاً  لها  ننتبه  أن  البد 
بالحديث  ــر  األزه ــر  وذّك وشعباً، 
إذا  المسلَمين  أن  يؤكد  الذي  الشريف 
في  والمقتول  فالقاتل  بسيفيهما  التقيا 

النار.

الجهات  الشريف  األزهر  وطالب 
الفوري  التحقيق  بضرورة  المعنية 
أشد  ـــزال  وإن ـــداث  األح ــذه  ه فــي 
العقوبات بمن يثبت جرمه وبضرورة 
دولة  وترسيخ  القانون  سيادة  إعالء 
كل  في  العدالة  إلى  باالحتكام  القانون 

ما يثار من نزاع.
 من جانبها، دعت السفيرة األميركية 
الحكومة  باترسون  آن  مصر،  في 
مرتكبي  محاسبة  إلــى  المصرية 
المصريين  من  أربعة  مقتل  جريمة 
بيان  في   ، باترسون  وقالت  الشيعة. 
)اإلثنين(:  أمس  األميركية  للسفارة 
المصرية  الحكومة  ندعو  »إننا 
لمحاسبة  ضماناً  التزاماتها  لمتابعة 
وفقاً  الشنعاء  الجريمة  هذه  مرتكبي 
تحقيقات  إجراء  على  ونحثها  للقانون 
أن  البيان  وذكر  وشفافة«.  شاملة 
مصر  إلى  المتحدة  الواليات  »سفيرة 
القاهرة  في  األميركية  والسفارة 
أصدقاء  إلى  بالتعازي  يتقدمون 
الشيعية  الطائفة  ضحايا  وعائالت 

أعمال  في  وإصابتهم  قتلهم  تم  الذين 
مؤخراً  وقعت  التي  الغوغائية  العنف 
بزاوية أبو مسلم )بمحافظة الجيزة(«. 
نشاطر  :«إننا  البيان  وأضــاف   
في  الوزراء  رئيس  ومكتب  الرئاسة 
العنف  أعمال  من  العمل  هذا  إدانة 

للهدوء«.  وندعو  الطائفي 
االثنين  شيع  ما  في  ذلك  يأتي   
بوسط  نفيسة  السيدة  مسجد  في 
القاهرة، ثالثة من الشيعة األربعة في 

والتوتر. الغضب  أجواء من 
المصورين  وجود  األهالي  ورفض   
من  منعهم  شديد  بغضب  وحاولوا 

للجثامين. أو  لهم  التقاط صور 
الرئيس  يوجه  متصل،  وفي سياق   
مهماً  خطاباً  مرسي  محمد  المصري، 
غد  مساء  المصري  الشعب  إلــى 

ــــعــــاء(  )األرب
الوضع  بشأن 
حسبما  الداخلي، 
وسائل  ــادت  أف

محلية. إعالم 

أضرار لحقت بالمنزل الذي تعرض لهجوم أمس األول في زاوية أبومسلم

فتح باب الترشح النتخابات مجلس األمة الكويتي اليوم
§الكويت - د ب أ

الكويتي  اإلعالم  وزير  أعلن   [
أمس  الحمود  سلمان  الشيخ 
يونيو/ حزيران 2013(   24( اإلثنين 
خالل  وافــق  ــوزراء  ال »مجلس  أن 
عقده  الذي  االستثنائي  االجتماع 

باب  فتح  على  األول(  )أمس  أمس 
الترشح النتخابات مجلس األمة غداً 

)اليوم( ولمدة عشرة أيام«.
وقال الحمود لصحيفة »السياسة« 
في عددها الصادر أمس إن من المقرر 
أبوابها  االنتخابات  إدارة  تفتح  أن 
الستقبال الراغبين في الترشح خالل 

الفترة  في  الرسمية  الدوام  ساعات 
من 25 يونيو الجاري إلى الرابع من 
يوليو/ تموز المقبل بما في ذلك أيام 

العطالت.
النائب  بحث  الصحيفة،  وحسب 
وزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
خالل  الحمود  أحمد  الشيخ  الداخلية 

األمنية  الخطة  األول  أمس  اجتماع 
وكشف  البرلمانية.  لالنتخابات 
األجهزة  مضاعفة  عن  الحمود 
لمواجهة  استعداداً  جهودها  األمنية 
مشدداً  المقبلة،  المرحلة  أعباء 
على  القانون  تطبيق  ضرورة  على 
الجميع وتحقيق العدالة والمساواة.

موسكو تجدد التحذير من زيادة تسليح المعارضة السورية

المعلم: ال داعي لذهاب المعارضة إلى جنيف إذا كان الشرط تنحي األسد
§دمشق، موسكو - أ ف ب، يو بي آي

المعلم  وليد  السوري  الخارجية  وزير  أكد   [
إن   )2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين  أمس 
جنيف  مؤتمر  في  المعارضة  لمشاركة  داعي  ال 
لعقده  وروسيا  واشنطن  تسعى  الذي  الدولي 
المستمرة  السورية  لالزمة  تسوية  إيجاد  بهدف 
منذ أكثر من سنتين، إذا كانت تضع شرطاً تنحي 

الرئيس السوري للمشاركة.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق 
»إذا كان شرط المشاركة )في مؤتمر جنيف( تنحي 
الرئيس األسد، عمركن ما تجو«، وهو تعبير عامي 
للقول بأن حضور المعارضين غير مهم، مؤكداً أن 
»نحن  المعلم  وقال  يتنحى«.  لن  األسد  »الرئيس 
لكن  مسبقة  شروط  دون  من  جنيف  إلى  نتوجه 
أي شروط مسبقة يضعها  نرفض  أننا  يعني  هذا 

اآلخر«.
جنيف  إلى  نذهب  واضح.  »الموضوع  وتابع 
بكل جدية لكن ال نقبل شرطاً من أحد. الميدان يبقى 

ميداناً يقوينا كلما حققت قواتنا انجازاً«.
المؤتمر  راعياً  يقوم  أن  في  أمله  عن  وعبر 
الدولي »بتحضير المناخ المناسب إلنجاح مؤتمر 

جنيف، ال عقد مؤتمر من أجل المؤتمر«.
»أصدقاء  مجموعة  قرار  أن  المعلم  واعتبر 
سورية« بتوفير دعم عسكري لمقاتلي المعارضة 
الدوحة،  في  األخير  اجتماعها  خالل  السورية 
المستمر  السوري  النزاع  أمد  إطالة  إلى  سيؤدي 

منذ أكثر من عامين.
في  عقده  صحافي  مؤتمر  خالل  المعلم  وقال 
الدوحة  في  تقرر  »ما  دمشق  في  الــوزارة  مقر 
خطير ألنه يهدف إلى إطالة أمد األزمة، إلى إطالة 
ارتكاب  اإلرهاب على  إلى تشجيع  العنف والقتل، 
مقولة  شأن  من  أن  المعلم  اعتبر  كما  جرائمه«. 
استخدمها  التي  األرض  على  التوازن«  »إعادة 

زيادة  أجل  من  قطر  في  المجتمعون  الدول  ممثلو 
تسليح المعارضة السورية »أن تؤدي إلى إطالة 

أمد العنف«.
هل  التوازن؟  أعيد  متى  يقرر  »من  وأوضح 
بواجبه  قيامه  خالل  من  قرية  الجيش  حرر  كلما 
من  بد  ال  اختل  التوازن  إن  يقولون  الدستوري 
تسليح جديد للمعارضة؟«. وأضاف »هم قالوا إن 
ما يقومون به هو من أجل الشعب السوري... هل 

قتل الشعب السوري يحقق لهم الهدف؟«.
السالح؟«،  هذا  سيئول  »لمن  المعلم  وتساءل 
تنظيم  أن  إلى  التقارير تشير  »كل  أن  إلى  مشيراً 
جبهة النصرة هو المسيطر األساسي في الميدان... 
النصرة«  جبهة  سيسلحون  النهاية  في  هم  إذا 

المتطرفة.
الروسية،  الخارجية  وزارة  جددت  جانبها،  من 
المعارضة  تسليح  زيادة  من  تحذيرها  أمس، 
السورية، واعتبرت أن من شأنه أن يشجعها على 
الخارجية  وأصدرت  المدّمر«.  العسكري  »الحل 

اجتماع  نتائج  على  فيه  علقت  بياناً  الروسية 
يوم  الدوحة  في  عقد  الذي  سورية«  »أصدقاء 
السبت الماضي، فأعربت عن قلقها الشديد بشأن 
تسليح المعارضة السورية. وقال البيان إنه »من 
يحصل  قد  التي  األسلحة  من  المزيد  أن  الواضح 
يشجع  أن  بإمكانه  النهاية،  في  إرهابيون  عليها 
المدمر  العسكري  الحل  خيار  على  المعارضة 

للبالد«.
إلى  بيانها،  في  الروسية  الخارجية  وأشارت 
ورود أنباء بشأن زيادة قطر والسعودية إمدادات 
تولي  وكذلك  السورية  المعارضة  إلى  األسلحة 
مسلحين  تدريب  وفرنسيين  أميركيين  خبراء 
مؤكدة  واألردن،  تركيا  في  قواعد  في  سوريين 

المعارضة  دعم  »نية  أن 
قيود،  دون  من  عسكرياً 
مهمة  بالكامل  تخالف 
تحقيق حل سياسي بأسرع 

ما يمكن في سورية«.

مقاتلو »الجيش الحر« يعدون قاذفات إلطالق صواريخ في ريف دمشق

النائب األول لرئيس البرلمان
العراقي يقدم استقالته

 غارات إسرائيلية على قطاع 
غزة بعد إطالق صواريخ

§األراضي المحتلة - أ ف ب، يو بي آي
وفلسطينية  إسرائيلية  مصادر  ذكرت   [
اإلسرائيلي  الحربي  الطيران  أن  متطابقة 
شن الليلة قبل الماضية هجمات جوية على 
على  صواريخ  ثالثة  إطالق  بعد  غزة  قطاع 

جنوب إسرائيل.
أمس  بيان  في  اإلسرائيلي  الجيش  وقال 
»رداً   )2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين 
في  بالصواريخ  العديدة  الهجمات  على 
لسالح  طائرة  استهدفت  األخيرة،  الساعات 
في  لألسلحة  مستودعين  اإلسرائيلي  الجو 
وسط قطاع غزة وموقعاً إلطالق الصواريخ 
»تمت  أنه  مؤكداً  غزة«،  قطاع  جنوب  في 

إصابة األهداف«.
اإلسرائيلي  الجيش  باسم  متحدثة  وقالت 
اإلسالمي-المدعومة  »الجهاد  أمس  بعد ظهر 
من  هي  دمشق«  من  الراديكالي  المحور  من 
إسرائيل«.  على  صواريخ  خمسة  »أطلقت 
وكتبت افيتال ليبوفيتش على حسابها على 
موقع »تويتر« بأن الجيش استهدف مواقعاً 
أن  على  مشددة  اإلسالمي«  للجهاد  »تابعة 
التي  )حماس(  اإلسالمية  المقاومة  حركة 

تسيطر على القطاع »مازالت مسئولة«.
الخارجية  لجنة  رئيس  دعا  األثناء،  في 
النائب  اإلسرائيلي،  الكنيست  في  واألمن 
قطاع  احتالل  إعادة  إلى  ليبرمان،  أفيغدور 

غزة بعد سقوط صواريخ على إسرائيل.
لإذاعة  حديث  في  ليبرمان،  ــال  وق

إعادة  دراسة  من  مفر  »ال  إنه  اإلسرائيلية 
بتطهير  والقيام  غزة  قطاع  على  السيطرة 
تنوي  ال  حماس  وأن  سيما  ال  فيه  شامل 
أرض  في  يهودية  دولة  بوجود  التسليم 
إسرائيل«. وأضاف أنه »إذا لم ترد إسرائيل 
فإن  القطاع،  من  المنطلقة  االعتداءات  على 
طائرات  عامين  بعد  »حماس« ستملك  حركة 
والمئات من الصواريخ التي ستكون قادرة 
وأوضح  أبيب«.  تل  في  أهداف  إصابة  على 
رئيس  بموقف  علم  على  ليس  أنه  ليبرمان 
نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  ــوزراء  ال
هذه  من  يعلون  موشي  الدفاع  ــر  ووزي

المسألة. 
حكومة  وزراء  رئيس  أكد  األثناء،  في 
مقتل  حادثة  بأن  هنية  إسماعيل  »حماس« 
أحد عناصر سرايا القدس، الجناح العسكري 
على  تشوش  »لن  اإلسالمي  الجهاد  لحركة 
عمق العالقات المتينة« بين الحركتين. وقال 
هنية في مؤتمر صحافي أمس: »حادثة مقتل 
العضو في الجهاد رائد جندية استثنائية وال 
مؤكداً  العالقة«،  هذه  على  أن تشوش  يمكن 
وراسخة  متينة  الجهاد  حركة  مع  »عالقتنا 
وقائمة على خط المقاومة في مسيرة كاملة 

من أجل اإلسالم وفلسطين«.
واندلع صراع في قطاع غزة بين حركتي 
األول  أمس  اإلسالمي وحماس مساء  الجهاد 
الجناح  القدس  سرايا  قادة  أحد  مقتل  بعد 
مدينة  شرق  في  الجهاد  لحركة  العسكري 

غزة واتهام الحركة شرطة »حماس« بقتله.

§بغداد - أ ف ب
] قدم النائب األول لرئيس مجلس النواب العراقي )البرلمان(، والعضو البارز في التيار 
اإلثنين  أمس  بارز  برلماني  أفاد مصدر  للمجلس، حسبما  استقالته  السهيل  الصدري، قصي 

)24 يونيو/ حزيران 2013(.
رئيس  »نائب  إن  برس«  »فرانس  لوكالة  الخالدي  محمد  العراقي  البرلمان  مقرر  وقال 
البرلمان قصي السهيل قدم استقالة رسمية أمس )أمس األول( إلى رئيس البرلمان« أسامة 
النجيفي. وأضاف أنه »سيتم عرض االستقالة للتصويت عليها في جلسة البرلمان األسبوع 
المقبل«. وبشأن دواعي االستقالة اكتفى الخالدي بالقول إنها »ألسباب خاصة«. وتولى قصي 
عبدالوهاب السهيل، منصب نائب األول لرئيس البرلمان العراقي بعد الدورة االنتخابية في 

العام 2010، عن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر.

الجيش اللبناني يعتقل أنصار الشيخ أحمد األسير
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األمين العام لـ »األطلسي« يحث تركيا على احترام مبادئ الديمقراطية

أردوغان: الشرطة نفذت »ملحمة بطولية« في مواجهة المتظاهرين
 §أنقرة، لوكسمبورغ - 

أ ف ب، د ب أ
الوزراء  رئيس  اعتبر   [
التركي رجب طيب أردوغان 
يونيو/   24( اإلثنين  أمس 
شرطة  أن   )2013 حزيران 
تتعرض  ــي  ــت ال بـــاده 
حول  واسعة  النتقادات 
تدخلها  عنف  بسبب  العالم 
المتظاهرين  لمواجهة 
مؤخراً  للحكومة  المناهضة 

نفذت »ملحمة بطولية«.
أردوغـــان في  ــرح  وص
في  الشهادات  لتوزيع  حفل 
أنقرة  في  الشرطة  مدرسة 
كتبت  التركية  »الشرطة  أن 
قوات   )...( بطولية  ملحمة 
بنجاح  اجتازت  شرطتنا 

امتحان ديموقراطية«.
انتقد  كلمته  أثناء  في 
عدداً  مجدداً  الوزراء  رئيس 
األوروبي  االتحاد  دول  من 
التي نددت بقمع الشرطة في 

تركيا وال سيما ألمانيا.
وقال »إن شرطتنا ضحية 
بالغاز  وترد  النار  إلطاق 
وخراطيم  للدموع  المسيل 
تشريعات  راجعوا  إذا  الماء. 
االتحاد االوروبي فسيجدون 
الحقوق  أكــثــر  ــن  م ــه  أن
الطبيعية الممنوحة للشرطة 
قدر  بأكبر  التي تحركت   )...(

من ضبط النفس والهدوء«.
االحتجاجات  حركة  وأدت 

النظام  ضد  المسبوقة  غير 
انطلقت  والتي   2002 منذ 
مقتل  إلــى  مــارس   31 في 
متظاهرين  ثاثة  هم  أربعة 
نحو  وإصــابــة  وشــرطــي 
8000 شخص من بينهم 60 

إصاباتهم خطرة.
للشرطة  تقرير  وأشــار 
»ملييت«  صحيفة  نقلته 
 2,5 أن  األحــد  الليبرالية 
في  شاركوا  شخص  مايين 
أنحاء  جميع  في  التظاهرات 
تركيا منذ مايو. وتم توقيف 
بحسب  منهم   5000 نحو 

التقرير.
األمين  حــث  جهته  مــن 
العام لحلف شمال األطلسي 

فوغ  ـــدرس  أن ــو(،  ــات ــن )ال
أحد   - تركيا  راسموسن، 
أعضاء الحلف - على احترام 

القيم الديمقراطية.
وصول  لــدى  ذلــك  جــاء 
راسموسن إلى لوكسمبورغ 
لــوزراء  اجتماع  لحضور 

خارجية االتحاد األوروبي.
وقال راسموسن »نعتبره 
ترتقي  أن  به  مسلماً  أمراً 
حلف  أعضاء  الدول  جميع 
شمال األطلسي إلى المبادئ 
األساسية  الديمقراطية 
بالمظاهرات  وتسمح 
التعبير  وحــق  السلمية 
النظر  وجهات  عن  بحرية 

السياسية ».

يعتزم  آخــر،  جانب  من 
في  الكبرى  الكتل  رؤســاء 
)الثلثاء(  األوروبي  البرلمان 
مفاوضات  إجــراء  إقــرار 
االتحاد  حكومات  مع  جديدة 
الخطة  بشأن  ـــي  األوروب
الفترة  في  للتكتل  المالية 
 .2020 حتى   2014 بين 
لمعلومات  وفقاً  ذلك  جاء 
األنــبــاء  لــوكــالــة  وردت 
اليوم  )د.ب.أ(  األلمانية 
وقال  بروكسل.  في  االثنين 
للشئون  التركي  الوزير 
باجيس،  إيجمين  األوروبية، 
لصحيفة  تصريحات  في 
تسايتونغ«  دويتشه  »زود 
األلمانية: »تركيا لديها أيضاً 

موضحاً  أخــرى«،  خيارات 
متبادل  احتياج  هناك  أن 
األوروبـــي  ــحــاد  االت بين 
باجيس:  وأضاف  وتركيا. 
عرقلة  العدل  من  »ليس 
فتح فصل مفاوضات جديد، 
بسبب  فني،  فصل  وهــو 
يذكر  سياسية«.  معوقات 
التي  باجيس  أن تصريحات 
الماضي  الخميس  بها  أدلى 
أدت إلى استياء في  ألمانيا، 
السفير  إثرها  على  استدعي 

التركي في برلين.
المتحدث  قال  جهته،  من 
األلمانية،  الحكومة  باسم 
برلين:  في  زايبرت  شتيفن 
جداً  وثيقة  عاقة  »هناك 
وودية بين ألمانيا وتركيا«، 
من  مايين  دور  على  مؤكداً 
من  المنحدرين  المواطنين 
تركيا في ألمانيا كجسر بين 

البلدين.
في  مــصــادر  أن  يذكر 
شككت  األلمانية  الحكومة 
في إمكانية فتح فصل جديد 
تركيا  بين  المفاوضات  من 
بسبب  األوروبي  واالتحاد 
للشرطة  العنيف  التصدي 
التركية ضد المتظاهرين في 

تركيا.
بأن  زايبرت  واعترف 
في  صعباً  وضعاً  »هناك 
أكد  أنه  إال  حالياً«،  تركيا 
من  شيئاً  يغير  لن  هذا  أن 
العاقات الثنائية اإليجابية.

أردوغان خالل حفل أعد لتكريم منتسبي الشرطة

رئيس الوزراء الباكستاني: سنحاكم 
برويز مشرف بتهمة الخيانة

§إسالم آباد - د ب أ
نواز  الباكستاني  الوزراء  رئيس  أعلن   [
حزيران  يونيو/   24( اإلثنين  أمس  شريف 
2013( أن حكومته ستحاكم الحاكم العسكري 
السابق للباد برويز مشرف بتهمة الخيانة.

»ستفي  الحكومة  إن  شريف  ــال  وق
بالتزاماتها الدستورية« فيما بتعلق بمحاكمة 

مشرف بتعطيل الدستور.
اإلقامة  تحت  الموضوع  مشرف،  ويواجه 
ضواحي  في  الريفي  منزله  في  الجبرية 
العليا  بالمحكمة  التماسات  عدة  آباد،  إسام 
لمحاكمته  رسمية  دعوى  بإقامة  تطالب 
بالدستور  العمل  لتعليقه  الخيانة  بتهمة 

العام 2007.
رئيس  يؤديه  الذي  »القسم  شريف:  وقال 
الوزراء يتضمن أن الحكومة تضمن إخضاع 

المتهمين، وفق المادة السادسة، للعدالة«.
شخص  أي  أن  على  المادة  هذه  وتنص 
بتهمة  يحاكم  الدستور  بتعطيل  يقوم 
اإلعدام.  إلى  عقوبته  يصل  ما  وهو  الخيانة، 
إقامة  بسلطة  االتحادية  الحكومة  وتتمتع 

دعوى بتهمة الخيانة.
المحكمة  مالك  منير  العام  المحامي  وأبلغ 
ضد  دعــوى  ستقيم  شريف  حكومة  بأن 
السادسة. وكان مشرف  المادة  مشرف وفق 
وصل إلى الحكم بعد اإلطاحة بشريف العام 

1999، وظل في السلطة حتى العام 2008 .

 برويز مشرف

الرئيس اإليراني المنتخب: السالم واالستقرار 
يعود للمنطقة بجهود السعودية وإيران

§طهران - د ب أ
] أعرب الرئيس اإليراني المنتخب، حسن 
واالستقرار  السام  بأن  ثقته  عن  روحاني 
من  شعوبها  لصالح  المنطقة  إلى  سيعود 
خال جهود زعماء دول المنطقة خاصة إيران 

والسعودية.
التي  التهنئة  برقية  على  رداً  ذلك  جاء   
أرسلها إليه العاهل السعودي الملك عبد اهلل 
بن عبد العزيز بمناسبة انتخابه، بحسب ما 
أمس  )إيرنا(  اإليرانية  األنباء  وكالة  ذكرت 

اإلثنين )24 يونيو / حزيران 2013(.
 وأکد روحاني أن من أولويات السياسة 
اإليرانية  اإلسامية  للجمهورية  الخارجية 
والدول  بالمنطقة  االهتمام  دومــاً  کانت 

الحکومة  في  السياسة  هذه  وأن  الجارة 
الجديدة لها أهمية خاصة. 

السعودية  الخارجية  وزارة  وكيل  كان 
محمد  بن  تركي  األطراف  متعددة  للعاقات 
بن سعود الكبير قد صرح الخميس الماضي 
بأن »المملكة مستعدة لدعم الرئيس اإليراني 
صدقت  حال  في  روحاني  حسن  الجديد 
اإلعام  لوسائل  بها  أدلى  التي  تصريحاته 
بعد انتخابه رئيساً جديداً سواء فيما يتعلق  
بالعاقات مع دول الجوار الخليجي أو األزمة 

السورية«.
بانتخابات  فوزه  فور  كرر  روحاني  كان 
الرئاسة اإليرانية التصريحات بشأن رغبته 

في تطوير العاقات مع السعودية.

رئيسة البرازيل تلتقي قادة المتظاهرين
ورؤساء البلديات والحكام

§برازيليا - أ ف ب

روسيف  ديلما  البرازيلية  الرئيسة  تلتقي   [
البلديات  ورؤساء  الحكام  ثم  المتظاهرين  قادة 
إلى  تهدف  تدابير  سلسلة  شأن  في  قرار  التخاذ 
تحسين الخدمات العامة، وذلك تلبية للمطالب التي 
على  الباد  في  الحاشدة  التظاهرات  خال  رفعت 
مدى 15 يوماً. وأكدت الرئاسة لـ »فرانس برس« 
 16:30(  13:30 الساعة  في  سيعقد  اجتماعاً  أن 

بتوقيت غرينتش( مع قادة حركة »بطاقة مجانية« 
البرازيل،  هزت  التي  التظاهرات  وراء  تقف  التي 

يليه اجتماع مع رؤساء البلديات والحكام.
غداة  الجمعة  مساء  لامة  متلفز  خطاب  وفي 
مليون   1,2 حشدت  التي  التاريخية  التظاهرات 
اكدت  أحياناً،  عنف  أعمال  من  تخُل  ولم  شخص 
بـ  واعدة  الشارع«  إلى  »تنصت  أنها  روسيف 
)النقل  العامة  الخدمات  لتحسين  كبير  »ميثاق 
والصحة والتربية( وبمكافحة اكثر فاعلية للفساد.

القدم،  لكرة  الدولي  لاتحاد  العام  األمين  أكد 
حزيران  يونيو/   24( اإلثنين  أمس  فالك  جيروم 
أي دولة  أي عرض من  يتلَق  لم  الفيفا  أن   )2013

لتحل محل البرازيل الستضافة مونديال 2014.
وقال فالك في مؤتمر صحافي في ملعب ماراكانا 
دولة  اي  من  رسمي  عرض  أي  أتلَق  »لم  الشهير 
من  بدالً   »2014 مونديال  الستضافة  العالم  في 
احتجاجية  تظاهرات  بها  تعصف  التي  البرازيل 

منذ نحو أسبوعين.

كيري يهدد الصين وروسيا بـ »عواقب« 

تضارب األنباء بشأن رحيل سنودن إلى هافانا
 §موسكو، نيودلهي -

 يو بي آي، أ ف ب
األن��ب��اء  ت��ض��ارب��ت   [
الموظف  رح��ي��ل  ب��ش��أن 
االستخبارات  في  السابق 
سنودن  أدوارد  األميركية 
وكالة  ونقلت  كوبا،  إلى 
مصادر  عن  »إنترفاكس« 
شيريميتيفو  مطار  ف��ي 
لم  سنودن  إن  بموسكو 
الطائرة  متن  على  يصعد 

المتوجهة إلى هافانا.   
وأقلعت الطائرة الروسية 
أن  المقرر  من  كان  التي 
يكون  أن  دون  من  تنقله  

على متنها. 
ف��ي��م��ا أك����د م��ص��در 
لوكالة  الملف  من  قريب 
بال  غادر  أنه  »انترفاكس« 
موجود  وهو  روسيا  شك 

في الخارج.
إن  ال��م��ص��در  وق����ال 
غادر  سنودن  »إدوارد 
يكون  أن  ويمكن  روسيا. 
أقلع على متن رحلة أخرى. 
يكون  أن  المرجح  غير  من 
ص��ح��اف��ي��ون ش��اه��دوه 
يغادر« في حين أن الشاب 
األميركي لم يكن على متن 
رحلة ورد اسمه على قائمة 
كانت  عليها،  المسافرين 

الى  موسكو  من  متوجهة 
هافانا.

رفضت  روسيا  وكانت 
اعتقال  واشنطن  طلب 
بتسريب  المتهم  سنودن 
استخباراتية،  معلومات 
الواليات  إل��ى  وترحيله 
مصدر  وق��ال  المتحدة. 
لم  »س��ن��ودن  إن  روس��ي 
يرتكب جرائم في األراضي 
أجهزة  تتلَق  ولم  الروسية، 
مطالب  الروسية  األم��ن 
مستوى  على  بتوقيفه 
ليس  وبالتالي  اإلنتربول 
مسافر  لتوقيف  مبرر  لدينا 
سنودان  وكان  الترانزيت«. 
ال��والي��ات  اتهمته  ال��ذي 

قد  بالتجسس  المتحدة 
وصل إلى موسكو آتيًا من 
وأكد  األح��د.  كونغ  هونغ 
اإلكوادور  خارجية  وزير 
على  باتينو  ري��ك��اردو 
صفحته على ال�«تويتر«، أن 
تلقت  االك��وادور  »حكومة 
من  السياسي  اللجوء  طلب 

إدوارد سنودن«. 
إل��ى ذل��ك، ه��دد وزي��ر 
جون  األميركي،  الخارجية 
 24( اإلثنين  أمس  كيري 
 )2013 حزيران  يونيو/ 
بعواقب  وروسيا  الصين 
معهما،  ال��ع��الق��ات  على 
المخيب  »من  أنه  معتبراً 
المستشار  يسافر  أن  جداً« 

ال��س��اب��ق ل��ل��م��خ��اب��رات 
إدوارد  األميركية  المركزية 
عبر  موسكو  إلى  سنودن 

هونغ كونغ.
الذي تطالب  وقال كيري 
سنودن  باستعادة  بالده 
أثناء  التجسس  بتهمة 
سنودن  إن  للهند،  زي��ارة 

»خان بالده«.
وصرح كيري في مؤتمر 
رداً  نيودلهي  في  صحافي 
دور  بشأن  س��ؤال  على 
سنودن  سفر  في  الصين 
من هونغ كونغ »إذا حصل 
كي  مقصود  ترخيص  على 
يستقل طائرة فذلك سيكون 

مخيبًا لآلمال«.

 انفجار قنبلة بدائية الصنع 
قرب مسجد في بريطانيا

 االئتالف الحاكم والمعارضة في ألبانيا 
يعلنان فوزهما في االنتخابات

§لندن - أ ف ب، د ب أ
البريطانية  الشرطة  أعلنت   [
حزيران  يونيو/   24( األحد  األول  أمس 
2013( ان قنبلة صغيرة بدائية الصنع 
في  مسجد  قــرب  الجمعة  انفجرت 
أن  دون  من  إنجلترا  بوسط  برمنغهام 
مشيرة  أضرار،  أو  إصابات  عن  تسفر 

إلى أنها فتحت تحقيقاً في الحادث.
على  العثور  األحد  تم  أنه  وأضافت 
شظايا لهذه القنبلة مما دفعها في إجراء 
شخصاً   150 نحو  إخاء  إلى  احترازي 

من مساكنهم لبضع ساعات.
أن  ميدالندز  ويست  شرطة  وأكدت 
سكان المنطقة المحيطة بمسجد عائشة 
برمنغهام  بشمال  والسال  مدينة  في 
أفادوا بأنهم سمعوا الجمعة دوياً يشبه 

دوي انفجار قنبلة.
الشرطة  أعلنت  آخر،  صعيد  وعلى 
اعتقال شخص )54 عاماً( في  لندن  في 
صلة  على  )االثنين(  أمس  بريطانيا 
ناء  طريق  على  أشخاص  أربعة  بقتل 

باأللب في فرنسا العام الماضي.
الحلي  سعد  األصل  العراقي  وكان 

العاف  سهيلة  وأمها  إقبال  وزوجته 
سيارتهم  في  نار  إطاق  في  قتلوا  قد 
أنيسي في سبتمبر  بالقرب من بحرية 

الماضي.
الفرنسي  الدراج  جثة  على  عثر  كما 
الموقع.وقالت  في  مولييه  سيلفان 
على  القبض  إلقاء  تم  إنه  الشرطة 
المشتبه، الذي لم تذكر اسمه، في منطقة 
في  لاشتباه  لندن  من  بالقرب  سوري 
الجريمة،  ارتكاب  على  بالتآمر  قيامه 

وأنه سيجري استجوابه.

§تيرانا - أ ف ب
االئتاف  من  كل  أعلن   [
بزعامة  البانيا  في  الحاكم 
المنتهية  ــوزراء  ال رئيس 
بيريشا  صالح  واليــتــه 
بزعامة  المعارضة  وائتاف 
ليل  راما  إيدي  االشتراكي 
في  فوزهما  اإلثنين  األحد/ 
التي  التشريعية  االنتخابات 
زعيم  ــال  وق ــد.  األح جــرت 
اليسار إيدي راما في مؤتمر 

أمام  تيرانا  في  صحافي 
الذين  مؤيديه  من  كبير  عدد 
النصر  هتافات  يــرددون 
ائتاف  )اسم  »النهضة  أن 

المعارضة( فاز«.
رئيس  ــد  أك جهته،  من 
واليته  المنتهية  ــوزراء  ال
وزعيم تحالف اليمين صالح 
من  واثــق  »إنني  بيريشا 

فوزنا العظيم«.
وجرى االقتراع في ألبانيا 
األحد النتخاب برلمان جديد 

اللجنة  تنعقد  لم  بينما 
الغالبية  لغياب  االنتخابية 
صاحية  لتأكيد  الازمة 
أن  يمكن  مما  االنتخابات 
يؤدي إلى أزمة سياسية في 
الباد ويؤخر تقرب هذا البلد 
الواقع في منطقة البلقان من 

االتحاد األوروبي.
وقتل ناشط في المعارضة 
مراكز  أحد  قرب  اليسارية 
االقتراع. فقد أعلنت الشرطة 
شخص  مقتل  األلبانية 

في  آخرين  ثاثة  ــرح  وج
مراكز  أحد  قرب  نار  إطاق 
وقالت  ألبانيا.  في  االقتراع 
ألما  الشرطة،  باسم  الناطقة 
كاتراكجيني لوكالة »فرانس 
برس« إن الحادث الذي وقع 
يكون  »قد  الش  مدينة  في 
وقال  باالقتراع«.  مرتبطاً 
التحالف  من  قريب  مصدر 
الذي يقوده االشتراكي إيدي 
إلى  ينتمي  القتيل  إن  راما 

المعارضة.

الطائرة التي نقلت سنودن إلى موسكو
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§الدوحة - أ ف ب
البالغ  ثاني  آل  تميم بن حمد  الشيخ  ] يتسلم 
التي  فقط زمام األمور في قطر  العمر 33 عاماً  من 
يفترض أن يتخلى والده الشيخ حمد بن خليفة عن 
السلطة فيها اليوم )الثلثاء( بعد أن حولها إلى أكبر 
مصدر للغاز المسال في العالم وإلى العب أساسي 

على الساحة الدبلوماسية العالمية.
وتمكن تميم الطويل القامة والقوي البنية، خالل 
السنوات األخيرة من فرض نفسه بشخصيته القوية 
إلى والدته  إلى ثقة والده، وبالطبع أيضاً  مستنداً 
النفوذ،  البالغة  المسند  ناصر  بنت  موزة  الشيخة 

بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وسياسية.
وكان الشيخ حمد وصل إلى السلطة في 1995 
إثر انقالب غير دموي على والده، وعين في بادئ 
األمر نجله األكبر من الشيخة موزة الشيخ جاسم، 
إال أنه في ما بعد عين مكانه الشيخ تميم الذي بدأ 
نجمه يلمع في السنوات األربع األخيرة تزامناً مع 
قرار اتخذه الشيخ حمد في قرارة نفسه بالتخلي عن 

السلطة بحسب مصادر مطلعة.
وأعلن الديوان األميري أمس اإلثنين )24 يونيو/ 
حزيران 2013( أن الشيخ حمد بن خليفة سيتوجه 
الذي  )الثلثاء(  اليوم  القطريين صباح  إلى  بخطاب 
أعلن يوم عطلة رسمية، فيما أكدت مصادر متطابقة 
نجله.  لصالح  السلطة  عن  سيتخلى  األمير  أن 
برس«  »فرانس  لوكالة  قطري  مسئول  وأوضح 

أن األمير »سيتخلى عن صالحياته« للشيخ تميم، 
الشيخ  أن  يعني  ذلك  كان  إن  ما  يوضح  أن  بدون 

حمد سيحتفظ بمنصب شرفي.
ساندهيرست  مدرسة  خريج  تميم  والشيخ 
العسكرية البريطانية الشهيرة، وله زوجتان وست 
نجله  أما  سنوات.  سبع  بينهم  الكبرى  سن  أبناء، 

الذكر األكبر فيبلغ من العمر خمس سنوات.
المسلحة  القوات  قيادة  العهد  ولي  ويتولى 
األولمبية  اللجنة  ورئاسة  وال��ده،  عن  بالنيابة 
للشئون  األعلى  المجلس  رئيس  نائب  أنه  كما 
شغوف  أنه  إلى  إضافة  واالستثمار،  االقتصادية 
بالرياضة ويشرف على ملف مونديال العام 2022 
الذي تستضيفه قطر. ويعشق الشيخ تميم التراث 
قصراً  لنفسه  بنى  وقد  الخليجي  الثقافي  واإلرث 

تراثياً ساحراً في الصحراء.
ومن المتوقع أن يتزامن تسلم الشيخ تميم زمام 
األمور في هذا البلد الذي فرض نفسه على الخريطة 
الفرد،  دخل  حيث  من  بلد  أغنى  وبات  العالمية 
السياسة  انتهاء دور شخص محوري آخر في  مع 
النفوذ  والبالغ  النجم  الوزراء  رئيس  هو  القطرية 
مصادر  بحسب  ثاني،  آل  جاسم  بن  حمد  الشيخ 

متطابقة.
سياسية  مصادر  بحسب  المتوقع  وم��ن 
ودبلوماسية ومسئولين قطريين أن يشكل الشيخ 
تميم حكومة ال يرأسها الشيخ حمد بن جاسم الذي 
الوزراء منذ 2007 ويشغل منصب  يرأس مجلس 

وزير الخارجية منذ 1992.
في  المتخصص  السياسي  المحلل  وقال 
لوكالة  بارتريك  نيل  الخليج،  شئون 
»فرانس برس« أن الشيخ تميم يمسك 
خارجية  سياسية  »بملفات  مدة  منذ 
النبض  »جس  وال��ده  أن  حساسة«، 
وصول  إمكان  إزاء  والدولي  الداخلي 
ابنه إلى منصب األمير أو على األقل 
ال��وزراء  رئيس  منصب  ليتولى 

النافذ«.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي 
إن  برس«  »فرانس  لوكالة  غربي 
تدريجياً  تسلم  تميم  »الشيخ 
والعسكرية  األمنية  الملفات 
والخارجية خالل السنوات الثالث أو 
المصدر  الماضية«. وذكر هذا  األربع 
الذي طلب عدم كشف اسمه أن »تميم 

تمكن  الشخصية  ق��وي 
نفسه  ف��رض  من 
ضمن األسرة، 
صاً  خصو
لم  أن��ه 
ي��ك��ن 
لي  و

العهد األول وال الخيار األول لوالية العهد«. وللشيخ 
تميم إخوة أكبر منه سناً بما في ذلك من أم أخرى.

تميم  »يتمتع  الدبلوماسي،  المصدر  وبحسب 
بعالقات ممتازة مع الغرب، خصوصاً مع واشنطن 
وباريس«، وهو من محبي فرنسا والثقافة الفرنسية 
شأنه شأن والده، كما أنه أيضاً مثله يتكلم الفرنسية 

بطالقة.
وفي السياق اإلقليمي، يتمتع الشيخ تميم بحسب 
هذا المصدر بعالقات جيدة مع السعودية »وهو أمر 
أساسي الستمرار لعب قطر دوراً سياسياً قيادياً في 
قطر  عالقات  وكانت  المصدر.  قول  على  المنطقة« 
والسعودية متوترة جداً في بداية عهد الشيخ حمد، 
إال أن األخير تمكن في النهاية من تحقيق مصالحة 
و2008،  بين 2007  الكبرى  الشقيقة  مع  تاريخية 
في  الكثيرين  توقعات  عكس  على  صب  أمر  وهو 
رصيد النفوذ القطري الذي لم تعد تراه السعودية 

معادياً لدورها.
وأكد المصدر الدبلوماسي أنه »ليس من المتوقع 
تغيير في  أي  السلطة  إلى  تميم  أن يشكل صعود 

سياسة قطر أو تموضعها اإلقليمي«.
وأوضح بارتريك في هذا السياق أنه »ليس من 
المتوقع أن يتخذ الشيخ تميم قرارات كبيرة بدون 

العودة إلى والده«.
تغييراً  أنجز  أن  سبق  حمد  الشيخ  أن  ذكر  كما 
أساسياً في تموضع بالده في المرحلة األخيرة عبر 
االبتعاد عن إيران في الملف السوري، »على الرغم 

من حقول الغاز المشتركة الضخمة بين البلدين«.
دوائر  من  مقرب  خليجي  مصدر  قال  جهته،  من 
خطوة  السلطة  تميم  »تسليم  إن  قطر  في  الحكم 
هذا  في  الخليج  في  مسبوقة  وغير  جداً  جريئة 
الشكل«، ما قد يتسبب ببعض المخاوف لدى دول 
السلطة  انتقال  بتقاليد  بقوة  المتمسكة  الخليج 
في  وليس  الشكل  في  »مخاوف  أنها  إال  المحافظة، 
رئيس  فإن  المصدر،  هذا  وبحسب  المضمون«. 
للمقربين  مدة  منذ  »يقول  جاسم  بن  حمد  الوزراء 
منه إنه سيغادر منصبه« إال أنه »من الصعب جداً 
تخيل انتهاء )دور( هذا الرجل البالغ التأثير والنفوذ 
االستثمارات  في  األساسي  الشخص  كان  والذي 
دوراً  له  يبقي  »قد  وبالتالي  الخارج«  في  القطرية 

في الكواليس«.
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تميم... ولي عهد شاب يتسلم زمام األمور
ر للغاز بالعالم في أكبر ُمصدِّ

أمير قطر حمد بن خليفة
وضع بالده على الخريطة العالمية

] عندما وصل الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني  الحكم في قطر بعد انقالب غير 
مغموراً  بلداً  تسلم  والده،  على  دموي 
بلداً  يغادر  فهو  اآلن،  أما  مفلس،  شبه 
الطبيعي  للغاز  مصدر  أكبر  حوله  ثريًا 
المسال في العالم و العب أساسي على 

الخريطة العالمية.
 وباتت قطر في عهد الشيخ حمد أكبر 
مصدر للغاز الطبيعي المسال وصاحبة 
يبلغ  فيما  العالم،  في  للفرد  دخل  أعلى 
بالكاد  مليون نسمة  عدد مواطنيها ربع 

ومساحتها 11437 كيلومتراً مربعًا.
وأوجد الشيخ حمد ماكينة اقتصادية 
في  الغازي  االحتياطي  تحول  ضخمة 
الرمال ومياه البحر )ثالث احتياطي بعد 

روسيا وإيران(، الكثير من المال.
مع  التحالف  حمد  الشيخ  وع��زز   
قطر  في  لديها  التي  المتحدة  الواليات 
العالم،  الجوية في  قواعدها  أكبر  إحدى 

ومقر القيادة الوسطى لجيشها.
الجدية  النظرة  ذو  األسمر  وحمد 
والذي كان مكتنزاً قبل أن يخسر الكثير 
األخيرة،  السنوات  في  الزائد  وزنه  من 

شخص مثير للجدل.
بداية  في  إسرائيل  على  انفتاحه  فمن 
وحماس  اهلل  لحزب  ودعمه  األلفية 
وعدائه للسعودية، ثم  المصالحة معها 
ودعمه الكبير النتفاضات الربيع العربي 
ولإلخوان المسلمين وابتعاده عن إيران 
حمد  الشيخ  أدار  السوري،  الملف  في 
العاصمة  الدوحة  يهدأ وحول  حراكًا ال 
السياسية للخليج، وربما للعالم العربي، 
اإلقليمية  القوى  دور  ضمور  ظل  في 
وحتى  وسورية  مصر  مثل  التقليدية 

السعودية.
وغالبًا ما يقدم حمد بن خليفة 
العربي«  الربيع  »بطل  أنه  على 

الدعم،  أنواع  الذي دعمه شتى 
بما في ذلك عسكريًا في ليبيا، 

وبالسالح في سورية.
القطري  الدعم  أم��ا 

يكون  فقد  األب���رز 
اإلعالمي  الدعم 

قناة  خالل  من 

»الجزيرة« التي أطلقها الشيخ حمد بعيد 
لمرحلة جديدة  الحكم مؤسسًا  وصوله 
للدول  العابر  اإلخباري  اإلع��الم  من 

العربية.
 ولطالما اعتمد الشيخ حمد على دعم 
الشيخة  زوجته  محوريين:  شخصين 
ورئيس  المسند،  ناصر  بنت  م��وزة 
جاسم  بن  حمد  الشيخ  المحنك  وزرائه 
الذي يتوقع أن يغادر منصبه مع تسلم 

الشيخ تميم الحكم.
وتابع   ،1952 في  حمد  الشيخ  ولد 
ساندهيرست  مدرسة  في  دروس��ه 
التي  الشهيرة  البريطانية  العسكرية 
تخرج منها في 1977 وعين في 1977 

وليًا للعهد ووزيراً للدفاع.
فهم  كثيرين  على  يصعب  وك��ان 
أحيانًا  تبدو  والتي  المتعددة  التوجهات 
تحت  القطرية  السياسة  في  متناقضة 

قيادة الشيخ حمد.
حمد  الشيخ  أدخ��ل  المقابل،  في   
النظام  على  م��ح��دودة  إص��الح��ات 
السياسي، ورغم وعود متكررة بتنظيم 
ال  قطر  زالت  ما  برلمانية،  انتخابات 
مع  منتخب  تمثيلي  بمجلس  تحظى 
التجربة  وتقتصر  حقيقية.  صالحيات 
على  اآلن  حتى  قطر  في  االنتخابية 

االنتخابات البلدية.
ل�  غربي  دبلوماسي  مصدر  وقال 
حمد  الشيخ  يكن  »لم  برس«:  »فرانس 
على  انقلب  كونه  لفكرة  مرتاحًا  أبداً 
والده. ربما أراد أن يذكره التاريخ بأنه 
وليس  طوعًا  الحكم  سلم  الذي  الحاكم 

الذي انقلب على والده«.

] قطر التي يعتزم أميرها الشيخ 
التخلي عن  ثاني  حمد بن خليفة آل 
الحكم لنجله ولي العهد الشيخ تميم، 
هي إمارة خليجية ثرية بالغاز الطبيعي 
تؤدي منذ سنوات دوراً متعاظماً على 

الساحتين العربية والدولية.
الموقع الجغرافي: شبه جزيرة تقع 
وحدودها  الخليج  غرب  جنوب  في 

البرية الوحيدة هي مع السعودية.
السكان: 1,87 مليون نسمة بينهم 
)البنك  مواطن  ألف   200 حوالى 

الدولي، 2011(.
العاصمة: الدوحة.

اللغة الرسمية: العربية مع انتشار 
واسع لإلنجليزية.

من  غالبيتهم  مسلمون  الديانة: 
السنة.

نالت  بريطانية  محمية  التاريخ: 
استقاللها في 1971. تحكمها أسرة 

التاسع  القرن  أواسط  منذ  ثاني  آل 
الشيخ  أطاح  العام 1972  في  عشر. 
عمه  بابن  ثاني  آل  حمد  بن  خليفة 
األمير أحمد وأصبح أميراً للبالد إلى 
أن أطاح به هو نفسه في العام 1995 

ابنه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
المؤسسات السياسية: نظام الحكم 
وراثي. مجلس شورى صاحب دور 
استشاري منذ العام 1972. ال أحزاب 
شهدت   1999 العام  في  سياسية. 
مجلس  »انتخاب«  مرة  ألول  اإلمارة 
بلدي مركزي من 29 عضواً يتمتعون 
بصالحيات استشارية. يعتبر الشيخ 
صانع  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 
نهضة قطر وقد جعل من هذه الدولة 
الصغيرة العباً أساسياً في الساحتين 

العربية والدولية.
قانون  صدر   2008 العام  في   
أول  لتنظيم  الطريق  مهد  انتخابي 

انتخابات تشريعية جزئية )ثلثا أعضاء 
باالقتراع  ينتخبون  الشوري  مجلس 
العام المباشر وال� 15 الباقون يعينهم 
األمير(. في نهاية 2011 أعلن الشيخ 
حمد أن االنتخابات المقبلة ستجرى 

»في النصف الثاني من 2013«.
االقتصاد والموارد الطبيعية: عضو 
للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  في 
)أوبك(. تنتج قطر حوالى مليون برميل 
من النفط يومياً ولكن مصدر ثروتها 
الذي  الطبيعي  الغاز  هو  األساسي 
احتياطي  أكبر  ثالث  قطر  منه  تمتلك 
في العالم علماً أن قدرتها على إنتاج 
الغاز الطبيعي المسال تصل إلى 77 
مليون طن سنوياً. بفضل احتياطاتها 
الهائلة من النفط والغاز أصبحت قطر 
في 2010 صاحبة أعلى دخل للفرد 
في العالم أجمع. وكي ال تعتمد حصراً 
قطر  عمدت  النفطية،  مواردها  على 

دخولها  عبر  اقتصادها  تنويع  إلى 
في السنوات األخيرة في استثمارات 
في  سيما  وال  العالم،  حول  متنوعة 
إلى  تميل  استثمارات  وهي  فرنسا، 
قطاعات المنتجات الفخمة والرياضة 

واإلعالم.
للفرد:  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
)البنك الدولي،  86 ألفاً و440 دوالراً 

.)2011
العملة: الريال.

و800  ألفاً   11 المسلحة:  القوات 
الدولي  المعهد  بحسب  عنصر، 

للدراسات االستراتيجية، 2013.
اإلقليمية  المنظمات  في  العضوية 
األمم  في  عضو  قطر  والدولية: 
العربية  ال��دول  وجامعة  المتحدة 
ومنظمة التعاون اإلسالمي ومجلس 
التعاون لدول الخليج العربي ومنظمة 

التجارة العالمية.

قطر إمارة خليجية ثرية دورها
يتعاظم في السياسة العربية والدولية
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الحواج: خريجو »األهلية« هم سفراؤها وممثلوها في المجتمع

»األهلية« تحتفي بـ 300 خريج من الحاصلين على البكالوريوس والماجستير
] احتفلت الجامعة األهلية بخريجيها، مساء 
 ،)2013 حزيران  يونيو/   24( )االثنين(  أمس 
حيث تم تخريج 300 طالباً وطالبة ممن أنهوا 
والبكالوريوس  الماجستير  برامج  متطلبات 
بمختلف  الخمس  األهلية  الجامعة  كليات  من 

تخصصاتها.
وبدأ برنامج الحفل بعزف السالم الوطني، 
تلته تالوة آيات من الذكر الحكيم، فيما تضمن 
الخريجين  وكلمتي  الجامعة  رئيس  كلمة 
شرف  ضيف  كلمة  إلى  إضافة  والخريجات، 
المساعد لشئون اإلنسان  العام  الحفل األمين 
والبيئة باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية عبداهلل عقله الهاشم، وتولى 
فاروق  األهلية  الجامعة  إدارة  مجلس  رئيس 
متفوقاً   45 لـ  تذكارية  دروع  تقديم  المؤيد، 
الجامعة  طلبة  من  الثامن  الفوج  خريجي  من 

األهلية.
الجامعة  رئيس  ألقاها  مؤثرة  كلمة  وفي 
البروفيسور عبداهلل  األهلية وربان سفينتها، 
الخريجين  طلبته  مخاطباً  الحواج،  يوسف 
قائاًل: »إن ما حظيتم به من علم وما اكتسبتموه 
الفتية،  األهلية  جامعتكم  في  معارف  من 
التقديرات يكشف إلى  وحصولكم على أعلى 
أي مدى تمكنت هذه الجامعة من بلوغ درجات 
الجامعات،  بين سائر  األفضل من  علمية هي 
وال أظن أن هناك أهم من تلك التقديرات التي 
الوطنية  الهيئة  من  جامعتكم  عليها  حصلت 
للمؤهالت وضمان الجودة، التي يتم اعتمادها 
هي  فكم  الموقر.  ــوزراء  ال مجلس  قبل  من 
سعادة خريج األهلية عندما يتصفح الموقع 
فيرى  للمؤهالت  الوطنية  للهيئة  اإللكتروني 

جامعته تتصدر ناصية الجودة؟«.

أن  على  األهلية  الجامعة  رئيس  وأكــد 
المجتمع  في  الجامعة  سفراء  هم  الخريجين 
في  وممثلوها  والعالمي  والخليجي  المحلي 
نحو  بانطالقهم  ثقته  مبدياً  العمل،  سوق 
تحقيق نجاحات وإنجازات جديدة يرفعون بها 
اسم وطنهم، وتفتخر بها جامعتهم، منوهاً في 
الوقت نفسه إلى أن خريجي الجامعة األهلية 
والمثقف  المتعلم  البحريني  الشباب  وعموم 
طموحات  إلعادة  الوحيدة  الفرصة  يمثلون 
االنقسام،  الفرقة ورفض  ونبذ  التالحم  إعادة 

من خالل استلهام العبر 
والمواقف،  والدروس 
متحدة  الطاقات  لتتجه 
ـــازات  ـــج ــو اإلن ــح ن
ووحـــدة  العظيمة 

عبداهلل الحواجالكلمة. عبداهلل الهاشم
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الغذائية  األسعار  على  الرقابة  تشديد  يتم  ال  لماذا   [
الدولة  قيام  يستغل  البعض  أن  وخصوصًا  واالستهالكية، 
برفع  ليقوم  الفئات،  لبعض  إعطاء عالوة  أو  رواتب  بزيادة 

األسعار من دون مبرر؟

تسليم  أجل  من  ليس  جنيف  )مؤتمر(  إلى  سنتوجه   [
السلطة إلى الطرف اآلخر، ومن لديه وهم في الطرف اآلخر 

أنصحه أال يأتي إلى جنيف.

وزير الخارجية السوري، وليد المعلم

األميركي نيك والندا، أثناء اجتيازه »األخدود العظيم« في والية أريزونا على ارتفاع 450 مترًا ماشيًا على حبٍل دون 
ءات سالمة، ليصبح أول رجل يعبر األخدود على حبل مشدود من دون شباك أمان إجرا

جيم كومي
] عيَّن الرئيس األميركي باراك أوباما، يوم الجمعة )21 
التحقيقات  لمكتب  جديداً  مديراً  كومي  جيم   )2013 يونيو 
الذي  مولر،  روبرت  بسلفه  آي(، مشيداً  بي  )إف  الفيدرالي 

كان تولى هذا المنصب قبيل اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وكومي )52 عامًا(، هو مسئول سابق في إدارة الرئيس 
األمن  في  ومتخصص  عام  ومدع  بوش،  جورج  السابق 
على  الشيوخ  مجلس  صادق  حال  في  وسيصبح  القومي، 
تعيينه، سابع مدير لـ »إف بي آي«، وهو منصب سيتواله 

اعتباراً من الخريف.
- من مواليد 14 ديسمبر العام 1960 في مدينة نيويورك 

األميركية.
- حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة 

شيكاغو في العام 1985.
- عمل مدعيًا عاّمًا فيدراليًا لمدة 15 عامًا.

- خبير في شئون األمن القومي األميركي على مدى أكثر 
من 20 عامًا.

- في غمرة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في 
ُعّين جيم كومي مساعداً  دبليو بوش،  الرئيس جورج  عهد 
باإلنابة  العدل  وزارة  تولى   2004 في  وكان  العدل  لوزير 
بسبب دخول الوزير في حينه جون اشكروفت المستشفى. 
الوزارة  موافقة  إعطاء  رفض  الوزارة  توليه  فترة  في   -
سي  »ان  القومي  األمن  لوكالة  تابع  للتنصت  برنامج  على 
النظام  كشف  عملية  قلب  في  اليوم  أصبح  والذي  ايه«، 

األميركي الواسع لمراقبة االتصاالت.

الخاص  القطاع  إلى  واتجه  العامة  الوظيفة  ترك  بعدها   -
حيث عمل في قطاعي الدفاع والمال.

لمادة  أستاذاً  نيويورك  في  كولومبيا  جامعة  في  عمل   -
القانون في قضايا األمن القومي.

باراك  األميركي  الرئيس  عينه   ،2013 يونيو   21 في   -
أوباما في منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية األميركية 

)إف بي آي(.
- ومكتب التحقيقات الفيدرالي ويعرف اختصاراً بالـ)إف.

األميركية  العدل  لوزارة  تابعة  حكومية  وكالة  هي  بي.آي( 
القانون  لتطبيق  وقوة  داخلية  استخبارات  كوكالة  وتعمل 
في الدولة، وتأسست الوكالة العام 1908 تحت اسم مكتب 

التحقيقات.
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خطاب التحريض الفاشي ضد اآلخر
] منطقتنا تغلي حاليًا في كل بلد تقريبًا، ونجد أن التحريض 
الفاشي على الكراهية والقتل يخلق دوامة من التصعيد الذي 

بعواقب ربما تكون »غير مقصودة«. وسواء كان  يأتي 
أنه جنون اعترى من  ما يحدث نتيجة لتخطيط واٍع أم 
فإن  العقالء،  من  يعتبرون  األيام  من  يوم  في  كانوا 

تكون وخيمة جداً. وعندما  قد  ذلك  على  المترتبة  النتائج 
على  تحريض  نجد سوى  فال  البعض  يكتبه  أو  يقوله  ما  نتابع 

نيران  تأجيج  إلى  يسعى  متطرف  خطاب  على  مبني  تحريض  وهو  اآلخر، 
الطائفية والعنصرية من أجل االستهالك الشعبي. 

إن التحريض ضد اآلخر يستخدم حاليًا كل الوسائل المتاحة، وبأساليب غير 
فالمهم  متوهمًا،  أم  كان حقيقيًا  على كل شيء، سواء  تحريض  إنسانية، وهو 
بالنسبة لمن جنَّد نفسه في خدمة أجندات جاهلية هو تحطيم اآلخر بأي وسيلة 

انتقامية ممكنة. ومن المؤسف له أن تنتشر هذه الثقافة على كل المستويات. 
وكانت  التحريض،  مهد  هي  أوروبا  في  البلقان  منطقة  كانت  عام  مئة  قبل 
الخالفات  تلك  الكراهية، وامتدت  نفوذ دعاة  ازدياد  الخالفات هناك تشتعل مع 
إقليمية  تحالفات  معها  جرت  ثم  ومن  المباني،  من  والرمي  القتل  إلى  آنذاك 
أكلت  األولى،  العالمية  الحرب  عليها  أطلق  عالمية،  حرب  في  الحقًا  تسببت 

األخضر واليابس وراح ضحيتها الماليين من البشر. 
يتوافر  ما  باستخدام  ويتوسع  يبدأ صغيراً  اآلخرين  على  الحاقد  التحريض 
من سلطات وإمكانات للفاشيين الذين يحرضون على اآلخرين، ومن ثم يتحول 
التحريض إلى صدامات، وإلى قتل، وبعدها إلى انتقامات متبادلة، وثم تهديدات 

إقليمية، ثم يتحول كل ذلك إلى صراع دولي.
العواقب المأساوية لخطاب التحريض والكراهية كثيرة، 
العواقب  وهذه  وإقليميًا،  محليًا  أمامنا  ماثل  وبعضها 
ستزداد ويعّم شرها كل مكان ما لم يحدد كل منا خياره، 
معه،  وتتعايش  باآلخر  تقبل  تعددية  بيئة  خلق  أجل  من 

وتتجاوز أولئك الذين يعيشون في زمن الجاهلية.

إنقاذ طفل ألقته أمه في المجاري بإسبانياشواء لحم يتسبب بانفجار لغم في روسيا

 وفاة رضيعة أرجنتينية انتشلت 
من المشرحة العام الماضي

من  يبلغ  جديد  مولود  انتشل   [
مجاري  في  عالقاً  كان  يومين  العمر 
بعد  أمه  رمته  حيث  المباني،  أحد 
أمس  وأُنقذ  منه،  للتخلص  والدتــه 
الشرطة  أعلنت  ما  على  )األحد(  األول 

اإلسبانية.
  وقالت الشرطة في بيان في مدينة 
اليكانتي في شرق إسبانيا: »أبلغ أحد 
صوٍت  بسماع  اإلغاثة  فرق  الجيران 
ثمة  أن  منه  ظناً  المياه  قساطل  من 

اإلغاثة  فرق  أن  إال  فيها«،  عالقة  قطة 
المكان،  إلى  حضرت  التي  والشرطة، 
اكتشفت أن األمر يتعلق »ببكاء مولود 
الطفل  إنقاذ  إلى  فعمدت سريعاً  جديد، 
يحمل  يزال  ال  وهو   ،)...( وإخراجه 
مستشفى  إلى  ونقل  السري«،  الحبل 

محلي، إال أن حياته ليست في خطر.
  وبعد إنقاذ المولود الجديد، عمدت 
البالغة  والدته  توقيف  إلى  الشرطة 
المبنى  قرب  تقيم  والتي  عاماً،   26

أن  وأوضحت  قتل«.  »محاولة  بتهمة 
المستشفى،  في  موجودة  »كانت  األم 
في  حملها  أسقطت  أنها  أكدت  بعدما 

المنزل«.
المرأة  أن  الشرطة  وأوضحت    
أرادت  أنها  يبدو  »التي  الشابة، 
في  الطفل من خالل رميه  التخلص من 
إلى  مشيرة  بفعلتها،  أقرت  المجاري، 
لم  وأنها  به،  باالحتفاظ  ترغب  ال  أنها 

المال لإلجهاض«. تكن تملك 

أمـــس  تـــوفـــيـــت   [
الرضيعة  )األحـــد(  األول 
ــوث  ــة ل ــي ــن ــي ــت ــن األرج
أُعلنت  التي  ميالغروس، 
وفاتها العام الماضي قبل أن 
الحياة  قيد  على  عليها  يعثر 
أزمة  من  المشرحة،  في 
قلبية على ما أعلنت العائلة 

ومصدر طبي.

دانييال  خالتها  وقالت    
رسالة  في  تشياراموني، 
التواصل  شبكات  على 
يوم  أتعس  »إنه  االجتماعي 
في حياتي، لوث ميالغروس 
فيرون بوتيت القت حتفها«.

نيسان  أبريل/   10( وفي 
المولودة  على  عثر   ،)2012
وثيقة  صدور  بعد  الجديدة 

قيد  على  بشأنها،  ــاة  وف
الحياة بفضل إصرار والدتها 
في  ابنتها  جثة  رؤية  على 
مشرحة مستشفى في مدينة 

رسيستنيا )شمال شرق(. 
يومها  التحقيق  وخلص 
الجديدة  المولودة  أن  إلى 
بقيت على قيد الحياة بفضل 
أدى  ما  الجسم  حرارة  فتور 

سمح  إسبات  حالة  إلــى 
الوظائف  على  بالحفاظ 

الحيوية.
الرضيعة  وتوفيت    
في  مستشفى  في  ــد(  )األح
إلى  إدخالها  بعد  روساريو 
ما  على  الفائقة،  العناية 
في  الصحة  مسئول  أوضح 

البلدية، ليوناردو كاروانا.

إلى  الروس  من   6 نزهة  تحولت   [
أشعلوها  نار  تسببت  بعدما  كارثة 
مخلفات  من  لغم  بانفجار  اللحم  لشواء 
عن  أسفر  الثانية  العالمية  الحرب 
منهم  اثنين  وحالة  جميعاً،  إصابتهم 

خطيرة.

الروسية  األنباء  وكالة  ــادت  وأف  
سكان  من  أشخاص   6 أن  »نوفوستي« 
نقلوا  روسيا(  )غرب  بيلغورود  منطقة 
يعتقد  لغم  انفجار  بعد  المستشفى  إلى 
أنه من مخلفات الحرب العالمية الثانية، 
اللحوم.  لشواء  نيراناً  أشعلوا  عندما 

في  وقع  الحادث  أن  إلى  ــارت  وأش
وذكرت  سبورنويي،  بلدة  قرب  غابة 
شابين  »إصابة  أن  المحلية  الشرطة 
غرفة  في  وضعهما  استدعت  خطيرة 
العناية الفائقة، فيما عولج 4 من جروح 

مختلفة«.
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داركليب يجدد تخطيه 
لـ »النصراوية« ليؤكد 

محافظته على »الثنائية«

ال مفاجآت في الدور 
األول وغزارة األهداف 

حاضرة
47 5

من  الخامس  المصنف  نادال  رفائيل  االسباني  خرج   [
الدور األول في بطولة ويمبلدون للتنس بالهزيمة امام البلجيكي ستيف دارسيس المصنف 135 عالميا 

أمس )االثنين( بعد هزيمته 7-6 و7-6 و4-6. 
وظهر دارسيس بمستوى رائع وتمكن من التفوق على نادال الذي احرز 12 لقبا في بطوالت التنس 

األربع الكبرى. 
وهذه أول هزيمة لنادال في الدور األول بإحدى بطوالت التنس األربع الكبرى على مدار تاريخه. 

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يودع فيها نادال بشكل مفاجئ ويمبلدون بعد خروجه من 
الدور الثاني العام الماضي على يد لوكاس روسول.

المحرق بشعار أكون 
أو ال أكون يصطدم 

بأريحية المنامة

فيما انتقل هدافه أوتشي إلى الفجيرة اإلماراتي

المحرق يتعاقد مع قائد منتخب 
فلسطين في ثاني صفقاته

§المحرق – المحرر الرياضي

] أعلن نادي المحرق أمس عن تعاقده الرسمي مع قائد 
العمور  إسماعيل سالم  القدم  لكرة  األول  فلسطين  منتخب 
الكروي  الموسم  المحرق  فريق  صفوف  في  لالحتراف 

المقبل.
وجاءت المفاوضات مع قائد المنتخب الفلسطيني هادئة 
العب  مع  التعاقد  عن  مؤشرات  هناك  تكون  أن  دون 
إلى  أشارت  المتداولة  األنباء  أن  وخصوصًا  فلسطيني 
أكمل  وبالفعل  أفارقة،  العبين  مع  تسير  كانت  مفاوضات 
البحرين  إلى  وصل  الذي  العمور  الالعب  صفقة  المحرق 
فريق  قميص  الالعب  وتسلم  العقد  توقيع  وتم  يومين  منذ 
المحرق وهو يلعب في مركز وسط األيمن وسيتم تسجيله 

محترفًا آسيويًا.
الذي  الثاني  المحترف  الفلسطيني  المنتخب  قائد  ويعتبر 
العب  بعد  المقبل  للموسم  اآلن  حتى  المحرق  معه  تعاقد 
المحاوالت  تتواصل  فيما  كوليبالي  المالي  الدولي  الوسط 

للتعاقد مع محترفين آخرين.
السابق  المحرق  فريق  محترف  انتقل  ثانية  جهة  من 
النيجيري أوتشي إلى اللعب في فريق دبا الفجيرة اإلماراتي 
الذي هبط من دوري المحترفين إلى الدرجة األولى الموسم 
أن  علمًا  المحرق  مع  عقده  تجديد  تعذر  بعد  وذلك  المقبل 

اوتشي كان هداف المحرق في دوري الموسم الماضي.

إسماعيل سالم العمور حاماًل قميص المحرق

»اآلسيوي« يطلب من اتحاد الكرة 
تسمية مراقبيه الدوليين للمباريات

ذكر وجود مفاوضات شفهية مع أندية أخرى... حسين سلمان:

لم أوقع ألي ناٍد حتى اآلن
 والرفاع لم يفاوضني لتجديد العقد

§الرفاع – يونس منصور

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  ينتظر   [
خطاب اتحاد الكرة البحريني بشأن األسماء 
المباريات  لمراقبة  جانبه  من  المرشحة 
االتحاد  التي يشرف عليها  والقارية  الدولية 

اآلسيوي.
بخطابا  بعث  القاري  االتحاد  ــان  وك
المراقبين  من  أسماء   3 يتضمن  رسميا 
لإلشراف  قبله  من  والمعتمدين  للمباريات 
2014 وهم  على مراقبة المباريات في العام 
علي  الفنية  للشئون  الحالي  الرئيس  نائب 
السابق  اإلدارة  مجلس  وعضو  البوعينين 
تقوي،  سوسن  والنائبة  محمد  عبدالرزاق 
ومن المنتظر أن بخطاب اتحاد الكرة نظيره 
القاري بشأن هذه األسماء في الفترة القليلة 

المقبلة العتمادهم رسميا.
كبيرة  للمباريات  الدولي  المراقب  ومهام 
إقامة  لمكان  وصوله  منذ  وتبدأ  وكثيرة 
على  فيها  ستلعب  الذي  والبلد  المباراة 
الدولي  أو  القاري  لالتحاد  ممثال  يكون  أن 
بحسب وصف المباراة ويكون متواصال مع 
المحلي، وعادة يكون دوره إسرافي  االتحاد 

ضمن  المباراة  كانت  ســواء  وتنظيمي 
التصفيات أو البطوالت المجمعة، ولعل أبرز 
الفريقين  العبي  أهلية  من  التأكد  المهام  تلك 
أو  المنتخبين  ألوان  وتحديد  المنتخبين  أو 

الناديين وأرقام الالعبين.
التأكد  أيضا  الدولي  المراقب  مهام  ومن 
والملعب  التدريبات  مالعب  صالحية  من 
وذلك  المباراة  عليه  ستقام  التي  الرئيسي 
بحسب معايير وشروط االتحاد الدولي على 
أن تتوافر شروط السالمة واألمن للجماهير 
من  التأكد  وأيضا  المباراة،  ستحضر  التي 
واألندية  للمنتخبات  السكن  مقار  مطابقة 
الكثير  وغيرها  المطلوبة  المعايير  وفق 
وصول  من  التأكد  إلى  باإلضافة  المهام،  من 
والطاقم  الحكام  ومراقب  الضيف  المنتخب 
والمواصالت  السكن  لهم  وتوفير  التحكيمي 

وفق اشتراطات االتحاد الدولي والقاري.
الحد  هذا  عند  المراقب  مهمة  تنتهي  وال 
دوره  ذلك  بعد  يبدأ  إذ  المباراة،  بانتهاء  أو 
التقرير  بكتابة  المتعلق  اآلخر  اإلشرافي 
النهائي للمباراة باألمور التنظيمية واإلدارية 

سواء عما دار قبلها وأثنائها وما بعدها.

§الرفاع - حسين الدرازي

] اليزال نجم منتخبنا الوطني األول لكرة 
ينتظر  سلمان  حسين  القدم 

بخصوص  مصيره 
لم  إذ  المقبل،  الموسم 
أين  اآلن  حتى  يتحدد 
)المايسترو(  سيقوم 

الكرة  بمداعبة 
الموسم  في 
ــل؛  ــب ــق ــم ال

لعدم  نظراً 
ه  يد تجد

المنتهي 
مـــــع 
ـــادي  ن

الرفاع.
هذا  وعن 

األمر قال حسين 
سلمان: »منذ انتهاء عقدي 

الموسم  ختام  في  الرفاع  مع 
معي  يتحدث  لــم  الحالي 

العقد  تجديد  بشأن  الرفاعيون 
حتى اآلن، أي أنني ال أعرف مصيري 

هل ما إذا كانت سأواصل مع السماوي 
كما  وخصوصاً  المقبل،  الموسم  في  ال  أم 

ذكرت في ظل عدم وجود مفاوضات من أجل 
ذلك حتى اآلن من قِبلهم، وربما تكون لديهم 

وجهة نظر خاصة بهذا األمر«.
محلية  عروضاً  تلقى  قد  كان  إذا  وعما 
للعروض  »بالنسبة  سلمان  قال  خارجية  أو 
إطالقاً  عرض  أي  أتلق  لم  فأنا  الخارجية 

العروض  وبخصوص  الماضية،  الفترة  في 
الشفهية  المفاوضات  بعض  فهنالك  المحلية 
العادية التي لم تصل للطريق الرسمي حتى 
بسيطة  استفسارات  مجرد  وكانت  اآلن، 
أحد  هنالك  أن  سمعت  ولكن  فترة،  قبل 
لم  لكن  معي  التعاقد  في  جدية  لديه  األندية 
يتحدث معي أحد بذلك، وأنا بوضعي أنتظر 
للموافقة  بالتأكيد  األفضل  العرض 
الفترة  في  ذلك  وسأنتظر  عليه، 
وجود  ظل  في  بالذات  المقبلة 
انطالق  على  طويلة  فترة 

الموسم المقبل«.
أن  ـــــر  ـــــذك ُي
حسين  )المايسترو( 
أبرز  من  سلمان 
ـــن  ـــي ـــالعـــب ال
لمحليين  ا
خط  ـــي  ف
ــط،  ــوس ال
له  ــت  ــان وك
في  واضــحــة  بصمات 
االنجازات  من  الكثير 
التي حققها الفريق الرفاعي في 

السنوات األخيرة.

عبدالرزاق محمدعلي البوعينين 

األهلي... محتكر البطوالت
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§ أم الحصم – محمد مهدي، محمد أمان

] ضرب النادي األهلي الرقم القياسي في عدد 
المسجل  الرقم  المسجلة محليا متخطيا  البطوالت 
باسم غريمه التقليدي النجمة بـ18 بطولة دوري 
بعد فوزه المستحق على الغريم نفسه في المباراة 
 ،20-26 بنتيجة  باألمس  الكأس  لبطولة  النهائية 
أقيمت  التي  المباراة  من  األول  الشوط  وانتهى 
الحصم وسط حضور  بأم  اليد  اتحاد  على صالة 
 ،10-13 بنتيجة  أيضا  لصالحه  كبير  جماهيري 
للبطولة  ويصل  كأس  بطولة  لـ19  يصل  وبذلك 
لكرة  تاريخه ويعلن عن نفسه ممثال  43 في  رقم 

اليد البحرينية في البطولة الخليجية المقبلة.
مباراة  والنجماوي  األهالوي  الفريقان  وقدم 
الفريق  تسيدها  عام،  بشكل  المستوى  جيدة 
النجماوي في الدقائق العشر األولى غير أن األهلي 
تسيدها فيما تبقى من وقت باألداء الدفاعي القوي 
محمد  الحارس  وتألق  الدفاعية(  الطرق  )مختلف 
في  التصرف  حسن  إلى  باإلضافة  عبدالحسين 
الشوط الثاني وإال فإن الحارس هشام عبداألمير 
االنفرادات  في  محققة  أهالوية  كرة   20 نحو 
عدم  وسط  الخلفي  الخط  وتصويبات  المباشرة 
الذي  عبدالحسين  محمد  وجد  فيما  الدفاع  تعاون 

يعينه في معظم األوقات.
الثاني  الشوط  بداية  منذ  واضحا  ــان  وك
الفوز  لحصد  الطريق  في  األهالوي  الفريق  أن 
النجمة  ظل  أن  بعد  الكأس  ببطولة  والتتويج 
الخبرة  ما يلعب بالعب واحد وهو صاحب  أشبه 
التركيز  البقية تاهوا وسط  هشام عبداألمير فيما 
الدفاع )الدفاع األمامي(،  العالي لالعبي األهلي في 
ولواله )أي هشوم( النتهت المباراة فعليا منتصف 
الشوط الثاني على األكثر، والمستوى الذي قدمه 
المباريات، ولعل  أفضل  تكتيكيا وفنيا من  األهلي 
من أحد أهم األسباب تألق علي ميرزا الالفت، وما 
التنظيم  ذو  الذكي  الدفاع  عام  بشكل  األهلي  ميز 

العالي والبعيد عن العقوبات.
وبالعودة ألحداث المباراة فقد بدأ األهلي مدافعا 

النجمة  وبدأ  فخر،  حسين  بتقدم   1/2/3 بطريقة 
مدافعا بطريقة 6/صفر بين قوسي الستة والتسعة 
الباكين  على  بالضغط   2/4 إلى  تتحول  أمتار 
األهالوية،  الهجمة  أثناء  ميرزا وصادق علي  علي 
من  المباراة  في  التسجيل  حسين  علي  وافتتح 
متتاليين  بهدفين  النجمة  ورد  أمتار   7 الـ  عالمة 
عبر بالل بشام وحسين البابور، وشهدت الدقيقة 
3 حصول سلمان محمد على عقوبة اإليقاف لمدة 

دقيقتين.
واستفاد األهلي من النقص العددي بأقل ما يمكن 
2-2، ومن مجهود  التعادل  له صادق علي  وأدرك 
فردي سجل علي عيد الهدف الثالث وكسب إيقاف 
النجمة  واستفاد  فخر  حسين  على  دقيقتين  لمدة 
 3 إلى  الفارق  النقص خير استفادة ورفع  من هذا 
أهداف 5-2 مع حلول الدقيقة السابعة وسط تألق 
الحارس هشام عبداألمير الذي تألق في التصدي 

للفرص األهالوية في المواجهات المباشرة.
 11 الدقيقة  5-5 مع  التعادل  األهلي من  وتمكن 
مترجما أفضليته الدفاعية بالتسجيل عبر الهجوم 
أعاد  الفردية  األخطاء  من  سلسلة  وبعد  الخاطف، 
بالل بشام النجمة للمقدمة في الهجوم الخاطف مع 
حلول الدقيقة 13، واستبدل مدرب النجمة الوطني 
عبدالكريم  بعباس  محمود  حسن  المراغي  محمد 
بعد  المنظم  الهجوم  في  الهجومية  الحلول  إليجاد 
علي  وفوت  جديد  ال  أن  إال  التسجيل،  معد  تراجع 
حسين على فريقه التقدم ألول مرة بإهداره رمية 

7 أمتار، وصارت النتيجة التعادل 6-6.
العميد  تصدي  على  عبدالجليل  صالح  ورد 
الهدف  ميرزا  علي  وسجل  أمتار،   7 الـ  لرمية 
عقوبة  وكسب  ناجح  اختراق  من  لألهلي  السابع 
أيضا،  محمد  حسن  على  دقيقتين  لمدة  اإليقاف 
الثاني  اإليقاف  األهلي  األول استغل  اإليقاف  وكما 
بفارق  تقدمه  على  اإلبقاء  من  سوى  يتمكن  ولم 
محمد  سلمان  الصاعد  يسجل  أن  قبل   7-8 هدف 
الذي  الوقت  في  األيمن  الجناح  من  التعادل  هدف 
من  اهلل  مال  عباس  حارما  األمير  عبد  هشام  تألق 

التسجيل.

وعوقب علي ميرزا باإليقاف لمدة دقيقتين مع 
الدقيقة 22 وكانت النتيجة 10-8 لصالح األهلي، 
بعد  المستقطع  الوقت  النجماوي  المدرب  وطلب 
أن لم تنجح التبديالت التي أجراها على مستوى 
الهجومي،  الحلول  إيجاد  في  والعناصر  التكتيك 
األول  الشوط  إنهاء  إلى  األهلي  ميرزا  علي  وقاد 
التماسك  جانب  إلى   10-13 أهــداف   3 بفارق 

الدفاعي الذي ظهر عليه الفريق.
ناقصا حسين فخر  الثاني  الشوط  األهلي  وبدأ 
وبعد مرور أقل من دقيقتين عوقب حسين البابور 
بدأ  الذي  األهلي  وتمكن  دقيقتين  لمدة  باإليقاف 
متماسكا في الدفاع من زيادة الفارق إلى 5 أهداف 
15-10 مع حلول الدقيقة الرابعة األمر الذي أجبر 
المستقطع،  الوقت  طلب  على  النجماوي  المدرب 
الحارس  أن  إال  أهداف   5 بفارق  التفوق  ورغم 
المتألق هشام عبداألمير فوت على األهلي تسجيل 
وتحولت  المباشرة،  المواجهات  في  أهداف  ثالثة 
 12-16 لـ  الفرصة  النتيجة وسط تبادل إلضاعة 

مع الدقيقة التاسعة.
غير  إيجاد حلول هجومية  األهلي  مدرب  وأراد 
التصويب من الخط الخلفي، فدفع بحسن رمضان 
بدال من عباس مال اهلل ونقل الونة للجناح األيمن، 
في  الموفق  غير  علي  صادق  استبدل  ذلك  وبعد 
المدرب  دفع  المقابل  في  مدن،  بمحمد  التصويب 
بدال  الخلفي  الخط  في  علي  بمحمود  النجماوي 
ولذلك  الدائرة  لمركز  نقل  الذي  عيد  علي  من 
بدأت الكفاءة تعود للنجمة الذي نجح في مجاراة 

األهلي.
عبدالحسين  محمد  بتألق  بقوة  األهلي  وضرب 
في الحراسة وعلي حسين في الهجوم المنظم على 
الدائرة وتمكن من استعادة الفارق ولكن بفارق 6 
كامل  تفوق  18 وسط  الدقيقة  مع   16-21 أهداف 
يجري  المراغي  المدرب  جعل  نجماوي  وتوهان 
سلسلة من التبديالت في مختلف المراكز للعودة 
تفوق  وسط  النتيجة  وتحولت  المباراة،  ألجواء 
تنتهي  أن  قبل   25 الدقيقة  مع   17-25 لـ  أهالوي 

المباراة بنتيجة 20-26.

مباراة هادئة تحكيميًا للطاقم السلوفيني العالمي
للفريقين،  هدية  اللعبة  اتحاد  قدم   [
للطاقم  المباراة  تحكيم  إسناد  خالل  من 
السلوفيني نيناد كرستيتش وبيتر ليوبيتش، 
أفضل طاقم تحكيمي  يعتبران حاليا  اللذين 
في العالم، إذ شاركا في الكثير من البطوالت 
النهائية  المباراة  اللذان أدارا  العالمية، وهما 
لكأس العالم األخيرة التي أقيمت في إسبانيا 

وفازت بها البلد المنظم.

إدارة  في  صعوبة  أية  الطاقم  يجد  ولم 
االحتجاجات  بعض  وجود  رغم  على  اللقاء 
بعد  مباشرة  ينصاعون  الذين  الالعبين  من 
ذلك، وكان لوجود هذا الطاقم إيجاد الهدوء 
الخط  على  معهما  وتواجد  المباراة،  في 
عبدالواحد  الحكام  لجنة  رئيس  المرقبين 
نجيب  السابق  الدولي  والحكم  اإلسكافي 

العريض.

مراسيم أولية يتقدمها العبو األكاديمية
] بدأت المباراة بإجراء بعض المراسيم التي تقدمها دخول كأس 
لباسي  يلبسان  اللعبة،  أكاديمية  من  قبل العبين  من  البطولة محموال 
بصحبة  ذلك  بعد  الفريقان  يدخل  أن  قبل  واألزرق،  األصفر  الفريقين 
أسماء  العصفور  حسين  الزميل  أعلن  وبعدها  األكاديمية،  العبي 

الفريقين، وكان ذلك مصحوبا بأهازيج الجماهير.

علي ميرزا يحوز على نجومية اللقاء وهدافيه
علي  الدولي  الالعب  خطف   [
وقائمة  المباراة  نجومية  ميرزا 
فيها  كان  مباريات  وبعد  هدافيها، 
المباراة  في  وخصوصا  متذبذبا 
الخليجية  األندية  لبطولة  النهائية 
األحمر،  الكارت  فيها  تلقى  التي 
أظهر ميرزا معدنا وحقيقة مستواه، 
وحاز على نجومية اللقاء التي كان 
حسين  علي  زميله  فيها  يزاحمه 
عبداألمير  هشام  والحارسان 
ميرزا  أن  إال  عبدالحسين،  ومحمد 
كان األفضل، وكان موجودا في كل 

دقيقة يحتاجه الفريق.
وقد سجل ميرزا 7 أهداف، وهو 
أعلى معدل تسجيل بين الالعبين، 
الشوط  في  أهــداف   4 سجل  إذ 
الثاني، ويليه زميله  األول و3 في 
علي حسين برصيد 6 أهداف، فيما 
الطرف  في  المسجلين  أفضل  كان 
بابور  حسين  الالعبان  النجماوي 
أهداف،   4 برصيد  محمد  وسلمان 
التهديف  قائمة  في  الغريب  ولعل 
عباس  جعفر  النجمة  العب  غياب 
في  هــدف  أي  يسجل  لم  ــذي  ال

المباراة.

عدواني الكويت في المنصة الرئيسية
المنصة  في  العدواني  قايد  الكويتي  الكويت  نادي  في  اليد  كرة  جهاز  رئيس  شوهد   [
العدواني  والنجمة، ورفض  األهلي  بين  النهائية  المباراة  يتابع  اليد  اتحاد  لصالة  الرئيسية 
الكشف عن سبب تواجده في البحرين في هذه الفترة غير أنه قال إنه يتواجد من أجل المباراة 
النهائية فقط، ومن المتوقع أن يكون التواجد من أجل إتمام صفقة انتقال العب باربار الدولي 
5 مواسم ليلعب هناك كالعب مقيم حاله حال  علي عبدالقادر والذي أعلن عنها مسبقا لمدة 
العب النجمة السابق مهدي مدن الذي انتقل للقرين الكويتي لمدة 5 مواسم أيضا كالعب مقيم.
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الجمهور األهالوي بال راحة ل� 60 دقيقة
العريض  الجمهور األهالوي  ] لم يتوقف 
الهدير  عن  النهائية  المباراة  حضر  الذي 
الطابع  ذات  المعروفة  األهالوية  باألهازيج 
فقد  العشاءين وإال  إال وقت صالة  الحماسي 
كان يتفاعل مع األداء القوي الذي ظهر عليه 
إلى  الدفاع  في  سواء  الملعب  في  الالعبون 
الهجوم رغم مرحلة التكافؤ في الشوط األول 

قبل أن ينهي الشوط بفارق 3 أهداف.

حضر  الذي  النجماوي  الجمهور  وأما   
المدرج المخصص له على يمين  مبكرا ومأل 
المنصة الرئيسية فقد توقف وتوقفه منطقيا 
ما  بالفريق  ألم  الذي  المتراجع  األداء  بعد 
الشوط  األول، وطوال  الشوط  بعد منتصف 
الثاني كان الهدوء في المدرج النجماوي رغم 
تقليص الفارق مع الدقائق العشر األولى إلى 

3 أهداف.

محمد عبدالحسين... الجندي المجهول
الدولي  الحارس  لعب   [
عبدالحسين  محمد  المتألق 
المجهول  الجندي  دور 
والواقع  المباراة  ــوال  ط
الرئيسية  األسباب  من  أنه 
في  ــالوي  األه التفوق  في 
األول  الشوط  منذ  النتيجة 
النتيجة  تعكسه  لم  والذي 
وأبدع  الصالة،  ساعة  على 
تصويبات  في  »البرنس« 
كثيرا  الخلفي  ــط  ــخ ال
المواجهات  من  عدد  وفي 
المباشرة من الجناحين على 
ذلك  وكل  الخصوص،  وجه 
األداء  يبدأ  الذي  الوقت  في 
وكان  التراجع،  في  الدفاعي 
وأمان  ثقة  مصدر  بالفعل 
ويواصل  الالعبين  لزمالئه 
منذ  األهلي  مع  الرائع  أداءه 
الجوالت الحاسمة في بطولة 

الدوري.

رغم الخسارة... هشوم 
نجم فوق العادة

هشام  الدولي  الحارس  يبقى  الخسارة،  رغم   [
مباراة  بالفعل  وقدم  المباراة  نجوم  أبرز  من  عبداألمير 
في  الرئيسي  السبب  وكان  النواحي  جميع  من  رائعة 
بقاء فريقه في أجواء المباراة وإال كان األهلي في طريقه 
للوصول لفارق كبير منذ الشوط األول، وقدم »هشوم« 
أداء ممتازا في المواجهات المباشرة مع كل العبي األهلي 
وقدم لقطات رائعة جدا مع صادق علي الذي صوب عددا 
من التصويبات من أوضاع مريحة ولكنه بحسن التوقع 

نجح في التصدي.

الجمهور األهالوي
 يحتفي ب� »الجوكر«

األهلي أول وآخر المسجلين والنجماوي سلمان أول الموقوفين
] أول ضربة بداية في المباراة كانت لصالح 

األهلي.
األهلي  العب  المباراة سجله  في  هدف  أول   -
لزميله  احتسبت  جزاء  ركلة  من  حسين  علي 
على  وسجلها  األولى،  الدقيقة  في  الونه  محمود 

حارس النجمة هشام عبداألمير.
المباراة  حكام  أشهره  أصفر  إن��ذار  أول   -
الدقيقة  النجمة سلمان محمد في  كان على العب 
علي  على  لألهلي  إنذار  أول  كان  بينما  األولى، 

ميرزا في الدقيقة 3:30.
من  كان  متكاملة  لعبة  من  جاء  هدف  أول   -
نصيب النجمة في الدقيقة 2 وسجله العب الجناح 

بالل بشام.
من  كانت  المباراة  في  خاطئة  تمريرة  أول   -
األهلي، بعد تمرير خاطئة من صادق علي لزميله 

علي ميرزا.
- أول مرة احتسب فيها اإليقاف لمدة دقيقتين 
في المباراة كانت على العب النجمة سلمان محمد 
إيقاف  أول  كان  فيما   ،2:30 الدقيقة  في  أيضا 
فخر  حسين  نصيب  من  األهالوي  الفريق  على 

في الدقيقة 5.
نصيب  من  كان  الحراس  من  تصدي  أول   -
األهالوي محمد عبدالحسين بتصديه النفراد من 

جعفر عباس في الدقيقة 4.
- أول تقدم بفارق أكثر من هدف كان للنجمة 

في الدقيقة 5 وبنتيجة 2/4.
المباراة كانت  لعبة سلبية محتسبة في  - أول 

على األهلي في الدقيقة 21.
- أول وقت مستقطع طلبه مدرب النجمة محمد 
األهلي  رفع  بعدما   ،22:30 الدقيقة  في  المراغي 

الفارق لصالحه إلى 3 أهداف 9/11.
- أول هدف في الشوط الثاني كان لألهلي من 

نصيب حسين فخر في الدقيقة 2.

الثاني  الشوط  في  طلب  مستقطع  وقت  أول   -
األهلي  تقدم  والنتيجة   5 الدقيقة  في  للنجمة  كان 

.10/15
في  الثاني  الشوط  في  للنجمة  هدف  أول   -

الدقيقة 6:30 بتسجيل من حسين بابور.
- آخر هدف في المباراة كان من العب األهلي 

حسن السماهيجي.

العميد يهدي قميصه للجماهير األهالوية
السابق  الــدولــي  الــحــارس  ــادر  ب  [
الجماهير  بتحية  أحمد  محمد  النجماوي 
قميص  إهدائهم  خالل  من  وذلك  األهالوية، 
وعلى  بالتحية،  الجماهير  وبادلته  لعبه، 

أنه  إال  المباراة،  دقائق  لعبه  عدم  رغم 
دخل  التي  الجزاء  ركالت  لبعض  تصدى 
هشام  األساسي  للحارس  فيها  بديال 

عبداألمير.

حضر  الذي  العريض  األهالوي  الجمهور  احتفى   [
يعتبر  الذي  حسين  علي  المتألق  بالالعب  األمس  مباراة 
طريقته  على  الجاري  الموسم  في  الالعبين  أفضل  أحد 
الخاصة بعد تسجيل األهداف، والعادة يقوم علي حسين 
أو  بتسجيله  يقوم  هدف  كل  مع  الجمهور  مع  بالتفاعل 
المباراة  حتى مع أي هدف يقوم بتسجيله الزمالء، وفي 
النهائية لبطولة الدوري ردد الجمهور األهالوي »أوووه 
يا كيمو«، وباألمس كانت ليلة علي حسين وكان الشعار 

»حيوووو أبو حسين«.

أولويات المباراة
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فيما نال المحرق برونزية دوري »شباب الطائرة«

داركليب يجدد تخطيه لـ »النصراوية« ليؤكد محافظته على »الثنائية«
§الرفاع – محمد عون

 ] حصد نادي داركليب بطولته الخامسة في الفئات العمرية للكرة الطائرة وذلك 
غريمه  حساب  على  وذلك  الكأس  إلى  الشباب  دوري  درع  األمس  يوم  ضم  بعدما 

التقليدي النصر. إذ فاز عليه بذات نتيجة نهائي الكأس وهي )3/صفر(.
فيما فقد النصر فرصة تحقيق أول ألقابه بالفئات العمرية لتكون هذه المرة األولى 

التي ال يحقق فيها »النصراوية« لقباً في الفئات العمرية منذ العام 2006.
محسن  جعفر  من  مكون  دولي  طاقم  أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 

وعبدالخالق الصباح بواقع: )15/25، 22/25، 22/25(.
وممثل  كاظم  ومحمد  جاسم  محمد  اإلدارة  مجلس  عضوا  توج  المباراة  وبعد 
الشركة الراعية »بتلكو« فريق داركليب بلقب البطولة. إذ سلموا قائده درع الدوري 
وقلدوا الالعبين الميداليات الذهبية. فيما تم تقليد العبي النصر الميداليات الفضية. 

والمحرق الميداليات البرونزية.
النجمة بنتيجة  المحرق على  الثالث والرابع. فاز  المركزين  إذ في مباراة تحديد 
عباس  من  مكون  دولي  طاقم  أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  جاءت  إذ   .)1/3(

عبدالرضا وعبداهلل حبيب بواقع: )22/25، 24/26، 25/23، 20/25(.

مجريات النهائي
أدائه  البداية من فرض  النهائي، نرى أن داركليب نجح منذ  وبالعودة لمجريات 
القوي على منافسه. إذ يعود ذلك لقوة اإلرسال الذي عول عليه محمود عبدالواحد 
والذي لخبط حسابات المدرب حسن علي وهذا ساهم في ارتكاب النصراوية لبعض 
األخطاء المباشرة. طبعاً دون نسيان فعالية أيمن عيسى بالصد والهجوم السريع 

.)5/10(
حافظ داركليب على هذه األسبقية على رغم المحاوالت التي أظهرها علي سلطان 
عبدالواحد ومحمد  )4( محمود  مركز  ثنائي  المرحلة  بهذه  تميز  إذ  وحسين خليفة. 

يعقوب )9/17(.
ومع استمرار معاناة النصر وارتكابه ألخطاء مباشرة تمكن رفاق أيمن عيسى من 

حسم الشوط سريعاً بنتيجة )15/25(.
في الشوط الثاني، بدأ النصر بشكل أفضل والفضل يعود لفعالية حسين خليفة 
في الصد والهجوم من مركز )2( فيما عانى داركليب من أخطاء العبه فاضل عباس 
)1/4(. وعلى رغم الرد الذي قدمه أيمن عيسى سريعاً إال أن علي حسن فرض نفسه 
نجماً مع دخوله كأساسي بهذا الشوط من خالل ضرباته الهجومية من مركزي )2 و4( 

دون نسيان فعالية عيسى عباس بالصد )5/9 ثم 8/13(.

هذه األسبقية لم يحسن النصراوية استثمارها ألنهم عانوا مرة أخرى من ضعف 
شديد بالكرة األولى وهذا أثر على الشق الهجومي، إذ قدم محمد يعقوب نقاط متتالية 

لمصلحة فريقه بعد استبسال كبير لعلي جعفر في الدفاع الخلفي )15/16( للنصر.
واصل داركليب ضغطه بتقوية اإلرسال، ما جعل النصر يعاني نسبياً بالهجوم. إذ 
عاد حسن عباس لتقديم نفسه من مركز )3( بشكل جيداً مستغاًل تفكك الخطوط عند 
منافسه فيما شكل دخول سيدهاشم دوراً فعاالً في تقوية الصد. وبهذه األثناء احتج 

النصر بشدة على وجود خطأ إعداد لكن الحكم أصر على صحة قراره. 
حافظ داركليب على تفوقه مع دخول أيمن مجدداً بشكل فاعل بوسط الشبكة إما 

بالهجوم أو الصد لينتهي الشوط داركليبياً بنتيجة )22/25(.
في الشوط الثالث، كانت البداية فيه متكافئة لحد بعيد الن الفريقان تبادال تحقيق 
أخطاء  النصر من  استفاد  فيما  التنويع هجومياً  كان يعول على  فداركليب  النقاط. 
فاضل عباس المباشرة وكذلك عودة حسين خليفة لفعاليته الهجومية من األطراف 

.)6/6(
النصر نجح بعد ذلك من التفوق بالنتيجة بعد بروز علي حسن الالفت هجومياً 

بعدما ترجم استبسال ميثم سلطان بالدفاع لنقاط متتالية وسط تفكك كبير بحوائط 
الصد »البنفسجية« )6/9(.

مرة أخرى لم يفلح النصر بالحفاظ على هذه األسبقية والسبب األخطاء المباشرة 
وتواضع استقبال الكرة األولى. وبالجهة المقابلة تحسن أداء اإلرسال عند داركليب 
فاضل عباس  الفترة عودة  إذ شهدت هذه  الخلفي.  بالهجوم  ثم  الدفاع ومن  وكذلك 
للنجاح الهجومية واستمرار فعالية أيمن عيسى من وسط الشبكة ومحمود عبدالواحد 

من األطراف )14/14(.
تتألق  الصد  حوائط  بدأت  إذ  مجدداً  األسبقية  ألخذ  داركليب  قادت  العودة  هذه 
بقيادة أيمن عيسى وبمساعدة محمود تارة وسيد هاشم في أخرى. إذ عانى علي 
سلطان وعيسى عبداهلل الذي برع بكرة هجومية قبل ذلك من تحقيق المطلوب إليقاف 

المد »البنفسجي« )18/21(.
حاول النصر أن يضغط على منافسه لكي يعود لكي سياسة التسريع وتألق محمد 
يعقوب قاد داركليب لتحقيق المطلوب وهو الحفاظ على األسبقية حتى حسم فاضل 

عباس اللقاء بكرة هجومية من مركز )2( )22/25(.

فريق داركليب بطل دوري الشباب للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2013/2012   

منتخب المعاقين يستعد للمشاركة في بطولة العالم بفرنسا األحمر البحريني يشارك في البطولة العربية 33 للجولف
§الرفاع – اتحاد المعاقين

البحريني  االتحاد  رئيس  عّبر   [
اللجنة  رئيس  المعاقين  لرياضة 
بدول  المعاقين  لرياضة  التنظيمية 
بن  أحمد  الشيخ  التعاون  مجلس 
وسعادته  فخره  عن  خليفة  آل  سلمان 
المنتخب  العبين  مشاركة  لضمان 
المعاقين   – القوى  أللعاب  البحريني 
ستقام  والتي  العالم  بطولة  في 
الفرنسية ليون  المدينة  منافساتها في 

المقبل. 14-30 يوليو  الفترة من  في 
الشكر  بجزيل  سعادته  ــه  ووج
األعلى  المجلس  لرئيس  والعرفان 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 
وجميع  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  منتسبي 
البحريني  االتحاد  يلقاه  ما  على 

ومساندة  دعم  من  المعاقين  لرياضة 
والتي  وأنشطته  برامجه  لجميع 
هذه  أن  وخصوصا  فيها  يشارك 
المشاركة جاءت بدعم اضافي من قبل 

البحرينية. األولمبية  اللجنة 
سلمان  بــن  أحمد  تقدم  وكما 

بالتوفيق  لالعبين  الصادقة  بأمنياته 
المشاركة  هذه  في  البحرين  وتشريف 
سابقا  عودونا  كما  الوطني  والتمثيل 
وجه  كما  المختلفة،  المحافل  في 
القائمين  القديرين  الوطنين  المدربين 
البحريني  المنتخب  أفراد  تدريب  على 
خطة  وضع  على  العمل  بضرورة 
أجل  من  وتنفيذها  متكاملة  تدريبية 
خالل  من  كفاءتهم  رفع  على  العمل 
المتنوعة  التدريبية  البرامج  هذه 
بإذن  المرجوة  األهداف  بلوغ  ثم  ومن 

تعالى. اهلل 
لذوي  منتخبنا  أبطال  أن  يذكر 
للمشاركة  تام  استعداد  على  اإلعاقة 
سبقه  لما  الدولية  التظاهرة  هذه  في 
مدربينا  كافة  من  مسبق  إعداد  من 
السر  أمين  بذلك  صرح  الوطنيين. 
لرياضة  البحريني  باالتحاد  العام 

نامي. محمد  المعاقين 

§الوسط – المحرر الرياضي

للجولف  البحرين  منتخب  غادر   [
الجاري  يونيو   22 السبت  ــوم  ي
البطولة  منافسات  في  للمشاركة 
التي  الرجال،  لمنتخبات  الـ33  العربية 
يونيو   28  -  23 الفترة  خالل  ستقام 
»منتجع  جولف  مالعب  على  الجاري 
في  أكتوبر«   6« مدينة  في  الند«  دريم 

العاصمة المصرية القاهرة.
علي  البحريني  الوفد  قائمة  وضمت 
للوفد وعادل  النعيمي رئيساً  بن صقر 
علي الفياض إدارياً، وكاًل من الالعبين: 
سلطان  الحكم،  سلطان  عــبــداهلل 
صالح،  يعقوب  ناصر  الحكم،  عبداهلل 
المدرب  بقيادة  العفنان  مبارك  وحمد 

االيرلندي ستيفين هووي.
االتحاد  لرئيس  الثاني  النائب  وأكد 
هذه  فــي  المنتخب  ــد  وف ورئــيــس 

أن  النعيمي  صقر  بن  علي  البطولة 
الالعبين جميعاً في جاهزية فنية عالية 
أن  مبينا  البطولة،  هذه  في  للمشاركة 
بطوالت  في  شاركوا  كافة  الالعبين 
أكسبهم  ما  المملكة  خارج  للجولف 
خبرة واستعداداً فنياً جيداً، الفتاً إلى أن 
القائمة ضمت العبين خبرة، قائاًل: »كل 
مشاركاتنا نضعها في خانة المشاركات 
الهامة والطموحة على مستوى تحقيق 
وما  العبينا  بإمكانات  إلدراكنا  اللقب 
واسعة  ميدانية  خبرة  من  يمتلكون 
وقدرة على المنافسة بقوة على اللقب، 
العربية  البطولة  في  مشاركتنا  وتبقى 
ونأمل  الذهب  معانقة  بطموح  دائما 
المشاركة  هذه  في  التوفيق  لمنتخبنا 
والقدرة على عكس الصورة الطيبة عن 
الجولف البحريني وما يحمل من تاريخ 

ورصيد من البطوالت« .

للجولف  البحريني  االتحاد  أن  يذكر 
إدارتــه  مجلس  رئيس  بنائب  دفــع  
لمنصب  مرشحا  النعيمي  صقر  علي 
العربي  االتحاد  لرئيس  األول  النائب 
التنفيذي،  المكتب  ولعضوية  للجولف 
الجديد  اإلدارة  مجلس  انتخاب  وأن 
االنتخابية  للفترة  العربي  لالتحاد 
الجمعية  جلسة  خالل  سيجري  المقبلة 
العربي  لالتحاد  العادية  العمومية 
البطولة  هامش  على  تعقد  والتي 

العربية الثالثة والثالثين.  
االتحاد  باسم  النعيمي  علي  وقدم 
البحريني للجولف بالغ الشكر والتقدير 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس 
األولمبية  اللجنة  ورئيس  والرياضة 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الجولف  بمنتخب  الهتمامه  خليفة  آل 

وما قدمه من دعم ورعاية.

أحمد بن سلمان

اكتمال عقد المشاركين في »البارح الدولية 20 للشراع«
§بالج الجزائر - اتحاد الرياضات البحرية

والفرق  المنتخبات  عقد  اكتمل   [
الدولية  البارح  في بطولة  المشاركة 
تحتضنها  والتي  للشراع  العشرين 
االتحاد  ويقيمها  البحرين  مملكة 
خالل  البحرية  للرياضات  البحرين 
الجاري  يونيو   29  –  25 من  الفترة 
ببالج  االتحاد  مقر  ساحل  مياه  على 
توافد  أمس  يوم  وشهد  الجزائر، 
الفترة  منذ  البطولة  في  المشاركين 
القطري  المنتخب  وكان  الصباحية 
حامال  البحرين  إلى  الواصلين  أول 
في  النتائج  أفضل  تحقيق  حلم  معه 
تفاصيلها جيدا  يعرف  التي  البطولة 
فيها  المشاركة  على  حرص  فطالما 
من  وأصدقائه  إخوانه  جانب  إلى 
ومن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

الدولي العربية والعالمية.
للبطولة  العام  البرنامج  وبحسب 
تبدأ  المنظمة  اللجنة  أعدته  والذي 

في الساعة التاسعة من صباح اليوم 
العشرين  النسخة  وفعاليات  أنشطة 
من البارح الدولية بعقد االجتماع العام 
فيه  تسلط  والذي  المشاركة  للفرق 
اللجنة المنظمة ورئيس لجنة الحكام 
الدولي اإليطالي الشهير لوكا بابيني 
الضوء على خط سير السباق ونظام 
الظهيرة  فترة  تشهد  كما  السباقات، 
التدريبات  من  جوالت  اليوم  لهذا 

النطالقها  تمهيدا  الحرة  والسباقات 
في التاسعة من صباح الغد بمشاركة 
فرق  وهي   12 يمثلون  العب   100
اإلمارات،  قطر،  الكويت،  ومنتخبات: 
الجزائر،  المغرب،  تونس،  عمان، 
الهند  كازاخستان،  باكستان،  مصر، 
وموناكو  إندونيسيا  من  وفريقين 
للمرة  البطولة  في  يشاركان  والذين 
البحرين  منتخب  إلى  إضافة  األولى، 

والمشاركة  للبطولة  المضيف  البلد 
الشراع  رياضة  لنجمة  األولــى 

الفلسطينية إيمان أبو يوسف.
البطولة  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
بين  عالية  وندية  قوية  منافسة 
الدول  مختلف  من  اللعبة  نجوم 
تقام على  أنها  المشاركة وخصوصا 
المتميزة  البحرين  مملكة  سواحل 
النوع  هذا  لمثل  المناسبة  بطبيعتها 
البالد  تشهده  وما  السباقات  من 
البارح  رياح  من  األيام  هذه  خالل 
الموسمية والتي من شأنها أن تسهم 
بشكل مباشر في منح البطولة أجواء 
تنافسية خاصة، إضافة إلى ما يمكن 
منه  االستفادة  البحرين  لضيوف 
حيث اإلعداد المتميز للجنة المنظمة 
لمقر  والنموذجي  الحديث  والموقع 
االتحاد في بالج الجزائر والتسهيالت 
للمشاركين  تقدم  التي  الفائقة 
واالرتياح  الساعادة  وتمنحهم 

النفسي.

منتخب البحرين للشراع

اإلثارة تتواصل بدوري البنوك والمؤسسات المصرفية لكرة القدم
§الوسط – المحرر الرياضي

ـــارة  اإلث تــواصــلــت   [
البنوك  بــدوري  والحماس 
والمؤسسات المصرفية على 
كأس بيت التمويل الخليجي 
الثاني  يومها  في  القدم  لكرة 
والتي تقام على صالة نادي 
النجمة النموذجي، فقد شهدت 
التمهيدي  الدور  منافسات 
بإقامة 4 مباريات والتي ظهر 
فيها فريق بنك مسقط الدولي 
)BMI( بالمارد الحديدي الذي 
ضرب بقوة في أولى ظهورا 
مصرف  فريق  منافسه  له 
بثمانية   )AL-Salam( السالم 
الحدث  وهو  نظيفة  أهداف 

األبرز في منافسات الدوري.
التي  اللقاءات  أول  وكان 
انطلقت من المجموعة الثالثة 
 )Benefit (بين شركة بينفيت
بنك  تشارتد  وستناتدرد 

فيها  استطاع  والتي   )SCB(
على  الفوز  تحقق  بينفيت 

تشارتند بنك بنتيجة 1/3.
بنفس  الثاني  اللقاء  أما 
بنك  جمع  الذي  المجموعة 
ومصرف  الدولي  مسقط 
كاسحا  فوزا  شهدت  السالم 
 8( ـــ  ب ــي  ــدول ال لمسقط 
مقابل  دون  نظيفة(  أهداف 
في  مسقط  العبو  تناوب 
شوطي  مدار  على  التسجيل 
بعد سيطرتهم على  المباراة 

مجرياتهما.

من  الرابعة  وبالمجموعة 
يعتبر  الذي  الثالث  اللقاء 
القوية  اللقاءات  أقوى  من 
الذي  اآلن  حتى  والمثيرة 
جمع فريقي مصرف البحرين 
المركزي )CBB( وبنك األهلي 
وانتهى   )AUB( المتحد 
بالتعادل بينهما بنتيجة 5/5.

وفي اللقاء الرابع واألخير 
استطاع بنك البحرين الوطني 
منافسه  على  الفوز   )NBB(
 E&Yانديونغ ايرنست  شركة 

برباعية نظيفة.

من منافسات البطولة
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األهلي يسعى إلكمال المهمة أمام الحالة وانتظار الحسابات

المحرق بشعار أكون أو ال أكون يصطدم بأريحية المنامة

اثارة،  واألكثر  األهم  الجولة  هذه  وتعتبر 
سيجعل  الحالة  على  المتوقع  األهلي  وفوز 
قمة  والمنامة  المحرق  بين  الثانية  المباراة  من 
نارية سيسعى من خاللها المنامة إلى الثأر من 
الماضي  الموسم  في  أخرجه  أن  بعد  المحرق 
لألهلي  الفرصة  وأعطى  للنهائي  الوصول  من 
اآلن  والفرصة  النهائية  المباراة  للعب  حينها 
المحرق  واخراج  للثأر  للمنامة  مؤاتية  ستكون 

نفسها. بالطريقة 
نقاط   9 برصيد  المسابقة  يتصدر  المنامة 
يمتلك  وهو  واحدة  وخسارة  انتصارات   4 من 
 +15 المباشرة  المواجهات  في  رصيده  في 
من  نقاط   8 يمتلك  المحرق  أن  حين  في  نقطة، 
رصيده  في  ويمتلك  وخسارتين  انتصارات   3
كذلك  نقاط   8 يمتلك  فإنه  األهلي  أما   ،-10
ويأتي  الحسابات،  في سجل  نقاط   -5 ورصيد 
5 هزائم وهو  5 نقاط من  الحالة رابعا برصيد 

خارج حسابات التأهل.
وفي حال فوز األهلي على الحالة فإن المحرق 
سيكون مطالبا بالفوز بفارق 5 نقاط على األقل 
فوزه  حين  في  النهائي  بلوغ  ضمان  أجل  من 
خروجه  سيعني  خسارته  أو  ذلك  من  بأقل 
بالنسبة  المهم  فإن  المنامة  أما  المنافسة،  من 
لو  حتى  له  مضمون  سيكون  وهذا  التأهل  له 
فإنه  ذلك،  من  أكثر  أما  نقطة   20 بفارق  خسر 
والمحرق.  األهلي  لمصلحة  خروجه  سيعني 
5 نقاط  وفي حال فوز المحرق بفارق أكثر من 
المنامة  مع  سيتأهل  فإنه  نقطة   21 من  وأقل 
للنهائي ويخرج األهلي. الحسابات تبدو معقدة 
والجميع بات يترقب المباراة الختامية للمربع 

وعلى ضوئها ستحدد كل األمور.

الحالة – األهلي
مساء،   6 الساعة  عند  واألهلي  الحالة  مباراة 
ظروف  استغالل  إلى  األهلي  خاللها  من  يسعى 
في  يبقيه  المتناول  في  فوز  وتحقيق  الحالة 
يفتقد  الحالة  األخيرة.  اللحظة  حتى  المنافسة 
محترفه األميركي كارل غاالوي في ظل االصابة 
التي يعاني منها والفريق يسعى الكمال المشوار 
ألنها  النتيجة  تهمه  أن  دون  الموسم  وإنهاء 
المدرب  بقيادة  الحالة  وضعه.  على  تؤثر  لن 
الوطني المميز أحمد سلمان يعول على تشكيلة 
جيدة وشابة بتواجد أحمد علي حسين وحسين 
وعلي  حاجي  وأحمد  جوادي  وعباس  سلمان 
عباس وعلي شكر اهلل وحسين مرتضى والعائد 

أحمد ميرزا.
يمثل  الذي  الجماعي  باللعب  الحالة  ويمتاز 
عنصر القوة لدى الفريق. مدرب األهلي الذهبي 
عقيل ميالد سيرمي بكل قوته في مباراة اليوم 
والميزانا  شاكر  حسين  بالعبيه  مستعينا 
المباراة  في  تألقهما  بعد  رئيسيين  كمفتاحين 

األخيرة.
جميل  ميثم  تواجد  على  ميالد  وسيعول 
وسيدهاشم  سرحان  وهشام  أكبر  ومحمود 
حبيب وجاسم محمد وعلي درباس وعبدالرحمن 

غالي وبقية الالعبين.

المحرق - المنامة
األمور  كل  فإن  الليلة،  الثانية  المواجهة  في 
نظرا  والمنامة؛  المحرق  بين  مفتوحة  ستكون 
المباراة  بلوغهما  واحتمال  الفريقين  لقوة 
النهائية معا ورغبة كل منهما في تحقيق انتصار 

معنوي لمصلحته.
المنامة بيده أن يتأهل وأن يحدد كذلك خصمه 
في المباراة النهائية في حين أن طموح المحرق 
سيكون التأهل أوال وذلك من خالل الفوز بفارق 

5 نقاط وبعد ذلك لكل حادث حديث.
بكل  ومثيرة  جماهيرية  ستكون  المباراة 

المقايسس.
تشارلي  األميركي  المدرب  المحرق  يدرب 
أحمد  من  كل  على  البداية  في  يعول  إذ  باركر 
حسن وعلي عباس وبدر عبداهلل وأحمد مال اهلل 

والمحترف األميركي سي جي غليز. 
القائد  بتواجد  أوراق  عدة  الفريق  يمتلك  كما 
إلى  ماجد  كاظم  والسريع  عبدالمجيد  محمد 
وبقية  المانع  ومحمد  عبدالحكيم  محمد  جانب 

الالعبين.
أوراقه  وكامل  قوته  بكل  سيرمي  المحرق 
الجانب  في  المنامة  والتأهل.  الفوز  أجل  من 

اآلخر ال شك يعاني من غياب نجمه محمد قربان 
لإلصابة إلى جانب الغياب السابق لالعبه أحمد 
السنغالي  الفريق  محترف  يعانيه  وما  المطوع 
بيب سو من اصابة في اليد ومع ذلك فإن الفريق 

اقترب بنسبة 95 في المئة من بلوغ النهائس.
الالعبين  من  مميزة  كتيبة  المنامة  ويمتلك 
المدرب  بقيادة  الفارق  احداث  على  قادرين 
الصربي توني الذي سيعول بال شك على تواجد 
وحسن  »كمبس«  حسين  ومحمد  عزيز  أحمد 
المباراة  ونجم  سو  بيب  والمحترف  نوروز 

السابقة محمد حسن الذي أعاد اكتشاف نفسه.
المخضرم محمود  أيضا  الفريق  ويتواجد مع 
الملعب  في  حساسيته  يستعيد  بدأ  الذي  غلوم 
القادمين  أمير  ومحمد  نجف  أحمد  جانب  إلى 
بقوة وبقية الالعبين. المباراة تعتبر واحدة من 
أهم مباريات المربع وفي ضوء نتيجتها سترسم 
أقل ما توصف بأنها  النهائي وذلك فإنها  مالمح 

صدام ناري بين فريقين كبيرين.

رباح والعميري وحاجي يديرون القمة
البحريني  االتحاد  في  الحكام  لجنة  أسندت   
المحرق  بين  القمة  مباراة  إدارة  السلة  لكرة 
زين  لدوري  الذهبي  المربع  ختام  في  والمنامة 
طرفي  ستحدد  والتي  السلة  لكرة  البحرين 
من  أجنبي  حكام  طاقم  إلى  النهائية  المباراة 
من  نوع  أي  ومنع  الكامل  الحياد  توفير  أجل 

الحساسية في مثل هذه المباراة المصيرية.
وقررت اللجنة أن يدير المباراة كل من الحكم 
محمد  الكويتي  والحكم  نجيم  رباح  اللبناني 

العميري والحكم اإلماراتي حسن حاجي.
الثالثة أن أداروا مباريات في  وسبق للحكام 
المربع الذهبي وهذه المرة األولى التي يحكمون 
فيها مع بعضهم البعض في مباراة واحدة دون 

مشاركة حكم بحريني.

§الوسط – محمد عباس

] تقام اليوم )الثلثاء( الجولة السادسة واألخيرة  من المربع الذهبي لدوري 
زين البحرين لكرة السلة، وذلك عندما يلتقي المحرق بشعار أكون أو ال أكون 
مع المنامة المتصدر والضامن إلى حد كبير بلوغ النهائي وذلك عند الساعة 8 
مساء في لقاء قمة يترقبه الجميع، في حين يلتقي في المباراة األولى التي تسبقها 
فريقا األهلي والحالة عند الساعة 6 مساء، في مباراة يسعى من خاللها األهلي 
المباراة  نتيجة  انتظار  ثم  ومن  الفوز  وتحقيق  إليه  الموكلة  المهمة  اكمال  إلى 

الثانية للتعرف على إمكانية تأهله من عدمه.

من لقاء سابق بين المنامة والمحرقمن لقاء سابق بين األهلي والحالة

سيتوج البحرين بطال وسار وصيفا لدوري الطاولة

بوحجي وبوشليبي اليوم
وجها لوجه في نهائي كأس االتحاد

§الرفاع – اتحاد الطاولة

في  وتحديدا  اليوم  مساء  تختتم   [
كرة  منافسات  مساء،  والنصف  السابعة 
-2012 الجاري  الرياضي  للموسم  الطاولة 
نادي  العبي  سيجمع  بلقاء  وذلك   ،2013
البحرين حمد بوحجي ومحمد بوشليبي في 
بطال  سيحدد  والذي  االتحاد،  كأس  نهائي 
الكرة  جديدا للبحرين على صعيد منافسات 

الصغيرة.
وسيكون اليوم الختامي لمسابقات دوري 
اللعبة  اتحاد  رئيس  رعاية  تحت  الطاولة 
خليفة،  آل  عبدالعزيز  بنت  حياة  الشيخة 
وسيتوج  بالرفاع،  االتحاد  صالة  على  وذلك 
البحرين  نادي  فريق  ذاتها،  األمسية  خالل 
غريمه  حل  بينما  للموسم،  بطال  للعموم 
التقليدي نادي سار وصيفا له ونادي االتفاق 

ثالثا.
وعلى صعيد منافسات مسابقة الناشئين، 
األول على  المركز  األخضر  الغزال  احتل  فقد 
منافسه  إلى  الوصافة  وترك  الكبار،  غرار 
نادي سار، والذي اكتفى هذا الموسم ببطولة 
براعم  حقق  أن  بعد  وذلك  فحسب،  األشبال 
البحرين الذهب أيضا على حساب الساريين، 
القمصان  أصحاب  استحوذ  وبالتالي 

الخضراء على األلقاب.
كأس  لمنافسات  الختامية  المباراة  وعن 
حمد  الثنائي  بين  ستجمع  والتي  االتحاد 
أن  المتوقع  فمن  بوشليبي،  بوحجي ومحمد 
وذلك  الجانبين،  من  قوي  بمستوى  تظهر 
عليه  ظهر  الذي  الباهت  المستوى  لتعويض 

حمزة  إياد  المرحوم  بطولة  نهائي  خالل 
الالعب  اثرها  على  توج  والتي  المفتوحة، 

بوحجي بطال لنسختها الثانية.
وفي المقابل، فإن الالعب محمد بوشليبي 
هو من أفضل الالعبين البارزين في المواسم 
الماضية، وبالذات في اخر موسمين، ويعيش 
للغاية ويقف في  الالعب في مستوى مثالي 
رسم بياني تصاعدي من مباراة الى اخرى، 
وخصوصا بعد أن تمكن من الفوز على العب 
البحرين«  »بطل  لقب  حامل  مكي  أنور  سار 
في أكثر من مواجهة، ما يعني أن الالعب حمد 
أمسية  في  عنيدا  خصما  يواجه  قد  بوحجي 
اليوم، ومن المتوقع أن تكون مباراة شرسة 

من الجانبين.
نسبة  ومــدى  الالعبين  رأي  ــن  وع
قال  اليوم،  الختامي  للقاء  استعداداتهما 
الكابتن حمد بوحجي: »لقد بدأت استعداداتي 
انطالقة  بداية  منذ  االتحاد  كأس  لبطولة 
إذ  المفتوحة،  حمزة«  »اياد  المرحوم  بطولة 
في  وتمكنت  المباريات،  من  سلسلة  لعبت 
األول،  المركز  كأس  إحراز  من  البطولة  هذه 
اليومية  التدريبات  استمرت  لقد  مضيفا: 
ان  أعتبر  وبالتالي  اليوم،  مباراة  موعد  الى 
استعداداتي لهذه المواجهة استعداد مثالي«.

أما بالنسبة لالعب محمد بو شليبي، فانه 
يقول: »لقد تدربت بصورة جيدة وشخصيا 
تكون  لن  والتي  النهائية،  للمباراة  مستعد 
الالعب  مثل  كبيرة  العب  أمام  لكونها  سهلة 
حمد بوحجي، وبالتالي أعد الجميع بأن أقدم 
مباراة تليق باسم البطولة وأن أقدم مباراة 

كبيرة في مستواها الفني«.

محمد بوشليبيحياة بنت عبدالعزيز حمد بوحجي

أشاد بالعالقات الثنائية بين البحرين وألمانيا

ناصر بن حمد: سأبقى مع القدرة وسأتواصل في »الرجل الحديدي«
§ديلينجن – المكتب اإلعالمي

األعلى  المجلس  رئيس  أكد   [
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
الفريق  قائد  البحرينية  االولمبية 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  الملكي 
آل خليفة على عمق العالقات الثنائية 
بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا 
دعائمها  أرســى  والتي  االتحادية 
عيسى  بن  حمد  الملك  البالد  عاهل 
يشهده  بما  سموه  مشيدا  خليفة،  آل 
التعاون الثنائي المشترك بين البلدين 
المجاالت،  من  العديد  في  الصديقين 
مشيرا إلى حرص البحرين الدائم على 
تطوير هذه العالقات والدفع بها إلى 
آفاق أرحب من التعاون الثنائي لكل ما 
فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما 

الصديقين.
الصحافي  المؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
الذي عقده ناصر بن حمد مع مندوبي 
بافاريا  محافظة  في  اإلعالم  وسائل 
كونز  ديلينجن  محافظ  بحضور 
إبراهيم  البحرين  مملكة  وسفير 

محمود. 
وعن العالقات البحرينية األلمانية 
البلدين  بين  العالقات  »إن  أضاف 
واضح  بشكل  تطورت  الصديقين 
البالد  لعاهل  الثاقبة  الرؤية  وفق 
تلك  نماذج  ابرز  من  وكان  المفدى 
بين  المتبادلة  الزيارات  العالقات 
المسئولين في البلدين والتي منحت 
يعزز  إيجابياً  زخماً  بينهما  العالقات 
تربط  التي  الوطيدة  العالقات  من 
إلى  بينهما في كافة األصعدة إضافة 
تطوير خطوات التعاون مع ألمانيا من 
الخاص  القطاع  وتشجيع  دعم  خالل 
ورجال األعمال في البلدين على إقامة 
المشتركة  االستثمارية  المشروعات 
التي تحقق مصالح البلدين الصديقين 
كما كان للحركة الرياضية نصيبا من 
ذلك التعاون والذي أثمرت عن تبادل 

الزيارات والخبرات في كال البلدين«.
الرياضة  تطور  عن  إجابته  وفي 
الى  بن حمد  ناصر  أشار  البحرينية، 
تطورا  في  البحرين  في  الرياضة  أن 
القيادة  دعم  وان  مستمر  تصاعدي 
الرشيدة يعتبر الحافز األكبر لتطوير 

األساس  وحجر  الرياضية  الحركة 
في  للرياضة  النوعية  النقلة  في 
االنجازات  أن  مؤكدا  البحرين،  مملكة 
هي  البحرينية  للرياضة  المتالحقة 
ثمرة متابعة واهتمام القيادة وعطاء 
مختلف  في  الوطن  أبناء  وإخالص 

المحافل .
الحركة  قطعت  »لقد  ــاف  وأض
مملكة  في  والشبابية  الرياضية 
درب  على  كبيرة  خطوات  البحرين 
من  األخيرة  السنوات  خالل  التقدم 
رعاية  في  الملحوظ  التطور  خالل 
المنتخبات  الشباب وارتفاع مستوى 
يكن  لم  أمر  وهو  الرياضية  واألندية 
السديدة  التوجيهات  لوال  ليتحقق 

للقيادة الرشيدة«.
وفي حديثه عن رياضة القدرة في 
مملكة البحرين والتطور الفني الكبير 
حققتها  التي  واالنجازات  بلغته  الذي 
انطالق  ومع  أنه  حمد  بن  ناصر  أكد 
البحرين  مملكة  في  القدرة  سباقات 
تم وضع خطة طويلة المدى لتحقيق 
التطور المنشود لهذه الرياضية وتم 
لتطوير  احترافي  بشكل  تطبيقها 
واإلدارية  الفنية  الناحية  من  أركنتها 
تحقيق  لفرسانها  تضمن  والتي 
البطوالت  مختلف  في  االنجازات 
والسباقات التي يشارك فيها الفريق. 

عن  حديثه  معرض  في  ــار  وأش

القدرة البحرينية انها حققت انجازات 
كبيرة ورائدة على المستوى العالمي 
اسم  يطبعوا  أن  أبطالها  واستطاع 
ورفعوا  ذهب  من  بحروف  البحرين 
تلك  في  خفاقا  عاليا  المملكة  علم 

البطوالت. 
الفريق  أن  حمد  بن  ناصر  وكشف 
الملكي ماض في سياسته التطويرية 
والمبنية  تشكيله  منذ  انتهجها  التي 
على الطرق العلمية الحديثة والتركيز 
تلك  في  االحترافي  الجانب  على 
بالجانب  االهتمام  إلى  إضافة  الخطة 
المواهب  واكتشاف  واإلداري  الفني 
في  الفريق  تدعم  التي  الرياضية 
المحافظة  إلى  نتطلع  التي  مسيرته 
على االنجازات التي تحققت وتعزيزها 

في البطوالت المقبلة.

سباق ديلينجن أخذ موقعا هاما
ديلينجن  سباق  عن  حديثه  وفي 
بن  ناصر  أشــار  للقدرة،  الدولي 
السباقات  من  بات  السباق  أن  حمد 
كبيرة  بمشاركة  تحظى  التي  المهمة 
الذين  العالم  من قبل مختلف فرسان 
يحرصون على التواجد فيه باعتباره 
مكانا مناسبا لسباقات القدرة إضافة 
المنطقة  في  المثالية  األجــواء  إلى 
سباقات  إلقامة  المناسبة  واألرضية 

القدرة عليها.

يمتلك  الملكي  الفريق  أن  وبين 
مشاركاته  تاريخ  في  مشرفا  سجالً 
الفريق  تمكن  ديلينجن  سباقات  في 
من تحقيق نتائج متميزة وباهرة منذ 
في  حمد  بن  ناصر  حل  إذ  مشاركته، 
ثم  األول،  السباق  في  األول  المركز 
آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  حقق 
خليفة المركز األول في الظهور الثاني، 
ثالثي  حقق  الثالثة  المشاركة  وفي 
الفريق الملكي ناصر بن حمد وجعفر 
االولى،  المراكز  ابراهيم  وهود  ميرزا 
الملكي يتفاءل  الفريق  ان  الى  مشيرا 
السباق  هذا  في  بالمشاركة  دائما 

ويأمل في تحقيق النتائج المشرفة.

سأستمر في منافسات الرجل الحديدي
إذا  سؤال  عن  رده  معرض  وفي 
ما سيترك رياضة القدرة ويتجه إلى 
»أنا  أجاب  الحديدي  الرجل  رياضة 
فارس القدرة منذ زمن طويل وحققت 
العديد من االنجازات المشرفة للمملكة 
وفيا  وسأظل  األصعدة  مختلف  على 
لرياضة اآلباء واألجداد وسأعمل على 
من  المزيد  تحقيق  في  أمال  تطويرها 
أنني  إلى  إضافة  للمملكة،  االنجازات 
الرجل  سأستمر في ممارسة رياضة 
الرياضات  من  باعتبارها  الحديدي 
التي تمنحك القوة واالصرار والتحدي 

من اجل الوصول الى هدفك.

ناصر بن حمد مع فرسان الفريق الملكي
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عسكر يهنئ ناصر بن حمد
 بإنجاز الفريق الملكي للقدرة

القائم  أعــرب   [
ــال األمــيــن  ــأعــم ب
للجنة  ـــام  ـــع ال
البحرينية  األولمبية 
عسكر  عبدالرحمن 
التهاني  خالص  عن 
إلى  والتبريكات 
المجلس  رئــيــس 
للشباب  ــى  ــل األع

الفريق  قائد  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  للقدرة  الملكي 
بالمراكز  الملكي  الفريق  فوز  بمناسبة  خليفة 
160 و120 و80 كيلومترا  الثالثة األولى لمسافة 
في سباق »ديليجن« الذي أقيم بألمانيا بمشاركة 
قوية من فرسان دولة اإلمارات والدول األوروبية.
يعتبر  الجديد  اإلنجاز  هذا  بأن  عسكر  وأكد 
حققتها  التي  المتعددة  االنجازات  لسلسة  امتداداً 
رياضة القدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
في  خفاقة  رايتها  ورفعت  المملكة  شرفت  والتي 
مختلف المحافل الخارجية، مشيراً بأن هذا اإلنجاز 
به  تحظى  الذي  للدعم  منطقية  نتيجة  إال  هو  ما 
والفروسية  القدرة  ورياضة  عموماً  الرياضة 
خصوصاً من قبل القيادة الرشيدة ممثلة في عاهل 
ورئيس  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  البالد 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء 
القائد األعلى  العهد نائب  سلمان آل خليفة وولي 
صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  والنائب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

بعثة البحرين تغادر للمشاركة
 في دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت

المدير  يترأس   [
للشئون  التنفيذي 
باللجنة  الرياضية 
البحرينية  األولمبية 
وفد  الحسن  نعمان 
الذي  البحرين  مملكة 
كوريا  إلى  سيغادر 
ال��ي��وم،  الجنوبية 
ب��دورة  للمشاركة 

والتي  المغلقة  للصاالت  الرابعة  اآلسيوية  األلعاب 
 29 من  الفترة  خالل  إنشون  مدينة  ستستضيفها 

يونيو لغاية 6 يوليو المقبل.
رياضيًا   29 من  يتكون  بوفد  البحرين  وتشارك 
والبليارد، وتتكون  والسباحة  البولنج  ألعاب  يمثلون 
اتحاد  رئيس  الدوسري  عبداهلل  من  البولنج  بعثة 
البولنج،  رجال  منتخب  إداري  عثمان  وليد  البولنج، 
تيوثي  البولنج،  فتيات  منتخب  إدارية  الكعبي   لينا 
إلى  باإلضافة  البولنج،  منتخب  مدرب  ماك  دينيس 
عبداهلل  أحمد  أكبر صبري،  مسعود  وهم:  العبين   4
القعود، طه إبراهيم، عيسى عبدالجبار العوضي، و4 
العبات هن فاطمة خالد علي، نورة حسن الجناحي، 
ماجدة طاهر صالح، ليلى حسن جناحي، فيما يتكون 
و4  إداريا،  بوخماس  حسين  من  البليارد  منتخب 
العبين هم: صالح أحمد امين، عبداهلل عيسى حسين، 
العبات  و4  سلمان،  حسن  علي  عباس،  محمد  علي 
مي  السني،  أحمد  نهلة  الدوسري،  ياسر  جمية  هن 
وأخيراً  يوسف،  يوسف  فاطمة  الدوسري،  ياسر 
منتخب السباحة الذي يتكون من خالد أحمد إداريا، 
صالح  فرحان  والسباح  البيطار  سميرة  والسباحة 
فرحان، باإلضافة إلى الصحافي المرافق حسن علي.

افتتاح دورة المدربين الدولية للكرة الطائرة
العملية  النظرية  المحاضرات  تتواصل   [
في  األول  للمستوى  الدولية  المدربين  لدراسات 
بمشاركة  الطائرة  للكرة  الدولي  البحرين  مركز 
43 دارساً من 8 دول، هي: البحرين، تركيا، اليمن، 
الكويت، العراق، سورية، عمان واإلمارات، بقيادة 
مدير الدراسة والمحاضر الدولي تاتسويا أداشي 
وكان  بريطانيا،  من  ليبيدو  ومارك  اليابان  من 
الشيخ  الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد  رئيس 
علي بن محمد آل خليفة قد افتتح الدراسات يوم 
19 يونيو الجاري بحضور المحاضر مدير مركز 
محمد  الطائرة  الكرة  لتطوير  الدولي  البحرين 
 30 يوم  حتى  الدراسة  هذه  وتستمر  الــذوادي، 

يونيو الجاري.

غدًا تنطلق مسابقة اتحاد التنس للسن العام )السوبر(
االتحاد  يقيم   [
للتنس  البحريني 
م��س��اب��ق��ة االت��ح��اد 
للتنس  البحريني 
)السوبر(  العام  للسن 
مساء  تنطلق  والتي 
ي��وم غ��دٍ )األرب��ع��اء( 
االتحاد  مالعب  على 
بوليتكنك  بجامعة 
بمدينة  ال��ب��ح��ري��ن 

مستوى  على  العبا   12 أفضل  بمشاركة  عيسى 
الوطني  المدرب  البطولة  مدير  وأوضح  البحرين. 
الالعبين  توزيع  يتم  أن  قرروا  أنه  عبدالعال  عصام 
على مجموعتين )أ( و)ب( كل 6 العبين في مجموعة، 
كما سيطبق نظام الدوري في مباريات البطولة وذلك 
من أجل اكتساب الخبرة وزيادة عنصر االحتكاك بين 
الالعبين واالستفادة قدر اإلمكان من خالل لعب أكثر 
عدد من المباريات واالستفادة من جميع المستويات 
للتنس  الوطني  المنتخب  أن  وخصوصًا  المشاركة، 
هذه  في  المشاركين  الالعبين  من  عدد  يمثله  والذي 
المسابقة سيكون على موعد مع عدد من المشاركات 
كأس  بطولة  أبرزها  المقبلة  الفترة  خالل  الهامة 
ديفيس المجموعة الرابعة والتي من المقرر أن تقام 
اإلمارات  بدولة  بدبي  المقبل  سبتمبر  شهر  خالل 
أنها  كما  أخرى  مقبلة  ومشاركات  المتحدة  العربية 

تأتي بمثابة اإلعداد لهذه المشاركات المختلفة.

عبدالرحمن عسكر

نعمان الحسن

الرفاع يرتب أوراق فريقه الكروي تأهبًا للموسم الجديد

تجديد عقد عيسى وتقرير خاص للمدرب الجديد وتغيير بدء اإلعداد
عودة »حماني« والمعارين والبحث عن صانع لعب ومهاجم محترف

§ الرفاع – المحرر الرياضي

فريقه  أوراق  ترتيب  الرفاع  نادي  بدأ   [
األول لكرة القدم مبكراً منذ فترة وذلك لدخول 
بقوة   ،2014/2013 الجديد  الكروي  الموسم 
خالل  من  سواء  طموحاته  خالله  من  يحقق 
الخارجية  مشاركته  أو  المحلية  المسابقات 
الموسم  من  خروجه  بعد  وذلك  اآلسيوية، 

المنصرم دون حصاد.
حسم  الرفاعية  الخطوات  أولى  وكانت 
مع  التعاقد  بإعالن  الفريق  مدرب  موضوع 
التعاقد  تم  الذي  فلورين  الروماني  المدرب 
جمال  البوسني  ليخلف  هادئة  بصورة  معه 
في  البحرين  إلى  وصوله  وينتظر  حاجي 
االعداد،  لبدء  تمهيداً  المقبل  يوليو  منتصف 
بصدد  الرفاع  بأن  المعلومات  تشير  فيما 
تجديد عقد مساعد مدرب الفريق ابن النادي 
مساعد  مهمة  ليتولى  عيسى  أحمد  الكابتن 

المدرب للموسم الثاني على التوالي.
للمدرب  مساعداً  عين  عيسى  أحمد  وكان 
جمال حاجي خالل فترة تغيير الجهاز الفني 
أسندت  ثم  الماضي  الموسم  الرفاع  لفريق 
إليه مهمة قيادة الفريق في المباراة األخيرة 
فيها  تعادل  والتي  األولى  الدرجة  دوري  في 
الرفاع مع المحرق وأدت النتيجة إلى تتويج 
في  األولى  للمرة  للدوري  بطاًل  البسيتين 

تاريخه.
بإعداد  عيسى  أحمد  يقوم  أن  وينتظر 
المدرب  إلى  لتقديمه  متكامل  فني  تقرير 
األولى  للمرة  يعمل  الذي  فلورين  الجديد 

كاملة  معلومات  إلى  ويحتاج  البحرين  في 
ودقيقة عن العبي فريق الرفاع ومستوياتهم 
وذلك ليقف عليها فلورين قبل انطالقة األعداد 

الفعلي المقرر في 20 يوليو المقبل.
موعد  على  تغيير  يطرأ  أن  ويتوقع 
منها  أسباب  لعدة  الفريق  إعداد  انطالق 
الوحدة  الفريق بمشاركة في بطولة  ارتباط 
يكون  أن  وضرورة  الرمضانية  اإلماراتي 
الناحيتين  من  أفضل  جاهزية  في  الفريق 
البدنية والفنية وخصوصاً أن الفرق الثالثة 
األخرى المشاركة ستكون أكثر إعداداً لكونها 
انتهت  وستكون  يوليو  مطلع  االعداد  بدأت 
إلى  باإلضافة  الخارجية،  معسكراتها  من 

فئة  فريق  العبي  من  كبيرة  مجموعة  وجود 
الفريق  إلى  الذين سيتم تصعيدهم  الشباب 
منذ  توقفوا  والذين  المقبل  الموسم  األول 
في  خاضوها  مباراة  آخر  بعد  طويلة  فترة 
يتم  أن  يتوقع  فانه  لذا  الماضي،  الموسم 
واالعداد  الالعبين  تجميع  بدء  موعد  تقديم 

مع مطلع الشهر المقبل.

التعاقدات الرفاعية
وعلى صعيد الالعبين الذين سيتم تعزيز 
الموسم  في  بهم  السماوي  الفريق  صفوف 
التعاقد  حسم  تم  اآلن  حتى  فإنه  المقبل، 
والصربي  المواس  محمود  السوري  مع 

ميالدين اللذين تم تجديد عقديهما، فيما تدور 
محترفين  مع  التعاقد  نحو  حالياً  التحركات 
والمهاجم  اللعب  صانع  مركزي  في  آخرين 
أحمد  السوري  المهاجم  رحيل  بعد  وذلك 

الدوني.
أما بالنسبة لالعبين المحليين فإن النادي 
كسب صفقة العب المنتخب األولمبي ونادي 
احترف  الذي  األسود  كميل  السابق  االتحاد 
تتويجاً  وذلك  عمان،  في  الماضي  الموسم 
تمتد  الالعب  رفاعية سابقة لضم  لمحاوالت 
عددا  الرفاع  استعاد  فيما  موسمين،  قبل  لما 
من العبيه السابقين الذين تمت إعارتهم الى 
أندية محلية أخرى الموسم الماضي وأبرزهم 
الذي  »حماني«  مبارك  عبدالرحمن  المهاجم 
المهاجم  وكذلك  الحالة  مع  لموسم  لعب 

الشاب حسين عيسى »الرفاع الشرقي«.
ويسعى الرفاع إلى تعزيز صفوف فريقه 
وخصوصاً  المقبل  الموسم  في  الكروي 
ينتظر  التي  الخارجية  لمشاركته  بالنسبة 
الدور  في  المشاركة  بين  ما  االختيار  فيها 
اعتذار  بعد  آسيا  أبطال  لدوري  التمهيدي 
كأس  في  المشاركة  وبين  عنها،  المحرق 
الرغبة  كانت  التي  اآلسيوي  االتحاد 
المشاركات،  توزيع  في  األولى  الرفاعية 
الدور  من  الرفاع  خروج  حال  في  بأنه  علماً 
في  سيلعب  آسيا  أبطال  لدوري  التمهيدي 
الحد  فريق  بجانب  اآلسيوي  االتحاد  كأس 
بعد الحصول على موافقة االتحاد اآلسيوي 

القدم. لكرة 

 السعدون: راضون عن تجربة أذربيجان والفريق سيتعود على النجيل الصناعي
§ الرفاع - االتحاد العسكري الرياضي

] أبدى المدرب الوطني عيسى السعدون 
مدرب منتخبنا العسكري لكرة القدم ارتياحه 
التي  األولى  التجربة  في  الفريق  أداء  من 
في  التدريبي  في معسكره  المنتخب  خاضها 
بالتعادل  األذربيجاني  المنتخب  أمام  باكو 
وخصوصاً  ومفيدة  قوية  جاءت  إذ  السلبي، 
النجيل  ملعب  على  أقيمت  المباراة  أن 
الصناعي الذي كان يشكل صعوبة بالنسبة 
طبيعي  بشكل  التحرك  في  المنتخب  ألفراد 
الحشيش  على  اللعب  على  تعودوا  مثلما 
باستطاعته  كان  المنتخب  أن  رغم  الطبيعي 
الهجوم  خط  وفق  لو  لصالحه  اللقاء  إنهاء 
أمام  له  سنحت  التي  الفرص  استثمار  في 

المرمى.
أن  إال  ذلك  رغم  »على  السعدون:  وقال 
التعليمات  من  مطلوب  هو  ما  قدم  الفريق 
قوي  فريق  ــام  أم المباراة  في  الفنية 

سيستضيف بطولة العالم بعد 10 أيام«.
حتى  الفريق  أمام  أن  السعدون  وأضاف 
خوض المباراة األولى في بطولة  العالم مع 
منتخب الجزائر 8 أيام ستكون كافية لتعويد 

الصناعي  النجيل  على  اللعب  على  الالعبين 
بعد  الفريق  لدى  الفنية  األمور  وتصحيح 
أن  وخصوصاً  ــى  األول التجربة  خوض 
ثانية  تجريبية  مباراة  سيلعب  المنتخب 
العماني  المنتخب  أمام  الجاري   28 يوم  في 
أذربيجان والتي  اآلخر في  الذي يعسكر هو 
جاهزية  عن  متكاملة  صــورة  ستعطينا 
الالعبين لخوض منافسات البطولة واختيار 
من هو أفضل للتشكيلة األساسية في مباراة 

االفتتاح.

إصابات خفيفة
األولى  التجريبية  المنتخب  مباراة  بعد   
أمام المنتخب األذربيجاني تعرض 3 العبين 
استبدالهم  وتم  إصابات  إلى  منتخبنا  من 
المشخص  إبراهيم  وهم:  المباراة  خالل 
الرميحي،  ومحمد  جــالل  وسيدمحمود 
ولمعرفة وضع الالعبين بعد اإلصابة وضح 
للمنتخب  المرافق  الطبيعي  العالج  إخصائي 
لها  تعرض  التي  اإلصابات  أن  عبداهلل جميل 

مقلقة،  وغير  خفيفة  هي  الثالثة  الالعبون 
التواء  إلى  المشخص  إبراهيم  تعرض  اذ 
والعالج  للراحة  يوم  إلى  ويحتاج  القدم  في 
وسيعود اليوم إلى التدريبات، بينما الالعب 
في  كدمة  إلى  تعرض  فقد  جالل  سيدمحمود 
إلى  للراحة  فقط  يحتاج  وهو  الفخذ  أعلى 
إبراهيم  زميله  مع  للتدريب  وسيعود  يوم 
فقد  الرميحي  محمد  الالعب  أما  المشخص، 
تعرض إلى التواء في عضلة الظهر ويحتاج 
إلى عالج مكثف لفترة يومين وبعدها يعود 

إلى التدريبات.
وتدرب منتخبنا العسكري يوم أمس على 
المالعب  على  ومسائية  صباحية  فترتين 
بالعاصمة  أرينا  دلغا  الستاد  الخارجية 
الصباحية  الفترة  في  »باكو«  األذربيجانية 
لم  التي  المجموعة  على  التركيز  تم  التي 
تشارك في المباراة التجريبية أمام أذربيجان، 
المباراة  في  شاركت  التي  المجموعة  بينما 
واإلرهاق،  التعب  إزالة  لتدريبات  خضعوا 
على  المنتخب  تدرب  المسائية  الفترة  وفي 
استاد دلغا أرينا لتعويد الالعبين على اللعب 

بأريحية على النجيل الصناعي.

قال إن مشاركة الحد بكأس االتحاد اآلسيوي تأكدت... المالكي:

إعدادنا 20 يوليو وُنفكر في معسكر ولن ُنجدد للبرازيلي فاغنر
§ الوسط - حسين الدرازي

بنادي  الرياضي  النشاط  رئيس  أكد   [
القدم أسامة  لكرة  األول  الفريق  الحد ومدير 
بخصوص  مستعجل  غير  ناديه  أن  المالكي 
بالمحترف  القدم  فريق  محترفي  استكمال 
الثالث والرابع بعد أن تم تجديد عقد المدافع 
الوسط  خط  والعب  جوليانو  البرازيلي 
إلى  مشيراً  شهريار،  الدين  جالل  األفغاني 
عدنان  بقيادة  للفريق  الفني  الجهاز  أن 
الذاتية  السير  من  عــدداً  يمتلك  إبراهيم 
االختيار  سيتم  األجانب  الالعبين  لبعض 
وعلى  للفريق  الفنية  الحاجة  وبحسب  منهم 

األرجح سيكونون في خط المقدمة.
وأضاف المالكي »كانت هنالك أنباء ُتشير 
إلى أننا جددنا عقد البرازيلي فاغنر أو قمنا 
لم  فنحن  صحيح،  غير  وهذا  بمفاوضاته 
ُنجدد لالعب وهو غادر إلى بالده بعد ختام 
إذ  عقد،  أي  على  يوقع  أي  دون  الموسم 
وجالل  جوليانو  عقدي  بتجديد  االكتفاء  تم 
والنيجيري  لغاغنر  التجديد  يتم  ولم  الدين 
أن  نأمل  ونحن  عبدالسالم،  عبدالحفيظ 
بمؤهالت  العبين  على  النهاية  في  نحصل 
وفي  النادي،  إمكانات  وبحسب  عالية  فنية 
إلنهاء  مضطرين  كنا  ربما  الماضي  الموسم 
في  شاركنا  قد  كوننا  بسرعة  الملف  هذا 
تقديم  تتطلب  التي  العربية  األندية  بطولة 
الالعبين في وقت مبكر، ولكن  كشف أسماء 
سنشارك  فنحن  القادم  للموسم  بالنسبة 

اآلسيوي  االتحاد  كأس  في  مؤكد  بشكل 
من  فبراير/شباط  بشهر  ستنطلق  التي 
متسع  لدينا  وبالتالي   2014 القادمة  السنة 
انطالق  قبل  المحترفين  الختيار  الوقت  من 
في  المحلية  للمسابقات  بالنسبة  الموسم 
لم  لو  وحتى  المقبل،  سبتمبر/أيلول   20
نتوفق مع أحدهم فبإمكاننا استبداله بفترة 
مسابقة  انطالق  وقبل  الشتوية  االنتقاالت 

كأس االتحاد اآلسيوي«.
وإمكانية  المحليين  الالعبين  وبخصوص 
التفكير  إن  المالكي  قال  أحدهم  مع  التعاقد 
نطاق ضيق  في  ولكن  األمر موجود  هذا  في 
أكبر  بشكل  منصب  التفكير  ان  إذ  للغاية، 

إذا  ولكن  المحترفين،  الالعبين  نوعية  على 
محليين  العبين  أو  العب  على  حصلنا  ما 
وعلى مستوى عاٍل في المراكز التي نحتاجها 
األمر  هذا  أن  إلى  مشيراً  معهم،  فسنتفاوض 
الجهاز  لرؤية  بالتأكيد  النهاية  في  راجع 
الذي  إبراهيم  عدنان  المدرب  بقيادة  الفني 
تم التجديد معه للموسم الثاني على التوالي.
وتحدث المالكي عن فترة اإلعداد قائاًل: »تم 
يوليو/تموز  شهر  من  العشرين  يوم  تحديد 

للموسم  اإلعداد  فترة  النطالق  موعداً  القادم 
الجديد وسيكون ذلك في ليالي شهر رمضان 
بذلك  الالعبين  كل  إبالغ  وسيتم  المبارك، 
جوليانو  عودة  موعد  تحديد  سيتم  وأيضاً 
إلقامة  حالياً  تفكير  وهنالك  الدين،  وجالل 
معسكر خارجي للفريق قبل انطالق الموسم، 
إقامته  مكان  أو  موعده  تحديد  يتم  لم  ولكن 
مطروحة  فكرة  مجرد  اآلراء  وهذه  اآلن،  إلى 

حالياً ما بين الجهازين الفني واإلداري«.

عبدالرحمن مباركأحمد عيسى

أسامة المالكي

من لقاء سابق للحد

من تدريبات المنتخب العسكري

عصام عبدالعال
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إسبانيا األفضل بـ 15 هدفا ومرمى نظيف وتألق الفت لنيمار في كأس القارات 

ال مفاجآت في الدور األول وغزارة األهداف حاضرة
§ريو دي جانيرو – أ ف ب

 30 حتى  البرازيل  في  الُمقامة  القارات،  كأس  من  األّول  الدور  على  الستار  أُسدل   [
مواجهتين  النهاية  في  أنتج  وقد  اإلثارة  من  الكثير  ومع  مفاجآت  أّي  دون  من  الجاري، 
تقليديتين في نصف النهائي تجمعان إسبانيا بإيطاليا من جهة والبرازيل واألوروغواي 

من جهة أخرى.
وجاء الترتيب النهائي للمجموعتين على قدر التوّقعات التي سبقت انطالق البطولة، إذ 
تأّهلت المنتخبات المرشحة وأقصيت تلك األقل حظوظاً وهي المكسيك واليابان ونيجيريا 

وبالطبع تاهيتي المشاركة للمّرة األولى.
الثانية من  الجولة  1/2 في  بها األوروغواي على نيجيريا  التي فازت  المباراة  وكانت 

منافسات المجموعة الثانية األكثر تقارباً من حيث األداء أو النتيجة.

شباك تاهيتي ُمنهكة
ومن المؤّكد أن العنوان العريض للدور األّول كان غزارة األهداف، إذ سّجل 58 هدفاً في 
12 مباراة، أّي بمعدل استثنائي قدره 4.8 أهداف في المباراة الواحدة، وهو أعلى معّدل 
على اإلطالق في الدور األّول من النسخات السبع التي أقيمت حتى اآلن بالصيغة الحديثة 

أي تحت رعاية االّتحاد الدولي »فيفا«.
كما أنها المّرة األولى التي ينتهي فيها الدور األّول من دون أّي تعادل سلبي.

وكان لوجود هواة تاهيتي دور أساسي في هذه الغّلة الوفيرة من األهداف، وذلك بعدما 
تلّقوا في مباراتهم األولى أمام نيجيريا 6 أهداف وفي الثانية أمام إسبانيا 10 أهداف )أكبر 
فوز في كأس القارات( وفي الثالثة األخيرة أمام األوروغواي 8 أهداف، فوّدعوا البطولة 

وقد اهتّزت شباكه في 24 مناسبة خالل 3 مباريات.
وقد أهدى المنتخب التاهيتي، بطل أوقيانا، نظيره اإلسباني رقما قياسيا سيبقى صامدا 
لفترة طويلة إذ لم يسبق ألي منتخب أن فاز بفارق 10 أهداف في بطولة ينظمها الفيفا 
)للمنتخبات األولى(، كما نجح »ال فوريا روخا« في معادلة الرقم القياسي ألكبر عدد أهداف 

في مباراة واحدة )الرقم اآلخر 1/10 حققت المجر على السلفادور في مونديال 1982(. 

استعراض وإثارة
كما كان االستعراض واإلثارة على الموعد في الدور األّول، وتجّلى ذلك أّوالً في نصف 
منافسات  من  األولى  الجولة  في   )1/2( واألوروغواي  إسبانيا  لقاء  من  األّول  الساعة 
ومن  المتتالية  التمريرات  بفضل  رائعاً  أداًء  روخا«  فوريا  »ال  قّدم  إذ  الثانية،  المجموعة 
اللمسة األولى وهّدد مرمى منافسه بفرصة على األقل في كّل 5 دقائق، كما سّجل هدفيه 

في هذه الفترة عبر بيدرو رودريغيز وروبرتو سولدادو.
»الدفاعية«  إيطاليا  كانت  للغاية،  ُمثيرتين  مباراتين  أيضاً  األولى  المجموعة  وشهدت 

تاريخياً طرفاً فيهما، األولى في الجولة الثانية أمام اليابان، إذ تخّلف »اآلتزوري« 
3/4 في لقاء  القاتل  الوقت  الفوز في  ثّم   3/3 التعادل  2/3 قبل  ثّم تقّدم   2/0

حصل خالله على ركلة جزاء وعلى هدف هدية من مدافع ياباني.
في  المضيفة  البرازيل  مع  الكالسيكية  الموقعة  في  فكانت  الثانية،  أما 
التنافس بين الطرفين على الصدارة بعد أن حسما  الجولة األخيرة، إذ كان 

كثيرة،  بتحّرر ومن دون حسابات  اللقاء  ما جعلهما يخوضان  تأّهلهما 
ما أسفر في النهاية عن 6 أهداف، بينها ركلة حّرة رائعة لنيمار، الذي 
ارتقى في هذه البطولة حتى اآلن الى مستوى اآلمال المعقودة عليه 
مليون   57 مقابل  اإلسباني  برشلونة  الى  انتقاله  بعد  وخصوصا 

يورو.

على قدر العزم
وبدا نيمار قادراً على التعامل مع الضغط على رغم أن نجم سانتوس 

قادر  أنه  أظهر  الحادية والعشرين من عمره، وهو  لم يتجاوز  السابق 
في  األسطوري   10 الرقم  ارتدائه  عن  الناجمة  المسئولية  تحّمل  على 
»سيليساو« وقد اختير أفضل العب في المباريات الثالث التي خاضها 
في الدور األّول، كما سّجل هدفاً في كّل من المباريات الثالث وبأسلوب 

رائع ما دفع مدّربه لويس فيليبي سكوالري لوصفه بـ«النابغة«.
وفي الجهة اإليطالية، كان ماريو بالوتيلي على الموعد بتسجيله 
مباراة  عن  غيابه  سيجعل  ما  قّدمه  الذي  الرجولي  وباألداء  هدفين 
تشيزاري  لمنتخب  كبيرة  خسارة  إسبانيا  ضّد  النهائي  نصف 
برانديلي، الذي يعّول على عودة النجم اآلخر آندريا بيرلو بعد غيابه 

عن لقاء البرازيل بسبب االصابة.
فرناندو  اإلنجليزي  تشلسي  مهاجم  تأّلق  التهديفية،  الناحية  من 
في مرمى   4 بينها  اإلسباني،  للمنتخب  أهداف   5 بتسجيله  توريس 
رباعية  بتسجيله  هرنانديز  ابل  أيضا  أمامها  برز  التي  تاهيتي 

لألوروغواي.
ولم ينحصر التأّلق بالشبان فهناك العبان احتفال على أكمل وجه 
بخوض المباراة الدولية رقم 100 في مسيرتهما وهما بيرلو، الذي 
سّجل في مباراته االحتفالية هدفاً رائعاً من ركلة حّرة أمام المكسيك 
الذي  فورالن،  ودييغو  األسطوري،  »ماراكانا«  ملعب  على   )1/2(

 )1/2( نيجيريا  امام  األّول  الهدف  كرة  بتمريره  بمئويته  احتفل 
وتسجيله هدف الفوز المصيري.

برشلونة يسيطر على تشكيلة
»ال فوريا روخا« أمام نيجيريا

تشكيلة  على  الليغا،  بطل  برشلونة  فريق  سيطر   [
بطل  النيجيري  نظيره  مواجهته  خالل  االسباني  المنتخب 
لكأس  االول  الدور  من  االخيرة  الثالثة  الجولة  في  إفريقيا 

القارات المقامة في البرازيل.
نيجيريا  على  الماتادور  فيها  فاز  التي  المباراة  وشهدت 
الكاتالوني  الفريق  من  العبين   8 مشاركة  نظيفة  بثالثية 
فالديز،  فيكتور  الحارس  وهم:  األساسية  التشكيلة  ضمن 
وخوردي  بوسكيتس  وسيرجيو  بيكيه  جيرارد  المدافعون 
هرنانديز  وزافي  إنييستا  أندريس  الوسط  والعبا  ألبا، 

وسيسك فابريغاس، والمهاجم بيدرو رودريغيز.
وكان من نصيب ريال مدريد العبين فقط ضمن التشكيلة 
األساسية وهم سيرخيو راموس وألفارو أربيلوا، باإلضافة 

الى مهاجم فالنسيا روبرتو سولدادو.
برشلونة  من  العبين   9 استدعى  فيسنتي  أن  الى  يشار 
الثمانية  الى  فباإلضافة  القارات،  كأس  في  للمشاركة 
على  جلس  الذي  فيا  ديفيد  المهاجم  هناك  كان  المذكورين 

مقاعد البدالء، لكنه شارك في اللقاء كبديل.
وتعتبر هذه المرة األولى التي يلعب بها منتخب إسبانيا 
مباراة رسمية بتشكيلة مكونة من 8 العبين لفريق برشلونة، 
بثالثية  بولندا  على  اسبانيا  فازت  حين   1959 العام  منذ 
اول  الساعي ألن يصبح  االسباني  المنتخب  نظيفة. وضرب 
)كأس  المتتالية  الثالثية  الى  القارات  كأس  لقب  يضيف  من 
االربعة  دور  في  موعدا  اوروبا(،  العالم-كأس  اوروبا-كأس 
االولى  المجموعة  ثاني  االيطالي  المقبل مع نظيره  الخميس 
»ال  الذي حسمه   2012 اوروبا  كأس  لنهائي  اعادة  في  وذلك 

فوريا روخا« بنتيجة كاسحة )4/صفر(.

بالوتيلي يغيب عن مواجهة  إسبانيا في نصف النهائي
] سيفتقد المنتخب اإليطالي خدمات مهاجم ميالن ماريو 
الخميس  اإلسباني  نظيره  مع  الثأرية  موقعته  في  بالوتيلي 
وذلك  القارات،  كأس  من  النهائي  نصف  الدور  في  المقبل 
اإليطالي  االّتحاد  أعلن  ما  بحسب  فخذه  في  إصابة  بسبب 

القدم. لكرة 
في  إليطاليا  هدفين  سّجل  الذي  بالوتيلي  غياب  ويشّكل 
البطولة المقامة في البرازيل حتى 30 الجاري، ضربة قاسية 
من  ثأره  تحقيق  إلى  الساعي  برانديلي  تشيزاري  لمنتخب 
نظيفة  برباعية  أذله  كان  الذي  العالم  بطل  اإلسباني  نظيره 

في نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

سيتي  مانشستر  مهاجم  أن  إلى  اإليطالي  االّتحاد  وأشار 
في  األولى  الدرجة  من  تمّزق  من  يعاني  السابق  اإلنجليزي 
متوافراً  الالعب  يكون  »لن  مضيفًا  األيسر،  فخذه  عضلة 
 27 في  الخميس  إسبانيا  النهائي ضّد  مباراة نصف  لخوض 
يونيو/حزيران، وفي األيام القليلة المقبلة سيتّم تقييم وضعه 
من أجل مباراة 30 يونيو )المباراة النهائية أو مباراة تحديد 

الثالث(«. المركز  صاحب 
بإصابة  أخرى  لضربة  تعّرض  اإليطالي  المنتخب  وكان 
خالل  كتفه  في  أبياتي  إنغناتسيو  ميالن  في  بالوتيلي  زميل 
مواصلة  من  يتمّكن  لن  وهو   ،)4/2( البرازيل  ضّد  المباراة 

المشوار مع »اآلتزوري« في هذه البطولة.
كاستيالتشي  إنريكو  المنتخب  طبيب  أشار  المقابل،  في 
ريكاردو  الوسط  العب  أجراها  التي  الفحوصات  أن  إلى 
البرازيل  أمام  األّول  الشوط  من  خرج  الذي  مونتوليفو 
مشكلة  أّي  من  يعاني  ال  أنه  أظهرت  بدوار،  شعوره  بسبب 
في رأسه لكن مشاركته أمام إسبانيا مرهونة بتقييم وضعه 

المباراة. قبيل 
استعادة خدمات  أقله من  يتمّكن على  أن  برانديلي  ويأمل 
نجم المنتخب ويوفنتوس أندريا بيرلو، الذي غاب عن مباراة 

البرازيل بسبب إصابة في ربلة ساقه.

ديل بوسكي: فشلنا في ادخار طاقتنا أمام نيجيريا
§فورتاليزا – د ب ا

] اعترف المدير الفني للمنتخب اإلسباني لكرة القدم المدرب فيسنتي دل 
بوسكي بأن فريقه حاول ادخار بعض طاقته في الشوط الثاني من المباراة 
مباريات  من  األخيرة  الثالثة  الجولة  في  األحد  مساء  نيجيريا  منتخب  أمام 
المجموعة الثانية بالدور األول لبطولة كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل، 
ولكن المباراة لم تكن سهلة على اإلطالق. وقال دل بوسكي: »كانت مباراة 
صعبة بسبب درجة الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة، ولكننا قدمنا عرضا 
جيدا أيضا«، وأضاف »حاولنا ادخار طاقتنا في الشوط الثاني ولكن هذا لم 
يكن سهال لصعوبة اللقاء«. وأكد دل بوسكي أن مباراة فريقه أمام المنتخب 
»ستكون  للبطولة  الذهبي  المربع  في  المقبل  الخميس  يوم  اإليطالي 
كما  أوروبا.  في  الفرق  أفضل  من  اإليطالي  المنتخب  ألن  صعبة 
على  اإلسباني  الفوز  إلى  إشارة  في  للثأر«  المنافس  سيسعى 
المنتخب اإليطالي 4/صفر في المباراة النهائية لبطولة كأس األمم 

األوروبية الماضية )يورو 2012( .
خوردي  ألبا، الذي سجل الهدفين األول والثالث واتفق 

للمنتخب اإلسباني في شباك نيجيريا، 
مع مدربه قائال: »الظروف الجوية لم 
تكن سهلة. كنت أعاني من آالم في 
قدمي طوال المباراة. ولكننا سجلنا 
هدفا مبكرا وهذا ما جعل كل األمور 
ألبا  وقال  لنا«.  بالنسبة  قليال  سهلة 
إن المباراة أمام المنتخب اإليطالي ستكون 
مختلفة  مباراة  »ستكون  وأوضح  صعبة. 
صعوبة  أكثر  األمر  اآلتزوري  سيجعل   .  2012 يورو  نهائي  عن 

بالنسبة لنا في هذه المباراة«.

بايرن يقدم غوارديوال والمدرب يفاجئ الجميع
§برلين – رويترز

] أنهى المدرب االسباني جوسيب 
غوارديوال عطلته االثنين بعدما قدمه 
لكرة  األلماني  ميونيخ  بايرن  نادي 
القدم رسميا أمس إلى وسائل اإلعالم 
في  الجديد  عمله  غوارديوال  ليبدأ 
منصب المدير الفني للفريق البافاري.

األلمانية  باللغة  غوارديوال  وقال 
المؤتمر  في  بطالقة،  تحدثها  التي 
الصحافي الذي عقد أمس لتقديمه، إنه 
بالثالثية  الفائز  بايرن  تدريب  اختار 
ألمانيا  وكأس  )دوري  التاريخية 
الموسم  في  أوروبا(  أبطال  ودوري 
والتاريخ  العبيه  بسبب  الماضي 

المشرف للنادي.
أمام  عاما(،   42( غوارديوال  وأكد 
كان  أنه  الحاشد  الصحافي  المؤتمر 
سنوات   4 بعد  جديدا  تحديا  يريد 
ناجحة كمدير فني لبرشلونة اإلسباني 
والتي أحرز خاللها 14 لقبا متنوعا مع 
األبطال  دوري  لقب  بينها  من  الفريق 

مرتين.
وقاد غوارديوال فريق برشلونة منذ 
الفريق  ترك  ولكنه   2012 إلى   2008
في نهاية موسم 2012/2011 وحصل 

على عطلة لمدة عام كامل قضاها مع 
عائلته في مدينة نيويورك األميركية 
ووقع  األلمانية  اللغة  خاللها  وتعلم 
بايرن  مع  سنوات  لثالث  عقد  على 
ميونيخ الذي فاز في الموسم الماضي 
بثالثيته التاريخية تحت قيادة المدرب 

الكبير يوب هاينكس.
يومين  قبل  أمس،  غوارديوال  وقال 
خالل  من  الفريق  مع  عمله  بدء  من 
األربعاء:  تنطلق  التي  التدريبات 
بايرن ميونيخ  »التواجد هنا وتفكير 
اخترت  لي.  بالنسبة  كهدية  يبدو  فّي 
بايرن لالعبيه وتاريخه. إنه من أعظم 

»إنني  وأضاف  العالم«،  في  األندية 
لي  بالنسبة  جديد  تحد  إنه  مستعد. 
برشلونة  في  فترتي  هنا.  أكون  أن 
تحديا  أردت  ولكنني  رائعة  كانت 
منحني  ميونيخ  بايرن  جــديــدا. 
استعداد  على  إنني  ولذلك،  الفرصة. 
االستمرار  أريد  لبذل قصارى جهدي. 
على المستوى العالي نفسه الذي كان 

عليه هاينكس مع الفريق«.
الذي  اللعب  أسلوب  وبخصوص 
قال  الجديد،  ناديه  مع  تطبيقه  ينوي 
المدرب الكاتالوني: »يجب أن أتكيف 
100 في المئة مع الالعبين ومؤهالتهم، 

العبو برشلونة مختلفون عن العبي 
علي  يتعين  ميونيخ،  بايرن 
عن  النظر  بغض  معهم  التكيف 

أسلوب اللعب«.
البافاري  النادي  رئيس  وقال 
إلى  ذهبنا  »لقد  هونيس:  أولي 
وقد  معه،  للتفاوض  نيويورك، 

ألن  بسرعة  ــور  األم تّمت 
يرغبان  الطرفين 

التعامل  ــي  ف
 ، » ك لمشتر ا
ــــــاف  وأض
»عـــنـــدمـــا 
ــا  ــن ــل ــوّص ت
لم  الّتــفــاق 
أن  ــــّدق  أص
غــوارديــوال 
سيدّرب بايرن 
الموسم المقبل، 
إنه مدّرب كبير 
فلسفته  و
ما  مع  تّتفق 
تحقيقه  نريد 

في النادي«.

غوارديوال يجلس على مقعد بدالء بايرن للمرة األولى
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االتحاد  كأس  ببطولة  المستحق  فوزه  اليد  لكرة  االهلي  النادي  لفريق  نبارك   [
للعبة  بالنسبة  خصيب  موسم  في  والكأس  العام  الدوري  بطولة  بذلك  ليجمع 
وتفانيهم  واخالصهم  الالعبين  لعطاء  فيه  الفضل  ويعود  الكبير،  النادي  هذا  في 
يواصل  ان  ونتمنى  االدارة.  ودعم  والفني  االداري  للجهاز  الناجح  واالشراف 
بقية فرق  التوفيق  يحالف  المقبلة وان  المواسم  البطوالت في  الفريق مشواره مع 

البطولة.

] بغض النظر عن نتيجة لقاء نهائي كأس االتحاد البحريني لكرة اليد التي جمعت 
الرياضيين  يتمناها كل  التي  بالصورة  المباراة  فريقي االهلي والنجمة، فقد خرجت 
التحية  والفني  االداري  الجهازين  وتبادل  البعض  بعضهم  الالعبين  صافح  حينما 
الرياضة، وان ال نشاهد  المالعب  في  ان تسود  نتمناها  التي  الروح  والتهنئة، وهي 
الصور التي ظهرت عليها بعض المباريات التي انفلتت فيها االعصاب وضاعت الروح 

الرياضية.

جماهير األهلي تحتفل مع فريق اليد بعد فوزه بالكأس أمس  

mohd.abbas@alwasatnews.com

البرازيل إلى أين؟

كأس  مستضيفة  البرازيل  في  األمور  تسير   [
العالم  لكأس  المفترضة  والمستضيفة  القارات 
بشكل   2016 األولمبية  األلعاب  ودورة   2014
أن  حتى  التوقعات،  كل  وبخالف  جدا،  متسارع 
أسعار  انطلقت ضد غالء  التي  االحتجاجات  حركة 
على  عامة  احتجاج  إلى حركة  تحولت  المواصالت 
والتعليمية  الصحية  والخدمات  السياسات  كل 

واإلسكانية وغيرها.
األسبوع  مقال  في  عنها  تحدثت  التي  البرازيل 
الماضي خشية من أن يصلها الربيع العربي ولكن 
بنكهة كروية أجدها بعد أسبوع هي قريبة بكثير من 
هذا الربيع بعد خروج أكثر من مليون متظاهر في 

مختلف المدن البرازيلية.
الحكومة هناك تحركت سريعا وقامت بتخفيض 
كأس  بطولة  رفعتها  التي  المواصالت  أسعار 
خالل  من  المشاكل  جميع  بعالج  ووعدت  القارات 

خطوات عملية.
بكرة  المجنونة  البالد  أن  متوقعا  كان  ما  آخر 
الصورة،  بهذه  عالميين  حدثين  أهم  تستقبل  القدم 
بل ان استضافتها كأس العالم 2014 أصبحت مثار 

شك في ظل ما حدث ويحدث.
عنها  نقل  القارات  بطولة  في  مشاركة  منتخبات 
أنها ترغب في الرحيل ومنعت العبيها من الخروج 
فيه  شددت  الذي  الوقت  في  البرازيل  شوارع  في 
واللطيف  الحسن  التعامل  على  البرازيلية  الحكومة 

مع ضيوف البطولة من العبين وجماهير.
بعثة االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( حوصرت 
باتت  الغضب  حالة  أن  ويبدو  إقامتها،  مقر  في 
توجه ضد الفيفا بعد تصريح األسطورة البرازيلية 
روماريو أن الفيفا هو المتحكم في حكومة البرازيل 

وهو صاحب القرارات الفصل في البالد!.
أكثر  سياسي  دور  للعب  يستعد  الذي  روماريو 
رئيس  مع  مفتوح  صراع  في  وكان  المستقبل  في 
حدث  ما  استغل  القدم  لكرة  البرازيلي  االتحاد 
مطالب  مع  والتعاطف  الحكومة  على  للتصويب 
المحتجين التي اعترفت بأحقيتها الرئيسة البرازيلية 

أيضا.
واحتجاجات  مظاهرات  من  البطولة  رافق  ما 
التي  نفسها  البطولة  من  اآلن  حتى  األضواء  سرق 
كثرة  في ظل  المأمول  المستوى  إلى  فنيا  ترتق  لم 
المنتخبات الهزيلة فيها بانتظار الدور نصف النهائي 

بين األربعة الكبار لمشاهدة كرة القدم الحقيقية.
أهم  استضافتها  في  تسير  أين  إلى  البرازيل 
باتت  فاألمور  يعلم،  أح��د  ال  عالميين  حدثين 
بالسياسي  الرياضي  فيها  وتداخل  تعقيدا  أكثر 

بالصراعات المختلفة.
حدثين  ليستا  األولمبية  واأللعاب  العالم  كأس 
نجد  ولذلك  عالميين  حدثين  أهم  هما  بل  عاديين 
في  مربكين  الدولية  األولمبية  واللجنة  الفيفا  أن 
الفترة الحالية، وباتت الحكومة البرازيلية في موقف 
صعب فهي كانت تمتلك الكثير من الطموح لتسويق 
المحتجين  أن  حين  في  البطولتين  من خالل  البالد 
غالء  من  االستضافة  في  السلبية  للجوانب  نظروا 

األسعار وغيرها.
لتأمين  وتصرف  صرفت  التي  المليارات 
غير  في  استثمارا  المحتجون  اعتبرها  االستضافة 
محله إذ كان األولى االستثمار في المجال التعليمي 
فرق  وتوفير  واالقتصادي  والسكني  والصحي 

العمل وليس االستثمار رياضيا بهذا الحجم.
خصوصا  القدم  وكرة  عموما  الرياضة  بالفعل 
تمر بمرحلة تطورات كبرى باعتقادي وإذا ما كبح 

جماح اإلسراف المبالغ فيه 
عالميا وخصوصا في دول 
ومنها  اقتصاديا  تعاني 
إسبانيا وإيطاليا فقد تكون 
االنتفاضات  بوابة  الكرة 

المستقبلية.

الملعبالمباراةالتوقيت

دوري زين لكرة السلة

صالة اتحاد السلةاألهلي × الحالة18.00

صالة اتحاد السلةالمحرق × المنامة20.00

القناةالمباراةالتوقيت

كأس العالم للشباب

الجزيرة الرياضية 5+المكسيك × باراجواي18.00

الجزيرة الرياضية 4+أستراليا × السلفادور18.00

الجزيرة الرياضية 5+مالي × اليونان21.00

الجزيرة الرياضية 4+تركيا × كولومبيا21.00

تأهل 5 العبين لبطولة العالم 
بأوكرانيا أللعاب القوى

§ الرفاع – اتحاد ألعاب القوى

أللعاب  الوطني  المنتخب  أحرز   [
الترتيب  في  الخامس  المركز  القوى 
العربية  البطولة  منافسات  في  العام 
التي  للناشئين  القوى  أللعاب  الرابعة 
جهاز  استاد  على  منافساتها  أقيمت 
الرياضة العسكري بالعاصمة المصرية 
القاهرة في الفترة من 21 حتى 23 من 
 13 وبمشاركة  الجاري  يونيو  شهر 
منتخباً عربياً، وذلك بعد أن تمكن العبو 
المنتخب من جمع 4 ميداليات ملونة 3 

ميداليات ذهبية وواحدة فضية.
نورة  المتألقة  البطلة  وتمكنت 
جاسم من تحقيق المركز األول بجدارة 
الجلة  دفع  مسابقة  في  واستحقاق 
الرقم  العربي وتسجيل  الرقم  وتحطيم 
جاسم  تمكنت  إذ  باسمها،  القياسي 
متراً   15.24 بلغت  مسافة  تحقيق  من 
العرب في مسابقات  بأنها بطلة  معلنة 
جاسم  نــورة  وشاركت  الجلة،  دفع 
والميدالية  الثاني  المركز  تحقيق  من 
في  القرص  رمي  مسابقة  في  الفضية 
البطولة، وتمكنت روز ميري  أيام  أول 
والميدالية  األول  المركز  احــراز  من 
موانع  متر   2000 مسابقة  في  الذهبية 
د،   6.46.51 بلغ  زمنا  حققت  أن  بعد 
زمن  تسجيل  من  بوحميد  علي  وتمكن 
بلغ 55.28 ثانية في مسابقة 400 متر 
حواجز، وتأهل االثنان مباشرة لبطولة 
األرقام  تحقيقهم  بعد  بأوكرانيا  العالم 

المؤهلة لها في مسابقاتهم المختلفة.

غالي  سعد  محمد  تأهل  قد  وكان 
القوى  أللــعــاب  العالم  لبطولة 
منافساتها  ستقام  التي  للناشئين 
حتى   10 من  الفترة  خالل  بأوكرانيا 
أن  بعد  المقبل  يوليو  شهر  من   14
المؤهل  الرقم  تحقيق  من  تمكن 
في  غالي  حل  اذ  العالمية،  للبطولة 
 100 الرابع في مسابقة العدو  المركز 
ثانية   11.07 بلغ  زمناً  وحقق  متر 
العالم  أهله بتسجيل اسمه في بطولة 

بأوكرانيا،  للناشئين  القوى  أللعاب 
الجري  سباق  في  ايفانس  وحقق 
األول  المركز  موانع  متر   2000
والميدالية الذهبية وتأهل بذلك لبطولة 
العالم أيضاً، وشهد هذا السباق منافسة 
المركز  صاحبا  يعرف  لم  اذ  جداً  قوية 

األخيرة  األمتار  في  إال  والثاني  األول 
من السباق.

أللعاب  الوطني  المنتخب  وشارك 
القوى بخمسة العبين في هذه البطولة 
مصر  بجمهورية  الرابعة  نسختها  في 
العربية ومثل المنتخب كل من الالعبين 
سباقي  في  وشارك  غالي  سعد  محمد 
بوحميد  علي  متراً،  و200   100 العدو 
دفع  جاسم  نورة  حواجز،  متر   400
 2000 إيفانس  القرص،  ورمي  الجلة 
سباق  في  ميري  وروز  موانع  متر 
2000 متر موانع، ورافق الوفد المدرب 
الوفد  ويترأس  مفتاح  حسن  الوطني 
البحريني  االتحاد  ادارة  مجلس  عضو 
أللعاب القوى مدير المنتخبات الوطنية 

محمد عبدالعزيز.

علي بوحميدنوره جاسم

تنظيم بطولة سباعات 
جنوسان الرمضانية لكرة القدم

§ الوسط – المحرر الرياضي

القدم  لكرة  الرمضانية  جنوسان  سباعيات  تنظيم  سيتم 
بقرية  الرياضية  االنشطة  إدارة  اهتمام  ضمن  القرية  ألبناء 
المسارعة  المشاركة  في  الراغبة  الفرق  فعلى  جنوسان، 
 30 وقدرها  االشتراك  رسوم  ودفع  فرقهم  أسماء  بتسجيل 
دينارا للفريق الواحد عند السيدشرف ناصر هاشم على رقم: 
39809899، باإلضافة إلى أن باب المساهمة مفتوح لجميع 

مؤسسات القرية.
المهام  توزيع  وتم  والقوانين  البطولة  شروط  إقرار  وتم 
الفائز  الفريق  وسيحصل  المنظمة،  اللجنة  على  التنظيمية 
جائزة  إلى  باإلضافة  تذكارية  وجوائز  كأس  على  بالبطولة 

نقدية سيتم تحديدها في اجتماع مسئولي الفرق المشاركة.
بناء على توجيهات  الرياضية  األنشطة  إقامة هذه  وتأتي 
سيدشرف سيدناصر بعد النجاح المميز في تنظيم األنشطة 
والمساهمة  ترفيهي  جو  خلق  أجل  ومن  السابقة،  الرياضية 
إلى  إضافة  القرية،  ألبناء  االجتماعية  العالقات  توطيد  في 
الرياضية  األنشطة  ممارسة  على  وحثهم  الرياضة  تنشيط 
وكما تتقدم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر والتقدير لشركة 
على  البناء  لمقاوالت  التمار  ميثم  وشركة  األبراج  مطاعم 

دعمهم الالمحدود النجاح البطولة.

العبو VIVA الـ 22 يبدأون تدريباتهم 
بجلسة تمهيدية في البحرين

§ المنامة – الوسط

الـ22  لالعبيها  تمهيدية  تدريبات   VIVA أقامت   [
القدم  كرة  موطن  مانشستر،  إلى  لرحلتهم  استعدادا 
على  خاللها  من  سيحصلون  والتي  البريطاني، 
مدربين  إشراف  تحت  كامل  أسبوع  لمدة  تدريبات 

معتمدين من مانشستر يونايتد.
كرة  كابتن  أدارها  التي  التمهيدية  الجلسة  وركزت 
األساسية  المهارات  على  محمد  حمد  المخضرم  القدم 
مهارات  بتنمية  اهتمت  تدريبات  القدم، وشملت  لكرة 
التمرير، والتسديد وتنمية روح الفريق في الالعبين،  
في مالعب  الذين سيتلقونه  للتدريب  استعدادا  وذلك 

كارينجتون التي تدرب فيها بعض من أساطير النادي 
اإلنجليزي العريق مثل دينيس لو وجورج بيست.

»كان  محمد:  حمد  الكابتن  صرح  الصدد  هذا  وفي 
نقدم  أن  التدريبية  الجلسة  هذه  خالل  من  الهدف 
مانشستر  مدارس  في  ينتظرهم  عما  لمحة  لالعبين 
يونايتد، والتي تركز في تدريباتها على تطوير قدرات 
كل العب في كرة القدم وتهيئتهم للوصول إلى أفضل 

مستويات األداء«.
مع  الحصرية  شراكتها  خالل  ومن   VIVA أن  يذكر 
نادي مانشستر يونايتد، تسعى إلى أن تقرب عمالئها 
لتحقيق  فريدة  فرص  تقديم  طريق  عن  الفريق  من 

أحالمهم في كرة القدم.

بقيمة بلغت 17.314 ألف دينار

»المؤسسة العامة« توقع اتفاقية 
إنشاء سور لنادي البديع

§ ضاحية السيف – المؤسسة العامة

العامة  بالمؤسسة  والمشاريع  المنشآت  إدارة  وقعت   [
والمقاوالت  للتجارة  جاس  شركة  مع  والرياضة  للشباب 
إجمالية  بكلفة  وذلك  البديع،  نادي  لمقر  إنشاء سور  اتفاقية 
العامة في  المؤسسة  17.314 ألف دينار ضمن استراتيجية 
دعم األندية الوطنية بهدف مواصلة تأديتها لألدوار المناطة 

لها في استقطاب الشباب البحريني.
ووقع االتفاقية مدير إدارة المنشآت والمشاريع بالمؤسسة 
العامة للشباب والرياضة خالد سليم الحاج وبحضور كل من 
نديم  األول  العقود  وإخصائي  حسن  بتول  العقود  مهندسة 
السيد  والمقاوالت  للتجارة  جاس  شركة  جانب  ومن  باركر، 
االتفاقية  وبموجب  بالشركة،  التسويق  مدير  ساباريناث 
الموقع بين الطرفين تقوم الشركة المقاولة بتنفيذ المشروع 

والمتوقع أن يتم االنتهاء منه خالل فترة 4 أشهر.
وأكد خالد سليم الحاج أن إبرام هذه االتفاقية يأتي ضمن 
سياسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة لمواصلة الدعم 
لها  المناطة  األدوار  تأدية  تواصل  حتى  الوطنية  لألندية 
السليم  التوجيه  البحريني وتوجيهها  الشباب  استقطاب  في 
مسيرة  وإثراء  الرياضيين  األبطال  صناعة  في  والمساهمة 
الحركة الرياضية في المملكة التي حققت في األعوام الماضية 
بالدور  وأشار  المشرفة،  الرياضية  االنجازات  من  الكثير 
الريادي الذي يلعبه نادي البديع على الساحة الرياضية في 
المملكة معربا عن أمله في أن يشكل المشروع الجديد دفعة 
بصورة  فرقها  إعداد  إلى  الرامية  النادي  إدارة  لجهود  قوية 
مختلف  في  الفعالة  المشاركة  على  قادرة  تجعلها  متميزة 

البطوالت.

من توقيع اتفاقية بناء سور نادي البديع

حمد محمد يتحدث لالعبين قبل التدريب
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فاطمة محسن محمد يوسف محمد

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

98 09

الدراز اإلعدادية للبنات

الوالدين ومعلماتي

االلتحاق بالمسار العلمي

امتحان مادة اللغة العربية

إيمان محمد جاسم عبداهلل

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 64

مدينة عيسى اإلعدادية للبنات

والصديقات  واألهل  صباح  جدتي  وإلى  وأبي  أمي 
عيسى  مدينة  مدرسة  في  المتميزات  ومعلماتي 

اإلعدادية للبنات

المسار العلمي

ال توجد

ياسين عبدعلي جعفر عبدالعال

علمي - علوم ورياضيات

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

94 8

الشيخ عبدالعزيز بن محمد

اآلن،  إلى  أظافري  نعومة  منذ  تعليمي  على  أشرفوا  الذين 
وأهلي وفي مقدمتهم أمي وإخوتي وأبناء وطني عامة، وأشكر 

صحيفة »الوسط« وعلى رأسها الدكتور منصور الجمري

دراسة هندسة كهربائية

ضيق الوقت

جنان صادق أحمد مهدي

الشهادة االعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 09

القيروان االعدادية للبنات

أمي وأبي وأهلي ومعلماتي

توحيد المسارات )علمي(

ضيق الوقت

زينب يوسف محمد شفيعي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

96 00

زينب اإلعدادية للبنات

الوالدين واختي وجميع االهل والصديقات

االلتحاق بالمسار العلمي

امتحان مادة الرياضيات

فراس علي عبداهلل مكي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 45

السلمانية اإلعدادية للبنين

أمي وأبي واألساتذة

توحيد مسارات - تجاري

ال توجد

حوراء مكي علي حسن علي

علمي - كيمياء وأحياء

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

93 5

االستقالل الثانوية للبنات

الوالدين وخصوصًا أختي زينب

االلتحاق بتخصص مختبر

ضيق الوقت

فاطمة جعفر عبدالكريم جواد

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 64

زينب اإلعدادية للبنات

أمي وأبي وأخواني

مواصلة الدراسة في المسار العلمي

ضيق الوقت

زهراء محمود أحمد غالم

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 73

أم كلثوم اإلعدادية للبنات

أمي وأبي وخاالتي ألنهم ساندوني وشجعوني على 
التفوق

علمي

ضيق الوقت

فاطمة أحمد إبراهيم محمد الوسطي

علوم إنسانية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 9

جدحفص الثانوية للبنات

أزل  لم  طهر  لينبوع  مودة  وأكاليل  وتراتيل  سالم 
أرتشف منه جرعات األمل لقلبين حانيين شقيا معي 
منذ نعومة أناملي ليراني شامخة في درب المتفوقين

دراسة أدب إنجليزي

ضيق الوقت

ريم محمد جواد الماكنة

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

93 18

سترة اإلعدادية للبنات

الوالدة والوالد والمعلمات

علمي )كمياء وأحياء(

ضيق الوقت وكثافة المناهج الدراسية

غدير عبدالحليم علي مكي عمران

علمي )كيمياء وأحياء(

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 2

سترة الثانوية للبنات

األهل والصديقات

تمريض

ضيق الوقت
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نوراء عبداهلل أحمد عبداهلل أحمد

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 09

الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات

أمي وأبي والوطن

االلتحاق بالمسار العلمي

ال توجد صعوبات

هدى علي حسن علي

تجاري

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

93 00

سترة الثانوية للبنات

الوالدين واالهل

دراسة تصميم داخلي

ضيق الوقت 

أسماء جاسم محمد مطر

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 91

أم كلثوم اإلعدادية للبنات

إلى أخي المتوفى محمد، وإلى أمي وأبي

علمي

غموض في بعض األسئلة

نواف محمد ناصر الشويخ

تجاري

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 1

أحمد العمران الثانوية للبنين

األهل واألصدقاء

دراسة االقتصاد

ال توجد

سيدمحمد سيدعباس أحمد محسن

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

96 00

الخليل بن أحمد اإلعدادية للبين

الوالدين واألهل

توحيد مسارات- علمي

امتحان مادة الرياضيات

شوق عادل حبيب جاسم

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 00

يثرب اإلعدادية للبنات

العائلة

االلتحاق بالمسار العلمي

امتحان مادة الرياضيات

زهراء السيدمحمد إبراهيم محمد

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

93 64

قرطبة اإلعدادية للبنات

الوالدين واألقرباء

االلتحاق بالمسار العلمي

امتحان مادتي الرياضات واللغة اإلنجليزية

جاسم محمد جعفر سليم

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 36

الدراز اإلعدادية للبنين

الوالدين

االلتحاق بتوحيد مسارات

ال توجد

زهراء فيصل مال عبدالعزيز علي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

98 36

السنابس اإلعدادية للبنات

أمي وأبي وأخواتي ومعلماتي وصديقاتي

مواصلة الدراسة في المسار العلمي

ضيق الوقت

فاطمة علي محمد رمضان

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 82

حليمة السعدية اإلعدادية للبنات

أمي وأبي

علمي

امتحان الرياضيات

آمنة جميل جمعة إسماعيل

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

94 73

الدراز اإلعدادية للبنات

عائلتي وخصوصًا أمي وأبي والمعلمات

علمي

ضيق الوقت

هدى مكي علي حسن علي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 55

الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات

الوطن والوالدين وأخواتي

االلتحاق بالمسار العلمي

ضيق الوقت
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زينب حسن علي إبراهيم حسن حبيب 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

98 09

الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات 

وأخواتي،  وإخواني  الغالية  وأمي  الغالي  أبي  روح 
وإلى األهل الصديقات واألقارب 

توحيد مسارات - علمي 

ضيق الوقت

عبداهلل عيسى أحمد يوسف محمد سلطان 

العلوم والرياضيات 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 70

النعيم الثانوية للبنين 

الوالدين والعائلة والمدرسة وكل من تمنى لي النجاح 

هندسة ميكانيكية 

امتحان اللغة اإلنجليزية

أمل عبدالعزيز علي 

الثانوية العامة 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

94 9

الوسام 

الوالدين وخالتي 

االلتحاق بتخصص الهندسة المدنية 

ال توجد

حسين علي حسن بوصفوان 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 18

سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين 

الوالدين واألهل وكل من ساندني 

دراسة توحيد مسارات 

ال توجد

معصومة السيدحسن السيدسلمان الخير 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

96 36

سترة اإلعدادية للبنات 

الوالد والوالدة والمعلمات واألخوات والصديقات 

علمي 

المناهج الدراسية مكثفة

خاتون السيدموسى مرتضى الكامل 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 73

مدينة حمد اإلعدادية الثانوية للبنات 

الوالدين وإخواني وصديقاتي 

االلتحاق بتوحيد مسارات 

ضيق الوقت، الفوضى في قاعة االمتحانات، 
ضغط جدول االمتحانات

وديعة خليل إبراهيم أحمد 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

94 55

سترة اإلعدادية للبنات 

أمي وأبي 

توحيد مسارات - علمي 

كثافة المنهج

حسين عبدعلي عبداهلل خاتم 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 09

الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين 

العائلة 

توحيد المسارات 

ضيق الوقت

فاطمة عبدالرضا علي العرادي 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 00

عراد اإلعدادية للبنات 

أمي وأبي وصديقاتي 

علمي 

امتحان العلوم والرياضيات

محمد جعفر الحايكي 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 64

سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين 

أمي وأبي ومعلمي عادل مهدي حسين 

توحيد مسارات - علمي 

امتحان العلوم

شاهه فوزي عبدالرسول محمد 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

93 91

مدينة عيسى االعدادية للبنات 

األهل والصديقات 

االلتحاق بالمسار التجاري 

الوطنية،  االمتحانات  من  نسبة  احتساب 
وبعض المناهج الدراسية كانت مكثفة

منار حمزة عبدالرسول جديد 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 00

أم كلثوم اإلعدادية للبنات 

كلثوم  أم  مدرسة  وأشكر  التفوق  لي  تمنى  من  كل 
اإلعدادية والمعلمات 

توحيد مسارات 

صياغة أسئلة االمتحانات
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بشرى علي جعفر خضير

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

96 27

الدراز اإلعدادية للبنات

الوالدين والمعلمات

توحيد مسارات - علمي

ضيق الوقت وامتحان الرياضيات

علي عبداهلل عبدالحسن عبداهلل

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 11

جدحفص اإلعدادية للبنين

أمي وأبي واألساتذة وإخواني

تجاري

امتحان الرياضيات

طاهرة عبدالمجيد القبيطي

العلوم والرياضيات

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

93 6

سار الثانوية للبنات

وطني وعائلتي وصديقاتي وكل من ساهم في تفوقي

العالقات الدولية في الخارج

ضيق الوقت

فاطمة علي أحمد علي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 91

زينب اإلعدادية للبنات

الوالدين وإخواني ووخالتي الدكتورة عفاف وأخواتي

علمي

ضيق الوقت

مريم ناصر محمد علي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

96 64

أم كلثوم اإلعدادية لبنات

الوالدين ومعلماتي وإلى مديرة المدرسة

االلتحاق بالمسار العلمي

ال توجد

حسن عبدالشهيد علي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 18

سماهيج االبتدائية االعادية للبنين

ساعدني  من  وكل  واألصدقاء  والمدرسين  الوالدين 
للوصول للتفوق

توحيد مسارات - تجاري

ضيق الوقت

أحمد محمد جواد رضي العشيري

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

94 82

سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين

الوالدين واألهل واألصدقاء واألخ األوسط

توحيد مسارات - علمي

ضيق الوقت، وغموض بعض األسئلة

ايمان جاسم أحمد خلف

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 45

سترة االعدادية للبنات

أمي وأبي

االلتحاق بالمسار العلمي

الوقت وتغيير نمط السؤال

حسن السيد إبراهيم سعيد علوي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

98 10

السهلة االبتدائية االعدادية للبنين

عزيزين  وأشخاص  الزيمور  ياسر  وأستاذ  الوالدين 
على قلبي

االلتحاق بالمسار العلمي

ضيق الوقت

حسين عادل أحمد حسن

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 82

سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين

أمي وأبي

المسار العلمي

بشكل عام االمتحانات كانت صعبة

وديعة إبراهيم حبيب خميس

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 45

السنابس اإلعدادية للبنات

الوالدين والمدرسات

المسار العلمي

ال توجد

عبداله علي المطوع

الشهادة االعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 91

الدراز االعدادية للبنين

االعدادية  الدراز  مدرسة  معلمي  وجميع  وأمي  أبي 
للبنين

مواصلة الدراسة في المسار التجاري

ضيق الوقت
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محمد عبداهلل أحمد مرهون

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

97 67

جدحفص اإلعدادية للبنين

العائلة واألساتذة ومدير المدرسة

علمي

ضيق الوقت

رضا منصور علي عياد

العلوم والرياضيات

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 00

أحمد العمران الثانوية للبنين

والمدارس  وإخواني،  وأخواتي  وعائلتي  وأبي  أمي 
االبتدائية  من  دراستي  فترة  طوال  بها  مررت  التي 
حتى الثانوية وأصدقائي، وخصوصًا صف 6 وحد2

دراسة الطب

ضغط الجدول

والء محمد حسين محمد

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 36

يثرب اإلعدادية للبنات

من ساندني من أهلي وصديقاتي ومعلماتي

علمي

ضيق الوقت

شيماء محمد حسن

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 36

سترة اإلعدادية للبنات

أمي وأبي وأستاذة دالل الشهابي

توحيد مسارات

ضيق الوقت

فاطمة ممدوح يوسف علي رضي

الشهادة االعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 91

الدراز اإلعدادية للبنات

أمي وإلى خاالتي وأخوالي وكل من ساهم في تفوقي

االلتحاق بالمسار العلمي

امتحان الرياضيات وامتحان اللغة العربية

فاطمة جابر عبدالحسين سليم

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 91

سترة اإلعدادية للبنات

دالل  ملعماتي  وخصوصًا  ومعلماتي  وأبي  أمي 
الشهابي ورباب البقالي وإلى روح جدتي وإلى جدتي 

الغالية واألهل والعائلة والوطن

توحيد مسارات

ضيق الوقت في امتحان الرياضيات

زينب عادل السيدسلمان شبر

تجاري

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

94 8

الوفاء الثانوية للبنات

أمي

االلتحاق بكلية المعلمين

ضيق الوقت

علي محسن عبدالكريم شهاب

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 27

الدراز اإلعدادية للبنين

أمي وأبي وأخواتي

توحيد مسارات

امتحان اللغة العربية

بيان عبدالعزيز عبدالرسول الحالل

تجاري

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 5

الشروق الثانوية للبنات

الوالدين والصديقات

االلتحاق بكلية المعلمين أو دراسة أدب إنجليزي

ضيق الوقت

علي عيسى علي إبراهيم

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 82

سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين

الوالدين واألهل واألصدقاء

االلتحاق بالمسار التجاري

امتحان مادة العلوم

حسن محمد جاسم النجار

الشهادة االعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 20

السهلة االعدادية للبنين

أمي وابي

االلتحاق بالمسار التجاري

ضغط الجدول

هدى السيدمكي العلوي

علمي

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 40

سار الثانوية للبنات

الوالدين وإلى أهل الوطن

كلية العلوم، وأطمح أن أكون معلمة

سوء إدارة الوقت والتوتر
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عال محمد علي يوسف 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 36

القيروان اإلعدادية للبنات 

الوالد والوالدة والمعلمات 

علمي 

ال توجد صعوبات

هدى جاسم علي الصائغ 

الشهادة االعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 36

زينب االعدادية للبنات 

الوالدين واألهل وكل من ساندني 

لم احدد حتى االن 

امتحان مادتي الرياضيات والعلوم

 صفاء عيسى محسن المحاري 

العلوم والرياضيات 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

93 2

سار الثانوية للبنات 

أهلي ومعلماتي 

دراسة التصميم الداخلي 

ضغط الجدول

أمينة إبراهيم عبداهلل جاسم 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 00

الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات 

الوالدين واألهل ومعلماتي وصديقاتي 

علمي 

ضيق الوقت

إبراهيم خليل رضي خليل 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

96 11

جدحفص اإلعدادية للبين 

الوالدين والعائلة واألصدقاء 

توحيد مسارات - علمي 

امتحان الرياضيات

عبداهلل محمد عبداهلل درويش 

علمي )كيمياء وأحياء( 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 4

الهداية الخليفية الثانوية للبنين 

الوالدين واألهل واألصدقاء وأستاذ محمد حسن 

هندسة 

ضيق وقت امتحان الرياضيات

حسين عبدعلي عبدالحسين احمد 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

94 27

الدراز اإلعدادية للبنين 

أمي وأبي وكل من ساعدني في هذا التفوق والنجاح 
وإلى أصدقائي وأحبائي جميعا 

المسار الصناعي 

ضيق الوقت

حسن علي عيسى مرزوق 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 27

الدراز اإلعدادية للبنات 

أمي وأبي وجميع األهل واألصدقاء 

توحيد مسارات - علمي 

ضغط الجدول

سيدحسين سيدمكي محفوظ محمد

الشهادة االعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

98 09

الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين

الوالدين وأهلي واألساتذة وأصدقائي

االلتحاق بالمسار العلمي

مادتي العلوم والرياضيات

علي حسن ابراهيم السنابسي 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 40

السهلة االبتدائية اإلعدادية للبنين 

التفوق  على  لي  وحثهما  لمساعدتهما  وأبي  أمي 
والمدرسين 

االلتحاق بتوحيد مسارات 

أعتقد أن منهج مادة الرياضيات مبالغ فيه

فاطمة السيدعلي السيدهاشم السيدعلوي 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

94 64

حليمة السعدية اإلعدادية للبنات 

الوالدين والوطن 

االلتحاق بالمسار العلمي 

ضيق الوقت

حوراء سعيد أحمد ربيع 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 36

الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات 

الوالدين 

توحيد مسارات 

ضيق الوقت
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صادق عبدالرسول إبراهيم علي 

العلوم والرياضيات 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

98 9

الهداية الخليفية الثانوية للبنين 

الوالدين واألهل واألصدقاء والمدرسين 

األعصاب(،  )طب  الخليج  جامعة  في  الطب  دراسة 
ومن ثم أكمل الدراسات العليا 

ضيق الوقت وضغط الجدول، ولكن الحمد 
هلل تغلبنا عليها بالتنظيم

داوود سلمان أحمد سلمان 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 27

عبدالرحمن الداخل اإلعدادية للبنين 

أمي وأبي 

صناعي 

بعض االمتحانات كانت صعبة

مآب فاضل حسن آل طوق 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 27

سترة اإلعدادية للبنات 

وخصوصًا  وصديقاتي،  ومعلماتي  الوالدين 
روح  وإلى  سلمان  ووداد  جعفر  ليلى  األستاذتين 

المرحوم األستاذ عبدالقادر الجردابي 

االلتحاق بالمسار العلمي 

ضيق الوقت

زينب حسن عبداهلل السابوري 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 73

زينب اإلعدادية للبنات 

أمي وأبي 

علمي 

ال توجد صعوبات

زهراء خليل جاسم محسن 

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

96 00

يثرب اإلعدادية للبنات 

من زرع فّي روح المثابرة أمي وأبي وأخي ومعلماتي 

دراسة توحيد المسارات 

ال توجد صعوبات

زهراء عيسى علي فردان 

تجاري 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 1

الشروق الثانوية للبنات 

الوالدين وجدي ومعلماتي وأختي مريم 

دراسة الحقوق 

ضغط جدول االمتحانات

محمد عبدالهادي حسن بوصفوان 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

94 09

سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين 

أمي وأبي والمدرسين واألهل واألصدقاء 

صناعي 

الرياضيات والعلوم

نور ميرزا علي الحواج 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 55

الدراز اإلعدادية للبنات 

الوالدين والوطن 

االلتحاق بالمسار التجاري 

امتحان مادة الرياضيات

مريم حسين علي أحمد 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 55

الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات 

أمي وأبي ومعلماتي وكل من ساعدني في التفوق 

علمي )فيزياء - رياضيات(

ضيق الوقت

فاضل عباس أحمد العلويات 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 20

السهلة االبتدائية االعدادية للبنين 

الوالد والوالدة واألهل وجدتي العزيزة 

تجاري 

ضيق الوقت

علي عيسى علي طاهر 

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

93 36

سماهيج االبتدائية االعدادية للبنين 

أمي وأبي وجدتي أم صادق 

دراسة توحيد المسارات 

ال توجد صعوبات تذكر

زينب علي ابراهيم مبارك 

العلوم التجارية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 20

التضامن الثانوية للبنات 

علي،  ويعز  يحبني  من  وكل  والصديقات  الوالدين 
وخصوصًا صديقاتي سارة ونورة وهيا 

المحاسبة 

ضيق الوقت ومشاكل في بعض االمتحانات 
مثل مادة اللغة العربية
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آالء حسن منصور نعمة

العلوم والرياضيات

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

96 9

سترة الثانوية للبنات

والمرحومة  نعوم  وأمي  حجي،  وأبي  منصور  جدي 
العزيزين  الوالدين  وإلى  وأخواتي،  وإخواني  العلوية 

وعماتي وأعمامي

هندسة

ال توجد 

زهراء جميل جعفر حسن

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 55

الدراز اإلعدادية للبنات

الوالدين

االتحاق بتوحيد مسارات

امتحان مادة الرياضيات

وديعة جميل محمد علي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

94 18

صفية بنت عبدالمطلب االبتدائية االعدادية

الوالدين والعائلة

االلتحاق بالمسار العلمي

امتحان مادة الرياضيات

والء محمد جعفر الحلواجي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 36

الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات

الوالدين وخصوصًا جدتي، وجميع األهل

االلتحاق بتوحيد مسارات

ضيق الوقت

نور السيدعادل السيدعطية

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

97 18

الدراز اإلعدادية للبنات

أمي وأبي

تجاري

ضيق الوقت

زينب مكي عبداهلل حسن

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 64

سترة اإلعدادية للبنات

األهل والمعلمات

أدبي

ضيق الوقت

محمد جميل جعفر يحيى

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 18

الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين

الوالد والوالدة واألصدقاء

علمي

اللغة اإلنجليزية

حسن منصور رضي عيسى

تجاري

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 6

التعاون الثانوية للبنين

وأخواتي  وإخواني  الغالية  وأمي  العزيز  وال��دي 
وألهالي سترة وأهالي قرية الخارجية

الهندسة المعمارية

ضيق الوقت

صفاء محمد علي عبداهلل

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

97 64

أم القرى االبتدائية االعدادية للبنات

من  وكل  ومعلماتي  وصديقاتي  واأله��ل  الوالدين 
ساندني

االلتحاق بالمسار العلمي

ضيق الوقت

رحاب عيسى علي حسن هالل

علمي - كيمياء وأحياء

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

92 4

سترة الثانوية للبنات

الوالدين واألهل وصديقاتي وكل من شجعني

دراسة طب األسنان

الوقت، وصعوبة بعض المناهج

زهرة موسى يوسف المرخي

علمي - كيمياء وأحياء

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 8

مدينة عيسى الثانوية للبنات

الوالدين والعائلة

دراسة الطب أو أي تخصص في مجال الصحة

ال توجد

بيان علي عبداهلل محمد الشرقي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 64

زينب اإلعدادية للبنات

ولو  أوفي  ال  هذا  بإهدائي  أني  ولو  العزيزين،  الوالدين 
القليل من حقهما، إال أني رغم ذلك أقف إجالاًل لهما على ما 
قّدماه لي من معروف، طالبًة من اهلل أن يجعلهما فخراً لي

توحيد مسارات

ضغط جدول االمتحانات



10

هـ
14

34
ن 

عبا
ش

 1
6 

فق
وا

لم
2 ا

01
3 

يو
ون

2 ي
5 

ثاء
لثل

3 ا
94

4 
دد

لع
ا

T
u

e
s

d
a

y
 2

5
 J

u
n

e
 2

0
1

3
, 

Is
s

u
e

 N
o

.3
9

4
4

زهراء سمير أحمد

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

98 27

الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات

الوالدين وأخي محمود وأختي زينب وبنت عمي هدى 
الشيخ، وعمتي زهراء

االلتحاق بالمسار العلمي

مادة اللغة العربية

فاطمة علي أحمد سالم

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 55

سترة اإلعدادية للبنات

الوالدين ومعلماتي وجميع العائلة

االلتحاق بالمسار العلمي

ضيق الوقت، وطول المنهج

حسين عبداألمير جاسم النجار

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 20

السهلة االبتدائية اإلعدادية للبنين

عائلتي وأصدقائي

االلتحاق بالمسار العلمي

امتحان مادتي الرياضيات واللغة العربية

ليلى محمد رضا عبدالرسول السرساوي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 09

يثرب اإلعدادية للبنات

أمي وابي وعائلتي

المسار التجاري

ال صعوبات تذكر

احمد علي حسن علي

العلوم والرياضيات

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

96 2

الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية للبنين

الوالدين والعائلة وكل من ساندني للتفوق

هندسة

ضيق الوقت

حسين عبدالرضا ميرزا حسن

العلوم والرياضيات

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 3

أحمد العمران الثانوية للبنين

الوالدين والمدرسين الذين أشرفوا على دراستي وإلى 
أصدقائي

تقنية معلومات

في  يعتمدون  يكونوا  لم  المدرسين  بعض 
كانت  لذلك  المقرر،  الكتاب  على  التدريس 

هناك بعض الصعوبة في المواد

مريم السيدمحمد سعيد علي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

93 73

يثرب اإلعدادية للبنات

أمي وأبي وعائلتي وصديقاتي والمعلمات

علمي

ضيق الوقت

حسن صالح عبداهلل احمد

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 55

أوال االعدادية للبنين

الوالدين

االلتحاق بتوحيد مسارات

امتحان مادة اللغة اإلنجليزية

سارة فيصل حبيل حسن خلف

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

95 45

السنابس اإلعدادية للبنات

أمي وأبي

علمي

ضيق الوقت

فاطمة عبدالواحد حسن علي عبداهلل الحماقي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 18

الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات

الوالدين والعائلة

علمي

االسئلة عادة ال تكون مباشرة

سارة علي محمد علي شكر

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

91 91

الدراز اإلعدادية للبنات

أمي وأبي وأخي واألهل والصديقات

علمي

ضيق الوقت

محمد فالح السيد سعيد هاشم

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

90 10

السهلة االبتدائية اإلعدادية للبنين

األهل

علمي

ال توجد صعوبات
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فاطمة عبدالحسين عبداهلل زيد 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

زينب اإلعدادية للبنات 

 أمي وأبي وأخواتي ومدرساتي 

علمي 

ال يوجد

هدى عبدعلي حسن 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

السنابس اإلعدادية للبنات 

إيمان وجميع  أمي وأبي وخالتي بدرية وابنة خالتي 
من ساندني للوصول إلى هذا المستوى 

علمي، ثم دراسة الطب البشري 

ضيق الوقت وطول المهج

مرام محمد حسن العالي 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

قرطبة اإلعدادية للبنات 

امي واخواني وأخواتي واألهل 

االلتحاق بالمسار العلمي 

ضيق الوقت، امتحان مادة العلوم

نوراء سيدأمين محفوظ شبر 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

حليمة السعدية اإلعدادية للبنات 

أمي أبي وأختّي فداء ونداء 

تجاري 

امتحان الرياضيات

زهراء شاكر عباس علي 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

السنابس االعدادية للبنات 

العائلة والصديقات وعماتي 

المسار العلمي 

ضيق الوقت

فاطمة جواد أحمد عبدالحسين الحايكي 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات 

الوالدين واخواني ومعلماتي 

االلتحاق بالمسار العلمي 

األسئلة لم تكن مباشرة، طول امتحان اللغة العربية

مريم أحمد إبراهيم الزهيرة 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

القيروان اإلعدادية للبنات 

آل  أمينة  وخصوصًا  والمعلمات  وصديقاتي  أسرتي 
ضيف 

علمي 

ضيق الوقت

سارة محمود وافد البحراني 

الشهادة االعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

قرطبة االعدادية للبنات 

الوالدين ومعلماتي 

االلتحاق بالمسار العلمي 

ضيق الوقت

زهراء عبداألمير صادق الحرز 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

السنابس اإلعدادية للبنات 

من  وكل  وصديقاتي  ومعلماتي  واأله��ل  الوالدين 
ساندني 

دراسة توحيد مسارات 

ضيق الوقت

خديجة - زينب يونس إبراهيم جعفر 

العلوم والرياضيات - الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

جدحفص الثانوية - السنابس اإلعدادية للبنات 

الوالدين والمدرسات 

طب - توحيد مسارات- تجاري 

ضيق الوقت - ال يوجد

فاطمة علي حسين طاهر 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

سترة اإلعدادية للبنات 

الوالدين والعائلة 

علمي 

ضغط الجدول، وال توجد فترة كافية للدراسة

مريم عيسى علي محمد علي الحلي 

الشهادة اإلعدادية 

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

الدير االبتدائية االعدادية للبنات 

الوالدين واألهل وخصوصًا أختي والصديقات وجميع 
من ساهم في هذا النجاح 

دراسة المسار العلمي 

امتحان االجتماعيات
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فاضل فوالذ
إيمان عباس

فاطمة عبداهلل
حسين الوسطي

محمد المخرقمهدي الجمري
عقيل الفردان

جعفر طاهرأحمد آل حيدر
أحمد علي

محمد موسى
محمد المطوع  

97 4

95 91

97 67

96 27

99 45

96 45

يقين عبدالزهراء أحمد مكي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

مدينة حمد اإلعدادية الثانوية

الوالدين والعائلة

توحيد مسارات

ضيق الوقت

97 45

ميرزا عادل مرهون سبيب

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين

أمي وأبي وأهلي وأصدقائي

علمي

األسئلة من خارج المنهج

آيات يوسف محمد علي المزعل

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

سترة اإلعدادية للبنات

كل من دعمني وساعدني في مسيرة الدراسة

االلتحاق بالمسار العلمي
ضيق الوقت

السيدمحمد السيدصالح مهدي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين

أمي وأبي وخاالتي

علمي

أسئلة بعض االمتحانات كانت خارج المنهج 

إيمان محمد حسن علي

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

عالي االعدادية للبنات

الوالدين واألهل والمعلمات

دراسة المسار العلمي

مادة الرياضيات

زينب حسن عبدعلي الشعلة

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

قرطبة اإلعدادية للبنات

اقاربي وكل من ساندني وتمنى لي التوفيق

االلتحاق بالمسار العلمي

ضيق الوقت

زينب علي أحمد محفوظ

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

الدراز اإلعدادية للبنات

وأخواتي  وإخواني  وأمي  إلهامي،  مصدر  فهو  أبي 
وصديقتي  الدراسي  مشواري  في  ساندوني  الذين 

فاطمة عواجي

علمي

ضيق الوقت مع كثافة المناهج الدراسية

فاطمة عيسى حسن جاسم شبيب

علمي )كيمياء وأحياء(

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

سار الثانوية للبنات

وصديقاتي  ومعلماتي  وأهلي  وخاالتي  الوالدين 
وكل من ساندني للوصول لهذه المرحلة

طب بشري

والمناهج  الجدول  وضغط  الوقت  ضيق 
الدراسية المكثفة.

99 0997 73

دعاء عبدالرسول خميس المشبر

الشهادة اإلعدادية

االسم:

التخصص:

أهدي تفوقي إلى

المدرسة:

خططي المستقبلية:

الصعوبات التي واجهتني:

قرطبة اإلعدادية للبنات

الوالدين واألهل

علمي

ال توجد


