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توبياس إلوود: بحثنا مع 
المنامة مواضيع اإلصالح 
واألمن والتجارة )ص4(

الغريب: ٣٠٠٠ مريض 
بالسمنة... والبحرين من أسوأ دول 

المنطقة تأثرًا بها )ص15(

بدء محاكمة متهمين بقتل 
الشيخ شحاتة في 21 

ديسمبر )ص25(

 العاهل يلتقي باترسون ومالينوسكي... 
ويؤكد: ملتزمون بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

] استقبل عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
أمس  الصافرية  قصر  في  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
)الخميس( مساعدة وزير الخارجية األميركي لشئون 
الشرق األدنى السفيرة آن باترسون، ومساعد وزير 
اإلنسان  وحقوق  للديمقراطية  األميركي  الخارجية 

والعمل توم مالينوسكي بمناسبة زيارتهما للبالد. 
المجتمع  أن  الملك  جاللة  أكد  اللقاء،  وخــالل 
جميع  بين  ومتجانس  متحاب  مجتمع  البحريني 
محبتهم  تربطهم  الجميع  وأن  والطوائف،  األديان 

خدمة  على  وحرصهم  وتعاونهم  وتعايشهم  لوطنهم 
على  الدائم  البحرين  حرص  على  مشدداً  وطنهم، 
صيانة حقوق اإلنسان ودعم كل ما من شأنه احترام 
هذه الحقوق، إذ قال جاللة الملك: “إن البحرين ملتزمة 
المتعلقة  الدولية  والقوانين  المواثيق  بجميع  دائماً 

بحقوق اإلنسان”.
وتطرق جاللته خالل اللقاء إلى المشاركة الشعبية 
التي  والبلدية  النيابية  االستحقاقات  في  الواسعة 
جرت في البحرين وما حظيت به من ترحيب وإشادة 

أبناء  تالحم  من  عززت  واسعة،  ودولية  إقليمية 
الديمقراطي  النهج  ترسيخ  في  وأسهمت  البحرين 
للمواطن  مشرق   غد  أجل  من  البالد  في  والحضاري 
البحريني. من جانبهما، عبرت السفيرة آن باترسون 
االنتخابات  بنجاح  تهانيهما  عن  مالينوسكي  وتوم 
أنها  مؤكدين  البحرين،  مملكة  في  والبلدية  النيابية 
خطوة مهمة في مسيرة اإلصالح والتطوير في مملكة 

البحرين. 
)التفاصيل ص2(

العاهل مستقباًل الوفد األميركي في قصر الصافرية أمس

ملفات الشرق 
األوسط على 

طاولة »حوار 
المنامة« اليوم

مالينوسكي: 
االنتخابات فرصة 

حقيقية للمضي 
قدمًا

§الوسط - محرر الشئون المحلية
مسئولين  من  جمٌع  يتالقى   [
اليوم  البحرين،  في  وعرب  غربيين 
األول  كانون  ديسمبر/   5( الجمعة 
2014(، للمشاركة في النسخة العاشرة 
من »حوار المنامة«، الذي يقيمه المعهد 

الدولي للدراسات االستراتيجية.
موضوع  يطغى  أن  المؤمل  ومن 
اإلرهاب وتمدد تنظيم الدولة اإلسالمية 
العراقية  ــي  األراضـ فــي  ــش«  »داعـ
من  ــع  واس جانب  على  والسورية 
النقاشات في »حوار المنامة« لهذا العام. 
ومن المقرر أن يقدم المعهد و »سكاي 
نيوز« العربية، جلسة افتتاحية خاصة 
المهمة  القضايا  لمناقشة بعض  متلفزة 
المتناولة في »حوار المنامة«، باإلضافة 

إلى تداعياتها على الشرق األوسط.

§المنامة - ريم خليفة 
الخارجية  وزير  مساعد  رحب   [
الديمقراطية وحقوق  األميركي لشئون 
مالينوسكي،  توم  والعمل  اإلنسان 
بأمانة التظلمات وتوصيات المؤسسة 
أن  واعتبر  االنسان،  لحقوق  الوطنية 
فرصة  توفر  األخيرة  »االنتخابات 
التوترات  خفض  الى  ودعا  حقيقية«، 
بين  الحنق  يثير  ما  كل  عن  واالبتعاد 

األطراف والسعي إلى بناء الثقة. 
بمقر  صحافي  مؤتمر  في  ذلك  جاء 
أمس  بالمنامة  األميركية  السفارة 
األول  كانون  ديسمبر/   4( الخميس 
وزيــر  مساعدة  حضرته   )2014
الشرق  لشئون  األميركي  الخارجية 
وبصحبتها  باترسون  آن  ــى  األدن
زيارته  كانت  ــذي  ال مالينوسكي 
7 يوليو/ تموز  للبحرين قد قطعت في 
على  الحكومة  احتجاج  بعد   2014
وعقد  آنــذاك.  المعارضة  مع  لقاءاته 
في  الصحافي  مؤتمره  األميركي  الوفد 
يومين  استمرت  للبحرين  زيارة  ختام 
وسمو  الملك  جاللة  مع  خاللها  التقى 
المسئولين،  كبار  من  العهد وعدد  ولي 
الجمعيات  قادة  من  عدد  إلى  إضافة 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني. 
)التفاصيل ص2(

تعيين منى الهاشمي قائمًا بأعمال 
الرئيس التنفيذي لـ »بتلكو البحرين«

§الوسط - المحرر االقتصادي
أمس  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  حمد  الشيخ  بتلكو،  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن   [
الخميس )4 ديسمبر/ كانون األول 2014(، أنه تم تعيين منى الهاشمي في منصب 
الهاشمي  وستتسلم  البحرين،  بتلكو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم 
المنصب القيادي لعمليات شركة بتلكو البحرين من الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بتلكو أالن ويالن، الذي تولى إدارة كل من بتلكو البحرين ومجموعة بتلكو على 

مدى األشهر األخيرة.
يشار إلى أن منى الهاشمي تترأس وحدة خدمات المستهلكين بشركة بتلكو منذ 
الحين  ذلك  منذ  بجد  وعملت   1994 العام  في  بالشركة  التحقت  2008، حيث  العام 

على التدرج في المناصب القيادية.
منى  فإن  اإلدارة،  مجلس  دعم  إلى  باإلضافة  إنه  عبداهلل،  بن  حمد  الشيخ  وقال 
البحرين  التنفيذي بشركة بتلكو  الفريق  الدعم من  الهاشمي ستحصل على كامل 

لمساعدتها في تحقيق أهم األهداف التي تتضمنها استراتيجية بتلكو البحرين. 
)التفاصيل ص10(

منى الهاشميالشيخ حمد بن عبداهلل آل خليفة 

الرهينة األميركي متحدثًا في الشريط الذي بثته »القاعدة«

منع »الوفاق« من 
عقد عموميتها 

في »العروبة«
§الزنج - حسن المدحوب 

] ذكرت جمعية الوفاق، أن »السلطة 
العام،  الجمعية  مؤتمر  إقامة  منعت 
مساء  إقامته  المزمع  من  كان  الذي 
كانون  ديسمبر/   4( الخميس  أمس 
العروبة  نادي  مقر  في   )2014 األول 

في الجفير«. 
وذكرت الجمعية، في بيان رسمي، أن 
واألهلية  الرسمية  الصاالت  من  »عدداً 
مؤتمر  استضافة  رفضت  والتجارية 
السلطة  استهداف  من  خوفاً  الوفاق 
بالرفض  الصاالت  بعض  وردت  لهم، 
وبعد  الكتابي،  بالرد  وبعضها  الشفهي 
من  الرفض  جاء  العروبة  نادي  موافقة 
قبل السلطة مجدداً في خطوة مكشوفة 

لالستهداف المنظم للوفاق«.
المعارضة،  قوى  عقدت  ذلك،  إلى 
مع  تضامنية  وقفة  الماضية،  الليلة 
»الوفاق« في مقرها في الزنج، بعد قرار 
كلمته،  وفي  العام.  مؤتمرها  عقد  منع 
أكد األمين العام لجمعية الوفاق الشيخ 
في  سيعقد  »المؤتمر  أن  سلمان  علي 

مكان وزمان الحقاً«. 
بينما قال األمين العام لجمعية »وعد«، 
رضي الموسوي: »وعد مفتوحة أبوابها 
العام، وسنستقبلكم  لتعقدوا مؤتمركم 

على الرحب والسعة«.
 من جانب آخر، قال مكتب الجمعيات 
والشئون  العدل  بــوزارة  السياسية 
يتوجب  كان  »إنه  واألوقاف  اإلسالمية 
إقامة  إمكانية  من  التأكد  الجمعية  على 
من  اختارته  الذي  بالموقع  الفعالية 

واقع قانونية ذلك قبل اإلعالن عنها«. 
)التفاصيل ص7(

رفع الحد األعلى للدين العام إلى 7 مليارات دينار
] أصدر عاهل البالد حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بشأن   2014 لسنة   )63( برقم  مرسوماً 
بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  تعديل 
إصدارات  بشأن   1977 لسنة   )15( رقم 

سندات التنمية.
المالية،  لوزير  المرسوم  وأذِن 
باالتفاق مع مصرف البحرين المركزي، 
العامة  الخزانة  على  أذونات  بصرف 
وسندات تسمى سندات التنمية وأدوات 
الشريعة اإلسالمية  تمويل متوافقة مع 
داخل وخارج البحرين في حدود 7 آالف 

مليون دينار )7 مليارات دينار(، كما جاء 
كان  حين  في  الرسمية«،  »الجريدة  في 
ينص المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 
مرسوم  أحكام  بعض  بتعديل   ،2012
الدين  التنمية على رفع  إصدار سندات 

العام إلى 5 مليارات دينار فقط. 
البالد  عاهل  عن  صدر  ذلــك،  إلى 
لسنة   )67( رقــم  بقانون  مرسوم 
القانون  من   )22( المادة  بتعديل   2014
تنظيم  بشأن   1975 لسنة   )13( رقم 
لموظفي  التقاعد  ومكافآت  معاشات 

الحكومة.

الوزير  معاش  يسوى  أنه  فيه  جاء 
من  واحد  جزء  بواقع  حكمه  في  ومن 
األساسي  الراتب  من  أجــزاء  عشرة 
األخير عن كل سنة من سنوات خدمته 
له  ويضاف  ــوزاري،  ال المنصب  في 
هذا  غير  في  خدمته  مدة  عن  معاش 
أال  بشرط   - مدتها  كانت  أياً  المنصب 
على  يحتسب   - كاملة  سنة  عن  تقل 
في  األخير  األساسي  الراتب  أساس 
للمادة  طبقاً  الوزاري ويسوى  منصبه 

)20( من هذا القانون.
)التفاصيل ص3(

الحبس 3 سنوات لزينب الخواجة 
وكفالة مئة دينار لوقف التنفيذ

§الوسط - محرر الشئون المحلية
الجنائية  المحكمة الصغرى  الوسطي، إن  المحامي محمد  ] قال 
أصدرت، أمس )الخميس(، حكماً أدانت فيه الناشطة زينب الخواجة، 
دينار،  آالف  ثالثة  وغرامة  سنوات  ثالث  مدة  بحبسها  قضت  إذ 
وقدرت المحكمة مبلغ مئة دينار كفالة لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك 

عن تهمة إهانة جاللة ملك البالد.
صالح،  محمد  العاصمة  محافظة  نيابة  رئيس  أشار  جهته،  من 
منتصف  في  المتهمة  »قيام  إلى  تعود  الواقعة  تفاصيل  أن  إلى 
شهر أكتوبر/ تشرين األول الماضي، وأثناء حضورها كمتهمة في 
كانت  الملك  جاللة  صورة  بإخراج  المحكمة،  أمام  القضايا  إحدى 
وترديدها  والحاضرين  المحكمة  هيئة  أمام  وتمزيقها  بحقيبتها 
بعض العبارات«.                 )التفاصيل ص6(

شرطة أبوظبي تعتقل إماراتية قتلت
معلمة أميركية

§أبوظبي - رويترز
الخميس  أمس  المتحدة،  العربية  اإلمارات  قالت شرطة   [
إماراتية  اعتقلت  إنها   ،)2014 األول  كانون  ديسمبر/   4(
مشتبهاً بها بعد العثور على معلمة أميركية مقتولة طعناً في 

دورة مياه بمركز للتسوق في أبوظبي.
وقال العقيد راشد بورشيد، من إدارة التحريات والمباحث 
الجنائية في شرطة أبوظبي، في مؤتمر صحافي، إن المشتبه 
منزل  أمام  الصنع  بدائية  قنبلة  زرع  بعد  فيما  حاولت  بها 

طبيب أميركي في اإلمارات بعد مرور أقل من ساعتين على 
قتل المعلمة الذي وقع يوم االثنين الماضي. وأضاف أنه تم 

إبطال مفعول القنبلة ولم يصب أحد.
والتقطت للمشتبه بها صور بالكاميرات األمنية في مركز 
التسوق تظهر فيها مرتدية العباءة السوداء التقليدية وقفازاً.

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  اإلماراتي  الداخلية  وزير  وقال 
نهيان، إن المرأة وهي متنقبة موجودة اآلن في مركز احتجاز 

تابع للشرطة.                                      )التفاصيل ص25(

»القاعدة« في اليمن يهدد بقتل رهينة أميركي
§دبي - أ ف ب

] نشر تنظيم »قاعدة الجهاد في جزيرة العرب«، 
رهينة  فيه  يظهر  اإلنترنت  على  فيديو  تسجيل 

أميركي، مهدداً بقتله.
تاريخ  يحمل  الذي  الفيديو،  في  الرجل  وقال 
روبرت  يدعى  إنه   ،2014 األول  كانون  ديسمبر/ 
سامرز وعمره 33 عاماً، موضحاً أنه يحمل الجنسية 
في  عام  من  أكثر  قبل  خطف  إنه  وقال  األميركية. 
صنعاء وطلب المساعدة، مؤكداً أن حياته في خطر.  
بن علي  التنظيم نصر  التسجيل، هدد عضو  وفي 
االنسي، بإعدام الرهينة في األيام الثالثة التي تلي 
بث التسجيل، ما لم تلبِّ الواليات المتحدة مطالب 
التنظيم. ولم يورد االنسي تفاصيل المطالب، لكنه 
أكد أن واشنطن »تعلمها جيداً«. )التفاصيل ص25(
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 العاهل يلتقي باترسون ومالينوسكي... ويؤكد: 
المشاركة الشعبية الواسعة في االنتخابات عززت تالحم أبناء البحرين

§المنامة - بنا

حضرة  البالد  عاهل  استقبل   [
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
أمس  الصافرية  قصر  في  خليفة  آل 
الخارجية  وزير  مساعدة  )الخميس( 
األدنــى  الشرق  لشئون  األميركي 
وزير  باترسون، ومساعد  آن  السفيرة 
للديمقراطية  األميركي  الخارجية 
توم  والــعــمــل  ــان  ــس اإلن ــوق  ــق وح
مالينوسكي بمناسبة زيارتهما للبالد. 

أن  الملك  جاللة  أكد  اللقاء،  وخالل 
متحاب  مجتمع  البحريني  المجتمع 
األديـــان  جميع  بين  ومتجانس 
تربطهم  الجميع  وأن  والطوائف، 
وتعاونهم  وتعايشهم  لوطنهم  محبتهم 
مشدداً  وطنهم،  خدمة  على  وحرصهم 
على  الدائم  البحرين  حــرص  على 
ما  كل  ودعم  اإلنسان  حقوق  صيانة 
قال  إذ  الحقوق،  هذه  احترام  شأنه  من 
جاللة الملك: “إن البحرين ملتزمة دائماً 
الدولية  والقوانين  المواثيق  بجميع 

المتعلقة بحقوق اإلنسان”.

وأشاد جاللة الملك بعالقات الصداقة 
الوطيدة  الطيبة  التاريخية  والتعاون 
جاللته  مؤكداً  البلدين،  بين  القائمة 
بتطوير  واهتمامها  البحرين  حرص 
المتحدة  ــات  ــوالي ال مــع  العالقات 

يخدم  بما  كافة  المجاالت  في  األميركية 
المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 

الصديقين.
الذي تضطلع  بالدور  العاهل   ونوه 
مع  األميركية  المتحدة  الواليات  به 

األمن  حفظ  في  الدولي  المجتمع  جهود 
واالستقرار في المنطقة وتعزيز قضايا 

السالم العالمي.
إلى  اللقاء  خالل  جاللته  وتطرق 
في  الواسعة  الشعبية  المشاركة 

التي  والبلدية  النيابية  االستحقاقات 
به  حظيت  وما  البحرين  في  جرت 
ودولية  إقليمية  وإشادة  ترحيب  من 
أبناء  تالحم  مــن  ــززت  ع واســعــة، 
النهج  ترسيخ  في  وأسهمت  البحرين 

من  البالد  في  والحضاري  الديمقراطي 
أجل غد مشرق  للمواطن البحريني.

المرأة  ــدور  ب جاللته  نــوه  كما   
في  اإليجابية  ومساهمتها  البحرينية 
تشهدها  التي  الشاملة  التنمية  مسيرة 
إلى جانب  المجاالت كافة،  البحرين في 
وما  العسكري  السلك  في  مشاركتها 
على  وقدرة  كفاءة  من  المرأة  أبدته 
تاريخنا  عبر  المسئوليات  تحمل 
يكفلها  المرأة  حقوق  وإن  الوطني 

الدستور البحريني . 
آن  السفيرة  عبرت  جانبهما  من 
عن  مالينوسكي  ــوم  وت باترسون 
النيابية  االنتخابات  بنجاح  تهانيهما 
مؤكدين  البحرين،  مملكة  في  والبلدية 
اإلصالح  مسيرة  في  مهمة  خطوة  أنها 
والتطوير في مملكة البحرين، منوهين 
للمواطنين  الكبيرة  بالمشاركة 

البحرينيين في هذه االنتخابات . 
استعراض  اللقاء  خالل  وجرى  هذا 
االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد 

المشترك .

العاهل مستقباًل الوفد األميركي في قصر الصافرية أمس

مستقباًل مساعدي وزير الخارجية األميركية 

وزير الداخلية: البحرين ماضية ُقُدماً في تعزيز النهج الديمقراطي والحضاري

الداخلية،  وزير  استقبال  لدى  ذلك  جاء 
 4( الخميس  أمس  الوزارة  بديوان  بمكتبه 
وزير  مساعد   ،)2014 األول  كانون  ديسمبر/ 
األدنى  الشرق  لشئون  األميركية  الخارجية 
وزير  ومساعد  باترسون،  آن  السفيرة 
الديمقراطية  لشئون  األميركية  الخارجية 
مالينوسكي،  توم  والعمل  اإلنسان  وحقوق 

مملكة  لدى  المتحدة  الواليات  سفير  بحضور 
والمفتش  كراجيسكي،   توماس  البحرين 
ووكيل  الغيث  حبيب  إبراهيم  اللواء  العام 

العبسي.  سالم  خالد  اللواء  الداخلية  وزارة 
التعاون  أهمية  ــى  إل ــر  ــوزي ال ــوه  ون
وخاصة  الصديقين  البلدين  بين  والتنسيق 
عاهل  حرص  على  مشددا  األمني،  المجال  في 

الدستورية  المؤسسات  إقامة  على  البالد 
اإلنسان  حقوق  وترسيخ  والقانونية 

األساسية. وحرياته 
العالقات  استعراض  اللقاء،  خالل  وتم   

البحرين  مملكة  تربط  التي  المتميزة  الثنائية 
تعزيز  وأوجه  األميركية،  المتحدة  والواليات 
البلدين  مصالح  يخدم  بما  األمني،  التعاون 
الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات 

المشترك.  االهتمام  ذات 
للشئون  المساعد  الوكيل  اللقاء  حضر 
للشرطة  الملكية  األكاديمية  وآمر  القانونية 

األمني. اإلعالم  إدارة  ومدير 

وزير الداخلية مستقباًل السفيرة األميركية آن باترسون والوزير توم مالينوسكي

رحب بـ »أمانة التظلمات« وتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

مالينوسكي: االنتخابات األخيرة فرصة حقيقية للمضي قدماً... ونأمل خفض التوترات وبناء الثقة
§المنامة – ريم خليفة 

لشئون  األميركية  الخارجية  وزير  مساعد  رحب   [
مالينوسكي،  توم  والعمل  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  وتوصيات  التظلمات  بأمانة 
االنسان، واعتبر أن االنتخابات األخيرة توفر فرصة حقيقية، 
الحنق  يثير  ما  كل  واالبتعاد عن  التوترات  الى خفض  ودعا 

بين األطراف والسعي إلى بناء الثقة. 
األميركية  السفارة  بمقر  صحافي  مؤتمر  في  ذلك  جاء 
 )2014 األول  كانون  ديسمبر/   4( الخميس  أمس  بالمنامة 
الخارجية األميركية لشئون الشرق  حضرته مساعدة وزير 
كانت  الذي  مالينوسكي  وبصحبتها  باترسون  آن  األدنى 
بعد   2014 تموز  يوليو/   7 في  قطعت  قد  للبحرين  زيارته 
احتجاجاج الحكومة على لقاءاته مع المعارضة آنذاك. وعقد 
للبحرين  األميركي مؤتمره الصحافي في ختام زيارة  الوفد 
ولي  وسمو  الملك  جاللة  مع  خاللها  التقيا  يومين  استمرت 
قادة  من  عدد  إلى  إضافة  المسئولين،  كبار  من  وعدد  العهد 

الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. 
هنا معكم  أكون  أن  “أنا سعيدة  باترسون  قالت  ذلك،  إلى 
جميعاً ومع زميلي، مساعد وزير الخارجية توم مالينوسكي. 
صديقاً  بلداً  بصفتها  البحرين،  مملكة  الى   نعود  أن  يسرنا 
لتعزيز  مثمرة  مناقشات  أجرينا  ولقد  المتحدة،  للواليات 
فقط  كنت  لقد  بلدينا.  بين  والقوية  االستراتيجية  الشراكة 
في  القلق  من  كبيراً  قدراً  هناك  أن  الواضح  ومن  اليمن  في 
المنطقة، وهو ما يعزز الحاجة إلى تعاون وثيق بين الحلفاء، 
جداً  المهم  من  إن  إذ  الصعوبات،  أوقات  في  وخصوصاً 
الحفاظ على خطوط االتصال وإبقائها مفتوحة مع أصدقائنا 

وشركائنا.
مصالح  في  تشتركان  والبحرين  المتحدة  الواليات  إن 
أكثر  نعمل  نحن  واليوم  اإلقليمي،  األمن  مجال  في  عميقة 
البحرين  إن  اإلرهاب.  تهديدات  لمواجهة  مضى  وقت  أي  من 
عضو رئيسي في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “داعش” 
ووضع حد لهذه المجموعة اإلرهابية اإلجرامية.   في الشهر 
الماضي، استضافت البحرين مؤتمراً دولياً  لمكافحة تمويل 
اإلرهاب، تستضيف البحرين يوم الجمعة )5 ديسمبر 2014( 
مفيدة  فرصة  سيوفر  وهذا  العاشر،  السنوي  المنامة  حوار 
للحكومات لمناقشة تدابير مكافحة تنظيم “داعش” وتوفير 

منتدى للحوار بشأن القضايا اإلقليمية.
للبحرية  الخامس  األسطول  تستضيف  البحرين  إن 
وواضحاً.  كبيراً  استراتيجياً  هدفاً  نتشاطر  األميركية ونحن 
الجوانب  وتشمل  العسكري  الشأن  تتجاوز  عالقاتنا  إن 
مدى  وعلى  المدني.  بالمجتمع  المتعلقة  وتلك  االقتصادية 
الخارجية  وزير  ولمساعد  لي  اتيحت  الماضية،  األيــام 
البحرينيين  من  مباشرة  لالستماع  الفرصة  مالينوسكي 
بشأن  انطباعاتهم  عن   - المدني  والمجتمع  الحكومة  من   -
الرئيسية  واألحداث  البحرين  في  األخيرة  االنتخابات  نجاح 
التي مرت بها.  وأود أن أنهي كلمتي بالتعبير عن  تقديرنا 
الواليات  لبعثة  المثالية  لقيادته  كراجسكي  توماس  للسفير 
البلدين  بين  العالقات  ولتقويته  البحرين  في  هنا  المتحدة 
فترته  نهاية  من  يقترب  كراجسكي  السفير  إن  واليته.  فترة 
في البحرين، وقد رشح الرئيس أوباما السفير وليام روبوك 
سيتسلم  وهو  البحرين  في  األميركية  البعثة  قيادة  لتسلم 
مجلس  وافق  أن  بعد  وذلك  المقبلة  األسابيع  خالل  مهامه 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  تعيينه  على  األميركي  الشيوخ 

الماضي”. 
إلى  أعود  أن  جداً  سعيد  “أنا  مالينوسكي:  قال  جانبه  من 
البحرين، وكما يعلم الجميع، فإن زيارتي األخيرة )7 يوليو/ 
سعيد  أنا  جهة.  أي  تخدم  بطريقة  تنتِه  لم   )2014 تموز 
عن  تعرب  المتحدة  الواليات  إن  األمام.  الى  نتقدم  أن  جداً 
امتنانها للقيادة في البحرين وللشراكة في مواجهة تحدياتنا 
المشتركة ضد تنظيم “داعش”، فعالقتنا األمنية طويلة األمد 
في  البحرين  جهود  قيمة  تؤكد  المنطقة  في   واالضطرابات 
البحرين  ولعل  واالستقرار.  التنوع  خالل  من  قوتها  تعزيز 
المناهض  لالئتالف  كبيرة  مساهمة  تقدم   أن  تستطيع 
بلداً  أن  إظهار  خالل   من  المنطقة  وأمن  “داعش”  لتنظيم 
خالل  من  الخالفات  على  التغلب  من  يتمكن  الطوائف  متعدد 

الحوار والديمقراطية.
باترسون  الوزير  ولمساعدة  لي  كان  لقد  ــاف  وأض
البحرينية  الحكومة  مسئولي  مع  للغاية  بناءة  اجتماعات 
جاللة  مع  اللقاء  ذلك  في  بما  الماضيين،  اليومين  مدى  على 
الملك وولي العهد، وشريحة واسعة من الجمعيات السياسية 

ومنظمات المجتمع المدني في البحرين.
األخيرة توفر فرصة  االنتخابات  بأن  اعتقاده  وأعرب عن 
الحكومة  من  كاًل  أن  نأمل  ونحن  قدماً،  للمضي  حقيقية 
الجميع  يركز  أن  نأمل  نحن  الفرصة.  اغتنام  والمعارضة 
الحوار،  استمرار  مع  التوترات،  خفض  على  الفترة  هذه  في 
أمر  الثقة  بناء  ألن  وذلك  الثقة،  عدم  يثير  ما   كل  وتجنب 
الناس  كل  تمكين  ذلك  في  بما   - البالد  مشاكل  لحل  الزم 
لم  الذين  ذلك  في  بما  السياسية  العملية  في  المشاركة  من 

يصوتوا في االنتخابات.
معالجة،  إلى  تحتاج  خطيرة  قضايا  هناك  وقال:»ماتزال 
وجميع من التقينا معهم أوضحوا لنا أنهم ال يزالون ملتزمين 
ندين  جميعاً  إننا  المنشود.  الهدف  تحقيق  نحو  معاً  بالعمل 
أعمال العنف التي تستهدف قوات األمن أو المواطنين، بما في 
ذلك ما حدث من ترهيب الناخبين أو المترشحين لالنتخابات”، 
مشيراً إلى أن عنصراً أساسياً في بناء الثقة يتمثل في حماية 
حقوق اإلنسان المعترف بها عالمياً، والواليات المتحدة سوف 
تؤكد دائماً أن يتم تعزيز المجتمعات وحمايتها من التطرف 
يتطلب وجود حرية التعبير، واالمتناع عما يثير الحنق بين 
الناس أو استفزازهم. لقد أكدنا خالل اليومين الماضيين على 
بغض  المواطنين،  لجميع  بالتساوي  العدالة  تحقيق  أهمية 
المسئولين  مساءلة  وأهمية  الموقف،  أو  الطائفة  عن  النظر 
عن اإلساءات واالنتهاكات. إننا نأمل ان يستمر العمل الجيد 

لتعزيز الثقة بين الشرطة وفئات المجتمعات.
ولفت إلى إننا إلتقينا مع وحدة التحقيق الخاصة، ونأمل 
الحكومة  بمساندة  نرحب  ونحن  عملهم.  دعم  الجميع  من 
تأخذ  أن  ونأمل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة 
يعتبر  الذي  تقريره  في  المعهد  أوردها  التي  بالتوصيات 
تؤدي  أن  يجب  التقارير  ولكن  المنطقة،  في  نوعه  من  فريداً 
إلى نتائج. إننا نعتقد أن التقدم في في هذه المجاالت سيكون 
العظمى في هذا  الشريحة  للبحرين، وسيلبي تطلعات  خيراً 

البلد.
الرسمية،  بصفتي  البحرين  إلى  الثانية  رحلتي  هي  هذه 
العديد من األصدقاء  أنها لن تكون األخيرة. لدي  وأنا متأكد 
التغلب على  القدرة على  البلد لديه  أن هذا  هنا، وأعتقد حقاً 
مع  شراكتنا  إن  النجاح.  يحقق  وأن  األخيرة  الصعوبات  

الشعب والحكومة في البحرين ستستمر وستنمو”.

آن باترسون ومالينوسكي خالل مؤتمر صحافي بالسفارة األميركية أمس

§المنامة - وزارة الداخلية

أن  خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير  أكد   [
أرسى  الذي  والحضاري  الديمقراطي  النهج  تعزيز  في  قدمًا  ماضية  البحرين 
قواعده المشروع اإلصالحي الشامل لعاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، والذي يؤكد احترام حقوق اإلنسان وتوفير جميع 

أشكال الحماية الالزمة لها.
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 جامعة البحرين تختتم ملتقى »إدارة 
األعمال« لدعم ابتكارات الطلبة االقتصادية

 مرسم بقانون يرفع الحد األعلى للدين العام 
من 5 إلى 7 مليارات دينار

مرسوم بقانون: ال تقاعد لوزير لم يمِض سنة كاملة في منصبه

ءته أو عوقب بغير الفصل مرسوم بقانون: للموظف الموقوف الحق في استالم كل مرتباته إذا حكم ببرا
] صدر عن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم 
بشأن   2014 لسنة   )69( رقم  بقانون 
الخدمة  قانون  أحكام  بعض  تعديل 

توقيف  جــواز  على  نص  المدنية، 
تهمة  له  وجهت  إذا  تأديبياً  الموظف 
جنائية متى ما كانت هذه التهمة تمثل 
في  الواجب  مقتضى  على  خروجاً 

أعمال وظيفته مدة 6 أشهر مع صرف 
كامل راتبه.

الوقف عن  المرسوم مد مدة  وأجاز 
على  الراتب،  نصف  صرف  مع  العمل 

رواتب  كامل  عن  الموظف  يعوض  أن 
فترة الوقف إذا ُحفِظ التحقيق أو حكم 
ببراءته أو عوقب بعقوبة تأديبية غير 

الفصل.

الجاللة  البالد حضرة صاحب  ] صدر عن عاهل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم 
القانون  من   )22( المادة  بتعديل   2014 لسنة   )67(
معاشات  تنظيم  بشأن   1975 لسنة   )13( رقم 

ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
حكمه  في  ومن  الوزير  معاش  يسوى  فيه  جاء 

الراتب  من  أجــزاء  عشرة  من  واحد  جزء  بواقع 
خدمته  سنوات  من  سنة  كل  عن  األخير  األساسي 
مدة  عن  معاش  له  ويضاف  الوزاري،  المنصب  في 
خدمته في غير هذا المنصب أياً كانت مدتها - بشرط 
أال تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب 
األساسي األخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً 

للمادة )20( من هذا القانون.
واشترط المرسوم أال يتجاوز المعاش أو مجموع 
المعاشين نسبة )80 في المئة( من الراتب المحسوب 
على أساسه المعاش وأال يقل عن )40 في المئة( من 
سنة  الوزاري  منصبه  في  يقضي  لمن  الراتب  هذا 

كاملة ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر.

§الوسط - محرر الشئون المحلية

حضرة  البالد  عاهل  أصــدر   [
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
لسنة   )63( رقم  مرسوماً  خليفة  آل 
أحكام  بعض  تعديل  بشأن   2014
لسنة   )15( رقم  بقانون  المرسوم 
1977 بشأن إصدار سندات التنمية. 

المالية  لوزير  المرسوم  وأذِن 
البحرين  مصرف  مــع  باالتفاق 

على  أذونـــات  بصرف  المركزي 
تسمى  وسندات  العامة  الخزانة 
تمويل  وأدوات  التنمية  سندات 
اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافقة 
حدود  في  البحرين  وخــارج  داخل 
مليون  آالف   7( دينار  مليون   7.000

دينار(.
تكون  أن  على  المرسوم  ونص 
التنمية  وسندات  الخزانة  أذونات 

للتداول  قابلة  التمويل  وأدوات 
في  المحددة  المدة  في  وتستهلك 
وزير  ل  ــوَّ خ كما  ــدار،  اإلصـ بيان 
مصرف  مــع  بالتوافق  المالية 
بالعملة  إصدارها  المركزي  البحرين 
البحرينية أو أية عملة قابلة للتحويل 
بحيث التزيد قيمتها المتداولة في أي 
وقت عن 7.000 مليون دينار ) سبعة 

آالف مليون دينار(.

على  وافق  الشورى  مجلس  وكان 
لسنة   )55( رقم  بقانون  مرسوم 
أحكــــام  بعـــض  بتعديـل   ،2012
التنمية،  سندات  إصــدار  مرسوم 
 5 إلى  العام  الدين  رفع  على  الناص 
مليارات دينار، فيما بّين ممثل وزارة 
الدين  »إجمالي  أن  حينها،  المالية 
مليارات   5.375 إلى  وصل  العام 

.»2013 دينار حتى نهاية ديسمبر 

انطالق الملتقى الرابع للملحقين والمستشارين الثقافيين العرب لدى البحرين
§الوسط - محرر الشئون المحلية

كانون  ديسمبر/   3( األربعاء  األول  أمس  انطلقت مساء   [
للملحقين  األول  التشاوري  الملتقى  أعمال   ،)2014 األول 

والمستشارين الثقافيين العرب لدى مملكة البحرين.
الحرمين  خادم  سفير  رعاية  تحت  يأتي  الذي  الملتقى 
يقام  الشيخ،  آل  عبداهلل  البحرين  مملكة  لدى  الشريفين 
عربية  دول  تسع  يمثلون  ومستشارين  ملحقين  بحضور 

المغرب،  األردن،  عمان،  اإلمارات،  الكويت،  السعودية،  وهي 
الجزائر، تونس، والسودان.

بدوره، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين 
على  الملتقى  إقامة  إن  االفتتاح:  كلمة  في  الشيخ  آل  عبداهلل 
البحرين  تعتبر  حيث  هامة،  خصوصية  له  البحرين  أرض 
التعليمي  للتطور  خصبة  وبيئة  والعلم  للثقافة  حاضنة 
والثقافي، مشيراً إلى أن البحرين كانت من أوائل دول المنطقة 

من حيث المسيرة التعليمية وخاصًة تعليم اإلناث، مما يشكل 
مصدر فخر واعتزاز ليس للبحرين فحسب، بل لالمة العربية.
التشاوري،  اللقاء  هذا  من  االستفادة  إلى  الشيخ  آل  ودعا 
ورعاية  الخبرات  وتبادل  التعاون  من  المزيد  لتحقيق  سعياًَ 
والحضاري  الثقافي  التبادل  تعزيز  أهمية  إلى  الفتاً  الطلبة، 
بين الدول العربية بحيث يؤسس هذا الملتقى لهذه االهداف 

المنشودة.

مملكة  لدى  السعودي  الثقافي  الملحق  قال  جانبه،  من 
البحرين تركي العيار: إن الهدف من هذا الملتقى، والذي يعتبر 
األول من نوعه، يتمثل في بحث أسس التعاون والتشاور في 
أكاديمية وثقافية ومناقشة سبل تعزيزها بين  عدة مجاالت 
األقطار الخليجية والعربية، واالستفادة من تجارب الدول في 
االبتعاث والمنح الدراسية وكذلك بحث أسس أوجه التعاون 

الثقافي والعلمي كافة.

§المنامة - بنا

الملتقى  البحرين،  جامعة  أقامت   [
والذي  األعمال،  إدارة  لكلية  الثامن 
يأتي تحت رعاية رئيس مجلس أمناء 
التعليمي  سلمان  بن  عيسى  وقف 
بن  عيسى  الشيخ  سمو  الخيري 
ويسلط  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
المجال  في  االبتكارية  على  الضوء 
ابتكارات  ــراز  إب عبر  االقتصادي، 

الطلبة في هذا الصدد.
التربية  ــر  وزي ســمــوه،  وأنـــاب 
جامعة  أمناء  مجلس  رئيس  والتعليم 
الفتتاح  النعيمي،  ماجد  البحرين 
أمناء  مجلس  عضو  بحضور  الملتقى، 
بنت  حصة  الشيخة  سمو  الوقف 
أعضاء  من  وعدد  خليفة،  آل  خليفة 

األمناء. مجلس 
شئون  عميد  ألقى  الحفل،  وخالل 
أسامة  البحرين  بجامعة  الطلبة 
سمو  بدعم  خاللها  أشاد  كلمة  الجودر 
خليفة،  آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ 
الخير  منه  يرتجى  بجيل  للنهوض 

البحرين. لمملكة  والعطاء 
التنظيمية  اللجنة  رئيس  وألقى 
كلمة  الكواري،  أحمد  الطالب  للملتقى 
لتحقيق  الطلبة  سعي  خاللها  أكد 
العقبات  كل  وتــجــاوز  النجاحات 
رؤية  تحقيق  أجل  من  والتحديات 

االقتصادية مستقباًل. البحرين  مملكة 

عن  وثائقي  فيلم  عرض  تم  بعدها 
التعليمي  سلمان  بن  عيسى  وقف 
األعمال،  إدارة  ملتقى  وعن  الخيري 
الداعمة  الجهات  تكريم  ذلك  أعقب 
بالملتقى،  والمشاركين  والمتعاونة 

والذي استمر على مدى يومين.
والتعليم  التربية  ــر  وزي ــوه  ون
إلى  الهادف  بالملتقى  النعيمي  ماجد 
لعالقتها  اإلبداعية  األفكار  تعزيز 
وتنفيذ  االقتصادية  بالجوانب  الوثيقة 
يعود  بما  المستقبلية،  المشاريع 
بالخير على الطلبة في حياتهم العملية 

القادمة، متمنياً لهم دوام التوفيق.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خيفة
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»التمييز« تقبل طعن الحمادي... 
و»سابعة المحرق« قد تخرج من يد »األصالة«

§الوسط - محمد العلوي 

النيابي  المترشح  أكــد   [
بمحافظة  السابعة  الدائرة  في 
قبول  الحمادي،  بدر  المحرق 
الخميس  أمس  التمييز  محكمة 
)4 ديسمبر/ كانون األول 2014(، 
الطعن المقدم في نتائج انتخابات 
فرز  إعادة  يطلب  والذي  الدائرة، 

وعد األصوات.
كان  الذي  الحمادي  وبحسب 
يتحدث لـ “الوسط”، فإن النتيجة 
باتت  النيابي  للمقعد  النهائية 
على  نهائية،  غير  ذلك  إثر  على 
 11 جلسة  في  األمر  يحسم  أن 
ديسمبر الجاري، والتي سيصدر 

فيها الحكم النهائي.
االنتخابية  المنافسة  وكانت 
شهدت  قد  المحرق”  “سابعة  في 
مقعدها  على  محموماً  صراعاً 
 4 مترشحين،   9 بين  النيابي 
متقاربة  نتائج  حققوا  منهم 
ناصر  وهم  األولى  الجولة  في 
بدر  السليطي،  محمد  الفضالة، 
قبل  المقلة،  وعلي  الحمادي، 
حسم  من  األخير  هذا  يتمكن  أن 
والتي  لصالحه  الثانية  الجولة 

جمعته مع الفضالة.  

األمــس  “جلسة  أن  وبــّيــن 
تضمنت مرافعة شفوية من قبله، 
إلى جانب تقديم 8 أوراق للطعن 
في نتائج االنتخابات النيابية في 
ذلك  وجميع  المحرق”،  “سابعة 
والشواهد  األسباب  على  احتوى 
الجدية وراء طلب الطعن، والذي 
استندت فيه على إجراءات ليست 
مهنية شابها الكثير من القصور، 
سواًء في مسألة  العد أو الفرز أو 

حتى العملية التنظيمية”.
المرافعة  في  “نوهت  وأضاف 
بجميع  ــذ  األخ على  بحرصي 
أجل  من  واألدلة،  المقدمة  الدفوع 
أصواتها  منحتني  التي  الكتلة 

تعزيز  عبر  البحرين  أجل  ومن 
الحقوق التي نص عليها دستور 
أمام  بالتقاضي  البحرين  مملكة 

المحاكم المختصة”. 
يوم  في  “شاهدنا  وتابع 
تشرين  نوفمبر/   22 في  االقتراع 
بعض  ضياع  الماضي،  الثاني 
ما  وتداخل  التصويت،  أوراق 
في  النيابية  االنتخابات  يخص 
البلدية  االنتخابات  صناديق 
والعكس، كما شاهدنا فرز مكرر، 
وسمعنا ونحن في مركز االقتراع 
مفقودة  أوراق  وجود  والفرز، 
الكثير  ولد  الذي  األمر  ومختفية، 
من الريبة لدينا، ما دفعنا لتقديم 
العملية  بأن  منا  اعتقاداً  الطعن، 
قد شابها الكثير من عدم المهنية، 
وأثر كثيراً في النتائج المعلنة”.

في  ثقته  عن  الحمادي  وعبر 
نزاهة القضاء البحريني، وقبوله 
مؤكداً  عنه،  الصادرة  بالقرارات 
التي  بالحكم  المبدئي  ترحيبه 
التمييز،  محكمة  عن  سيصدر 
معتقداً  أن عد األصوات وفرزها 
وبأمر  المترشحين  لجميع 
التمييز، سينتهي بتغيير  محكمة 
التي حصدها  كبير في األصوات 

كل مترشح.

بدر الحمادي

محافظ »الشمالية« يقترح تشكيل مجلس 
لتفعيل برامج المترشحين الخاسرين

§الجنبية - المحافظة الشمالية

الشمالية  محافظ  اقترح   [
مجلس  تشكيل  العصفور،  علي 
البرامج  لتفعيل  للمشورة 
ممن  للمترشحين،  االنتخابية 
في  الفوز  في  الحظ  يحالفهم  لم 

انتخابات 2014.
جاء ذلك، خالل لقائه عدداً من 
المترشحين النيابيين والبلديين 
أمس  الشمالية  المحافظة  في 
كانون  ديسمبر/   4( الخميس 
من  كل  بحضور   ،)2014 األول 
والتشريع  االفتاء  هيئة  رئيس 
لالنتخابات  التنفيذي  المدير 
عبداهلل  والبلدية  النيابية 
المركز  ورئيس  البوعينين، 
الشمالية  بالمحافظة  اإلشرافي 
رئيس  األول  العام  المحامي 
حبيب  حميد  القضائي  التفتيش 

أحمد.
أهمية  على  العصفور  وشدد 
وضع آلية العمل وتشكيل نواة 
الفكرة  يناقش  تأسيسي  لفريق 
ويرسم  اتجاهاتها  جميع  من 
من  انطالقاً  طريق  خارطة 
ترسيخ مفهوم شراكة اجتماعية 
كوادر  مع  وخاصًة  حقيقية، 
بالعمل  تؤمن  وشخصيات 
وصيانة  الشمل  ولم  المخلص 

السلم االجتماعي.

نجاح  على  العصفور  وأثنى 
الديمقراطي لالنتخابات  العرس 
 2014 للعام  والبلدية  النيابية 
الواسعة،  الشعبية  والمشاركة 
المئة  في   52.6 بلغت  والتي 
الحركة  ديناميكية  على  لتؤكد 
الملك،  لجاللة  االصالحية 
على  البحرينيين  وإصـــرار 
مكاسب  لدعم  قدماً  المضي 

مسيرة العملية الديمقراطية.
المقترح،  عن  حديثه  وفي 
“الفكرة  أن  العصفور  أوضح 
جهود  تقدير  باب  من  بــرزت 
صياغة  ــل  أج ــن  وم الجميع 

كَيد  لنعمل  جديدة  مرحلة 
ليساند  واحد  وكفريق  واحدة، 
بعضنا بعضاً، سواء كمسئولين 
أو نواب وبلديين  المحافظة  في 
مترشحين  أو  بمقاعدهم،  فازوا 
المشاركة،  في  الشرف  لهم  كان 
وتبني  بآرائهم  لالستئناس 
المتفردة  ومشاريعهم  أفكارهم 

لخدمة المحافظة الشمالية”.
من جهتهما، بين كل من المدير 
النيابية  لالنتخابات  التنفيذي 
البوعينين،  عبداهلل  والبلدية 
اإلشــرافــي  المركز  ورئــيــس 
القاضي  الشمالية  بالمحافظة 

مثل  أهمية  أحمد،  حبيب  حميد 
تفعيل  إلى  الهادفة  اللقاءات  هذه 
عمل  في  االنتخابية  البرامج 
يمثل  ذلك  أن  واعتبروا  موحد، 
اتجاهاً رائداً يمثل نموذجاً للعمل 
األمام  إلى  والطموح  الديمقراطي 
دعوات  ألي  االستجابة  ويرفض 
عدد  طرح  بدورهم،  الوراء.  إلى 
مداخالت،  والبلديين  النواب  من 
عبروا فيها عن تأييدهم للمقترح، 
مستقبلي  لقاء  بعقد  وطالبوا 
لوضع آلية عمل الفريق وتداول 
األفكار بين النواب والبلديين من 

المترشحين جميعاً.

محافظ الشمالية في صورة تذكارية من لقاء أمس مع المترشحين

ناصر بن حمد: الشباب هم حماة الوطن ومستقبل 
التنمية وقادة التحوالت والديمقراطية

§المنامة - بنا 

] قال ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
األعلى  المجلس  رئيس  الشباب  وشئون 
اللجنة األولمبية  للشباب والرياضة رئيس 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية 
خليفة إن الشباب هم حماة الوطن ومستقبل 

التنمية وقادة التحوالت والديمقراطية.
الشباب  لقائه  ــدى  ل ســمــوه،  ــر  وذك
النيابية  لالنتخابات  ترشحوا  الذين 
الشباب  من  عدد  الى  باإلضافة  والبلدية، 
العرس  لهذا  التنظيم  في  شاركوا  الذين 
عدد  بحضور  الكبير  البحريني  الديمقراطي 
في  كنتم  “لقد  البحرين  في  المسئولين  من 
عرسنا الديمقراطي السند الحقيقي لمملكتنا 
الغالية، واستطعتم من خالل مشاركتكم في 
الترشح واالنتخاب والتنظيم أن تثبتوا أنكم 
وحصنه  الوطن  وحماة  الحقيقية،  ثروتنا 
في  عالية  همة  بكل  ومشاركتكم  الحصين، 
رسم مالمح العملية الديمقراطية من تاريخ 
العملية  مجال  في  رائدة  ومرحلة  البحرين، 
السياسية التي تشهدها مملكة البحرين في 

ظل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك”.
بن  ناصر  الشيخ  سمو  استقبال  ويأتي 
الشباب  من  الكوكبة  لهذه  خليفة  آل  حمد 
للدور  من سموه وعرفاناً  تقديراً  البحريني 
العملية  دعم  في  به  قاموا  الذي  البارز 
منهم  ايماناً  البحرين؛  في  الديمقراطية 
التي  العملية  هذه  في  مشاركتهم  بأهمية 
شكلت عرساً ديمقراطّياً كبيراً شهد له العالم 

بأسره.
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وكان 
فيها:  قال  اللقاء،  في  كلمة  ألقى  خليفة 
أنقل  أن  واالعتزاز  الفخر  وبكل  “يشرفني 
الملك  الجاللة  تحيات حضرة صاحب  إليكم 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد، قائد 
المنطقة،  في  األبرز  اإلصالحي  المشروع 
وباني نهضة مملكتنا الديمقراطية الزاهرة، 
الكبير  جاللته  وتقدير  العظيمة،  وتنميتها 
للدور البارز الذي قام به شباب البحرين في 
البحرين،  شهدته  الذي  الديمقراطي  العرس 
لالنتخابات  بالترشح  الفاعلة  ومشاركتهم 

النيابية والبلدية ومشاركتهم في التصويت 
مشاركتهم  الى  إضافة  مناسباً،  يرونه  لمن 
بالصورة  عرسنا  اخــراج  في  بالتنظيم 

المتميزة من النواحي كافة”.
البحرين  “مملكة  أن  إلى  سموه  وأشار 
فصاًل  والبلدية  النيابية  بانتخاباتها  دشنت 
جديداً من مسيرتها الديمقراطية التي أطلقها 
وبدعم  الملك،  الجاللة  صاحب  حضرة 
السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  من  واهتمام 
خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
وبمتابعة من ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الديمقراطية  العملية  أن  مؤكدين  خليفة، 
وواثقة  ثابتة،  بخطى  تسير  البحرين  في 
حتى  والتحديث  التطوير  من  المزيد  نحو 
المطالبين  لجميع  الفريد  النموذج  باتت 

بالديمقراطية الحقيقية”.
الكبيرة  المشاركة  اثبتت  “لقد  وأكد 
االنتخابات  في  البحرين  شعب  قبل  من 
حرصهم  مدى  بوضوح  والبلدية  النيابية 
أبناء  وتمسك  الديمقراطية،  الممارسة  على 
الذي  األصيل،  الديمقراطي  بحقهم  البحرين 
البحرين، باإلضافة  لهم دستور مملكة  كفله 
تفرضه  وطنّياً  واجباً  التصويت  كون  الى 
البحرين  ومصلحة  الوطنية  المسئولية 
والبلدية  النيابية  االنتخابات  وأن  العليا، 
المواطنين،  لكل  متجددة  فرصة  مثلت 
دعم  فــي  أساسيين  شــركــاء  ليكونوا 
الديمقراطية  والمسيرة  السياسية  الحياة 
البناء  مسيرة  مواصلة  في  فاعاًل  وعنصراً 
المشاركة  وإن  البحرين،  في  والتحديث 
اطياف  مختلف  قبل  من  والواسعة  الكبيرة 
الجميع  ادارك  لتؤكد  جــاءت  المجتمع، 
من  البحرين  بها  تمر  التي  المرحلة  بأهمية 
عبر  تعزيزها  على  والعمل  والنماء  التطور 
التصويت في االنتخابات، واختيار ممثليهم 
بواجبهم  والنهوض  ومسئولية  حرية  بكل 
ومسيرته  للوطن  خدمًة  السامي  الوطني 
الديمقراطية والحضارية المباركة، وايصال 
المرشح القادر على مواصلة العمل في سن 

القوانين والتشريعات التي تمضي بالعملية 
من  المزيد  نحو  قدما  البحرين  في  التنموية 

االرتقاء.
الدوسري كلمة  القى حمد سالم  إلى ذلك، 
يشرفني   “ فيها:  قال  الشباب،  عن  نيابة 
أرفع  أن  البحريني  الشباب  وباسم  باسمي 
التبريكات  التهاني وأصدق  أسمى وخالص 
حضرة  سيدي  البالد  عاهل  مقام  الــى 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
النيابية  االنتخابات  نجاح  بمناسبة  خليفة 
عالية  ونزاهة  بكفاءة  تمت  التي  والبلدية 
الشعب  وعي  عن  تنم  مطلقة،  وشفافية 
للمشاركة  وتقديره  الوفي  البحريني 
الشعبية الواسعة من خالل اختيار ممثليهم 
بواجبهم  والنهوض  ومسئولية،  حرية  بكل 
ومسيرته  للوطن  خدمة  السامي  الوطني 
المباركة، ما يؤكد  الديمقراطية والحضارية 
أسس  وتثبيت  البناء  مواصلة  ضرورة 
والحب  الوالء  وتجسيد  الوطنية،  الوحدة 

واالنتماء إلى الوطن والقيادة”.
يقدرون  البحرين  “شباب  أن  وأضاف 
الشأن  رفع  في  العظيمة  مجهوداتكم  عاليا 
لهم  السديدة  وتوجيهاتكم  الشبابي 
بالمشاركة في العرس االنتخابي البحريني 
وطنيا  دافعا  لهم  شكل  الذي  األمر  الكبير، 
نحو المشاركة بالترشح واالنتخاب، إضافة 
الى المشاركة الفاعلة في العملية التنظيمية 

إلنجاح ديمقراطيتنا المجيدة”.
وقال: “إننا يا سمو الشيخ ناصر بن حمد 
ونعاهد  الرشيدة  القيادة  نعاهد  خليفة  آل 
نكون  أن  في  قدما  المضي  على  سموكم 
مالمح  صياغة  في  للمشاركة  فاعال  عنصراً 
مرحلة مهمة في تاريخ العمل الوطني قوامها 
المشاركة في صنع القرار بفضل السياسات 
السديدة والحكيمة لقيادتنا الرشيدة، والتي 
دولة  صنع  أجل  من  متينة  قواعد  أرست 
محورّياً  دوراً  ليلعب  للمواطن،  عصرية 
تسابقنا  وإن  القرار،  صناعة  عملية  في 
مدى وعينا  يؤكد  االنتخابات  في  للمشاركة 
حاضر  صنع  في  المساهمة  على  وحرصنا 

البحرين ومستقبلها”.

سموه لدى لقائه الشباب الذين ترشحوا لالنتخابات النيابية والبلدية

توبياس إلوود: بحثنا مع المنامة مواضيع اإلصالح واألمن والتجارة

»العموم البريطاني«: يجب اعتبار البحرين دولة مثيرة للقلق
§الوسط - محرر الشئون المحلية

] رأت لجنة العالقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني، “أن على وزارة الخارجية البريطانية أن 
تعتبر البحرين دولة مثيرة للقلق، بدالً من التصنيف الحالي الذي يعتبر البحرين حالة دراسية”. 

على  تعليقاً  يأتي  والذي   ،)2014 الثاني  تشرين  نوفمبر/   27( في  الصادر  اللجنة  تقرير  في  ذلك  جاء 
قالت  حيث  البريطانية،  الخارجية  وزارة  عن  والصادر   2013 للعام  والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  تقرير 
اللجنة: “هنالك أدلة قليلة أو معدومة تثبت أن البحرين قد حققت تقدماً كافياً فيما يتعلق بتنفيذ اإلصالحات 

السياسية وحماية حقوق اإلنسان”.
من جهته، قال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق االوسط توبياس إلوود: إن فريق العمل البريطاني 

البحريني المشترك بحث مواضيع اإلصالح واألمن والتجارة وقضايا المنطقة.

»معهد التدريب« و»المجلس النوعي« يبحثان 
برامج تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة

§الوسط - محرر الشئون المحلية

فوزي  للتدريب  البحرين  معهد  عام  مدير  عقد   [
للتدريب  النوعي  المجلس  وفد  مع  اجتماعاً  الجودر 
إبراهيم  برئاسة يوسف  الصناعة  قطاع  المهني في 
والتعاون  التنسيق  سبل  في  للتباحث  وذلك  فخرو، 
بين المعهد والمجلس بما يخدم توفير برامج تدريبية 
تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية 

القطاع  البرامج لتتماشى مع احتياجات  تطوير تلك 
الصناعي، وتنمية القوى العاملة في هذا القطاع. 

من جانبه قدم مدير عام المعهد عرضاً عن البرامج 
األخرى  التدريبية  والخدمات  المتنوعة  التدريبية 
والمادية  البشرية  واإلمكانيات  المعهد،  يقدمها  التي 
المتوافرة التي تخدم عملية التدريب بالقطاعين العام 

والخاص.

اجتماع العمل المشترك بين الفريقين البريطاني والبحريني

»الجمارك« تنهي استعداداتها لتقديم خدماتها 
للمشاركين بمعرض »تحدي البحرين للترايثلون«

§الوسط - محرر الشئون المحلية

] قال مدير عام اإلدارة العامة 
الجمركي  والتفتيش  للتخليص 
خليفة  آل  حمد  بن  أحمد  الشيخ 
وبمناسبة  الجمارك  شئون  إن 
البحرين  تحدي  بطولة  انطالق 
للترايثلون والمعرض المصاحب 
 6( المقبل  السبت  يــوم  لها، 
 ،)2014 األول  كانون  ديسمبر/ 
لتقديم  االستعدادات  أنهت جميع 
المناسبة  الجمركية  الخدمات 
والكفيلة تقديم أفضل التسهيالت 
الذي  المعرض  في  للمشاركين 
الترايثلون  حديقة  في  سيقام 

بحلبة البحرين الدولية.
وأوضح أنه تم توفير موظفين 

موزعين على 4 نوبات على مدار 
في  عملهم  بمهام  للقيام  الساعة 
األول  أمس  من  ابتداًء  المعرض 
)األربعاء( حتى السابع من الشهر 
المستمر  التنسيق  مع  الجاري، 
بمختلف المنافذ لضمان انسياب 
من  استيراده  يتم  لما  سلس 

الخارج.
موظفي  مهام  أن  ــاف  وأض  
يتم  ما  تسلم  في  تندرج  الجمارك 
الجمركية  المنافذ  من  تحويله 
والبرية(،  والبحرية  )الجوية 
من  الجمركية  اإلجــراءات  وإنهاء 
للمستوردات  ومعاينة  تفتيش 
وعلى  الدولية  البحرين  بحلبة 
مدار الساعة؛ وذلك ضماناً لتقديم 

خدمة جمركية مميزة، لما قد يتم 
أو  فجائية  بصورة  استيراده 
اضطرارية أو لمستلزمات الفرق، 
الجمارك  موظفي  مهام  من  أن  كما 
إعادة  على  الجمركي  اإلشــراف 
خارج  إلى  المواد  جميع  شحن 
مملكة البحرين واستيفاء الضريبة 
الجمركية المستحقة في حالة عدم 
للخارج. وأشار مدير عام  شحنها 
اإلدارة العامة للتخليص والتفتيش 
الجمارك  شئون  أن  إلى  الجمركي 
تقديم  على  دؤوب  بشكل  تعمل 
التي من  كافة  الجمركية  الخدمات 
شأنها إنجاح المعارض والفعاليات 
االقتصاد  إنعاش  في  تسهم  التي 

الوطني.
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»األشغال«: إعداد التصاميم لتوسعة شارع البديع لطريق مزدوج ذي 3 مسارات
§المنامة - وزارة األشغال

العدد الصادر  ] إشارة لما نشر بصحيفة »الوسط«، في 
بزاوية   ،)2014 الثاني  تشرين  نوفمبر/   21( الجمعة  يوم 
البديع،  شارع  على  المرورية  االزدحامات  بشأن  »لماذا« 
إعداد  على  حالياً  تعكف  األشغال  وزارة  بأن  علماً  نفيدكم 
طريق  إلى  البديع  شارع  لتوسعة  التفصيلية  التصاميم 
مزدوج ذي ثالث مسارات في كل اتجاه، حيث قطعت الوزارة 
شوطاً في إنجاز التصاميم التفصيلية، علما أنه حال االنتهاء 
األخرى، سيتم  الخدمية  الجهات  موافقة  منه والحصول على 

البدء في تنفيذ المشروع. 
على  المروري  االزدحام  تخفيف  وبغرض  أنه  إلى  يشار 
قامت  فقد  القرى،  لبعض  بديلة  طرق  وإيجاد  البديع  شارع 
المنافذ وهي:  الماضية بفتح عدد من  السنوات  الوزارة  في 
الشيخ  شارع  ويربط  إنشاوه  تم  الذي  سار  منطقة  مخرج 
بينت  حيث   ،)27( شارع  عبر  سار  بقرية  سلمان  بن  عيسى 
سيارة   12.000 نحو  بأن  المرورية  الحركة  إحصائيات 
)سار  قريتي  مخرج  اليوم، وأيضاً  في  الطريق  هذا  تستخدم 
والشاخورة( عبر شارع الشيخ خليفة بن سلمان، حيث بينت 
إحصائيات حركة المرور أنه يرتاده أكثر من 21.000 سيارة 

يربط  الذي   )35( رقم  شارع  مخرج  إلى  إضافة  اليوم،  في 
أكثر  يجذب  أنه  وتبين  الجنبية  بشارع  والمرخ  قريتي سار 

من 11.000 مركبة في اليوم. 
تخفيف  في  ساهمت  أعاله  المذكورة  المنافذ  هذه  فإن 
الحجم  إن   حيث  البديع،  شارع  على  المروري  االزدحــام 
 85.000 بلغ  المذكور  شارع  على   2010 العام  في  المروري 
المنافذ  توفير  قبل  وذلك  سيارة(   ألف  وثمانين  )خمسة 
سار  منفذ  افتتاح  بعد  المروري  الحجم  بلغ  وقد  المذكورة، 
63.000 )ثالثة وستين ألف سيارة في اليوم( وذلك في العام 
بلغ  البديع  شارع  على  الحالي  المروري  الحجم  أما   ،2011
62.000 )اثنين وستين ألف سيارة في اليوم(. لذا فإن إنشاء 
الطرق البديلة جاءت لتخدم المناطق المجاورة بهدف تخفيف 

االزدحام المروري. 
بتحويله  الجنبية  دوار  بتطوير  مؤخراً  الوزارة  بدأت  كما 
الطاقة  لزيادة  ضوئية  بإشارة  بإشارات  يدار  تقاطع  إلى 
التقاطع  عند  المروري  ــام  االزدح وخفض  االستيعابية 
منافذ  توفير  من خطة  المشروع جزءاً  يعتبر  المذكور، حيث 
على  المروري  الضغط  تخفيف  وكذلك  الشمالية،  للمدينة 

شارع البديع.

  دراسة لمنع عبور الشاحنات
أمام مدرسة اإلمام علي بالمعامير

] إشارة لما نشر بصحيفة »الوسط«، العدد رقم )4446( 
 )2014 الثاني  تشرين  نوفمبر/   9( األحد  يوم  الصادر 
البحرينية: حكايات تختفي وراء  المعامير  تحت عنوان »في 
الجدران... وقرية قلبها مثقل بألم البيئة«، بشأن طلب توفير 

مدخل خاص للشاحنات بقرية المعامير.
وليست  تنفيذية  جهة  األشغال  وزارة  بأن  علمًا  نفيدكم 
المعتمدة  والمداخل  المنافذ  بإنشاء  تقوم  فهي  تخطيطية، 
المعنية،  الجهات  من  والمعتمدة  العامة  المخططات  بحسب 
وبحسب المخطط العام الصادر عن وزارة شئون البلديات 
بتنفيذ  قامت  األشغال  وزارة  فإن  العمراني،  والتخطيط 

المنافذ المعتمدة التالية وهي، مدخل من شارع )15(، مدخل 
رقم  الداخلي  الطريق  بينهما  ويربط  المعامير  شارع  من 

3401 المار عبر المنطقة الصناعية المحاذية للقرية.
أما بخصوص طلب توفير منفذ خاص للشاحنات لدخول 
القرية، فإن وزارة األشغال على اتم االستعداد إلنشاء المنفذ 
المختصة،  الجهات  قبل  توفير حرم طريق من  تم  في حال 
حاليًا،  تدرس  الطرق  وتصميم  تخطيط  إدارة  أن  علمًا 
وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بعض الحلول المقترحة لمنع 
الجزء  وتحديداً   )3405( رقم  طريق  على  الشاحنات  عبور 
المار أمام مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب االبتدائية للبنين.

وزير التربية يحضر توقيع عقد الخدمات االستشارية لتصميم مدينة 
الملك عبداهلل الطبية

كلمًة  الوزير  ألقى  الحفل،  وخالل 
المملكة  عاهل  بمكرمة  فيها  أشــاد 
الحرمين  خادِم  السعودية  العربية 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  الشريفين 
ريال  مليار  بمبلغ  بالتبرع  سعود  آل 
سعودي إلنشاء المدينة الطبية والتي 
عاهل  ومكرمة  جاللته،  اسم  تحمل 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 
والمتمثلة  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
عليها  سينشأ  التي  باألرض  بالتبرع 
هذا الصرح الحضاري الطبي والعلمي، 
مربع،  متر  مليون  مساحتها  وتبلغ 
العالقة  ليكون وجهاً مشرقاً من وجوه 
القيادتين  بين  المتميزة  األخوية 

الشقيقين. والشعبين والبلدين 
مشروع  أن  إلــى  الوزير  ــار  وأش

نوعّياً  إنجازاً  يعد  الطبية  المدينة 
شاكراً  الجميع،  بها  يعتز  وإضافًة 
على  القائمين  من  المبذولة  الجهود 
لالرتقاء  العربي  الخليج  جامعة 
في  وجعلها  ومخرجاتها  ببرامجها 
الخليجية  البلدان  احتياجات  خدمة 
المهمة،  التخصصات  من  العديد  في 
المتعاظم  دورها  الجامعة  تؤدي  حيث 
القدرات  وبناء  البشرية  التنمية  في 
تأسيس  في  للمساهمة  المعرفية؛ 
الجانبين  وتطوير  المعرفة،  مجتمع 
وزارة  دعم  مؤكداً  والبحثي،  الطبي 
التعليم  ومجلس  والتعليم  التربية 
تنفيذاً  العربي  الخليج  لجامعة  العالي 
لبلدنا  الحكيمة  القيادة  لتوجيهات 

العزيز.

الخليج  إلى ذلك، ذكر رئيس جامعة 
العوهلي  عبدالرحمن  خالد  العربي 
الطبية  المدينة  أن  بالحفل  كلمته  في 

الحرمين  خادم  توجيهات  ضمن  تأتي 
صريحاً  دعماً  لتكون  الشريفين 
ومشروعاً  الخليجي،  للتعاون 

ونموذجاً  مشتركاً،  تعليمّياً  خليجّياً 
أجل  من  الخليجي،  لالتحاد  مصغراً 
والعناية  المجتمع،  احتياجات  تلبية 

بالجوانب اإلنسانية، وتعزيز الرفاهية 
وتحقيق صحة المواطن.

الجامعة  أن  العوهلي  ــح  وأوض
في  للبدء  الخطوات  من  عدداً  اتخذت 
بسواعد  الطبية  المدينة  تشغيل 
من  العديد  عقد  تم  حيث  خليجية، 
الخليجيين  الخبراء  مع  االجتماعات 
عمداء  ضمت  االختصاص،  ذوي  من 
من  وممثلين  وأكاديميين  الطب  كليات 
في  دوليين  وخبراء  الصحة  وزارات 
القطاع الصحي حول األمراض السائدة 
وهي  العربي،  الخليج  منطقة  في 
والقلب  والسمنة  السكري  أمــراض 
والسرطان، حيث ستتكون المدينة من 
وأربعة  سريراً   264 يضم  مستشفى 
وكلية  اإلكلينيكية  لألبحاث  مراكز 
الطبي  المركز  إنشاء  تم  كما  للطب، 
الجامعي كنواة للمدينة الطبية، والذي 
للعمليات،  وغرفة  عيادة،   51 يضم 
وفق مواصفات عالمية، إلى جانب عقد 
مجال  في  ميرالند  جامعة  مع  اتفاقيات 

التدريب واألبحاث.
والسفير  الوزير  شهد  ذلك  بعد 
توقيع  البحرين  مملكة  لدى  السعودي 
لتصميم  االستشارية  الخدمات  عقد 
بن  عبداهلل  الملك  مدينة  مشروع 
عبدالعزيز الطبية في مملكة البحرين.

الوزير النعيمي يشهد حفل توقيع العقد 

§الوسط - محرر الشئون المحلية

العالي  التعليم  مجلس  رئيس  والتعليم  التربية  وزير  حضر   [
لتصميم  االستشارية  الخدمات  عقد  توقيع  حفل  النعيمي  ماجد 
مملكة  في  الطبية  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  مدينة  مشروع 
العربي، بحضور سفير  الخليج  أقيم في جامعة  والذي  البحرين، 
آل  عبدالملك  بن  عبداهلل  البحرين  لدى  الشريفين  الحرمين  خادم 
الشيخ، ورئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي، 

وعدد من المسئولين.

»األشغال«: أكثر من 5 ماليين دينار 
لمشروع شارع المحرق الدائري

§المنامة - وزارة األشغال 

خلف،  عصام  األشغال  وزير  أكد   [
شارع  إنشاء  مشروع  مناقصة  إرساء 
 8.4 طوله  والبالغ  الدائري،  المحرق 

كيلومترات، بكلفة 5.063.237 ديناراً.  
وأشار، خالل الزيارة الميدانية التي 
أعمال  للمشروع، حيث  مؤخراً  بها  قام 
مجلس  أن  إلى  منه،  األولى  المرحلة 
المناقصات والمزايدات أرسى مناقصة 
المشروع الحاصل على دعم الصندوق 
السعودي للتنمية من محفظة برنامج 

التنمية الخليجي.
وأوضح أن المشروع يبدأ من مدخل 
مدخل  إلى  وينتهي  ــواج،  وأم قاللي 
قريتي  بمداخل  مروراً  المحرق  ديار 
سماهيج والدير، مبيناً أن ذلك يتضمن 
تحويل الشارع من شارع مفرد بمسار 
إلى شارع مزدوج  اتجاه  كل  في  واحد 
مع  اتجاه  كل  في  مسارات  بثالثة 
مستقباًل  رابع  مسار  إضافة  إمكانية 
الواقع ما بين  في كل اتجاه من الجزء 
وسماهيج،  قاللي  قريتي  تقاطعي 
مزدوجاً  طريقاً  سيوفر  الذي  األمر 
يحمل كثافة مرورية عالية على الجهة 

الشرقية من الجزيرة.
ــاف »يــكــتــســب شـــارع  ــ وأضـ
الناحية  من  أهمية  الدائري  المحرق 
خــيــاراً  لكونه  االستراتيجية، 
المرورية  الحركة  لدفع  استراتيجياً 

الطريق  هذا  إلى  الداخلية  الطرق  من 
شارع  ضيق  أن  كما  كفاءة،  األكثر 
حالته  وتدهور  سابقاً(  )أرادوس  رّيا 
في  تطويره  إمكانية  وعدم  اإلنشائية 
مع  التعارض  بسبب  الحاضر  الوقت 
واألمالك  المختلفة  الخدمات  أجهزة 
السواق  من  الكثير  يحفز  الخاصة، 
إلى  واللجوء  استخدامه  تجنب  إلى 
الدائري  المحرق  شــارع  استخدام 
كبديل، بهدف الوصول إلى قرى قاللي 

وسماهيج والدير«.
منفذاً  المشروع  يوفر  »كما   وتابع 
الواقعة  لخدمة المشاريع االستثمارية 
تعزيز  في  سيساهم  الذي  األمر  عليه، 
التنافسي  البحرين  مملكة  موقع 
لمزاياها  األمثل  التوظيف  عبر  إقليمياً 

التنمية  مسار  يرفد  بما  وخصائصها 
االقتصادية ويصب في صالح مواصلة 
الحكومية  الخدمات  مستوى  رفع 
القطاع  مع  الشراكة  أساس  وتفعيل 

الخاص«.
من  الثانية  المرحلة  أن  يذكر 
شارع  امتداد  إنشاء  تشمل  المشروع 
بمنطقة  ليرتبط  الدائري  المحرق 
الدولي  البحرين  ومطار  البسيتين 
مع جسر  تقاطعه  عند  المنامة  بمدينة 
كامل  توسعة  مع  الشمالي  المنامة 
الطريق ليصبح طريقاً مزدوجاً متعدد 
العمل  اتجاه، حيث يتم  المسارات لكل 
المرورية  الدراسات  إعداد  على  حالياًً 
وإعــداد  والهيدروليكية  والبيئية 

الرسومات الهندسية.

خلف متفقداً شارع المحرق الدائري

 »األرصاد«: البحرين شهدت طقساً 
معتدالً في نوفمبر الماضي

§الوسط - محرر الشئون المحلية 

في  المواصالت  بوزارة  الجوية  األرصاد  إدارة  ذكرت   [
تقريرها الشهري عن حالة الطقس لشهر )نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2014( أن مملكة البحرين شهدت طقساً معتدالً نسبياً 
الرطوبة  في  انخفاض  مع  الحرارة  درجات  إلى  بالنسبة 
مقارنة  األمطار  كمية  في  وزيادة  الرياح  وسرعة  النسبية 

بالمعدل العام.
وأضافت أن المتوسط الشهري لدرجات الحرارة بلغ 24.3 
العام ألشهر  المعدل  يساوي  المتوسط  وهذا  مئوية،  درجة 
نوفمبر. وبلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى 
27.1 درجة مئوية، كما بلغت أعلى درجة حرارة 34.0 درجة 
مئوية، سجلت بتاريخ 4 نوفمبر وذلك بسبب سيطرة الرياح 

الجنوبية الحارة صباح ذلك اليوم. 
وبينت اإلدارة أن درجة الحرارة العظمى اجتازت الدرجة 
الـ 30، خالل 4 أيام من شهر نوفمبر، أما المتوسط الشهري 
21.6 درجة مئوية. وقد  الحرارة الصغرى فقد كان  لدرجات 
مئوية  درجة   16.2 نوفمبر  لشهر  حرارة  درجة  أدنى  بلغت 
للرطوبة  الشهري  المتوسط  بلغ  كما  نوفمبر،   30 بتاريخ 
المئة، مشيرة إلى أن هذا  52 في  النسبية في شهر نوفمبر 
يعتبر أقل معدل للرطوبة النسبية ألشهر نوفمبر منذ العام 

.1955
 ولفتت إدارة األرصاد الجوية إلى أن الرقم السابق لمعدل 
وسجل  المئة  في   58 كان  نوفمبر  ألشهر  النسبية  الرطوبة 
المتوسط  أن  وذكرت   .2012 و   ،2011  ،2010 نوفمبر  في 
الشهري للرطوبة النسبية العظمى بلغ 67 في المئة، مفيدة 
ألشهر  العظمى  النسبية  للرطوبة  معدل  أقل  يعتبر  بأنه 
لمعدل  السابق  الرقم  أن  إلى  1955. الفتة  العام  نوفمبر منذ 
المئة  72 في  بلغ  العظمى ألشهر نوفمبر  النسبية  الرطوبة 

وسجل في نوفمبر 2009، 2011، و 2012.

وبينت أن المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 
النسبية  للرطوبة  معدل  أقل  ويعتبر  المئة،  في   37 بلغ 
الصغرى ألشهر نوفمبر منذ العام 1955، مشيرة إلى أن الرقم 
السابق لمعدل الرطوبة النسبية الصغرى ألشهر نوفمبر بلغ 

40 في المئة وسجل في نوفمبر 2010، 2011  و 2012.
التي هطلت في هذا الشهر )نوفمبر(، فقد  أما عن األمطار 
اإلجمالية  الكمية  بلغت  أنه كان ممطراً، حيث  اإلدارة  ذكرت 
15.9 ملم هطلت خالل 4 أيام من الشهر. كما سجل  للهطول 
شهر نوفمبر سقوط كمية قليلة من األمطار لم تتجاوز 0.05 
ملم في مطار البحرين الدولي بتاريخ 17، 18 و 25 نوفمبر. 
يبلغ  نوفمبر  ألشهر  للهطول  الشهري  المتوسط  بأن  علماً 
3.8 ملم. وقد سجلت أعلى كمية هطول على اإلطالق ألشهر 
نوفمبر في نوفمبر 1940حيث بلغت 146.8 ملم، وقد بلغت 
أعلى كمية للهطول 9.5 ملم بتاريخ 28 نوفمبر ، باإلضافة إلى 
3.8 ملم بتاريخ 23 ، 0.6 ملم بتاريخ 24 و 2.0 ملم بتاريخ 

30 نوفمبر ليكون مجموع الهطول لشهر نوفمبر 15.9 ملم.
وذكرت اإلدارة أنه سادت حالة من عدم االستقرار بتاريخ 
28 نوفمبر، وقد تدنت الرؤية األفقية إلى 4000 متر، بسبب 
األمطار والعواصف الرعدية، وبلغ مجموع الهطول في هذا 
اليوم 9.5 ملم مع أعلى هبة للرياح بلغت 38 عقدة في مطار 
البحرين الدولي. وقد بلغت شدة الهطول 0.43 ملم في الدقيقة 
بالتوقيت   12:50 الساعة  إلى   12:38 الساعة  من  الفترة  في 
المحلي، وبلغت أعلى شدة للهطول 1.1 ملم في الدقيقة عند 

الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي.
نوفمبر سجل  أن شهر  الجوية  األرصاد  إدارة  وأوضحت 
رقماً جديداً ألقل ضغط جوي لمحطة مطار البحرين الدولي، 
وقد بلغ 1007.6 هيكتوباسكال المسجل في 1 نوفمبر 2014 
في  المسجل  هيكتوباسكال   1007.8 السابق  الرقم  كان  وقد 

11 نوفمبر 2009.
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تأييد حبس عاملة منزل لضرب ابنة كفيلتها 

إدانة متهمين بقضية سرقة »برادة« باإلكراه

الحبس سنة لمتهم بتعاطي المؤثرات العقلية

11 ديسمبر لنظر استئناف
مدير متهم باختالس من شركة

الكبرى االستئنافية  ] أيدت المحكمة 
عبداهلل  القاضي  برئاسة  الثانية 
محسن  القاضيين  وعضوية  األشراف، 
مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة 
سر عبداهلل محمد، يوم أمس الخميس )4 
استئناف   ،)2014 األول  كانون  ديسمبر/ 
ضد  سنة(،   32( آسيوية  منزل  عاملة 
وإبعادها  أشهر  ثالثة  بحبسها  الحكم، 
عن البالد، بتهمة ضرب ابنة كفيلتها ذات 

الثالث سنوات وكسر أنفها.
ببالغ  تقدمت  قد  الطفلة  والدة  كانت 
إنها تركت  الشرطة قالت فيه،  إلى مركز 
مع  البيت  في  سنوات(  و3   2( ابنتيها 
مكالمة  لتصلها  وخرجت،  المنزل  عاملة 
بإصابة  تخبرها  المتهمة  من  هاتفية 
ابنتها الكبرى بعد سقوطها من على درج 
ابنتها  لتجد  البيت  إلى  فهرعت  البيت، 
في  انتفاخ  وبها  وأنفها  فمها  من  تنزف 
جبهتها، وعندما سألت عاملة المنزل مرة 

أخرى عن سبب إصابتها، أخبرتها بسبب 
عتبة  على  تعثرت  أنها  وادعــت  آخر، 
وأصيبت،  وجهها  على  فسقطت  غرفتها 
لعالج  المستشفى  إلى  األم  وأسرعت 
كيفية  عن  سألتها  العالج  وخالل  ابنتها 
عاملة  أن  فأخبرتها  إصابتها،  حدوث 
يدها  على  ضربتها  التي  هي  المنزل 

ودفعتها بقوة، فأسقطتها على وجهها.
ليست  هذه  إن  بالغها  في  األم  وقالت 
أبناءها،  فيها  تضرب  التي  األولى  المرة 
فقد ضربتهم من قبل فقامت بإعادتها إلى 
صاحب  أن  إال  المنزلية،  العمالة  مكتب 
المكتب أقنعها بالصفح عنها مقابل التعهد 
بعدم ضرب األطفال مرة أخرى. أسندت 
االعتداء  تهمة  المنزل  عاملة  إلى  النيابة 
إلى  وأحالتها  الطفلة،  جسم  سالمة  على 
عليها  حكمت  التي  درجة  أول  محكمة 
بالحبس 3 أشهر واإلبعاد عن البالد عقب 

االنتهاء من تنفيذ العقوبة.

الجنائية  الكبرى  المحكمة  قضت   [
محمد  الشيخ  القاضي  برئاسة  األولى 
القاضيين،  وعضوية  خليفة  آل  علي  بن 
الكعبي وأمانة سر  ضياء هريدي وعلي 
على  سنوات   3 بالسجن  عبداهلل،  ناجي 
باإلكراه،  “بــرادة”  عامل  بسرقة  متهم 
الثامنة  يتّما  لم  متهمين آخرين  وبحبس 
عشرة لمدة 3 سنوات في القضية نفسها.

الحكم  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 
إنه  والثالث  الثاني  للمتهمين  بالنسبة 
عشرة  الثامنة  بلوغهما  لعدم  ونظراً 
المخفف  بالعذر  تأخذهما  المحكمة  فإن 
قانون  من  و71   70 المادتين  بنص  عماًل 

العقوبات. 
أسندت النيابة العامة لهم أنهم سرقوا 
المنقوالت المبينة الوصف والنوع والقدر 
و  عليه  للمجني  والمملوكة  بالتحقيقات 
“البرادة” وكان ذلك بطريق اإلكراه الواقع 
بتهديده  قاموا  بأن  عليه  المجني  على 

بواسطة سكين وسرقوا منه المنقوالت.
من  بالغ  ورود  إلى  التفاصيل  وتشير 
مجهولين  شخصين  بأن  الشرطة  مركز 

يعمل  والتي  البرادات،  إلحدى  حضرا 
 12:20 الساعة  في  عليه  المجني  فيها 
أحدهما  يحمل  وكان  الواقعة،  يوم  ظهر 
سكيناً في يده وقام بتهديده بها، وتمكنا 
نقال  دينار وهاتف   200 مبلغ  من سرقة 
وبطاقات شحن الهواتف، فتم القبض على 
الثالث  المتهمين الثالثة. واعترف المتهم 
بمشاركته بهذه الواقعة، وقرر أن المتهم 
الواقعة، وطلب منه  األول اتصل به يوم 
المنطقة،  مساجد  أحد  قرب  الحضور 
وهناك طلب منه المتهمان األول والثاني 
توصيلهما إلى “برادة”، فتوّجه بهما إليها 
وصلوا  وعندما  أخته،  سيارة  بواسطة 
ويتلثمان  السيارة  من  ينزالن  رآهما 
فعلم حينها  بأيديهما سكاكين،  ويحمالن 
طلبا  إذ  “البرادة”،  سرقة  ينويان  أنهما 
بداخل  وبقيا  بالسيارة،  انتظارهما  منه 
“البرادة” لمدة ربع ساعة تقريباً، وعند 
من  فهربوا  أموال،  معهما  كان  خروجهما 
في  ديناراً،   18 أعطوه  وبعدها  المكان 
أعطى  أنه  اعترف  األول  المتهم  أن  حين 

كل واحد 25 ديناراً فقط.

] حكمت المحكمة الصغرى الجنائية األولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد وأمانة سر 
ألف  النفاذ وغرامة  مع  عقلية سنة  مورفين ومؤثرات  بتعاطي  متهم  بحبس  مكي،  محمد 

دينار ومصادرة المواد المضبوطة.
أمن  بدائرة   2014 األول  أكتوبر/ تشرين   11 المتهم في  أن  إلى  العامة  النيابة  ووجهت 
محافظة الجنوبية، حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة )الهيروين والمورفين( والمؤثر 

العقلي )االلبرازوالم( في غير األحوال المرخص بها قانونًا.
اعترف المتهم أمام المحكمة بما أسند إليه، وقالت المحكمة إن الواقعة قد ثبت وقوعها 
النيابة العامة وأمام  وتوافرت األدلة على صحتها مما ثبت في اعتراف المتهم بتحقيقات 
المحكمة، وتقرير فحص عينة إدرار المتهم والمضبوطات. لهذه األسباب حكمت المحكمة 

حضوريًا بحبس المتهم سنة مع النفاذ وغرامة ألف دينار ومصادرة المواد المضبوطة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد 
العامة يقضي بضبطه  النيابة  إذن من  استصدار  فتم  المخدرة،  المواد  المتهم يحوز  بأن 
وضبط  وضبطه،  مسكنه  إلى  التوجه  تم  اإلذن  لذلك  ونفاذاً  ومسكنه،  شخصه  وتفتيش 
بالستيك وغالف  وملعقة  طبية  حقن  و3  هيروين وسكين  بداخله  قصدير  ورق  بحوزته 
نصف كبسولة، وورق قصدير بداخله غالف نصف كبسولة وشريط طبي يحتوي على 

أربع أقراص طبية.

] قررت المحكمة الكبرى االستئنافية الثانية أمس )الخميس(، برئاسة القاضي عبداهلل 
األشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبداهلل 
محمد، تأجيل استئناف مدير بحريني )47 سنة( في الحكم الصادر عليه بالحبس شهر، 
بتهمة اختالس منقوالت من الشركة التي كان يعمل، إلى 11 ديسمبر/ كانون األول 2014 

لحضور المستأنف والمرافعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن شركة قد تقدمت ببالغ قالت فيه إنه تم إنهاء خدمات 
مدير أحد المشروعات بالشركة، وطلب منه تسليم ما لديه من أشياء وقع على استالمها 
كعهدة، من الكمبيوتر الشخصي والذي يضم معلومات وبيانات مهمة عن الشركة، وبطاقة 
به  الخاصة  الصحي  التأمين  وبطاقات  السيارات،  موقف  دخول  وبطاقة  الشركة،  دخول 
أسندت  دينار.  آالف  بخمسة  المنقوالت  هذه  قيمة  الشركة  وقدرت  وأوالده،  وبزوجته 
التي حكمت  درجة،  أول  محكمة  إلى  وأحالته  االختالس،  تهمة  المتهم  المدير  إلى  النيابة 
الجلسة  يحضر  ولم  الحكم  المتهم  ديناراً.عارض   20 وكفالة  شهر  بالحبس  غيابيًا  عليه 
فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، واستأنف الحكم فقررت المحكمة تأجيل 

االستئناف لحضور المستأنف والمرافعة.

ر »رخصة قيادة« من السعودية 9 يناير الحكم بقضية آسيوي زوَّ
] حددت المحكمة الكبرى الجنائية األولى برئاسة القاضي الشيخ محمد 
بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة 
آسيوي  قضية  في  للحكم   2015 الثاني  كانون  يناير/   9 عبداهلل،  ناجي  سر 

متهم بتزوير رخصة قيادة صادرة من السعودية.
51 عاماً قدم إلى  البالغ من العمر  المتهم  وتتحصل وقائع القضية في أن 
اإلدارة العامة للمرور رخصة خاصة صادرة من المملكة العربية السعودية، 
وطلب تحويلها إلى رخصة خاصة بحرينية وعليه تم إصدار رخصة صادرة 
القيادة  رخص  إرسال  يتم  فإنه  اإلداري  اإلجراء  وبحسب  البحرين،  من 
اإلدارة  مخاطبة  طريق  عن  وذلك  إصدارها،  لمحل  للبحرينية  المستبدلة 

ليست  المستبدلة  الرخصة  بأن  رّدت  والتي  بالسعودية  للمرور  العامة 
العامة للمتهم  النيابة  أنها مزورة. أسندت  موجودة بالسجالت ما يدل على 
أنه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 اشترك بطريق المساعدة مع موظف 
سوق  رخصة  هو  رسمي  محرر  في  تزوير  ارتكاب  في  النية”  “حسن  عام 
أنها  على  مزورة  واقعة  وجعل  للمرور،  العامة  اإلدارة  من  صادرة  خاصة 
واستمارة  بمعلومات  الموظف  أمد  بأن  وذلك  بتزويرها،  علمه  مع  صحيحة 
تم  المعلومات  تلك  على  وبناء  للحقيقة،  مخالفة  والقيادة  التعليم  رخص 
في  والمساعدة  االتفاق  بطريقي  مجهول  مع  اشترك  كما  الرخصة،  إصدار 

تزوير المحرر الخاص.

رفض تجديد إقامة إثيوبية بسبب عدم حمل طليقها الجنسية البحرينية
القاضي  برئاسة  ــة  اإلداري الكبرى  المحكمة  قضت   [
وأشرف  توفيق  محمد  القاضيين  وعضوية  الموسى،  جمعة 
عبدالهادي، وأمانة سر عبداهلل إبراهيم، برفض الدعوى التي 
أقامتها إثيوبية طالبت فيها بتجديد إقامتها باعتبارها حاضنة 
البنتها من ُمطلِّقها الخليجي الجنسية الذي تزوجته وتطلقت 

منه في البحرين.
من   )139( المادة  إن  الحكم  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 
اإلقامة  في  الحاضنة  حق  على  نّصت  األسرة  أحكام  قانون 
الجنسية  يحمل  المحضون  كان  إذا  حضانتها  مدة  البالد  في 
يقضي  حكم  الحاضنة  حق  في  يصدر  لم  ما  البحرينية 

بتسفيرها.
للمطالبة  المحكمة  أمام  دعواها  أقامت  قد  المدعية  كانت 
بتجديد  الجوازات  وإدارة  مطلقها  عليهما  المدعى  بإلزام 
وقالت  لها،  الصادر  الحكم  بموجب  حاضنة  كونها  إقامتها 
فراش  على  منه  أنجبت  وقد  األول  عليه  المدعى  مطلقة  إنها 
بالبالد  إقامتها  وإن  حضانتها،  في  وهي  ابنتهما  الزوجية 
وحيث  بتجديدها،  األول  عليه  المدعى  يقم  ولم  انتهت  قد 
إلى  بها  حدا  ما  البالد،  في  اإلقامة  لها  يحق  مما  حاضنة  إنها 
وقالت  طلبات.  من  بيانه  سلف  بما  لها  للحكم  دعواها  إقامة 
نصت  األسرة  أحكام  قانون  من   )139( المادة  إن  المحكمة 

على حق الحاضنة في اإلقامة في البالد مدة حضانتها إذا كان 
حق  في  يصدر  لم  ما  البحرينية  الجنسية  يحمل  المحضون 
الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها. ولما كان الثابت من األوراق 
أن المدعية تحمل الجنسية اإلثيوبية وكانت قد تزوجت من 
الزواج عن  الجنسية، وأثمر هذا  المدعى عليه األول خليجي 
ابنة، وقد انتهت هذه العالقة الزوجية نوفمبر/  تشرين الثاني 

2006 بموجب وثيقة طالق.
ال  البنت  كانت  ولما  حكمها  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 
لكونها مولودة ألب خليجي وأم  البحرينية؛  الجنسية  تحمل 
والحالة   - الماثلة  الدعوى  معه  تغدو  الذي  األمر  إفريقية، 

القانون جديرة بالرفض؛ إذ  هذه - قائمة على غير سند من 
للدولة الحق في استقبال األجانب أو عدم السماح باستقبالهم 
على  اإلقامة  عدم  أو  باإلقامة  لهم  السماح  أو  أراضيها  داخل 
إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به 
في هذا الشأن، وال ينال من ذلك كون المدعية حاضنة للبنت 
بموجب الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الشرعية األولى 
للجنسية  حاماًل  المحضون  يكون  أن  يتعّين  إذ  الجعفرية؛ 
البحرينية، وهو ما لم يتحقق فى شأن ابنة المدعية، بما يتعين 
حكمت  األسباب  لهذه  طلباتها.  إلى  المدعية  إجابة  عدم  معه 

المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

 الحبس 3 سنوات لزينب الخواجة
وكفالة مئة دينار لوقف التنفيذ

عضة شرطية وسب ضابط تودع بحرينية 
الحبس لعدم سدادها فاتورة شراب ببار

§الوسط - محرر الشئون المحلية

الجنائية  الصغرى  المحكمة  إن  الوسطي  المحامي محمد عبداألمير  قال   [
إذ  الخواجة،  زينب  الناشطة  فيه  أدانت  حكماً  )الخميس(  أمس  يوم  أصدرت 
قضت بحبسها مدة ثالث سنوات وغرامة ثالثة آالف دينار، وقدرت المحكمة 
مبلغ مئة دينار كفالة لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهمة إهانة جاللة ملك 

البالد.
وأوضح الوسطي أن الحكم الصادر على الخواجة لن ينفذ إال بعد صدور 

حكم االستئناف وذلك في حال سدادها كفالة مئة دينار واستئنافها الحكم.
من جهته، صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صالح أن “المحكمة 
إحدى  على  حكماً  )الخميس(  أمس  أصدرت  قد  الرابعة  الجنائية  الصغرى 
مئة  وكفالة  دينار  آالف  ثالثة  وتغريمها  سنوات  ثالث  بالحبس  المتهمات 
في  المتهمة  قيام  إلى  الواقعة  تفاصيل  “تعود  وقال:  التنفيذ”.  لوقف  دينار 
في  كمتهمة  حضورها  وأثناء  الماضي  األول  تشرين  أكتوبر/  شهر  منتصف 
إحدى القضايا أمام المحكمة الصغرى الجنائية، بإخراج صورة جاللة الملك 
بعض  وترديدها  والحاضرين  المحكمة  هيئة  أمام  وتمزيقها  بحقيبتها  كانت 

باستجوابها  قامت  والتي  العامة  النيابة  إلى  المحكمة  فأحالتها  العبارات، 
وحبسها احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها محبوسة إلى المحكمة الصغرى 

الجنائية الرابعة بتهمة إهانة ملك البالد”.
معها  وحضر  الجلسات  بعض  المتهمة  “حضرت  النيابة  رئيس  وأضاف 
)أمس  اليوم  لجلسة  والتأجيل  بإخالء سبيلها  المحكمة  أمرت  محاميها، حتى 
الذكر  سالف  الحكم  فصدر  الجلسة  بتلك  المتهمة  تحضر  لم  حيث  الخميس( 

عليها حضورياً اعتبارياً، وهو ما يستوي والحكم الحضوري”.
نوفمبر/ تشرين   19( في  الخواجة  أفرجت عن زينب  المحكمة  هذا، وكانت 

الثاني( الماضي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في ثالث قضايا مرفوعة ضد زينب 
كانون  ديسمبر/   9( بتاريخ  المنعقدة  القضائية  الجلسة  في  وذلك  الخواجة، 

األول( الجاري.
و القضايا الثالث المرفوعة ضد الخواجة هي عبارة عن قضيتين تتعلقان 
باتهامها  الثالثة تتعلق  القضية  أما  الداخلية،  لوزارة  تابعة  بإتالف منقوالت 

بإهانة موظف عام.

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

األولى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  حكمت   [
آل  علي  بن  محمد  الشيخ  القاضي  برئاسة 
هريدي  ضياء  القاضيين،  وعضوية  خليفة 
غيابياً  عبداهلل،  ناجي  سر  وأمانة  الكعبي  وعلي 
بعد  وذلك  سنة،  لمدة  “عاطلة”  بحرينية  بحبس 
بسبب  شرطة  ضابط  وسبت  شرطية  عضت  أن 
ومرافقتهما  بفندق  شرابها  فاتورة  دفع  رفضها 

الشرطة. لمركز 

اعتدت  أنها  للمتهمة  العامة  النيابة  وأسندت 
والشرطية  المالزم  من  كل  جسم  سالمة  على 
فأحدثت  وظيفتهما  تأديتهما  وبسبب  أثناء  أول 
الطبي، كما  بالتقرير  المبينة  باألخيرة اإلصابات 
يخدش  بما  علنا  المبينة  باأللفاظ  المالزم  رمت 
إسناد  ذلك  يتضمن  أن  دون  واعتباره  من شرفه 
وكان  والفعل،  بالقول  وأهانته  معينة،  واقعة 

أثناء وبسبب تأدية وظيفته
في  حدثت  التي  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
أقوال  وبحسب   ،2013 األول  كانون  ديسمبر/ 

فنادق  أحد  في  متواجدة  كانت  أنها  المتهمة 
في  العامل  إليها  وأحضر  صديقها،  برفقة  الجفير 
متأخرة  ديناراً   50 بمبلغ  شراب  فاتورة  البار 
4 أشهر، فرفضت الدفع فقام المسئول  عليها منذ 
الضابط  وحضر  بالشرطة،  باالتصال  البار  عن 
قامت  لكنها  معه  الخروج  منها  وطلب  للمتهمة 
ذلك  وبعد  ودفعته،  الئقة  غير  بألفاظ  بسبه 
وطلبت  الثانية  عليها  المجني  الشرطية  حضرت 
قامت  أنها  إال  الشرطة  سيارة  في  الركوب  منها 

بعضها في يدها ما نتج عنه إصابتها باحمرار .

256,151 مسافرًا دخلوا 
البحرين األسبوع الماضي

المنامة - وزارة الداخلية

للمنافذ  المساعد  الوكيل  صرح   [
الجنسية  بشئون  والمتابعة  والبحث 
مجموع  بأن  واإلقامة  والجوازات 
البحرين  دخلوا  الذين  المسافرين 
 27( من  الفترة  في  المنافذ  جميع  من 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2014( وحتى 
الجاري(،  األول  كانون  ديسمبر/   3(

بلغ 256,151 مسافراً.  
وأوضح أن اإلحصائية األسبوعية 
الجنسية  “شئون  تصدرها  التي 
أن  إلى  تشير  واإلقامة”،  والجوازات 
دخول  شهد  فهد،  الملك  جسر  منفذ 
العربية  المملكة  من   213,340
التعاون  مجلس  ودول  السعودية 
مطار  منفذ  شهد  فيما  الخليجي، 
أما   ،40625 دخول  الدولي  البحرين 
القادمين  عدد  بلغ  فقد  الموانئ  في 

2186 مسافراً.

أضرار متفرقة بتصادم 4 مركبات بعوالي
§عوالي - محمد الجدحفصي 

2014( إلى أضرار متفرقة بالمركبات  4 مركبات أمس الخميس )4 ديسمبر/ كانون األول  ] أدى تصادم 
المشتركة في الحادث، وباشرت اإلدارة العامة للمرور التحقيق في ظروف ومالبسات وقوع الحادث .

المركبات قد تصادمت نتيجة فقدان سائق إحدى السيارات السيطرة على قيادتها ما أدى لوقوع  وكانت 
في  المشتركة  بالمركبات  متفرقة  أضرار  حدوث  عن  ذلك  وأسفر  مركبات،   4 بين  الجماعي  التصادم  حادث 

الحادث، فيما تولت الرافعة العمل على إزاحة المركبات المشتركة في الحادث من وسط الشارع.

إحدى السيارات المشتركة في الحادث



news@alwasatnews.com7
العدد 4472 الجمعة 5 ديسمبر 2014 الموافق 13 صفر 1436هـ 

Friday 5 December 2014, Issue No.4472

سيادي: منع الحكومة زيارة مانديز دليل على استمرار انتهاك حقوق السجناء
§أم الحصم - محرر الشئون المحلية 

أن »استمرار منع زيارة  المحامي سامي سيادي  اعتبر   [
المقرر األممي لمنع التعذيب خوان مانديز دليل واضح لمدى 

تطبيق قوانين السجون«. 
وأشار في ندوة أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم 
2014( تحت عنوان  األول  كانون  ديسمبر/   3( األربعاء  مساء 
انتهاكاً  »هناك  أن  إلى  الدولية«،  والمعايير  السجون  »قانون 

صارخاً لقانون السجون الذي وضعته السلطة نفسها«. 
وقارن في ورقته بين قانوني السجون لعامي 1964 و2014، 
العام  في  السجون  ألنظمة  صدر  قانون  »أول  أن  إلى  مشيراً 
أموراً  تنظم  إعالنات  شكل  على  تتم  القوانين  وكانت   ،1964
معينة، وأما بالنسبة لقانون السجون الذي أصدر بمرسوم في 
التنفيذية  الالئحة  الداخلية  فلليوم لم يصدر وزير  العام  هذا 

له«. 
وأضاف »القانون الجديد يوجب إنشاء مركز رعاية صحية 
للنزيلة  خاصة  معاملة  القانون  وأفرد  حبس،  مركز  كل  في 

الحامل والتي يمكن أن تبقيه معها لسنتين«. 
تأجيل  يمكن  حيث  فضفاضة،  مادة  القانون  »في  وأردف 
زيارة النزيل لمدة مرتين قابلة للتمديد في حالة وجود حالة 

أمنية لمركز الحبس«. 
وتابع »منع القانون الجديد استخدام األسلحة داخل السجن 

إال في حالة المواجهة بالسالح أو تمرد مسلح داخل السجن«. 
السيرة  )حسن  مادة  من  الجديد  القانون  »تخلى  وأكمل 
مدة  فيها  تخفض  والتي  سابقاً  تطبق  كانت  التي  والسلوك( 

الحبس في حالة حسن السيرة والسلوك«. 
وواصل سيادي »الهدف من هذه الندوة هو تبيان االنتهاك 
الصارخ للقانون الذي وضعته السلطة نفسها، وما منع زيارة 
تطبيق  لمدى  واضح  دليل  إال  مانديز  خوان  التعذيب  مقرر 

قوانين السجون«. 
ومن جانبه، قال المحامي عيسى إبراهيم »السجن هو عقوبة 
وتتناسب  جريمة،  ارتكابه  يثبت  من  على  القانون  يقررها 
لعقوبة مع درجة الجرم، ومادامت العقوبة جزاء، فإنها تحمل 

معنى اإليالم المقصود بحرمانه من بعض حقوقه المقررة«. 
أحد  وفاة  هو  السجن  موضوع  أثار  »الذي  أن  وأوضح 

السجناء بعد أن اعتدى عليه عدد من حراس السجن«. 
وأضاف إبراهيم »المثال الفاقع للعقوبة هي عقوبة اإلعدام 
التي يترتب عليها حرمان اإلنسان من حياته، أما السجن فهي 
تحرم اإلنسان من حريته سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، وكذلك 

الغرامة التي تقع على السجين تؤلم ذمته المالية«.
وأردف »عقوبة السجن المراد منها أخذ حق المجتمع، لذلك 
فهي تصدر من القضاء وليس بقرارات إدارية، وتكون الجماعة 
ألن  فرداً،  عليه  المعتدى  كان  لو  حتى  عليها،  المعتدى  هي 

جريمته تصادر حرية المجتمع«. 
درجة  مع  العقوبة  تتناسب  أن  يجب  »ولكن  واستدرك 
ألن  ذلك،  يقتضي  والعقوبة  الجرم  بين  والتناسب  الجريمة، 
الهدف الحالي من السجن ليس فقط العقوبة بل تعداه إلصالح 
الجاني وتقويم سلوكه، وبعد أن تنتهي محكوميته يساهم في 

بناء المجتمع«.  

وواصل إبراهيم »الجريمة السياسية التي يعرفها القانون 
بأنها تتعلق بالدولة، المالحظ أن قانون العقوبات البحريني 
لم ُيِشر إلى الجريمة السياسية، بل تحدث عن الجرائم الماّسة 
بأمن الدولة ولم يتطرق إلى الجريمة السياسية، لذلك ال توجد 
معاملة خاصة بالتعامل مع المحكوم عليهم بجرائم تمّس أمن 
الدولة ويعتبرون في حكم القانون بأنهم سجناء مثلهم مثل 

بقية السجناء«.
إنهم  عنهم  يقال  ال  حالياً،  المحكومين  »الرموز  أن  وأفاد 
ال  البحريني  القانون  أن  اعتبار  على  ضمير  أو  رأي  سجناء 

يوجد فيه هذا التصنيف«.
ذاتها  الحقوق  ولديه  حّراً  يولد  »اإلنسان  أن  على  وشدد 
معه  التعامل  يتم  أن  يجب  حريته  فقده  وعند  اآلخرين،  مع 
بإنسانية وال يوجد اختالف إذا كان موقوفاً أو مداناً، وال يوجد 

استثناء من ذلك، ال يجب أن يهان أو يعامل معاملة قاسية«.
السجناء، وحتى  وأوضح أن »هناك مبادئ دولية لحقوق 
السجين المحكوم باإلعدام ال يجوز إخضاعه إلى أي تجربة 

علمية أو طبية تضّر بصحته، إال بموافقته وفي حالة الضرر 
ال يجوز أصاًل«.

حراسة  في  هم  الذين  الموظفون  يثقف  أن  »يجب  وتابع 
معاملة  إساءة  وعدم  التعذيب  حظر  موضوع  في  السجون 
السجناء،  إلهانة  بها  التذرع  يجوز  ال  أمور  وهناك  السجناء، 
كأن يقال إنها أوامر صادرة ممن هم في مرتبة أعلى، وحتى 
إذا حصل تمرد في السجن فال يجوز لهم استخدام القوة إذا في 
حاالت الضرورة القصوى، وإذا كان هذا السجين شكَّل خطراً 

على الحراس القائمين على السجن«.
واألخالقية  البدنية  السالمة  على  الحفاظ  »يتوجب  وأكمل 
للسجين، ويجب أن يتمتع السجين بمستوى معيشي مناسب، 
في المأكل والملبس والمحافظة على صحتهم والعالج البدني 

والعقلي«.
أال  بمعنى  آمنة،  السجون  تكون  أن  »يجب  أنه  إلى  ولفت 
تكون فيها عصابات، أو يتم دمج أصحاب القضايا الخطيرة 
مع القضايا األخرى، أو خلط البالغين بالقصر، أو المجرمين 

المحكومين باإلعدام مع اآلخرين«.
الهدف  ألن  للسجون  األمثل  »االستخدام  إبراهيم  وأضاف 
صحية  أجواء  تتوافر  بحيث  السجين،  إصالح  هو  األمثل 
وا بالعالم الخارجي سواء  وآمنة، ومن حق السجناء أن يحسُّ
من خالل زيارات أهاليهم أو االتصاالت الخارجية أو الرسائل 

البريدية«.
وأشار إلى أن »السجون في البلدان العربية تحاول أن تقطع 
صلة السجين بالعالم الخارجي، مع االلتفات إلى منع انتشار 

المخدرات أو ما شابهها عند االتصال بالعالم الخارجي«.
وأفاد أن »من حق السجناء أن يتقدموا بشكاوى سواء من 

خالل ممثليهم القانونيين أو من خالل أسرهم«.
أن  الدولي  المجتمع  منظمات  على  »يجب  إبراهيم  وختم 
يقوموا بتطوير ثقافة حقوق السجناء، وإذا كان السجن شراً 
البد منه، فإن باإلمكان يتحول السجن إلى مدرسة يتعلم منها 
اإلنسان، مع معاملة السجناء معاملة إنسانية وأال تكون في 
هذا السجن أي انتهاكات، وهذا يعتمد برأيي على فلسفة رؤية 

الحكومات تجاه السجن«.

سامي سيادي وعيسى إبراهيم في ندوة »وعد« 

منع »الوفاق« من عقد مؤتمرها العام في الجفير... والجمعية تعتبره »استهداف«
§الزنج - حسن المدحوب

اإلسالمية  الوطني  الوفاق  جمعية  قالت   [
الذي  العام،  مؤتمرها  إقامة  منعت  »السلطة  إن 
 4( الخميس  أمس  مساء  إقامته  المزمع  من  كان 
نادي  مقر  في   )2014 األول  كانون  ديسمبر/ 

العروبة في الجفير«. 
وذكرت الجمعية في بياٍن رسمي أن »عدداً من 
رفضت  والتجارية  واألهلية  الرسمية  الصاالت 
استضافة مؤتمر الوفاق؛ خوفاً استهداف السلطة 
الشفهي  بالرفض  الصاالت  بعض  وردت  لهم، 
نادي  موافقة  وبعد  الكتابي،  بالرد  وبعضها 
العروبة جاء الرفض من قبل السلطة مجدداً في 

خطوة مكشوفة لالستهداف المنظم للوفاق«.
حرية  تجاوزت  »السلطة  أن  على  وشددت 
السياسي  العمل  ومحاربة  والتعبير  الــرأي 
برمته وتكميم األفواه، واستخدام كل مؤسسات 
واستهداف  ومعاقبة  ضرب  في  الدولة  وأجهزة 
السياسية  الغالبية  يشكلون  الذين  المعارضين 

الساحقة من شعب البحرين«.
وأشارت الجمعية إلى أن »السلطة لجأت إلى 
استهداف مؤتمر الوفاق بسبب فشل االنتخابات، 
من  الشعب  مع  أزمتها  على  التغطية  وحاولت 

خالل اللجوء لمثل هذه الممارسات«.
وشددت على أن »استهدافها يأتي ضمن حزمة 
الخطيرة، حيث استهدفت  التجاوزات  كبيرة من 
وحرية  العامة  والحريات  الشخصية  الحريات 
والتفكير  االعتقاد  وحرية  والتعبير،  الــرأي 
والحقوقي  السياسي  العمل  وحرية  والضمير، 
دائــرة  خــارج  شــيء  تبَق  ولــم  واإلنساني، 

االستهداف المنظم والممنهج«.
بغالبيته  شعبها  »مع  أنها  الوفاق  وأكدت 
الساحقة الذي يطالب بالتحول الديمقراطي وبناء 
دولة ديمقراطية تقوم على السلطات النابعة من 
الدستورية  المؤسسات  على  وتستند  الشعب، 

الحقيقية التي تحكمها اإلرادة الشعبية«.
حقيقية  دولة  ببناء  تمسكها  »على  وشددت 
من  منتخبين  والبرلمان  الحكومة  فيها  تكون 
انتخابي  نظام  وفق  صحيح  بشكل  الشعب 
يكون  وأن  عادلة  انتخابية  ودوائــر  مستقل 
المؤسسات  تكون  وان  ومستقاًل  نزيهاً  القضاء 
األمنية مؤسسات وطنية نابعة من المواطنين«.

أزمة  »البحرين تعيش  أن  إلى  الوفاق  ولفتت 
مفقود  البحرين  في  األمن  وأن  خانقة،  سياسية 
وأن الحريات تتعرض ألبشع صور االنتهاك أمام 

الرأي العام العالمي«.
إلى ذلك، عقدت قوى المعارضة البارحة وقفة 
بعد  الزنج  في  مقرها  في  الوفاق  مع  تضامنية 
قال  كلمته،  وفي  العام،  مؤتمرها  عقد  منع  قرار 
اإلسالمية  الوطني  الوفاق  لجمعية  العام  األمين 
أن  إلى  يحتاج  »الحوار  سلمان  علي  الشيخ 
تؤمن األطراف المختلفة بقدر مشترك فيما بينها 

لتتحاور بشكل جاد«. 
بعض  هناك  أن  من  نعاني  »نحن  وأضاف 
مستوى  فوق  نفسها  تعتبر  وطننا  في  األطراف 
وبالتالي  المواطنة،  مستوى  وفوق  البشرية، 
اليؤمنون بالحوار، حيث تقوم السلطة بمسميات 
 300 الدولي، فيجمع  الضغط  حوار تحت بعض 
دقيقتين، هذا هو معنى  يتكلم  شخص كل منهم 

الحوار الذي تفهمه السلطة«.
ويدعو  الجمعيات،  يدعو  »ثم  سلمان  وتابع 
األصوات الحكومية من جمعيات ال يوجد لها أي 
الماضية  تمثيل شعبي، وقد أظهرت االنتخابات 
البلد من  بينما هناك من في هذا  منها،  حجم كل 
التي  الجمعيات  من  أكثر  شعبية  امتدادات  لهم 

تصر السلطة على إشراكها«.
المنامة،  حــوار  في  »للمشاركين  وأردف 
إقامة  في  تساهم  دولية  لجنة  لتشكيل  أدعوكم 
حوار وطني جاد، الدوائر االنتخابية توزع على 
أساس المواالة والمعارضة، وليس على أساس 
ُتنتج  أن  تهدف  وهي  المتساوية،  المواطنة 

الغالبية أقلية«.
وواصل »ويتولى مجلس الشورى صالحيات 
يتحكم  وهو  النواب،  مجلس  مثل  تشريعية 
الوحيد  المجلس  وهو  التشريعية،  العملية  في 
يتساوى  الذي  المجلسين  نظام  في  العالم  في 
في  ويتساوى  النواب  مجلس  مع  العدد  في 

الصالحيات«.
البحرين  في  »الديمقراطية  سلمان  وأكمل 
الحكومة  شكل  النظام  ويقرر  يفوز  من  يفوز 
رفض  إن  البحرين  ديمقراطية  وفي  وأعضاءها، 
المجلس، وهذه  الحكومة يحل  المجلس برنامج 
ديمقراطية لم تصل لها أي دولة عريقة، وأدعو 
لالستفادة  الخصوص  على  البريطاني  السفير 

من هذه التجربة الفريدة من نوعها«. 

العادلة  مطالبنا  تواجه  ما  »دائماً  وأوضح 
من  األدنــى  المقدار  تحقق  التي  المشروعة 
اإلنسانية بأن للبحرين خصوصية؟ فما هي هذه 
الخصوصية؟ من خصوصية البحرين أن غالبية 
األمنية،  األجهزة  البحرين ال يوظفون في  سكان 
من  كبيرة  نسبة  أن  البحرين  خصوصية  ومن 

موظفي األجهزة األمنية ليسوا بحرينيين«. 
يتقن  ال  من  يعتقلك  البحرين  »في  ــاد  وأف
ويتولى  بحريني،  غير  الحكم  ويصدر  العربية، 
عملية السجن غير بحريني والوحيد البحريني 
تسحب  البحرين  خصوصية  ومن  المعتقل،  هو 
ممن  المعتقلين  البحرين،  أبناء  من  الجنسية 
مناطق  مختلف  من  أحكام  عليهم  صــدرت 

البحرين«. 
أبناء  من  الجنسية  »تسحب  وأضــاف 
يمتد  البلد  هذا  في  أجدادهم  وعمر  البحرين، 
على  الجنسية  توزيع  يتم  ثم  السنوات،  آلالف 

أفراد من خارج البالد«.
هذا  فيه  العالم  في  بلد  يوجد  »هل  وتساءل 
الجد واالبن والحفيد يعتقلون، وُيقتل  الوضع؟ 
والده  ويجرح  يصاب  ثم  بداح،  علي  الشهيد 
يحكم  ثم  ابنه،  يؤبن  حين  القوة  باستخدام 

بالسجن«. 
تفرز  ال  االنتخابات  »هذه  أن  سلمان  وذكر 
الحكومة، وليس لها دور في تعيين القضاة، وال 
صالحيات تشريعية، وقد بادرنا في االنتخابات 

إصالح  من  وبدالً  نية،  حسن  كبادرة  ذلك  قبل 
هذا الوضع زاد الفساد، وزاد الظلم وكفر الناس 
لهذه  الحقيقية  القيمة  هي  فما  التجربة،  بهذه 

االنتخابات؟«. 
القوى  تقاطعها  االنتخابات  »هذه  أن  وبّين 
المعارضة، وقد حقق الشعب هذه المرة مقاطعة 
شاملة، هذه االنتخابات ال تمثل الشعب، بل هي 
هي  الواضحة  بالمقاييس  وهي  السلطة،  تمثل 

انتخابات فاشلة«.
وواصل سلمان »حقي كمواطن أن يتم تنفيذ 
الشعب مصدر  بأن  الدستور  من  األولى  المادة 
ننتخب  أن  حقنا  من  الشعب  ونحن  السلطات، 
السلطات التي تمثلنا، نحن الشعب من حقنا أن 
كانت  تشريعية  تمثلنا.  التي  السلطات  ننتخب 

أو تنفيذية«.
توافق  الغالبية  أن  السلطة  »تدعي  وأكمل 
على طرحها، ونؤكد تعالوا لنحل هذه المشاكل، 
ونخرج البحرين من أزمتها، من خالل استفتاء«.
هذه  لنحل  تعالوا  »نؤكد  سلمان  وقــال 
فيه  يحدد  استفتاء  خــالل  من  المشاكل، 
بالوضع  رضاهم  عن  بغالبيتهم  المواطنون 

القائم أو تطلعهم للتغيير«. 
القوى  مع  تهدف  »الوفاق  أن  على  وشدد 
إلى  المنامة  لوثيقة  ووفقاً  المعارضة  الوطنية 
لتحقيق  تحقيق نظام ديمقراطي حقيقي، تهدف 
السلطات  الشعب  فيه  يتولى  ديمقراطي  نظام 

انتخابات  خالل  من  والتنفيذية  التشريعية 
نزيهة«. 

الشعب  هذا  من  جزء  »الوفاق«  وواصــل 
والطمأنينة  والكرامة  بالعدالة  تطلعاته  تحمل 
وفية  الوفاق  وستبقى  أبنائهم،  مستقبل  على 
يد  في  ويدها  المسيرة  وستكمل  الشعب،  لهذا 
الشعب وكل القوى المتمسكة بالعمل السلمي«. 
بصحة  مؤمنون  »نحن  سلمان  وأوضــح 
قطع  أجل  من  ولكن  المؤتمر،  انعقاد  إجراءات 
هذا  إقامة  قررنا  المحاوالت  كل  أمام  الطريق 
تجارية،  قاعات  تسع  بمخاطبة  وقمنا  المؤتمر، 
البحرين  المعارض ومسرح  مركز  ومن ضمنها 
في  األخوة  ووافق  وغيرها  الخليج،  وطيران 
عقدت  وقد  المكان،  تأجير  على  العروبة  نادي 
الجمعيات قبل هذا اليوم عشرات الفعاليات في 
العروبة سابقاً، وأعلنا عن ذلك »المؤتمر  نادي 
)أمس(  واليوم  الماضية،  األيام  خالل  العام« 

عصراً تم منع النادي من إقامة المؤتمر«. 
وبينكم  معكم  ستبقى  »الوفاق  أن  إلى  ونبه 
الحقاً  ــان  وزم مكان  في  المؤتمر  وسيعقد 
الوقت  في  للحضور  الوفاقيون  أيها  وأدعوكم 

والمكان المحدد«. 
المنعطفات  وكل  المنعطف  هذا  »في  وأضاف 
والوطنية  اإلسالمية  األخوة  أكدنا على  األخرى 
الوطن،  في  اخوتنا  ونحترم  تجاوزها  يجوز  ال 
أننا شعب واحد وإن  نؤكد على وحدتنا وعلى 
اختلفت رؤيتنا، ولدينا مطالب من أجل كل أبناء 
شعب البحرين، ونؤكد على أمن الجميع وعلى 
سلمية الحراك، وصراعنا سياسي ال عسكري«.

الحراك  استمرار  »نؤكد  سلمان  وختم 
ضرورة  ونؤكد  بالديمقراطية،  المطالب 
الملتزمة  القوى  جميع  بين  والتكامل  التعاون 

بالعمل السلمي«.
رضي  وعد  لجمعية  العام  األمين  قال  بينما 
هذه  أن  »أعتقد  الجمعية  كلمة  في  الموسوي 
وأعضائها  الوفاق  جواب  من  جزء  هي  الوقفة 
لكل التحديات التي تواجهها، بعد أن منعوا عنها 

القاعات والصاالت«.
وعد  جمعية  »باسم  الموسوي  وأضــاف 
أحييكم وأنقل لكم تضامن أعضاء وعد، أعضاء 
إبراهيم  وتضامن  تحيات  لكم  وأنقل  وقيادات 
شريف معتقل الرأي، وأؤكد لكم أننا مستمرون 
الحرية  تحقيق  أجل  من  الوطني  النضال  في 

والعدالة والكرامة«.
وأردف »نقف اليوم  والوفاق ووعد تواجهان 
تضييق السلطة، فقبل فترة وقفنا أمام المحكمة 

بتهم مرسلة من وزارة العدل«.
إقامة  من  الوفاق  منع  يعني  »ماذا  وتساءل 
الصاالت  كل  منع  يعني  وماذا  العام؟  مؤتمرها 
والقاعات ؟ وال تجد مكاناً تعقد فيه مؤتمرها ؟ 
ونؤكد  واحد،  مركب  في  جميعاً  أننا  نؤكد  نحن 
أن وعد مفتوحة أبوابها لتعقدوا مؤتمركم العام، 

وسنستقبلكم على الرحب والسعة«.
وشدد الموسوي »منع عقد مؤتمر الوفاق لن 
يعطي  ولن  المتفاقمة،  السياسية  األزمة  يحل 
شرعية لالنتخابات التي خرجت بنسب متدنية 
الكل يعرفها، وما يحصل يزيدنا قناعة أن حرية 
مطالب  هي  والحقوق  والعدالة  والتعبير  الرأي 

البد أن تتحقق«.

سلمان متحدثًا أمام جماهير »الوفاق« أمس

§المنامة - بنا

]  قال مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون اإلسالمية 
واألوقاف بشأن المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية الذي 
العروبة:  نادي  في  )الخميس(  أمس  إقامته مساء  الجمعية  تنوي  كانت 
الفعالية  إقامة  إمكانية  من  التأكد  الجمعية  على  يتوجب  كان  »إنه 
حاثاً  عنها«،  اإلعالن  قبل  ذلك  قانونية  واقع  من  اختارته  الذي  بالموقع 
العام  مؤتمرها  إقامة  على  اإلسالمية  الوطني  الوفاق  جمعية  المكتب 

أوضاعها  تعديل  أجل  من  ممكن  وقت  أسرع  في  سليم  قانوني  بشكل 
وفق القانون.

وأكد المكتب االستعداد الدائم والتام لتقديم كل االستشارات القانونية 
المتعلقة  األمور  وجميع  فعالياتها  بشأن  السياسية  الجمعيات  لكل 
العروبة  نادي  منع  وتم  سبق  أنه  إلى  منوهاً  أنشطتها،  بممارسة 
لمخالفتها  الماضية  الفترة  خالل  مشابهة  سياسية  فعاليات  إقامة  من 

للقوانين.

»العدل«: كان يتوجب على »الوفاق« التأكد 
من قانونية إقامة مؤتمرها بنادي العروبة قبل اإلعالن عنه
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تكريم 18 عضوًا بـ »الوطنية لخدمات المعوقين« لمرور 30 عامًا على المؤسسة

»التربية«: 57 طالبًا وطالبة من ذوي اإلعاقات يستفيدون من خدمة المواصالت
§المنامة - أحمد طريف

متابعة  قسم  رئيسة  أفـــادت   [
الجسدية  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  برامج 
والتعليم  التربية  بــوزارة  والحّسية 
اإلعاقة  ذوي  عدد  أن  العجمي  عرفات 
المواصالت  خدمة  من  حالياً  المستفيدين 

وطالبة. طالباً   57 بلغ 
العجمي  ألقتها  كلمة  خالل  ذلك،  جاء 
في حفل أقيم أمس الخميس )4 ديسمبر/ 
الريجنسي  بفندق   )2014 األول  كانون 
تأسيس  على  عاماً   30 مرور  بمناسبة 

المعوقين. لخدمات  الوطنية  المؤسسة 
من  فــرداً،   18 تكريم  أمس  يوم  وتم 
الذين ساهموا في  األمناء  أعضاء مجلس 
عاماً.  30 طوال  المؤسسة  عمل  استمرار 

المستفيدين  من  أن  العجمي  وأضافت 
طالباً   57 عن  عبارة  بالمواصالت 
من  وطالبة  طالباً   24 بينهم  من  وطالبة 
وطالبة  طالباً  و31  الجسدية،  اإلعاقة 
من  وطالبين  العقلية،  اإلعاقة  ذوي  من 

البصرية. اإلعاقة 
اإلدارة  مجلس  رئيسة  قالت  ذلك  إلى 
المعوقين  لخدمات  الوطنية  بالمؤسسة 
عن  كلمة  في  المؤيد  عبدالرحمن  فريدة 
المنتدى  يتناول  قالت  المنظمة  اللجنة 
أولياء  تؤرق  شائكة  مشكلة  العام  هذا 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  أمــور 
وهي  أال  المراكز  عن  والمسئولين 
من  كثير  يشتكي  حيث  )المواصالت( 
أبنائهم  األهل لعدم قدرتهم على توصيل 
مواعيد  تماشي  عدم  منها  أسباب  لعدة 
وعدم  أعمالهم،  مواعيد  مع  المراكز 
توافر  وعدم  لديهم،  خاص  سائق  وجود 
وجود  تشترط  التي  البديلة  المواصالت 
لصعوبة  نظراً  السيارة  في  مساعدة 

ويتعذر  األطفال،  هؤالء  على  السيطرة 
وجود  بعدم  المراكز  عن  المسئولون 
جميع  لتغطي  الكافية  المالية  اإلمكانية 
الجدل بشأن  الكثير من  المناطق، وهناك 

األطراف. جميع  بين  الموضوع  هذا 
المؤسسة  رئيس  ــال  ق ــك،  ذل ــى  إل
الشيخ  المعوقين  لخدمات  الوطنية 
المؤسسة  إن  خليفة  آل  خليفة  بن  دعيج 
الماضيتين  السنتين  خالل  عملها  رت  طوَّ
بعدما  للتدريب  مركزاً  أنشأت  حيث 
تطوير  في  ملّحة  حاجة  هناك  أن  تبّين 
المجال  هذا  في  العاملين  مستوى  ورفع 
مختلفة  تدريبية  دورات   9 عقد  تم  وقد 
أحدها  شخصاً   490 يقارب  ما  حضرها 
المؤسسة  وأن  الخليجي،  مستوى  على 
المراكز  ــذه  ه ــم  دع على  لحريصة 
خدمة  في  أهدافه  تحقيق  ليستطيع 

والخليجي. البحريني  المجتمع 
لخدمات  الوطنية  المؤسسة  بأن  وأفاد 
الماضية  سنة   30 خالل  لعبت  المعوقين 
منذ  البحريني  المجتمع  في  مهماً  دوراً 
وطنية  كلجنة  تشكيلها  قرار  صدور 
الدولية  السنة  برنامج  بتنفيذ  تعنى 
أقّرته  والذي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
واصلت  ثم   1981 عام  المتحدة  األمم 
العالمي  العقد  بنود  بتنفيذ  عملها  اللجنة 
حيث  1992م  إلى  1983م  من  للمعوقين 
شخصية  ذات  مؤسسة  إلى  تحويلها  تم 

اعتبارية.
لرعاية  العليا  اللجنة  مقرر  وألقى 
التنمية  بــوزارة  اإلعاقة  ذوي  شئون 
كلمة  ســهــوان  ــادق  ص االجتماعية 
لحقوق  الوطنية  االستراتيجية  عن 
األشخاص ذوي اإلعاقة وسهولة وصول 

والخدمات. للمباني  اإلعاقة  ذوي 
التصميم  مفهوم  يركز  سهوان  وقال 

من  خالية  بيئة  إيجاد  على  الشامل 
للجميع  متساٍو  بوصول  تسمح  العوائق 

اإلعاقة. ذوي  األشخاص  فيهم  بمن 
المصطلح  وُيعنى  سهوان  وأضاف 
لتكون  البيئات  المنتجات  بتصميم 
جميع  قبل  من  لالستعمال  صالحة 
دون  ممكنة  ــة  درج بأقصى  الفئات 
تصميم  أو  تكيف  أو  تعديل  إلى  الحاجة 
المتطلبات  ــإدراج  ب ويتميز  خــاص، 
إلجراء  الحاجة  دون  البناء  عملية  في 
أكثر  حلوالً  يوفر  ما  الالحقة  التعديالت 
لتوافقها  باإلضافة  كلفة  وأقل  استدامة 

بها. المحيط  األصلية  التصاميم  مع 
حميد  عــرفــاء  رئيس  ــارك  ش كما 
للمرور  العامة  اإلدارة  من  عبدالمجيد 
تفاصيل  بشرح  ــام  ق والترخيص 
بقوانين  السائقين  تقيد  بخصوص 
عن  للمرور  العامة  بــاإلدارة  الخاصة 
أن  يجب  التي  وااللتزامات  المخالفات 
تواجد  عند  السائقين  قبل   من  بها  يلتزم 

معهم. األطفال 
بكلمة  أمر  ولية  تحدثت  جانبها،  من 
من  ــاء  ج األمــور  أولــيــاء  عــن  نيابة 
لمشكلة  مقترحة  حلول  وضع  خاللها 
الحلول  ضمن  قالت  حيث  المواصالت. 
بالمراكز  األطفال  عدد  حصر  المقترحة 
وتوفير  فيها  يقطنون  التي  والمناطق 
للمناطق  األكبر  للعدد  مواصالت  مبدئياً 
سير  خط  بحسب  بعضها  من  القريبة 
باصات   3 بـ  كتجربة  ولنبدأ  الباص، 
األسر  الطالب وإمكانية  تقدير عدد  ويتم 
بتوصيل  الباص  سائق  مع  التعاون  في 
سير  خط  من  القريبة  للمنطقة  أطفالهم 
على  المسافة  ستكون  حيث  الباص 
وبالتالي  بكثير  أسهل  األمور  أولياء 

والجهد. الوقت  توفير 

§الوسط - حسن المدحوب 

] »كان جسمه معاقًا، ولكنه كان يحمل 
روحًا جميلة، أحبها الجميع«، بهذه الكلمات 
أبَّنه أحد معلميه. إبراهيم المدوب الذي لم 
في  االبتسامة  داون” عن  “متالزمة  توقفه 
 10 بعد  لزمه  القدر  أن  الناس، غير  وجوه 
أيام قضاها في جناح العناية المركزة في 

المستشفى.
اإلعدادية  القديم  البالد  مدرسته،  في 
ذوي  لدمج  تعليميًا  برنامجًا  ضمت  التي 
زمــالؤه  أحبه  الخاصة،  االحتياجات 
ومعلموه، هكذا كانوا يصفونه “كان يحمل 
أنشطتهم  الطالب  يشارك  مرحة،  روحًا 
كان  ويقدرونه،  الجميع  يقدر  وفعالياتهم، 
يحب أن يقف أمام الكاميرا ليحيي الناس”.

أحد معلميه قال عن وفاته: “كانت وفاته 
صدمة للجميع، لحظات صمت تلت إعالن 
تلتها  الصباحي،  الطابور  في  عنها  الخبر 
روحه،  على  الفاتحة  لقراءة  صمت  دقيقة 
وأنهي الطابور على إثرها مباشرة، ومشى 
من مشى في صمت، وبقي البعض مكانه 

يحبس دموعه من دون مبالغة”.
متالزمة  تمنعه  لم  الذي  إبراهيم  رحل 
داون من أن يالزم ابتسامته أمام الجميع، 
بعد مشاكل في المعدة أثرت على التنفس، 
وكان جهاز التنفس يعمل عليه في العناية 
القصوى عشرة أيام، إلى أن غادر الدنيا، 
وظلت ابتسامته تبكي زمالءه في مدرسته 

إبراهيم المدوبومعلميه وكل من ابتسم أمامهم.

إبراهيم... الزمته »داون« والزم االبتسامة حتى غادر الدنيا

محافظ الجنوبية يستعرض مع وفد فرنسي 
تطوير العالقات الثنائية

»الجمري الخيرية« تستأنف غدًا ملتقى 
»مسار التميز« بنادي سترة

128 موظفًا بـ »األشغال« يجرون فحوصات 
مختبرية ضمن حملة »احم قلبك«

§المنامة - بنا 

راشد  بن  عبداهلل  الشيخ  الجنوبية  محافظ  استعرض   [
آل خليفة، مع عمدة مدينة شلتيغهام الفرنسية جان ماري 
حكوميين،  أعضاء  من  المكون  المرافق  والوفد  كوتنير 
الطيبة  العالقات  الفرنسي،  المجتمع  في  بارزين  وأعضاء 
وسبل  الفرنسية  والجمهورية  البحرين  مملكة  بين  القائمة 
تنميتها وتطويرها من أجل اإلسهام في دعم آفاق التعاون 

الصديقين. البلدين  وصالح  خير  فيه  لما  المشترك 
جاء ذلك، لدى استقبال محافظ الجنوبية الوفد الفرنسي  
لمملكة  الوفد  بها  يقوم  التي  الرسمية  الزيارة  ضمن 

البحرين.
عرض  خالل  من  المحافظة  في  االدارات  مديرو  وتطرق 
مرئي ومعرض مصغر الى دور ومهام المحافظة الجنوبية 

إلى  المجتمع،  لخدمة  ومشاريع  برامج  من  به  تقوم  وما 
المتبعة  والتطلعات  االستراتيجيات  أهم  تناول  جانب 
االستثماري  المناخ  ظل  في  والبرامج  الخطط  لتنفيذ 

البحرين. مملكة  تشهده  الذي  والتنموي 
سعادته  عن  شلتيغهام  مدينة  عمدة  عبر  جانبه  من 
سياق  في  تندرج  معلومات  من  حوته  وما  الزيارة،  بهذه 
لتجارب  قرب  عن  االطالع  الى  الرامية  الزيارة  أهداف 
مملكة البحرين في مختلف المجاالت التي تصب في تقديم 
االقتصادي  بالمستوى  واالرتقاء  للمجتمع  الخدمات  أفضل 
بالمبادرة  اعجابه  التحديد  وجه  على  مبدياً  والتجاري، 
التي تقوم عليها المحافظة في دعم وتمكين األسر واألفراد 
من خالل مشروع سوق البسطة، ومدى امكانية االستفادة 

شلتيغهام. مدينه  في  تطبيقه  دراسة  من 

§الوسط - محرر الشئون المحلية

] تستأنف جمعية الشيخ 
الجمري الخيرية، غداً السبت 
األول  كانون  ديسمبر/   6(
لملتقى  تنظيمها   ،)2014
اإلرشادي،  التميز”  “مسار 
الساعة  عند  يعقد  والــذي 
نــادي  فــي  صباحاً   8:30

سترة الرياضي والثقافي.
ــرت  ذك بيانها،  وفــي 
الملتقى  أن  الجمعية 
طلبة  تعريف  يستهدف 
العامة  الثانوية  وطالبات 
الحياة  قبل  ما  بمتطلبات 
اختيار  وأهمية  الجامعية 
المناسب،  األكاديمي  المسار 
المحلل  فيه كل من  ويشارك 
الصايغ،  جعفر  االقتصادي 
األكاديمي  والمحاضر 
والمدربة  العسبول،  فاضل 

المعتمدة منى حبيل. 
بدوره، قال رئيس جمعية 
الخيرية  الجمري  الشيخ 
“إن  سيدعلي:  سيدمجيد 
تنظيم الملتقى يأتي انطالقاً 
التي  واألهداف  الرؤية  من 
الجمعية،  أجلها  تأسست من 

السعي  فــي  والمتمثلة 
مستدامة  تنمية  لتحقيق 
لإلنسان من خالل خلق جيل 
متعلم وواٍع، والحرص على 
التوعوية  البرامج  تنظيم 
وطالباتنا  لطلبتنا  الداعمة 

األعزاء. 
رئيس  نوهت  جانبها،  من 
األكاديمية  الرعاية  لجنة 
بأهمية  السهالوي  فاطمة 
عقد الملتقى، نظراً لما تشكله 
من  الثانوية  بعد  ما  مرحلة 
المراحل  رسم  في  أهمية 
الطلبة  حياة  في  المقبلة 
تخرجهم  بعد  والطالبات 
الثانوية،  المرحلة  مــن 
الجامعية،  للحياة  وانتقالهم 
من  الكثير  أن  إلى  مشيرة 
الثانوية  خريجي وخريجات 
بعض  في  يفتقدون  العامة 
بأهمية  الوعي  األحــيــان 
الجامعية  الدراسة  مواصلة 
مسار  تحديد  على  والقدرة 
بما  الجامعي،  تخصصهم 
جهة  من  وقدراتهم  يتناسب 
سوق  متطلبات  يالئم  وبما 

العمل من جهة أخرى. 

ملتقى  أن  إلى  وأشــارت 
“مسار التميز”، يعد الخامس 
البرامج  من  سلسلة  ضمن 
التي تصب في خدمة المجال 
واألكــاديــمــي،  التعليمي 
وطالبات  لطلبة  والموجهة 
مفيدة  العامة،  الثانوية 
إلى  “يسعى  الملتقى  بأن 
بآلية  الطلبة  تعريف 
المدرسة  حياة  من  االنتقال 
للحياة الجامعية، كما يطرح 
أن  يمكن  التي  السياقات 
الطلبة  اختيارات  على  تؤثر 
وقراراتهم كالنظام التعليمي 
والــبــيــئــة االقــتــصــاديــة 
إلى  االجتماعية،  واألنظمة 

لتعريف  السعي  جانب 
التوظيف مع  الطلبة بفرص 
توضيح العالقة بين التعليم 

العالي وسوق العمل”.
الشيخ  جمعية  وتولي 
مشاريع  الخيرية  الجمري 
اهتماماً  الجامعية  الدراسة 
لجنة  عبر  ــك  وذل خاصاً، 

الرعاية األكاديمية. 
جمعية  أن  ــى  إل يشار 
الخيرية  الجمري  الشيخ 
 ،2008 العام  في  تأسست 
الخدمات  بتقديم  وتعنى 
واألنشطة الخيرية بما يمكن 
الخيري  بالعمل  االرتقاء  له 
التنمية  مفهوم  وتحقيق 
المجتمع  لفئات  المستدامة 
اهتمامات  وتتضمن  كافة. 
نشاطها  ومجاالت  الجمعية 
األنشطة  وتنظيم  إقامة 
األكاديمية  ــج  ــرام ــب وال
واالجتماعية،  والثقافية 
الخاص  االهتمام  جانب  إلى 
والبحوث  الدراسات  بمجال 
وتشجيعها لهذا الجانب عبر 
متخصصاً  مركزاً  تأسيسها 

يعنى بهذا الجانب.

سيدمجيد سيدعلي

§الوسط - محرر الشئون المحلية

األشغال  وزارة  استضافت   [
المؤسسية  الثقافة  بلجنة  ممثلة 
في  قلبك(  )احــم  الوطنية  الحملة 
لجنة  تنظمها  التي  الثانية،  نسختها 
المعدية  غير  المزمنة  ــراض  األم
عن  المبكر  للكشف  الصحة  بوزارة 
هذه األمراض في جميع أماكن العمل، 
القوى  صحة  بأهمية  منها  إيماناً 

لديها. العاملة 
للخدمات  المساعد  الوكيل  وقال 
الثقافة  لجنة  رئيس   - الفنية 
أحمد  األشغال  بوزارة  المؤسسية 
الخياط: “إن تنظيم مثل هذه الفعالية 
يندرج ضمن الشراكة بين الوزارتين 
)الصحة واألشغال(”، منوهاً بالجهود 
وزارة  على  القائمون  يبذلها  التي 
وطاقم  وأطباء  مسئولين  من  الصحة 
المرتبطة  كافة  المجاالت  في  طبي 
األمل  عن  معرباً  المواطنين،  بصحة 
بما يضمن  التنسيق  يتواصل  أن  في 
لما  واستمراريته  المشترك  التعاون 
أن  الخياط  وذكر  العام.  الصالح  فيه 
األشغال  وزارة  مشاركة  من  الهدف 
الجانب  تعزيز  هو  الحملة  هذه  في 
العامة،  الصحة  ومراقبة  الوقائي، 
ــراض  األم عــن  المبكر  والكشف 
المزمنة غير المعدية قبل استفحالها، 
الخطورة  لها ولعوامل  التصدي  ليتم 
زيادة  إلى  إضافة  بها،  المرتبطة 
للوقاية  الموظفين  لدى  التوعية 

واتباع  القلب،  أمراض  مسببات  من 
العمل،  أماكن  في  الصحية  األنماط 
وذلك من أجل رفع إنتاجيتهم وتقليل 
على  إيجابياً  ينعكس  ما  الغياب، 
تقليص تكاليف العالج لهذه األمراض 

بالنسبة إلى العاملين ورب العمل.
للخدمات  المساعد  الوكيل  واختتم 
الثقافة  لجنة  رئيس   - الفنية 
إن  بالقول  تصريحه  المؤسسية 
وزارة  موظفي  من  المشاركين  عدد 
 128 نحو  بلغ  الحملة  في  األشغال 
موظفاً من مختلف اإلدارات استفادوا 
مختبرية  فــحــوصــات  ــدة  ع مــن 
والدهون،  السكر  )نسبة  لقياس 
والدهون  بنوعيه  الكوليسترول 

ــدم،  ال ضغط  وقياس  الثالثية( 
الوزن والطول ومؤشر كتلة  وقياس 
الكربون  اكسيد  أول  ونسبة  الجسم، 
جلسة  بعمل  والقيام  للمدخنين، 
أو  الطبيب  مع  وتثقيفية  استشارية 
وجميعها  صحة،  تعزيز  أخصائي 
خدمات مجانية تم تقديمها للموظفين 
وبمستويات  أعمالهم  مواقع  في 
الذي  الكبير  باالقبال  مشيداً  عالية، 
بعد  الموظفين  وعي  على  دليل  هو 
المؤسسية  الثقافة  جوانب  انتشار 
الطبية  الحمالت  بفضل  لديهم 
سنوات،  منذ  والمتواصلة  المتكررة 
أمور  على  تركز  التي  العمل  وورش 

المهنية. السالمة 

عمدت الحملة لفحص نسبة السكر والدهون في الدم للموظفين
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في اليوم الدولي للمتطوعين... شباب بحرينيون يروون 
حكايات ارتباطهم بـ »التطوع«

§المنامة - أحمد طريف

األول(  كانون  ديسمبر/   5( اليوم  العالم  يحتفل   [
العامة  الجمعية  من  بتكليف  للمتطوعين،  الدولي  باليوم 
فريدة  فرصة  اليوم بوصفه  هذا  إلى  وُينظر  المتحدة،  لألمم 
ومشاركة  بجهودهم  لالحتفال  والمنظمات  للمتطوعين 
والمنظمات  منظماتهم  أوساط  في  أعمالهم  وتعزيز  قيمة 
والسلطات  المتحدة  األمم  منظمة  ووكاالت  الحكومية  غير 

الحكومية والقطاع الخاص.
العمل  في  بدايتها  إن  شاكر  أمينة  الشابة  قالت  ذلك،  إلى 
التطوعي كان من خالل تقدمها بترشيح نفسها في انتخابات 
جامعة البحرين ولكن لم تفز، وتابعت بعدها ذهبت للتطوع 
في الجمعيات األهلية وهي أالن إحدى المتطوعات في جمعية 

حوار.
وبخصوص الخدمات التي تقدمها الجمعية قالت شاكر إن 
للمجتمع  المقدمة  الخدمات  من  العديد  في  تساهم  الجمعية 
منها المشاركة في عملية مراقبة االنتخابات النيابية والبلدية 
الحفاظ على  ثقافة  إلى نشر  الجمعية  المنصرمة، كما سعت 
الورق  من  بدالً  التكنولوجيا  استخدام  خالل  من  البيئة 

للمساهمة في الحفاظ على البيئة.
جائزة  على  حصلت  قد  حوار  جمعية  أن  شاكر  وأضافت 
داعمة  بحرينية  أهلية  جمعية  ألفضل  الوزراء  رئيس  سمو 

للعمل البلدي
من ورشات  العديد  تقدم  الجمعية  أن  إلى  وأشارت شاكر 
التصوير، كما تم عمل محاضرة  عمل تختص في أساسيات 
كيفية  وتعريفهم  العمل  على  المقبلين  الخريجين  للشباب 
عمل السيرة الذاتية وتعريفهم على احتياجات سوق العمل، 
يواجهها  التي  بالمعوقات  تختص  ورشات  هناك  كانت  كما 

الشباب.
مؤسسة  مع  بالتعاون  حوار،  قدمت جمعية  وقالت شاكر: 

والقدرات  المواهب  لتنمية  تدريبي  برنامج  »بوستدوف« 
بعنوان »أسرار«. وقالت أن أولى فعاليات البرنامج تناولت 

موضوع »أسرار الشخصيات التسع«.
وقالت شاكر إن البرنامج تضمن مجموعة من ورش العمل 
والدورات التدريبية بعناوين متنوعة تصب في مجملها على 
تنمية المواهب الواعدة في مجاالت متعددة وتعزيز القدرات 

الشخصية.
ومؤسسة  ــوار«  »ح جمعية  أن  إلى  شاكر  ــارت  وأش
البرنامج  على  »أسرار«  اسم  إطالق  قررتا  »بوستدوف« 
التدريبي وذلك ألن مواضيع الورش تقدِّم للمشاركين مفاتيح 

أسرار عديدة فيما يجري تناوله بكل ورشة.

كما أوضحت كانت الفعالية الثانية عبارة عن  ورشة عمل 
للتعرف على أسرار وسائل التواصل االجتماعي.

قلت  وأهمها  المعوقات  بعض  هناك  أن  إلى  شاكر  ولفتت 
المساهمين في رعاية المشاريع التي تريد عملها الجمعية.

بالشباب  معنية  أهلية  جمعية  »حــوار«  أن  إلى  يشار 
في  وأشهرت  الحوار.  ثقافة  وتعزيز  الديمقراطية  والتوعية 

يناير/ كانون الثاني 2009.
على  منصور  علي  السابق  البلدي  النائب  قال  جهته،  من 
قائاًل  للمجتمع، وعبر  لتقديم خدماتهم  التطوع  األفراد  جميع 
عمر  في  كان  منذ  التطوعي  بالعمل  نفسه  على  تعهد  أنه 

التاسع عشر وحتى أالن.
كما  النفس،  من  ينمي  التطوعي  العمل  أن  منصور  وأشار 
يزيد من العالقات االجتماعية، ومن يعمل في العمل التطوعي 
أرض  على  يحققها  التي   اإلنجازات  خالل  من  بالفخر  يشعر 

الواقع بمساعدة اآلخرين.
وأضاف منصور أنه شارك في العديد من األعمال التطوعية 
و منها إنشاء الصندوق الخيري للمالكية حيث كانت البداية 
من الصفر، أما أآلن وهلل الحمد يملك صندوق المالكية الخيري 

العديد من العقارات وأصبح تمويله ذاتياً.
جوالة  طريق  عن  فكرة  هناك  كانت  منصور  وضح  كما 
جمع  من  تمكنا  قد  و  الموت  بعد  باألعضاء  للتبرع  المالكية 
أكثر من ألف متطوع ولكن لم يكن هناك دعم دائم من الجهات 

المعنية مما سبب شلل الفكرة.
انتقادات  تقبل  المتطوعين  إلى  رسالة  منصور  ووجه 
بسبب  التطوعي   العمل  عن  تتخلى  وال  لبنائه،  المجتمع 
المضايقات أو السب أو االتهامات، وأن العمل التطوعي شرف 

عظيم سوف تجزا عليه من رب العالمين.
التطوعي  العمل  بدأت  أنها  الشيخ  فاطمة  قالت  حين  في 
منذ الصغر وبالتحديد في فريق أصدقاء المكتبة في مدرسة 

المرحلة  إلى  االنتقال  بعد  إنها  كما  للبنات،  االبتدائية  سبأ 
التطوعي  العمل  وتابعت  القيروان  مدرسة  في  األعدادية 
بنات  قسم  في  كما شاركت  المكتبة  أصدقاء  من خالل  أيضاً 
في  الثانوية   المرحلة  في  التطوعي  العمل  عن  أما  الديكور، 
فقد  النور  مدرسة  إلى  انتقلت  ثم  ومن  المدينة  مدرسة 
و  اإلنجليزي  والنادي  المكتبة  أصدقاء  في  أيضاً  شاركت 
إلى  االنتقال  وبعد  الصغيرة،  القصة  تنظيم  في  شاركت  قد 
المرحلة الجامعية شاركت في جمعية كلية إدارة األعمال في 
جامعة البحرين ونادي التصوير كما شاركت في نادي اللغة 
وقد  األهلية  الجامعة  في  للدراسة  انتقلت  بعدها  اإلنجليزي، 
تفز  لم  ولكن  الطلبة  انتخابات  في  نفسها  بترشيح  تقدمت 
على  وأصرت  الخسارة  من  تيأس  لم  ولكن  االنتخابات،  في 
التطوعي  العمل  تفضل  أنها  كما  التطوعي،  العمل  مواصلت 

الثقافي.
وأضافت الشيخ أنها قد شاركت في العديد من الجمعيات 
وأفتخر«،  »بحريني  منها  والفعاليات  الملتقيات  من  والكثير 
»ابدء مشروعك«، »الملتقى األول لمناقشة تفعيل استيراتيجية 
االقتصادية  البحرين  ورؤية  »الشباب  للشباب«،  الوطنية 
الشباب  »مؤتمر  الثاني«،  اإلعالم  شباب  »منتدى   ،»2030

الخليج للحوار و التفاهم«.
شخصية  يكون  التطوعي  العمل  أن  إلى  الشيخ  وأشارت 
الجمعيع  األبواب، كما تتمنى من  الكثير من  له  الفرد ويفتح 

المشاركة في العمل التطوعي.
اليوم  اعتمدت  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وكانت 
ومنذ   .1985 ديسمبر  األول/  كانون   17 في  للتطوع  العالمي 
المتحدة  األمم  ومنظومة  الحكومات  انضمت  الحين،  ذلك 
العالم  حول  المتطوعين  إلى  المدني  المجتمع  ومنظمات 
لالحتفال في ذلك اليوم في الخامس من كانون األول/ ديسمبر 

من كل عام.

زهرة الفردان لـ »}«:

 أكثر من 45 عامًا في تدريس القرآن الكريم
§جدحفص - محمد الجدحفصي 

] تعد الحاجة زهرة أحمد فردان 
الالتي  البحرينيات  أقدم  من  واحدة 
وتحفيظ   بتدريس  يقمن  مازلن 
بدأت  حيث  لألطفال،  الكريم  القرآن 
وصغار  لألطفال  القرآن  تحفيظ 
الزواج  قبل  مبكرة  سن  في  السن 
الحاج  المرحوم  والدها  بيت  في 
جدحفص،  بمنطقة  الفردان  أحمد 
والدها  بيت  من  انتقلت  ذلك  بعد 
تعليم  في  واستمرت  الزواج،  بعد 
وتتلمذ  الكريم،  القرآن  وتحفيظ 
أهالي  من  الكثيرون  يديها  على 

المنطقة.
سيد  )أم  الفردان  زهرة  الحاجة 
»الوسط«  لصحيفة  روت  سعيد( 
عاماً   45 من  أكثر  تجربة  تفاصيل 
في تدريس وتحفيظ القرآن الكريم:

يتحقق حلٌم  القرآن  تدريس 
الفردان  أحمد  زهرة  ترعرعت 
تعليم  اهتمامها  جل  أســرة  في 
ومع  جدحفص.  منطقة  في  القرآن 
الشيء  ذلك  أصبح  الوقت  مرور 
وأصبح  زهرة  من  يتجزأ  ال  جزءاً 
وتحفيظ  تدريس  حياتها  حلم 
في  السن  وصغار  لألطفال  القرآن 
التوجه  هذا  جاء  حيث  المنطقة، 
بالمرحوم  الوثيق  الرتباطها  لديها 

طفل. آل  عبدالحسن  الشيخ 
»بدأت  الفردان:  تقول  ذلك  وفي 
سن  في  لألطفال  القرآن  تحفيظ 
في  كنت  حيث  الزواج،  قبل  مبكرة 
أحمد  الحاج  المرحوم  والدي  بيت 
إلى  انتقلت  الزواج  وبعد  فردان، 
بجدحفص  وهو  الجديد(  )الفريق 
من  الكثير  هناك  يكن  ولم  أيضاً، 
من  بدأت  سنوات  وبعد  المنازل، 

الكريم«. القرآن  تحفيظ  جديد 
الفردان  يدي  على  تتلمذ  وقد 
منطقة  أهــالــي  مــن  الكثيرون 
وهي  المجاورة،  والقرى  جدحفص 
القرآن  تحفيظ  في  مستمرة  التزال 
 45 من  أكثر  مــرور  مع  لألطفال 
عاماً، حيث تقول: إن »تعليم القرآن 
كان  السن  وصغار  لألطفال  الكريم 
بمشيئة  لي  وتحقق  الحلم  بمثابة 
خدمة  وهــي  منه،  وتوفيق  اهلل 
القوة  يلهمني  أن  اهلل  أسأل  عظيمة 

فيها«. ألستمر 
و3  األبناء  من   5 الفردان  ورزقت 
القرآن  تعلم  وبعضهم  البنات  من 
تقول:  ذلك  وفي  يديها،  على  الكريم 

وتحفيظ  بتدريس  أقــوم  »كنت 
جنباً  الكريم  القرآن  وبناتي  أبنائي 

إلى جنب مع اآلخرين«.

القرآن  تعليم  في  الفردان  خطة 
بتعليم  تبدأ  الفردان  زهرة  كانت 
هوز(  )أبجد  السن  وصغار  األطفال 
يتقن  حتى  البغدادية،  القاعدة 
األحــرف  نطق  منهم  الكثيرون 
أن  قبل  صحيح،  بشكل  والكلمات 
بتعلم  تدريجّياً  باالنتقال  يقوموا 
الفردان:  وتقول  الكريم،  القرآن 
أن  أضمن  كنت  الطريقة  »بهذه 
ــرف  األح نطق  األطــفــال  يتعلم 
أن  قبل  سليم،  بشكل  والكلمات 

القرآن«. بتعليمهم  أقوم 
طريقة  اتخذت  الفردان،  أن  كما 
وتمكنت  القرآن،  وتحفيظ  لتدريس 
نوعاً  تضفي  أن  تطبيقها  خالل  من 
لألطفال،  واالعتزاز  االستقاللية  من 
بقولها:   ، ذلك  الفردان  وتوضح 
تدريجّياً،  األطفال  بتعليم  »أقوم 
األولى  األجزاء  قاموا بحفظ  والذين 
الفرصة  أمنحهم  الكريم  القرآن  من 

وهذه  المستجدين،  األطفال  لتعليم 
يقومون  الكثيرين  جعلت  الطريقة 
هذه  لنيل  بينهم  فيما  بالتنافس 
المكانة، وهذا أمر إيجابي ومن أهم 
األطفال  تعلق  ازدياد  هو  فوائده 

الكريم«. والقرآن  بالقراءة 

القرآن  ختم  عند  الحلويات  توزيع 
عليه  المتعارف  من  سابقاً  وكان 
أن يأتي األطفال في كل يوم أربعاء 
»المعلمة«  لـ  يدفع  رمزي  بمبلغ 
وتقول  )أربعانية(،  قديماً  ويسمى 
في ذلك الفردان: »يقوم الطفل بدفع 
يوم  القرآن  لمعلمة  رمزي  مبلغ 
وهناك  أسبوع،  كل  من  األربعاء 
تصادف  التي  المواقف  من  الكثير 
الرمزي،  المبلغ  هذا  مع  األطفال 
هذا  بإضاعة  يقوم  من  فهناك 
بصرفه  يقوم  من  وهناك  المبلغ، 
لهذه  تبقى   لكن  المأكوالت،  لشراء 
وخصوصاً  جميلة،  ذكرى  المواقف 

بتعليمهم«. قمت  أالقي من  أن  بعد 
مسئولية  األطــفــال  ويتحمل 
باقي  على  الحلويات  تــوزيــع 

األطفال نظير حفظهم القرآن الكريم 
»الختمة«،  سابقاً  وتسمى  بالكامل، 
وتعتبر  »نعم  الــفــردان:  وتقول 
اللحظات  أجمل  من  المواقف  هذه 
عندما  األطــفــال  ــى  إل بالنسبة 
بالكامل،  القرآن  بحفظ  يقومون 
الفرحة  أجد  عندما  لي  وبالنسبة 

أهاليهم«. وعيون  عيونهم  في 
 45 من  أكثر  مرور  رغم  وعلى 
في  مستمرة  الفردان  مازالت  عاماً 
الكريم  القرآن  وتحفيظ  تدريس 
حتى  جدحفص،  بمنطقة  منزلها  في 
الفردان  وتختم  الراهن،  الوقت 
حديثها قائلة: »نعم مازلت مواصلة 
لصغار  الكريم  القرآن  تعليم 
حّقاً  يؤلمني  وما  واألطفال،  السن 
أولياء  من  الكثيرين  عزوف  هو 
مقارنة  أبنائهم  تعليم  عن  األمور 
في  أنه  إلى  باإلضافة  بالسابق، 
أو  الطفل  يخرج  يكن  لم  السابق 
الكريم  القرآن  حفظ  بعد  إال  الطفلة 
التي  ــام  األي هذه  بعكس  كاماًل، 
نتيجة  األطفال  أغلب  فيها  ينقطع 

بالمدارس«. التزامهم 

الفردان تدّرس القرآن الكريم لمجموعة من األطفال 

اختتام مسابقة أداء الطف 
بمشاركة 65 شاعرًا وشاعرة

§الوسط - محرر الشئون المحلية

أدب  مسابقة  على  القائمون  كرم   [
في حفل ختامي  الفائزين  الشعراء  الطف 
 27( الماضي  الخميس  مساء  أقيم 
برعاية   ،)2014 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
حضره  الغريفي،  عبداهلل  السيد  من 
والمهتمين  والنقاد  الشعراء  من  مجموعة 
والسعودية،  البحرين  من  األدباء،  من 

الفت. بحضور  الحفل  وتميز 
على  الفائزون  المسابقة  ومنحت 
المراكز األولى في باب )الشعر الفصيح( 
شعر  ديوان  طباعة  في  تمثلت  جوائز 
الفائزون  ومنح  نقدي،  لمبلغ  باإلضافة 
نقدية،  مبالغ  األولى  الخمسة  بالمراكز 
من  الشيخ  مكي  علي  الشاعر  حاز  إذ 
عن  األول  المركز  على  السعودية 
حصل  فيما  رائحة«،  »للغيِب  قصيدته 
البحرين  من  الغريفي  علوي  الشاعر 
»راهُب  قصيدته  عن  الثاني  المركز  على 
نصيب  من  الثالث  المركز  وجاء  النهر«، 
الشاعرة أمل عبداهلل الفرج من السعودية 
الّسماء«،  الختصاِر  »وجٌه  قصيدتها  عن 
نصيب  من  فكان  الرابع  المركز  أما 
الماجد  حمزة  السيد  أحمد  السيد  الشاعر 
»الُحَسْيْن  قصيدتِه  عن  السعودية  من 
الخامس  المركز  وفي  الَجَسْد«،  َوَراَء  َما 
حسين  الشاعر  فاز  الفصيح  الشعر  من 
عن  السعودية  من  عمار  آل  عبداهلل  علي 

الوجودِ«. بذهِن  »عصٌف  قصيدته 
جوائز  المسابقة  رصـــدت  كما 
باب  في  األوائــل  الثالثة  للمتسابقين 
مبالغ  لهم  وخصصت  الشعبي(  )الشعر 
لخارج  رحلة  إلــى  باإلضافة  مالية 
لصاحب  أسبوعين  لمدة  البحرين 
األول  بالمركز  فاز  وقد  األول،  المركز 

البحرين  من  العالي  حسن  سيد  الشاعر 
فاز  كما  الخلود«،  »سيماء  قصيدته  عن 
حسن  علي  الشاعر  الثاني  بالمركز 
المؤلف من البحرين عن قصيدته »قراءة 
من  الثالث  المركز  وكان  اليقين«،  ابدمعة 
حسين  علي  السعودي  الشاعر  نصيب 

العطاء«. »مصرع  قصيدة  عن  البحراني 
فإن  للمسابقة،  المنظمة  للجنة  ووفقاً 
المسابقة  في  المشاركين  الشعراء  عدد 
عدد  بلغ  فيما  وشاعرة،  شاعراً   65 بلغ 
شعراً   44 كالتالي  قصيدة،   70 القصائد 
وذكرت  شعبياً،  شعراً   26 فصيحاً، 
جنسيات  من  المشاركين  أن  اللجنة 
بحرينياً،   21 سعودياً،   26 وهم:  مختلفة، 
عراقيين،   3 سعوديات،   4 بحرينيات،   9

نيين. لبنا
على  الطف  أدب  مسابقة  دأبت  كما 
والذين  الشعراء  من  ــرواد  ال تكريم 
الحسيني،  النشاط  إثراء  في  ساهموا 
المنظمة  اللجنة  مت  كرَّ  2014 العام  وفي 
في  الحسيني  العمل  في  الرّواد  من  ثالثة 
األسود،  علي  عباس  الحاج  وهم  القرية، 
سلمان  والحاج  خضير  إبراهيم  الحاج 
هالل، باإلضافة إلى قارئ القرآن المقرئ 
بعض  عن  فضاًل  عمار،  مهدي  حسن 
لرعاية  نبأ  مركز  ومنهم  المساهمين، 

جواد. ومجموعة  اإلبداع، 
للمسابقة  الفنية  اللجنة  وقدمت 
بصيغة  الفائزة  للقصائد  صوتية  باقة 

.)SOUND CLOUD(
أنهم  المسابقة  على  القائمون  وذكر 
أخرى  مجاالت  وإضافة  دراسة  طور  في 
الحسيني،  األدب  مجال  في  للمسابقة 
للمهتمين  والمواهب  اإلبداعات  يبرز  بما 

األدب. النوع من  بهذا 

الغريفي يتوسط الفائزين في المسابقة
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تعيين منى الهاشمي قائمًا بأعمال الرئيس 
التنفيذي لـ »بتلكو البحرين«

§الوسط - المحرر االقتصادي
بتلكو  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن   [
أمس  خليفة  آل  عبداهلل  بن  حمد  الشيخ 
تم  أنه   )2014 ديسمبر/   4( الخميس 
القائم  منصب  في  الهاشمي  منى  تعيين 
بتلكو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بأعمال 
المنصب  الهاشمي  وستتسلم  البحرين، 
البحرين  بتلكو  شركة  لعمليات  القيادي 
من الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو أالن 
بتلكو  من  كل  إدارة  تولى  الذي  ويالن، 
مدى  على  بتلكو  ومجموعة  البحرين 

األشهر األخيرة.
تترأس  الهاشمي  منى  أن  إلى  يشار 
بتلكو  بشركة  المستهلكين  خدمات  وحدة 
بالشركة  التحقت  حيث   ،2008 العام  منذ 
ذلك  منذ  بجد  وعملت   1994 العام  في 
الحين على التدرج في المناصب القيادية.

مسيرتها  ــدأت  ب الهاشمي  وكانت   
في  الماجستير  شهادة  حاملة  المهنية، 
الهندسة  في  والبكالوريوس  االتصاالت 
الهندسة.  قسم  في  بالعمل  اإللكترونية، 
وقد راكمت خبرة قيمة نتيجة تنقلها للعمل 
شملت،  التي  العمل  وحدات  من  العديد  في 
تسويق  الزبائن،  خدمات  المستهلكين، 
وتسويق  المنتجات  تطوير  المنتجات، 
خدمات الزبائن. وأسهمت معرفتها المعمقة، 
واإلجـــراءات  العمل  ــدات  وح بمختلف 
عبر  عليها  حصلت  التي  بها،  المعمول 

في  بما  تقلدتها،  التي  المتنوعة  المناصب 
سبع  مدى  على  راكمتها  التي  الخبرة  ذلك 
عام  مدير  منصب  في  األخيرة  السنوات 
إلى  باإلضافة  المستهلكين،  خدمات  وحدة 
في  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  توليها 
شركة أمنية لالتصاالت، كل ذلك ساهم في 
المهمة  لهذه  الالزمة  بالمهارات  تزويدها 
بتلكو  شركة  عمليات  لقيادة  الصعبة 

البحرين.
اإلدارة  مجلس  أعضاء  هنأ  وقد  هذا، 
مع  الناجحة  المهنية  بمسيرتها  الهاشمي 

منصب  في  تعيينها  أثمرت  التي  بتلكو 
وتمنوا  التنفيذي،  الرئيس  بأعمال  القائم 
لها كل التوفيق وهي تبدأ مهمتها في إدارة 

البحرين. عمليات بتلكو 
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة بتلكو 
إنه  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  حمد  الشيخ 
باإلضافة إلى دعم مجلس اإلدارة، فإن منى 
من  الدعم  كامل  على  ستحصل  الهاشمي 
البحرين  بتلكو  بشركة  التنفيذي  الفريق 
التي  األهداف  أهم  تحقيق  في  لمساعدتها 

البحرين. تتضمنها استراتجية بتلكو 

في  بالهاشمي  ويالن  رحب  جهته،  من 
بالمجموعة،  التنفيذيين  الرؤساء  فريق 
وهم  معها،  العمل  إلى  يتطلع  إنه  وقال 
في  للعمل  اليومية  التحديات  يواجهون 

بيئة تنافسية مثل البحرين.
تقديره  عن  اإلدارة  مجلس  أعرب  كما 
لشركة  المزدوج  المنصب  لتوليه  لويالن 
خالل  بتلكو  ومجموعة  البحرين  بتلكو 
في  التوفيق  له  وتمنوا  األخيرة،  األشهر 
أهداف  تحقيق  على  سيتركز  الذي  عمله 

المجموعة. واستراتيجية 

الشيخ حمد بن عبداهلل آل خليفةمنى الهاشميالرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو، أالن ويالن

إدراج شركة »زين« في بورصة البحرين
§الوسط - المحرر االقتصادي

 )2014 األول  كانون  ديسمبر/   4( الخميس  أمس  تم   [
التوقيع على اتفاقية يتم بموجبها ادراج شركة »زين البحرين« 

في بورصة البحرين.
مجلس  رئيس  البورصة  عن  االتفاقية  بتوقيع  قام  وقد 
البحرين«  »زين  شركة  وعن  حمود  عبداهلل  يوسف  اإلدارة 
رئيس مجلس اإلدارة الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، بحضور 
عدد من أعضاء مجلس ادارة البورصة والمسئولين في كل من 

بورصة البحرين و«زين البحرين«.
وقد أعرب يوسف حمود عن سروره إلدراج أسهم شركة 
إلى أنها تعتبر احدى  »زين البحرين« في البورصة، مشيراً 
ساهمت  وقد  البحرين،  في  الرئيسية  االتصاالت  شركات 
أن  مؤكداً  المملكة،  في  االتصاالت  قطاع  تنافسية  زيادة  في 
البورصة تعمل بالتعاون مع مختلف األجهزة المعنية بالقرار 
االقتصادي في البحرين على تعزيز البنية االستثمارية بما 
الوطني، ويحقق ازدهاره برعاية  يساهم في دعم االقتصاد 

وتوجيه من القيادة.
خدماتها  جميع  بتطوير  ملتزمة  البورصة  أن  وأضاف 
لزبائنها من مصدري األوراق المالية والمستثمرين ما يجعلنا 
في البورصة قادرين على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وبما 
تنافسيتها على جذب  البورصة وزيادة  قدرة وكفاءة  يعزز 
االستثمارات المحلية واألجنبية. إلى ذلك، صرح رئيس مجلس 
بأن  خليفة  آل  علي  بن  أحمد  الشيخ  البحرين«  »زين  إدارة 
»ادراج اسهم زين البحرين في بورصة البحرين يمثل حدثا مهما 
بالنسبة إلى جميع أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية 
وجميع منتسبي الشركة«. وأضاف »أصبحت زين البحرين 
المتنقلة  االتصاالت  مجال  في  الرائدة  الشركات  مقدمة  في 
لتقديم حلول متطورة إلى زبائنها من األفراد والمؤسسات. 
واليوم نحتفل بإنجاز آخر من سلسلة إنجازاتنا ونجاحاتنا 
المتوالية من أجل رفع علم البحرين عالياً خفاقاً لتحتل مركزاً 
مرموقاً على خارطة االتصاالت العالمية، وتقديم مملكتنا إلى 

العالم كمركز مثالي لالستثمار« .
كما ثمن رئيس مجلس اإلدارة توجيهات القيادة والحكومة 
من  والمؤسسات  لألفراد  االستثمارية  الفرص  توفير  في 
داخل البحرين وخارجها، ودعم كل ما يتعلق بنهضة وتنمية 
االقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن ادراج اسهم »زين البحرين« 
للبحرين  واالقتصادية  التنموية  للحركة  استكماالً  يأتي 
والمضي بخطوات ثابتة وكبيرة نحو تحقيق رؤية البحرين 

االقتصادية للعام 2030.
البحرين  لبورصة  التنفيذي  الرئيس  رحب  جهته  من 
في  البحرين«  »زين  بإدراج شركة  خليفة  آل  خليفة  الشيخ 
البورصة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في توسيع 
قاعدة المساهمين والمتعاملين في البورصة، باإلضافة إلى 
توفيرها المزيد من الخيارات االستثمارية أمام المستثمرين 
في البورصة.  كما أشاد الرئيس التنفيذي للبورصة بشركة 
»زين البحرين« والمسئولين فيها على الجهود التي بذلوها 

من أجل انها عملية االكتتاب، وكذلك اجراءات االدراج، متمنياً 
للشركة كل التوفيق في خططها المستقبلية كافة بما يؤدي 
إلى تطور قطاع االتصاالت في البحرين ويعزز من تنافسيته.

البحرين«  »زين  شركة  أسهم  أن  خليفة  الشيخ  وأوضح 
سيتم تداولها تحت رمز التداول ZAINBH في سوق االكتتابات 
في  المتبعة  اإلجراءات  بحسب  وذلك  أشهر،   6 لمدة  األولية 
السوق على أن يتم نقلها بعد ذلك إلى السوق النظامي ليتم 

تداولها ضمن قطاع الخدمات.
وبإدراج شركة »زين البحرين« في بورصة البحرين، يصل 
شركة   43 تشمل  شركة   48 إلى  المدرجة  الشركات  عدد 

بحرينية و5 شركات غير بحرينية.
أكتوبر/  شهر  في  أنهت  البحرين«  »زين  شركة  أن  يذكر 
تشرين األول الماضي اكتتابا عاما قامت الشركة خالله بطرح 
مال  رأس  من  المئة  في   15 يمثل  ما  وهو  سهم،  مليون   48

الشركة.

يوسف حمود وقع االتفاقية مع الشيخ أحمد بن علي آل خليفة إلدراج »زين« في البورصة

ارتفعت بنسبة 1.6 % مدفوعة بقطاعي »الخدمات« و»االستثمار«   

1.5 مليار دوالر أرباح الشركات البحرينية في تسعة أشهر
§الوسط - علي الفردان

البحرينية  الشركات  تحقيق  مجمعة  بيانات  أظهرت   [
1.5 مليار دوالر أميركي  البحرين نحو  المدرجة في بورصة 

في التسعة أشهراألولى من العام 2014.
بورصة  في  الستة  القطاعات  الشركات  أرباح  ونمت 
واالستثمار  والصناعة  التجارية  المصارف  وهي  البحرين 
والخدمات والسياحة والتأمين بنحو 1.6 في المئة بفضل نمو 

قوي في قطاعي االستثمار والخدمات.
وهي  البورصة  في  قطاعات   3 شركات  أرباح  وتراجعت 
قطاع المصارف التجارية والتأمين والصناعة في حين نمت 

أرباح الفنادق والخدمات واالستثمار.
بنسبة  التجارية  البنوك  لقطاع  المجمعة  األرباح  وهوت 

13.2 في المئة في التسعة أشهراألولى من العام 2014 مقارنة 
الهبوط بأرباح  2013، إذ بلغت دفع هذا  الفترة من  مع نفس 

البورصة للتراجع بنسبة 6 في المئة.
قطاع  على  ثقيلة  نتيجة  المتحد  األهلي  لنتائج  وكانت 
بنسبة  شهور  التسعة  في  أرباحه  تراجعت  والذي  البنوك 
سابقاً  مكررة  غير  أرباح  تحقيقه  بعد  وذلك  المئة  في   25.1
في  حقق  البنك  أن  رغم  قطري  بنك  في  لحصة  بيعه  نتيجة 

الربع الثالث نمو قدره 30.1 في المئة من األرباح.
قطاع  فسيكون  المتحد  األهلي  نتائج  احتساب  وبدون 
البنوك التجارية استطاع رفع األرباح بنسبة  12.3 في المئة 
في التسعة أشهر األولى من 2014 إذ يساهم البنك بأكثر من 

50 في المئة من أرباح القطاع.
تسعة  في  المئة   في   6.3 بنسبة  الصناعة  قطاع  وتراجع 

المدرجة  الشركات  نتائج  على  بثقله  ألقى  الذي  األمر  أشهر 
بنسبة 0.8 في المئة.

وجاءت النتائج السلبية في قطاع الصناعة مدفوعة بتراجع 
أرباح شركة ألمنيوم البحرين )البا( بنسبة 6.4 في المئة في 
بسبب هبوط أسعار األلمنيوم في السوق العالمية، إذ تشكل 

ألبا ثقل قدره 98.6 في المئة من إجمالي أرباح القطاع.
واستطاع قطاع االستثمار تحقيق نمو قدره 36.1 في المئة 
في إجمالي األرباح المحققة في التسعة أشهر األولى من العام 
لجميع  المجمعة  األرباح  رفع  في  ساهم  الذي  األمر   ،2014

الشركات بنحو 7.4 في المئة.
وجاءت نتائج قطاع االستثمار مدفوعة بنتائج المؤسسة 
بنسبة  أرباحها  رفع  استطاعت  والتي  المصرفية  العربية 
الجاري  العام  من  األولى  أشهر  التسعة  في  المئة  في   10.7

مدفوعة بنمو األعمال في مختلف المناطق الجغرافية بفضل 
في  ساهم  الذي  األمر  للمؤسسة  التشغيلية  النفقات  هبوط 

رفع نتائج القطاع بنسبة 6.3 في المئة.
مليون   1.1 قدرها  أرباح  تحقيق  اإلثمار  بنك  استطاع  كما 
الجاري  العام  من  األولى  أشهر  التسعة  في  بالمقارنة  دينار 
مقارنة مع خسائر قدرها 12.7 مليون دينار في نفس الفترة 

من العام السابق.
اإلثمار  بنك  من  لكل  اإليجابية  النتائج  إلى  إضافة 
الخليجي  التمويل  بيت  فإن  المصرفية  العربية  والمؤسسة 
األولى  التسعة أشهر  10.8 مليون دينار في  استطاع تحقيق 
األولى  أشهر  التسعة  في  دينار  مليون  مع  مقارنة  العام  من 
األنشطة  من  الدخل  صعود  بفضل  جاءت  والتي   2013 من 

االستثمارية.

مصر توقع عقدًا 
مع شركة أميركية 

لتطوير تخزين القمح

االستثمار في إفريقيا 
يعود للبدايات بإنتاج 

أول سيارة إفريقية

§القاهرة - رويترز
منظومة  لتطوير  أميركية  شركة  مع  عقداً  مصر  وقعت   [
مستوردة  دولة  أكبر  تبذلها  جهود  إطار  في  القمح  تخزين 
للقمح في العالم لخفض الهدر الكبير وتقليل فاتورة استيراد 

الغذاء التي تصل إلى 4.5 مليارات دوالر.
وقالت »بلومبرج جرين« - وهي شركة عائلية متخصصة 
في أنظمة تخزين الغذاء في األسواق الناشئة - أمس الخميس 
التموين  وزارة  مع  دوالر  مليون   28 بقيمة  عقداً  وقعت  إنها 

لتحديث أساليب تخزين القمح في 93 موقعاً بأنحاء مصر.
وأضافت الشركة أن النظام الجديد سيوفر للحكومة مليار 
جنيه )140 مليون دوالر( سنوياً من خالل الحفاظ على القمح 
الذي يعتمد عليه  المدعم  الخبز  المحلي الستخدامه في صنع 

ماليين المصريين في غذائهم.
وستقوم »بلومبرج« بتركيب معدات الفرز واإلحصاء اآللي 
في صوامع جديدة لضمان تخزين القمح دون تعرضه العوامل 

الخارجية وهي السبب الرئيسي في الهدر.
تصل  التي  الخبز  دعم  فاتورة  خفض  في  مصر  وتطمح 
المحلية  اإلمدادات  تعزيز  خالل  من  دوالر  مليارات  ثالثة  إلى 
لكن الخبراء يرون أنه في ضوء عوامل مثل نقص المياه فإن 
أمر  هو  التوريد  سلسلة  في  الفساد  من  والحد  الهدر  تقليص 

أكثر واقعية.

§نيروبي - رويترز
من  خطوات  بعد  وعلى  الكينية،  العاصمة  أطراف  على   [
قاعة عرض  الفارهة تضم  األلمانية  بورشه  لسيارات  معرض 

أخرى الحل لطرق إفريقيا غير الممهدة.
إنها السيارة موبيوس غير المزودة بلوحة عدادات أنيقة أو 
نوافذ كهربية. في الواقع ليس بها نوافذ على اإلطالق باستثناء 

الزجاج األمامي.
وبدالً من ذلك جردت السيارة المربعة الشكل المصنعة من 
األلواح المعدنية من كل الكماليات كي تصبح رخيصة ومتينة.

يقول مدير المبيعات في المعرض أمان غاي: »ال نحاول إعادة 
اختراع العجلة... فقط نحاول أن ننتج سيارة أمتن«.

فيه  فيما فشل  النجاح  يحالفها  أن  وتأمل موبيوس موتورز 
كثيرون: تصميم وتصنيع وبيع منتج في إفريقيا التي طالما 
قدمت المواد الخام للمصانع العالمية، لكنها تكافح إلقامة قاعدة 

صناعية على أراضيها.
وتواجه موبيوس تحديات هائلة ليس أقلها التصور الشائع 
الجودة  عالية  منتجات  تصنيع  إفريقيا  بوسع  ليس  بأنه 
بقدراتها الذاتية. وعليها أن تتعامل مع البيروقراطية الحكومية، 
وهي مصدر شكوى دائم للشركات. ويلجأ كثير من الشركات 

إلى رشوة المسئولين لتذليل العقبات.
وتعتقد موبيوس التي تقول إنها ال تتسامح مع أي ممارسات 
فساد، أنه ال يوجد عقبة ال يمكن تذليلها وتثق في أنها ستحصل 
على الموافقات الحكومية المطلوبة لطرح أول سيارة يوم )11 

ديسمبر/ كانون األول(.
ويجري إنتاج 50 سيارة كدفعة أولى سعر كل منها 950 ألف 

شلن )10500 دوالر( قبل الضرائب.
المزايا،  بعض  إفريقية  أرض  على  المشروع  النطالق  وكان 
إذ مكن الفريق الهندسي في كينيا من التركيز على ما يحتاجه 
لدى  قبل  من  كيني عمل  وقال غاي وهو  القارة.  في  القرويون 
أن  الخوف من  التغلب على هذا  »التحدي هو  أجنبية:  شركات 
ولدينا  هنا.  الموارد  كل  لدينا  التصنيع،  عن  عاجزة  إفريقيا 

المواهب. المسألة فقط تتعلق بالتغلب على الخوف«.
جاكسون  جويل  البريطاني  جهد  نتاج  موبيوس  والسيارة 
السيارة  هذه  لمثل  مناسبة  بيئة  وجود  لمس  الذي  عاماً(   29(

خالل عمله في المناطق الريفية بكينيا العام 2009.
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نمو قطاع المعارض في البحرين 19 % خالل 5 سنوات
§المنامة - فاطمة الصائغ

في  والمعارض  المؤتمرات  تنظيم  لجنة  رئيسة  قالت   [
غرفة تجارة وصناعة البحرين، أحالم جناحي إن نمو قطاع 
المعارض والمؤتمرات بلغت نسبته 19 في المئة في الفترة 
حجم  أن  جناحي  وأضافت   ،2013 عام  حتى   2008 العام  من 
قطاع المعارض في البحرين يشكل حوالي 3 إلى 4 في المئة 

بين القطاعات األخرى في االقتصاد.
والمؤتمرات  المعارض  صناعة  أن  إلى  جناحي  ونوهت 
عدد  زيادة  خالل  من  المحلي  االقتصاد  دعم  في  تساهم 
التي تحتضنها البحرين سنوياً، حيث تمكنت من  المعارض 
استقطاب العديد من االستثمارات وخصوصاً خالل العامين 

األخيرين.
ويأتي ذلك على هامش لقاء تشاوري عقدته لجنة الترويج 
البحرين  وصناعة  تجارة  بغرفة  والمؤتمرات  والمعارض 
كانون  ديسمبر/   4 الموافق  الخميس  أمس  جناحي  برئاسة 
تم  حيث  التجار  بيت  مقر  في  المجلس  بقاعة   2014 األول 
القطاع  تواجه  التي  والتحديات  الصعوبات  مختلف  مناقشة 
من  عدد  مع  بالتعاون  لتجاوزها  المناسبة  الحلول  وبحث 
اللقاء  حضر  السياق  هذا  وفي  البالد.  في  الرسمية  الجهات 
جميع المعنيين بقطاع الترويج والمعارض والمؤتمرات في 
الهام،  التشاوري  اللقاء  هذا  في  للمشاركة  البحرين  مملكة 
والذي أتاح أمام جميع المشاركين الفرصة لطرح المشكالت 
كافة،  القطاع  بهذا  المتعلقة  األمور  ومناقشة  تواجههم  التي 

باإلضافة إلى االستفادة من الحلول التي تم طرحها.
وتوضح األرقام الرسمية أن العام 2013 شهد نمواً مقارنة 
مع عام 2012، إذ ارتفع عدد الفعاليات التي أقيمت في مركز 

البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات إلى 95 فعالية مقارنة 
مع 82 فعالية خالل 2012، أي بنسبة زيادة مقدارها 15.8في 

المئة.
وخارج  داخل  من  المشاركين  العارضين  عدد  بلغ  كما   
البحرين في المعارض التي أقيمت في مركز البحرين الدولي 
 3099 مع  مقارنة  عارضاً   3617 نحو  والمؤتمرات  للمعارض 
المئة وبلغ  17في  قدرها  أي بنسبة زيادة   2012 في  عارضاً 
مربع  متر  مليون   2.2 للفعاليات  المؤجرة  المساحة  إجمالي 
قدرها  وبزيادة   2012 في  مربع  متر  مليون   1.9 مع  مقارنة 
15.8في المئة. كما ارتفع إجمالي عدد أيام الحجوزات لمختلف 

الفعاليات المتنوعة التي أقيمت في المركز التي تم اعتمادها 
في  يوماً   525 مع  مقارنة  يوم   1000 إلى   2013 العام  خالل 
2012 أي بزيادة تعادل 90 في المئة، كما يقدر عدد الزائرين 
خالل 2013 لفعاليات المركز حوالي 450 ألف زائر ومشاركين 
وعارضين دوليين في المعارض من 75 دولة. وأكد السعيد 
وأن  خصوصاً  المملكة،  في  المعارض  قطاع  أهمية  على 
خالل  مسبوق  غير  نشاطاً  شهدت  البحرين  في  المعارض 
الماضية، حيث لم تقتصر على قاعات مركز  الثالثة  األعوام 
الفنادق  لقاعات  تعدتها  وإنما  للمعارض،  الدولي  البحرين 

لزيادة الطلب على قاعات مركز البحرين الدولي للمعارض.

 »تمكين« تشارك
في اللقاء التشاوري لقطاع 

الترويج والمعارض
القطاع  وتنمية  المؤسسات  لدعم  جهودها  ضمن   [
)4 ديسمبر/  الخميس  الخاص، شاركت »تمكين« أمس 
كانون األول 2014(، في اللقاء التشاوري لقطاع الترويج 
والمعارض والمؤتمرات الذي تم تنظيمه من قبل غرفة 
من  عدد  بحضور  وذلك  البحرين،  وصناعة  تجارة 
الشخصيات البارزة وأصحاب األعمال في هذا المجال.
»تمكين«  من  العمالء  دعم  قسم   - أول  مدير  وبّين 
بشكل  تعمل  »تمكين«  أن  اللقاء  خالل  علي،  يوسف 
احتياج  بحسب  متخصصة  برامج  تقديم  على  مستمر 
مع  تتعاون  »تمكين«  أن  ــح  وأوض مؤسسة،  كل 
أن  من  للتأكد  وذلك  البحرين  في  الحيوية  القطاعات 
الحاصلة  والتطورات  التغيرات  مع  متماشية  برامجها 
الترويج والمعارض  القطاعات، وبّين أن قطاع  في هذه 
تسهم  التي  القطاعات  هذه  من ضمن  هي  والمؤتمرات 

في تنمية وتطوير اقتصاد البحرين.

لقاء تشاوري عقدته لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين

ءاتنوع المناقصةوصف المناقصةالوزارة  أقل عطاء العطا
 الشركة المتقدمة

بأقل عطاء

طيران الخليج

837,765Computer World W.L.L 2عامةتجديد اتفاقية رخص البرامج واتفاقية خدمات المساندة

223,486Menzies Bobba Ground Handling 2محدودةالخدمات األرضية في مطار حيدر آباد

Willis Saudi Arabia Co. Ltd.70,826 1عامةالتامين الصحي لموظفين شركة طيران الخليج و عائالتهم في المملكة العربية السعودية

14,683North Assurance Sal 2عامةالتامين الصحي لموظفين شركة طيران الخليج و عائالتهم في لبنان

0-   2عامةالتامين الصحي لموظفين شركة طيران الخليج و عائالتهم في االمارات العربية المتحدة

الصحـــــــة

Al Ghulam Rasul Trad.179,591 8عامةتحديث القسم الشمالي من مستشفى السلمانية الطبي

Al Bakali General Trad.18,100 7عامةاستبدال خزانات السالمة للموادالبيولوجية في مختبر الصحة العامة

1,250Mohammed Fakhro & Bros 8عامةتزويد أواني مطبخية )لمدة عامين(

240,150Cigalah Gulf Medical 15عامةتزويد أدوية عامة

شركة نفط البحرين

The Future Shop Co.279,052 3عامةتوفير مرشحات الديزل المطويه لألستعمال للمرة الواحدة

130,787Prudent Solutions W.L.L 1عامةتوفير و تركيب عدادات تدفق في وحدة رؤوس التوهج في مصنع التكرير

114,627Newtech International W.L.L 2عامةتوفير خدمات إختصاصية الحماية عن طريق القطبية السالبة

وزارة األشغال

153,955Saraya Cont. WLL 8عامةأعمال الصيانة الشاملة و الصباغة لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

4,056,949Diringer & Scheidel Rohrsanierung 2عامةمشاريع الصرف الصحي مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي A,B & C المرحلة الرابعة والخامسة

502-24-SES-13 :0-   7عامةتأهيل محطات الضخ الفرعية للصرف الصحي رقم المشروع

Down Town Const. Co.1,644,100 19عامةأعمال بناء عدد 54 وحدة سكنية، نوع D11 في موقع 225, مجمع 939، الحجيات - الرفاع Contract - Cوزارة اإلسكان

شئـون البلديـات والتخطيط العمراني
Areena Cont.21,000 9عامةمناقصة عامة لتوريد عدد ) 100( عامل زراعي

0-   7عامةخدمات أعمال النظافة وجمع القمامة بمملكة البحرين - المحافظة الشمالية والجنوبية

180Bahrain Limo BSC 1عامةتوفير باصات نقل الزوار لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لسنة 2015،2016 ، 2017حلبة البحرين الدولية

23,000Charles Russell Speechlys LLP 5عامةخدمات استشارية إلصدار الالئحة التنظيمية بشأن الفصل في المنازعات بين المرخص لهم والمشتركينهيئة تنظيم االتصاالت

شركات القطاع الخاص تتقدم بـ111 عطاًء إلى 20 مناقصة حكومية

مناقصة بناء 54 وحدة سكنية في الرفاع بقيمة 1.6 مليون دينار
§المنامة - عباس المغني

] افتتح مجلس المناقصات أمس )الخميس( 
20 مناقصة حكومية تقدمت لها شركات القطاع 
العطاءات  أقل  الخاص بـ111 عطاًء بلغ إجمالي 

المقدمة نحو 8 ماليين دينار.
اإلسكان  وزارة  إلى  مناقصة  المجلس  وفتح 
لها  تقدمت  الرفاع،  في  سكنية،  وحدة   54 لبناء 

شركة Down Town Const. Co. بأقل العطاءات 
بمبلغ 1.6 مليون دينار.

كما فتح المجلس ثالث مناقصات إلى وزارة 
األشغال، أكبرها مناقصة تأهيل شبكات الصرف 
لها  تقدمت  والخامسة  الرابعة  المرحلة  الصحي 
 )Diringer & Scheidel Rohrsanierung( شركة 
فيما  دينار،  ماليين   4 بمبلغ  العطاءات  بأقل 
تقدمت شركة Saraya Cont. WLL بأقل العطاءات 

153 ألف دينار لمناقصة أعمال الصيانة  بمبلغ 
والشئون  العدل  لوزارة  والصباغة  الشاملة 

اإلسالمية واألوقاف.
وفتح مجلس المناقصات 5 مناقصات لطيران 
رخص  اتفاقية  تجديد  مناقصة  منها:  الخليج، 
لها  تقدمت  المساندة  خدمات  واتفاقية  البرامج 
شركة Computer World W.L.L بأقل العطاءات 
الخدمات  ومناقصة  دينار،  ألف   837 بمبلغ 

 Menzies األرضية في مطار حيدر آباد تقدمت لها
Bobba Ground Handling بأقل العطاءات بمبلغ 
الصحي  التأمين  ومناقصة  دينار،  ألف   223
في  وعائالتهم  الخليج  طيران  شركة  لموظفين 
التأمين  ومناقصة  السعودية،  العربية  المملكة 
الخليج  طيران  شركة  لموظفين  الصحي 
وعائالتهم في لبنان، ومناقصة التأمين الصحي 
في  وعائالتهم  الخليج  طيران  شركة  لموظفي 

اإلمارات العربية المتحدة.
مناقصات  أربع  المناقصات  مجلس  فتح  كما 
تحديث  مناقصة  وهي:  الصحة  وزارة  إلى 
القسم الشمالي من مستشفى السلمانية الطبي، 
للمواد  السالمة  خزانات  استبدال  مناقصة 
البيولوجية في مختبر الصحة العامة، مناقصة 
ومناقصة  عامين(،  )لمدة  مطبخية  أواٍن  تزويد 

تزويد أدوية عامة.



business@alwasatnews.com 12
العدد 4472 الجمعة 5 ديسمبر 2014 الموافق 13 صفر 1436هـ 

Friday 5 December 2014, Issue No.4472

 البحرين: 1.36 مليار دينار مساهمة الصناعات التحويلية
في االقتصاد خالل 9 شهور

§المنامة - عباس المغني 

القيمة  أن  رسمية  إحصاءات  كشفت   [
االقتصاد  في  التحويلية  للصناعات  المضافة 
يناير/  من  شهور   9 خالل  ارتفعت  البحريني 
إلى   2013 أيلول  سبتمبر/  حتى  الثاني  كانون 
مليار   1.34 بنحو  مقارنة  دينار،  مليار   1.36
دينار للفترة نفسها من العام 2013، ونحو 1.29 

مليار دينار للعام 2012.
المنتج  قيمة  صافي  هي  المضافة،  والقيمة 
بعد طرح كلفة المواد األولية والوسيطة الداخلة 

في العملية الصناعية.
التحويلية  للصناعات  المضافة  القيمة  ونمت 
في البحرين بنسبة 1.3 في المئة خالل التسعة 
بالفترة  مقارنة   2014 العام  من  األولى  شهور 

نفسها من العام 2013.
 14.55 بنحو  التحويلية  الصناعات  وتساهم 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  إجمالي  من  المئة  في 
مليارات   9.59 نحو  البالغ  الجارية  باألسعار 

دينار خالل تسعة شهور من العام الجاري.
البحرين،  في  التحويلية  الصناعات  وأهم 
في  ممثلة  التحويلية  النفط  صناعات  هي: 
)بابكو(،  البحرين  نفط  لشركة  التكرير  مصفاة 
بقيادة  البتروكيماوية  التحويلية  الصناعات 
البتروكيماويات  لصناعة  الخليج  شركة 
بقيادة  المعدنية  التحويلية  الصناعات  )جيبك(، 
كريات  وشركة  )ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة 

الحديد.
البحرين  فــي  الصناعات  أبـــرز  ــن  وم
صناعة  الحديد،  صناعة  األلمنيوم،  صناعة 
والزجاج،  والبالستيك  البتروكيماويات 
وبناء  إصالح  والدوائية،  الغذائية  والصناعات 
من  العديد  جانب  إلى  الحديد  وكريات  السفن، 

الصناعات المختلفة.

وفيما يتعلق بصناعة النفط التحويلية، تقوم 
ألف   270 بتكرير  )بابكو(  البحرين  نفط  شركة 
برميل يومياً من النفط الخام إلنتاج الغازولين، 
والكيروسين، ووقود الطائرات، الديزل منخفض 
الوقود،  وزيت  الثقيلة،  والمقطرات  الكبريت، 
المسال،  البترول  غاز  جانب  إلى  واألسفلت، 

والنفثا، والبروبان والبيوتان.
لصناعة  الــخــلــيــج  ــة  ــرك ش وتــقــوم 
إلى  الطبيعي  الغاز  بتحويل  البتروكيماويات 
منتجات أسمدة كيماوية كاليوريا واألمونيا إلى 
 1.5 تبلغ نحو  إنتاجية  الميثانول، بطاقة  جانب 

مليون طن سنوياً.
قطاع  في  المعدنية  التحويلية  الصناعات  أما 
أكثر  فيه  االستثمارات  حجم  فيبلغ  األلمنيوم، 
من 4 مليارات دوالر في البحرين. وتقوم »ألبا« 
بنقاوة  )المنصهر(  السائل  األلمنيوم  بإنتاج 
الدرفلة  قوالب  وكذلك  المئة،  في   99.7 تبلغ 
المحلية  والسحب وسبائك معيارية للصناعات 
850 ألف  وسبائك عجالت، بطاقة إنتاجية تبلغ 

طن سنوياً.
مصهر  لمنتجات  األمثل  االستغالل  أجل  ومن 
المصانع  من  العديد  إنشاء  تم  البحرين؛ 

التحويلية المعتمدة أساساً على منتجات »ألبا« 
وتم  الصناعة.  لعمليات  رئيسية  خام  كمادة 
المعادن  لرذاذ  الدولية  البحرين  شركة  إنشاء 
إلنتاج بودرة وكريات األلمنيوم المستخدم في 
صناعة األصباغ وقطع غيار السيارات، وشركة 
البحرين لسحب األلمنيوم )بلكسكو(، التي تنتج 
المعادن،  ألمنيوم، طالء  مقاطع  اإلنتاج،  وحدات 

الصهر والفبركة.
العديد  قيام  الشركة  إنشاء هذه  وترتب على 
بإنشاء  البحرين،  في  األعمال  أصحاب  من 
وفبركة  لصناعة  ومتوسطة  صغيرة  مصانع 

والشبابيك  والنوافذ  األبواب  إلنتاج  األلمنيوم 
مقاطع  من  المختلفة  والتشكيالت  والمطابخ 

األلمنيوم المنتجة من قبل »بلكسكو«.
تقوم  المحدودة  للكابالت  ميدال  وشركة 
من  الكهربائية  والوصالت  الكابالت  بتصنيع 

األلمنيوم.
األلمنيوم  لدرفلة  الخليج  شركة  مصنع  أما 
والرقائق  المدرفلة  المنتجات  فينتج  )جارمكو( 
األلمنيوم  ودوائــر  درفلتها  المعاد  المعدنية 

واأللواح الملفوفة وغيرها.
وتتخصص شركة عجالت األلمنيوم »الوويل« 
في تحويل األلمنيوم إلى عجالت السيارات شبه 
تقوم شركة  بينما  العجالت،  المصنعة وسبائك 
)بامكو(  المعدنية  السبائك  لتصنيع  البحرين 
من  النسب  مختلفة  ألمنيوم  سبائك  بإنتاج 
المنتجات  في  استخدامها  بغرض  السيليكون 

المسبوكة من قطع غيار السيارات وغيرها.
الهندسية،  الصناعات  قطاع  صعيد  وعلى 
الصناعات  بقطاع  اهتماماً  البحرين  تولي 
أهمية  من  الصناعات  هذه  تمثله  لما  الهندسية 
الرئيسية  المغذية  الصناعة  كونها  في  تتمثل 
الشركات في هذا  أهم  للصناعات األخرى، ومن 
السفن  وإصالح  لبناء  العربية  الشركة  المجال 
وصيانة  وإصالح  ببناء  تقوم  التي  )أسري( 
الناقالت العمالقة إلى جانب مشروع شو - ناس 
لتصميم وإنتاج أنظمة األنابيب مسبقة الصنع.

في  يتمثل  الغذائية  الصناعات  وقطاع 
والتبريد  التجفيف  مثل  التحويلية  العمليات 
والكيميائية  البيولوجية  والمعالجة  والتجميد 
الزراعية  المنتجات  على  تجرى  التي  والتعبئة 
منتجات  إلى  لتحويلها  والمياه  والحيوانية 
القطاع  هذا  ويضم  نهائية.  أو  مصّنعة  نصف 
نحو 112 مصنعاً تزاول أنشطة إنتاجية غذائية 

مختلفة.

الصناعات التحويلية في قطاع األلمنيوم األكثر تطوراً في البحرين

بوتين يعرض إعفاًء كاماًل عن رؤوس األموال العائدة إلى روسيا
§موسكو - أ ف ب

كامل  بإعفاء  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وعد   [
اتخاذ  عرض  وطلب  البالد  من  خرجت  التي  للرساميل 
تنشيط  في  آماًل  والمؤسسات،  الروبل  لدعم  تدابير 

االنكماش. بلغ حدود  الذي  الروسي  االقتصاد 
إلى  أموالهم  يعيدون  الذين  على  عفواً  بوتين  وعرض 
يتعرضوا لالستجواب بشأن  لن  أنهم  على  روسيا، مشدداً 

أموالهم. مصدر 
البرلمان  مجلسي  أمام  السنوي  خطابه  في  بوتين  وقال 
إلى  تعود  التي  األموال  رؤوس  على  كاماًل  إعفاًء  »أقترح 

روسيا«.
بطرق  المال  نستطيع كسب  أننا  »ندرك جميعاً  وأضاف 
عدة«، مؤكداً أن الذين يعيدون رؤوس أموالهم إلى روسيا 
من  نسألهم  »لن  وقال  قضائية.  لمالحقات  يتعرضوا  لن 

المال وال كيف جمعوه«. أتى هذا  أين 
األموال  رؤوس  أن  الروسية  االقتصاد  وزارة  وذكرت 
األوكرانية  األزمــة  انــدالع  مع  البالد  من  خرجت  التي 
 125 إلى  تصل  عنها،  نجمت  التي  الغربية  والعقوبات 

.2014 مليار دوالر في 
الشركات  تستفيد  بأن  أيضاً  الروسي  الرئيس  ووعد 
يستمر  ضريبي  إعفاء  من  التأسيس  حديثة  الصغيرة 

المراقبة  عمليات  من  الحد  الحكومة  من  وطلب  سنتين. 
الشركات. على  المفروضة 

كبير  عدد  »ثمة  القول  على  الروسي  الرئيس  وشدد 

إذا  إنه  بحيث  الرقابة  إجراء  المكلفة  المؤسسات  من 
أن  فيمكن  التحقق،  بعمليات  واحدة  ولمرة  جميعها  قامت 

لإلقفال«. الشركة  تتعرض 

التي  البيروقراطية  إلى  حادة  انتقادات  بوتين  ووجه 
غالباً ما اعتبرت خانقة في روسيا. وقال »على الجميع أن 
للتنمية  عرقلة  الحالية  الظروف  في  تشكل  ال  أنها  يدركوا 

ألمنها«. مباشراً  تهديداً  بل  فحسب،  روسيا  في 
الدوالر  أمام  شهر  خالل  قيمته  ربع  الروبل  خسر  وفيما 
لدى  هلع  حصول  من  التخوف  على  وحمل  واليورو، 
لمنع  قاسية  »بتدابير  أيضاً  بوتين  طالب  المدخرين، 

الروبل«. سعر  تقلبات  من  االستفادة  من  المضاربين 
من  تعرف  »السلطات  أن  الروسي  الرئيس  وأضاف 
لهم«،  لنتصدى  الوسائل  ولدينا  المضاربون.  هؤالء  هم 
أو  الروس  من  مضاربين  يعني  كان  إذا  ما  يحدد  لم  لكنه 

األجانب.
خفضت الحكومة الروسية يوم الثلثاء نقطتين توقعاتها 
في   0.8 ناقص  إلى   ،2015 لـ  الخام  الداخلي  الناتج  لنمو 
النفط  أسعار  تراجع  بسبب  المئة  في   1.2 مقابل  في  المئة 

الغربية. والعقوبات 
لدينا  النمو  أن  أن ندرك  »المهم  إن  الرئيس بوتين  وقال 
في  »صنعت  منتجات  شراء  إلى  داعياً  بنا«،  تتعلق  مسألة 
تستورد  التي  واألدوية  الغذائية  المنتجات  بدل  روسيا« 

اآلن. حتى 
المطروحة. التدابير  العتماد  مواعيد  بوتين  يحدد  ولم 

بوتين يعرض عفواً عن الذين يعيدون أموالهم إلى روسيا

ضغوط جديدة على سوق النفط في 2015  رويترز: انهيار توقعات أسعار النفط
§لندن - رويترزبعد إبقاء »أوبك« على إنتاجها دون تغيير

في  النفط  صادرات  لزيادة  العراق  خطط  شأن  من   [
أن  اإلنتاج  خفض  أوبك  رفض  من  فحسب  أيام  وبعد   2015
من  تزيد  أن  المرجح  ومن  العالمي  المعروض  تخمة  تزيد 

عزوف األعضاء اآلخرين في المنظمة عن كبح إمداداتهم.
اتفاق  إلى  الثلثاء  يوم  توصلت  العراقية  الحكومة  كانت 
ضخ  الستئناف  يمهد  كردستان  إقليم  سلطات  مع  مؤقت 
300 ألف برميل يومياً من صادرات خام كركوك إضافة إلى 

250 ألف برميل يومياً من حقول المنطقة.
البلدان  قلق األعضاء اآلخرين بمنظمة  الزيادة  تثير  وقد 
الصادرات  تعزيز  على  القادرين  غير  للبترول  المصدرة 
والذين انخفضت إيراداتهم من بيع الخام إثر تراجع األسعار 

40 في المئة منذ يونيو/ حزيران.
المتوقع  من  سوق  في  اإلضافي  العراقي  الخام  ويصّب 
ارتفاع  بسبب   2015 في  أوبك  لنفط  احتياجها  يقل  أن 
منافسة  األميركي ومصادر  الصخري  النفط  المعروض من 

أخرى وضعف نمو الطلب العالمي.
وقال يوجين ليندل المحلل لدى »جيه.بي.سي إنرجي« في 
فيينا »من ناحية األحجام فهو توقيت غير مالئم لألسعار« 
خام  سوق  في  اللعبة«  قواعد  »سيغير  النفط  أن  مضيفاً 
تشرين  نوفمبر/   27 في  أوبك  اجتمعت  وعندما  المتوسط. 
دعوات  الخليجيون  وحلفاؤها  السعودية  عارضت  الثاني 
دول مثل فنزويال والجزائر لخفض اإلنتاج ما دفع األسعار 
لالنحدار. وهبط الخام بدرجة أكبر منذ ذلك الحين لينزل عن 

68 دوالراً يوم اإلثنين الماضي في أدنى سعر له منذ 2009.
من  قلقه  عبدالمهدي  عادل  العراقي  النفط  وزير  وأبدى 
انخفاض األسعار لدى وصوله لحضور االجتماع لكنه أبلغ 
ستزيد  العراقية  الصادرات  أن  الحق  وقت  في  الصحافيين 
في 2015 إلى 3.2 ماليين برميل يومياً في المتوسط شاملة 

إمدادات كردستان.
إنتاج  زيادة  إلى  أوبك  مندوبو  أشار  االجتماع  وقبل 
مثل  المنظمة  خارج  من  المنتجين  تعاون  وعدم  العراق 
اآلخرين  األعضاء  معروض  خفض  لعدم  كأسباب  روسيا 

في المنظمة.
العراق  ويقوم  اإلنتاج  سنخفض  كنا  »إذا  أحدهم  وقال 

بزيادته مع غير األعضاء فإننا لن نحقق شيئاً«.

»غير مقبول«
كان وزير النفط الكويتي علي صالح العمير انتقد أمس 
األربعاء أعضاء لم يسمِّهم في أوبك لقيامهم بتعزيز اإلنتاج 
الحالية هو االستجابة  المستويات  المحافظة على  إن  وقال 
إنه  قوله  الكويتية  األنباء  وكالة  عنه  ونقلت  المناسبة. 
ثم  اإلنتاج  بخفض  الجميع  يطالب  أن  المقبول«  »غير  من 
يقومون بزيادته مطالباً بالمحافظة على الحصص السوقية 
شركات  بمساعدة  النفطي  قطاعه  العراق  وينّمي  واإلنتاج. 
النفط الغربية ويقول إنه ينبغي استثناؤه من القيود التي 
سنوات  من  يتعافى  بينما  المعروض  على  أوبك  تفرضها 

العقوبات والحرب.

§دبي - رويترز

] قالت وكالة أنباء رويترز في مسح شهري إن توقعات 
أسعار النفط انهارت في أعقاب قرار منظمة البلدان المصدرة 
المعروض  وفرة  اإلنتاج، رغم  )أوبك(، عدم خفض  للبترول 

العالمي من الخام.
اقتصادياً  خبيراً   31 شمل  الذي  رويترز  مسح  وتوقع 
 27 يوم  فيينا  في  »أوبــك«  اجتماع  بعد  وأجري  ومحلاًل 
نوفمبر/ تشرين الثاني أن يصل سعر خام القياس العالمي 
82.50 دوالراً  إلى  الشمال  المستخرج من بحر  برنت  مزيج 
قدره  بانخفاض   2015 العام  في  للبرميل  المتوسط  في 

11.20 دوالراً للبرميل عن مسح الشهر السابق.
األزمة  منذ  التوقعات  متوسط  في  خفض  أكبر  وهذا 
سعر  متوسط  مع  ومقارنة   2008 في  العالمية  االقتصادية 
102.70 دوالر لخام برنت منذ بداية العام. وتوقع المسح أن 

يصل متوسط برنت إلى 87.40 دوالراً للبرميل في 2016.
يونيو/  منذ  الثلث  عن  يزيد  بما  النفط  أسعار  وهبطت 
خمس  في  مستوياته  ألدنى  برنت  خام  تراجع  مع  حزيران 
بلغ  بينما  للبرميل،  دوالراً   67.53 عند  اإلثنين  يوم  سنوات 

الخام األميركي 63.72 دوالراً.
وخفض 21 من بين 29 محلاًل شاركوا في مسحي أكتوبر/ 

تشرين األول والمسح األخير توقعاتهم. وقال 15 محلاًل إنهم 
غيروا توقعاتهم بعد اجتماع »أوبك«.

لويس  جاريث  باريبا«  »بي.إن.بي  لدى  الخبير  وقال  
ديفيز: »يعزز قرار »أوبك« اإلبقاء على اإلنتاج بدون تغيير 

الفائض«.
وأضاف »تشهد السوق فائضاً ما بين 1.5 مليون ومليوني 
من  »أوبك«  إلنتاج  الحالية  المستويات  عند  يومياً  برميل 

الخام«.
وتوقع محللون في المسح الشهري لرويترز في يونيو/ 
حزيران أن يصل متوسط سعر برنت إلى 104.80 دوالرات 

للبرميل في 2015.
لسعر  توقع  أدنى  جاء  لرويترز  األخير  المسح  وفي 
عند  اإليطالية  إنرجيا  نوميسما  من   2015 في  برنت  خام 
توقع من سانفورد  أعلى  بينما جاء  للبرميل،  دوالراً   69.18
سي.بيرنشتاين ومقرها الواليات المتحدة عند 104 دوالرات.

الذي  سويس  كريدي  لدى  المحلل  ستيوارت  جان  وقال 
 16.25 بمقدار   2015 في  برنت  خام  لسعر  توقعاته  خفض 
»أوبك« عن  »يبدو تخلي  للبرميل:  75.25 دوالراً  إلى  دوالراً 
في  فارقة  عالمة  الماضي  الخميس  يوم  النفط  سوق  قيادة 

تاريخ النفط«. لكن بعض المحللين كانوا أكثر حذراً.
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»إنتل« تعتزم إطالق تقنيات جديدة للمصادقة الحيوية
غنى  في  المستخدمين  جعل  إلى  »إنتل«  شركة  تسعى   [
إلى  الدخول  لتسجيل  التقليدية  المرور  كلمات  استخدام  عن 
الخاصة  المصرفية  والحسابات  اإللكتروني  البريد  حسابات 

بهم، واالستعاضة عن ذلك باستخدام الجسد.
 PC Client لـ  العام  والمدير  األول  الرئيس  نائب  وقال 
Group في شركة إنتل كيرك سكوجين، إن »برنامج مكافحة 
لمنح  الحيوية  التقنيات  سيستخدم  “مكافي”  الفيروسات 
المستخدمين اإلذن في الدخول، وستكون هذه التقنية متاحة 

للتنزيل بحلول نهاية العام الجاري«.
أساسا  تلغي  بك  الخاصة  الحيوية  “القياسات  وأضاف 
نظام  إلى  الدخول  لتسجيل  المرور  كلمات  إلدخال  الحاجة 
ويندوز، ومن ثم في نهاية المطاف، إلى جميع مواقع الويب 
المزيد  إنتل لم تكشف عن  األبد”. ومع أن  الخاصة بك وإلى 

كلمات  تذكر  إلى  الحاجة  تعد  الجديد.  المنتج  تفاصيل  من 
المرور لتسجيل الدخول إلى الحواسيب اللوحية والمحمولة 
وتعتقد  للمستخدمين،  بالنسبة  المزعجة  األمور  أكثر  أحد 

الشركة أن التقنيات الحيوية يمكن أن تلغي ذلك.
المتوسط  في  يملك  »المستخدم  إن  سكوجين  يقول  حيث 
المصادقة  فإن  لذا  جميعا،  لتذكرها  يحتاج  مرور  كلمة   18
الحواسيب  استخدام  يجعل  قد  الحيوية  العناصر  باستخدام 

الشخصية أكثر سهولة«.
وعملت شركة إنتل التي تملك برنامج مكافحة الفيروسات 
الرقائق  صناعة  في  أساسا  تختص  والتي  “مكافي”، 
القابلة  لألجهزة  موجهة  حيوية  تقنيات  على  اإللكترونية، 
معدل  قياس  تستطيع  التي  األذن  سماعات  مثل  لالرتداء، 

ضربات قلب مرتديها.

 آالف العلماء والباحثين يشاركون 
في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014

§الوسط - محرر براحة
 2014 ] أتاح مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 
الفرصة آلالف المشاركين لالستماع إلى والمشاركة في 
العلماء  من  متميزة  مجموعة  قدمها  التي  النقاشات  أهم 

والباحثين من قطر ومن مختلف الدول.
 2014 للبحوث  السنوي  قطر  مؤسسة  مؤتمر  ويقام 
للتربية  إدارة مؤسسة قطر  تحت رعاية رئيس مجلس 
ويعمل  ناصر،  بنت  موزة  المجتمع  وتنمية  والعلوم 
البحوث  قطاع  لرسالة  الدعم  كل  تقديم  على  المؤتمر 
تعزز  قدرات  بناء  أجل  من  قطر  مؤسسة  في  والتطوير 

المجتمع. احتياجات  وتعالج  والتكنولوجيا،  االبتكار 
الرئيسيين  للمتحدثين  التقديمية  العروض  تناولت 
مؤسسة  لمؤتمر  الثاني  اليوم  إطار  في  عقدت  التي 
قطر السنوي للبحوث، والذي ينطلق تحت شعار »نحو 
التي  البحثية  األولويات  عالمية«،  وابتكارات  بحوث 
والتي  للبحوث،  الوطنية  قطر  استراتيجية  مع  تتوافق 
المعلوماتي،  واألمن  الطاقة،  وأمن  المائي،  األمن  شملت 

المتكاملة. الصحية  الرعاية  ونظم 
وقد قدم وزير الطاقة األميركي السابق ستيفن تشو، 
عرضاً تقديمياً بعنوان »الطاقة الشمسية واألمن المائي: 
القضايا والفرص«. كما قدمت مديرة البحوث في وكالة 
األمن القومي )جهاز األمن المركزي(، بالواليات المتحدة 
»التحديات  حول  عرضاً  فرينكة،  ديبورا  األميركية 
اإللكتروني«،  األمن  مجال  في  المصنفة  غير  للبحوث 
الذكي  الصحة  لبرنامج  الرئيسي  المدير  إلى  باإلضافة 
للعلوم،  الوطنية  للمؤسسة  التابع  االتصال  القائم على 
الذي  تشن،  هسينتشون  األميركية  المتحدة  الواليات 
القائم  الذكي  الصحة  »برنامج  بعنوان  عرضاً  قدم 
العلوم الوطنية ومعاهد  التابع لمؤسسة  على االتصال 
في  والتطوير  البحوث  تكنولوجيا  الوطنية:  الصحة 

الصحية«. البرامج 
وباعتباره إحدى الركائز األساسية في مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يسهم قطاع البحوث 
المؤسسة  رؤية  تعزيز  في  فعال  بشكل  والتطوير 
واالهتمام  المستمر  التعلم  مفهوم  وترسيخ  ورسالتها، 
لمؤتمر  تنظيمه  خالل  من  العلمية،  والبحوث  بالعلم 

للبحوث. السنوي  مؤسسة قطر 
مؤسسة  في  والتطوير  البحوث  قطاع  يضطلع  كما 
للبحوث  الوطنية  قطر  استراتيجية  بتطبيق  قطر 
بشكل  تساهم  التي  والبحوث  العلوم  مجاالت  وريادة 
الخريطة  على  العربية  والمنطقة  قطر  وضع  في  كبير 

العالمية.
السنوي  قطر  مؤسسة  مؤتمر  عن  حديثه  وفي 
والتطوير بمؤسسة  البحوث  قطاع  قال رئيس  للبحوث 
االفتتاحية  الجلسة  كانت  »لقد  السويدي:  فيصل  قطر 
العلماء  كبار  إلى  لالستماع  عظيمة  فرصة  العامة 
وأمن  الشمسية  الطاقة  مجاالت  في  والمتخصصين 
العام  هذا  المؤتمر  وشهد  المعلوماتي،  واألمن  المياه 
أيضاً تبادالً للمعارف وتعاوناً في مختلف التخصصات. 
ويقدم المؤتمر فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والشراكة 
البحوث  مجال  في  والدولي  المحلي  المستويين  على 
العلمية، األمر الذي سيسهم في تطوير وتنمية ابتكارات 
جديدة وتعزيز قطاع البحوث والتطوير في دولة قطر«.
نقاشية  جلسات  انعقاد  المؤتمر  أيام  ثاني  شهد  وقد 
الصحة  بمجالي  المتعلقة  القضايا  تناولت  متوازية 

النقاشات  تلك  في  شارك  حيث  االجتماعية،  والعلوم 
إليه  توصلت  ما  آخر  لعرض  الخبراء،  من  العديد 
الجلسة  المجاالت. وركزت  تلك  الدراسات واألبحاث في 
موضوع  على  الصحية  بالقضايا  الخاصة  النقاشية 
العشر  السنوات  في  الدقيق  والطب  الشخصي  »الطب 
أتاحت هذه  واقع طبي؟« حيث  أم  وأمل  دعاية  القادمة: 
التحديات  وبحث  لدراسة  للمشاركين  الفرصة  الجلسة 
الرعاية  نظم  في  قطر  تواجهها  التي  واالحتياجات 
بتفعيل  الكفيلة  السبل  ومناقشة  المتكاملة  الصحية 

نظم رعاية صحية متكاملة وفعالة.
الخاصة  الثانية  النقاشية  الجلسة  وبالتوازي، ركزت 
إحدى  استعراض  على  االجتماعية  العلوم  بمناقشة 
وهي   ،2030 الوطنية  قطر  لرؤية  األساسية  الركائز 
التنمية االقتصادية، من خالل محاضرة بعنوان »تطوير 
المؤشرات؟  أهم  هي  ما  المعرفة:  على  القائم  االقتصاد 

الفعالة؟«. الحوافز  وكيف نصمم 
إدارة  قطر،  »صلتك«،  مؤسسة  من  قباني  نادر  تولى 
هذه الجلسة التي شارك فيها كل من برايان ويلكوكس، 
والقانون  واألسر  األطفال  ومركز  النفس  علم  قسم  من 

بجامعة نبراسكا - لنكولن، الواليات المتحدة األميركية، 
للقيادة  باتن  فرانك  كلية  من  روم،  ج.  وكريستوفر 
المتحدة  الواليات  فرجينيا،  بجامعة  العامة  والسياسة 
البحوث  معهد  مدير  العمادي،  ودرويش  األميركية، 
االجتماعية واالقتصادية بجامعة قطر، ومايلز كيمبول، 
بجامعة  المسحية  البحوث  ومركز  االقتصاد  قسم 
صالح  وناصر  األميركية،  المتحدة  الواليات  ميشيغان، 
واألساليب  والمسوح  التعدادات  إدارة  مدير  المهدي، 
التخطيط  بوزارة  القطري  اإلحصاء  بجهاز  اإلحصائية 
كاري  كلية  من  توالن،  ه.  وباتريك  واإلحصاء،  التنموي 
العصبي  السلوك  وعلوم  النفسي  الطب  وقسم  للتعليم 

األميركية. المتحدة  الواليات  فرجينيا،  بجامعة 
للبحوث  السنوي  قطر  مؤسسة  مؤتمر  واختتم 
فعالياته عقب النجاح الذي حققه على مدار يومين حيث 
تقنية مبتكرة  بالمعلومات وعروض  قدم جلسات غنية 
ومناقشات قوية ومؤثرة أتاحت الفرصة لكبار الخبراء 
بعض  اختيار  تم  كما  واالبتكارات.  الخبرات  بتبادل 
العلماء  من  مجموعة  بها  تقدم  التي  الملخصات  من 

المؤتمر. في  لعرضها  والدوليين  المحليين 

المعلوماتي المياه واألمن  الطاقة الشمسية وأمن  العلماء والمتخصصين في مجاالت  إلى كبار  المؤتمر فرصة لالستماع  السويدي: 

ادفع لتتصفح »اإلنترنت« دون إعالنات عبر »غوغل« كونتربيوتر
إزعاج  دون  من  اإلنترنت  تصفح  تريد  كنت  إذا   [
اإلعالنات التي تتطفل على المواقع التي تزورها، هناك 
مقابل  باألموال  التبرع  لألشخاص  يتيح  رائد  برنامج 

التخلص من اإلعالنات عند تصفح مواقع محددة.
وذكر موقع »بي.سي ماغازين«، المتخصص في أخبار 
كونتربيوتر  لبرنامج  التسويق  يتم  إنه  التكنولوجيا، 
اإلنترنت«،  لتمويل  إضافية  كطريقة  تجريبي  »بشكل 
رسم  دفع  إلى  البرنامج  من  لالستفادة  تحتاج  حيث 

في  المشاركة  المواقع  تتصفح  لكي  صغير  شهري 
الخدمة من دون إزعاج اإلعالنات.

األميركية  اإلنترنت  خدمات  شركة  أطلقت  وقد 
 10 بمشاركة  الجديدة  الخدمة  هذه  غوغل  العمالقة 
وذا  ديكشنري  أوربان  بينهم  مبدئي،  بشكل  مواقع 
أونيون وويكي هاو وإمجور وماشابل وساينس ديلي. 
شهري  اشتراك  سداد  يختار  أن  للمستخدم  ويمكن 
قدره دوالر واحد أو دوالران أو 3 دوالرات حيث سيتم 

»غوغل«  في  للدفع  مرافق  حساب  خالل  من  جمعها 
يزورها  التي  المواقع  بين  الحصيلة  توزيع  يتم  ثم 

المستخدم.
بحسب  الحصيلة  من  حصة  على  »غوغل«  وتحصل 
موقع غيغا أوم، ومقابل هذا التبرع سيتلقى المستخدم 
تختفي  وقد  »غوغل«،  إعالنات  أحد  مكان  شكر  رسالة 

اإلعالنات تماما على بعض مواقع المحمول أيضا. 
الخدمة  هذه  على  الحصول  في  للراغبين  ويمكن 

االنضمام إلى قائمة االنتظار اآلن حيث سيتلقى رسالة 
الذين  للمستخدمين  ويمكن  مكان.  توافر  عند  دعوة 
دون  من  المواقع  تصفح  اآلن  الدعوة  بالفعل  تلقوا 

أحيانا.  إعالنات 
من  جديدة  محاولة  الخدمة  هذه  إن  »غوغل«  وتقول 
المحتوى  وموفري  اإلنترنت  مواقع  لمساعدة  جانبها 
مادية  استفادة  لتحقيق  الدولية  المعلومات  شبكة  على 

أكبر من زوار المواقع بحسب موقع غيغا أوم.

»نوكيا« تكشف عن حاسوب لوحي بنظام أندرويد
] كشفت شركة »نوكيا« عن حاسوب لوحي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، أطلقت عليه اسم “نوكيا إن 1«.
ويمتاز “نوكيا إن 1« الجديد بشاشة قياس 8 بوصات ويعمل باإلصدار األخير الذي يحمل الرقم 5.0 واالسم 
الرمزي “مصاصة Lollipop« من نظام أندرويد التابع لشركة »غوغل«، كما يقدم واجهة المستخدم “نوكيا زد” 

الخاصة بالشركة الفلندية.
وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يقدم حاسب نوكيا اللوحي شاشة من نوع “آي بي إس إل سي دي” بقياس 

7.9 بوصات وبدقة 2,048×1,536 بكسل، ومحمية بطبقة من زجاج “جوريال جالس 3«.

غالبية القنوات التلفزيونية الفضائية المجانية 
في العالم العربي التزال تبث بالجودة القياسية

§عّمان - مجموعة المرشدين العرب
   ]  بّينت دراسة حديثة من مجموعة المرشدين 
التلفزيونية  للقنوات  االجمالي  »العدد  أن  العرب: 
أنظمة عربسات،  التي تبث على  المجانية  الفضائية 
 762 إلى  وصل  اليف  وياه  نورسات  سات،  نايل 
قناة في سبتمبر/ أيلول 2014، في حين بلغ مجموع 
 2014 سبتمبر  في  قناة   724 كلياً  العاملة  القنوات 
التجريبي(  البث  التي تحت  القنوات  العدد  )ال يشمل 
2013. كما يشمل  أيار  658 قناة في مايو/  مقارنة بـ 
هذا التقرير نبذة عن القنوات التي تبث حصرياً على 

قمر اليوتلسات.
المجانية  التلفزيونية  القنوات  عدد  ــزال  والي
الفضائية التي تستهدف المنطقة العربية مستمراً في 
النمو، حيث ازداد عدد القنوات التلفزيونية الفضائية 
المجانية والتي تبث بجودة قياسية بنسبة 651 في 
المئة بين يناير/ كانون ثاني 2004 وسبتمبر 2014.

المرشدين  مجموعة  في  أبحاث  محللة  علقت  وقد 

الفضائية  القنوات  »عدد  أن  حــّداد  داليا  العرب 
الخاصة يفوق عدد القنوات المملوكة للحكومة، حيث 
بلغ عدد القنوات التلفزيونية الفضائية المملوكة من 
وأضافت  المئة«.  في   78.3 نحو  الخاص  القطاع  قبل 
الخاص  للقطاع  والمملوكة  العامة  القنوات  »عدد  أن 
يشكل نحو 22.4 في المئة من القنوات العاملة كلياً«.

وأفادت محللة أبحاث في شركة المرشدين العرب 
 18.9 لـ  الرئيسي  المقر  كانت  »مصر  أن  قويدر  هند 
الفضائية  التلفزيون  قنوات  مجموع  من  المئة  في 
المجانية الـ 724 العاملة كلياً في حين كانت اإلمارات 
المئة  في   13.0 لـ  الرئيسي  المقر  المتحدة  العربية 
تلك  من  المئة  في   11.0 لـ  الرئيسي  المقر  والعراق 
القنوات«. قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين 
العرب )Arab Advisors Group( بإصدار نحو 4,000 
العربية.  واإلعالم  االتصاالت  قطاعات  عن  تقرير 
عن  أو  فردية،  بطريقة  التقارير  هذه  شراء  يمكنكم 
المرشدين  مجموعة  مع  السنوي  االشتراك  طريق 

.)Arab Advisors Group( العرب
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»اإليبوال« يعوق رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة في ليبيريا
§مونروفيا )داكار( - إيرين

خدمات  في  شلل  حدوث  إلى  اإليبوال  وباء  أدى   [
العالج والرعاية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
الصحيين  للعاملين  وفقاً  ليبيريا،  في  اإليدز   / البشرية 

والمرضى.
وفي هذا اإلطار، قال جيف طومسون من بلدة جاال في 
مونروفيا، البالغ من العمر 36 عاماً، والذي تم تشخيص 
إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية في العام 2011: 
اآلن  طبيعي  بشكل  العالج  على  الحصول  يمكننا  “ال 
بسبب تفشي مرض اإليبوال في ليبيريا. فمراكز الرعاية 
المخصصة لنا مغلقة ويخشى جميع العاملين الصحيين 

المجيء إلى العمل”.
ويفيد برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز 
مع  يتعايشون  شخص   30,000 بنحو  يقدر  ما  هناك  أن 

فيروس نقص المناعة البشرية في ليبيريا.
منهم  المئة  في   70 أكثر من  كان  اإليبوال،  وقبل تفشي 
قادرين على الحصول على العالج عبر 144 مركزاً لرعاية 
اإليدز   / البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  المصابين 
المنتشرة في جميع أنحاء البالد. لكن اآلن، وبسبب نقص 
أغلقت  اإليبوال،  انتقال  من  والخوف  الصحيين  العاملين 
أكثر من 60 في المئة من هذه المرافق أبوابها، وذلك وفقاً 

.)NACP( للبرنامج الوطني للسيطرة على اإليدز
وقالت امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 
الكشف  رفضت  مونروفيا  من  عاماً   43 العمر  من  تبلغ 
لقد  يوم.  بعد  يوماً  سوءاً  تزداد  “حالتي  اسمها:  عن 
كنت احصل على العالج في مستشفى )سانت جوزيف( 
الكاثوليكي، لكن تم إغالق المستشفى، وال توجد وسيلة 
أمرنا  نسوا  قد  أنهم  أعتقد  العالج.  على  للحصول  اآلن 

)مرضى فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز(”.

الرعاية المنزلية
الرعاية  انقطاع  عــدم  ضمان  على  وللمساعدة 
إصابات  حدوث  ومنع  األرواح  إنقاذ  في  واالستمرار 
اإليدز  على  للسيطرة  الوطني  البرنامج  يقول  جديدة، 
إنهم يذهبون إلى المنازل اآلن في مقاطعة مونتسيرادو 
كل أسبوع لتقديم العقاقير المضادة للفيروسات وإلحالة 
األدوية  لتسلم  المتنقلة  العالج  مراكز  إلى  األشخاص 

الموصى بها طبّياً.
البرنامج  يرأس  الذي  سيه،  بالمو  سونبون  وقال 
برنامج  أطلقنا  “لقد  اإليدز:  على  للسيطرة  الوطني 
فسنواجه  إليهم  نذهب  لم  إن  ألننا  الخارجي؛  التواصل 
وفشل  اإلصابات  تجنب  على  تركيزنا  ينصّب  كارثة. 
الكثير  لقد حققنا  الموت.  إلى  الذي سيؤدي  األمر  العالج 
المناعة  نقص  فيروس  عالج  “إيصال  في  المكاسب  من 
الماضية”،  العشر  السنوات  مدى  على  اإليدز  البشرية/ 
فإننا سنتراجع  المكاسب،  تلك  نحافظ على  لم  إذا  ولكن 

إلى الوراء مرة أخرى”.
بزيارات  أيضاً   )AAF( اإليدز  مكافحة  وتقوم مؤسسة 
إلى  والمشورة  النفسية  الخدمات  لتقديم  منزلية 
المناعة  نقص  فيروس  مع  يتعايشون  الذين  األشخاص 
في  أدويتهم  يأخذون  أنهم  من  والتأكد  اإليدز،  البشرية/ 

الوقت المحدد ومحاولة تشخيص المرضى الجدد.
وقال سيه: “تسير أعمال الرعاية والعالج في المنازل 
بشكل جيد جداً. وفي الوقت الراهن نحن نزور المئات من 
مراكز  في  العالج  كانوا يحصلون على  الذين  األشخاص 

الرعاية”.

الخدمات المعطلة
الخاصة  الرعاية  خدمات  بعض  تزال  ال  حين  وفي 
تقّدم  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  مع  بالمتعايشين 

من  الكثير  يقول  العاملة،  العامة  الصحية  المرافق  في 
تتوافر  أو متى  يذهبون  أين  إلى  يعرفون  إنهم ال  الناس 

مثل هذه الخدمات العالجية وفي أي العيادات.
مونروفيا  في  اإليدز  مكافحة  مؤسسة  مدير  وقال 
إلى  بعضهم  يتجه  الراهن،  الوقت  “في  موريس:  كوفا 
لتلقي  االعتيادية  المراكز  ألن  الواقع؛  لألمر  االستسالم 

العالج ليست مفتوحة. لكننا نقنعهم بعدم االستسالم”.
إمكانية  لديهم  التزال  الذين  أولئك  إلى  بالنسبة  أما 
نقص  بفيروس  الخاصة  الرعاية  خدمات  إلى  الوصول 
من  الشديد  بالخوف  بعضهم  فيشعر  البشرية،  المناعة 
اإلصابة  من  خوفاً  العيادات  أو  المستشفيات  دخول 

قبل  من  بعيداً  صرفهم  إلى  آخرون  ويشير  بااليبوال. 
العاملين الصحيين الذين يظنون خطًأ أنهم حاالت إيبوال 

مشتبه بها.
التشخيص،  ناحية  “من  قائاًل:  حديثه  سيه  وتابع 
مرضى  على  تظهر  الصلة،  ذات  والحاالت  والتشابه 
تماماً  العينين،  واحمرار  الجلدي  والطفح  الحمَّى  اإليبوال 
بعض  ويخشى  البشرية.  المناعة  نقص  فيروس  مثل 
العاملين الصحيين في المرافق القائمة من عالج المرضى 
بسبب عدم وجود معدات الحماية الشخصية في المركز”.
للمتعايشين  الرعاية  تقديم  رفض  “إن  سيه:  وقال 
تعطيل  أو  اإليدز  البشرية/  المناعة  نقص  فيروس  مع 

يؤدي  أن  يمكنه  بل  صحتهم  على  فقط  يؤثر  ال  عالجهم 
إلى مقاومتهم لألدوية”.

وأضاف قائاًل “يّعد فشل العالج أمراً شديد الخطورة. 
المناعة  نقص  فيروس  بمقاومة  األمر  يتعلق  وعندما 
المرضى  هؤالء  كل  أن  هو  ذلك  يعنيه  ما  فإن  البشرية، 
أكثر  هي  والتي  الثاني،  الخط  أدوية  سيتناولون  ربما 

تكلفة”.
وهناك أيضاً خطر يتمّثل في إمكانية أن تشهد ليبيريا 
المناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة  حاالت  عدد  في  زيادة 

البشرية إذا توقفت مرافق الرعاية عن العمل.
وأوضح قائاًل إن “الفكرة هي أنه لن يتم تحديد الكثير 
بفيروس  مصابين  يكونوا  أن  يمكن  الذين  الناس  من 
تضاعف  إلى  سيؤدي  وهذا  البشرية،  المناعة  نقص 

الحاالت الجديدة. وهذه مشكلة خطيرة”.

حل غير مثالي
التواصل  برنامج  يستهدف  المالية،  للقيود  ونتيجة 
الخارجي، الذي يتطلب الكثير من الوقت والعمل المكّثف، 
حالّياً األشخاص الذين يعيشون في مقاطعة مونتسيرادو 

فقط.
العالج  برامج  تأثرت  الحظ،  “لسوء  سيه:  وقال 
بالنسبة  خطيرة  عقبة  وهذه  التمويل.  بنقص  المنزلي 

إلى البرنامج”.
المنزلية،  بالخدمة  المرضى  من  العديد  رحب  وبينما 
فقد  التحديات.  من  العديد  أيضاً  هناك  أن  أفادوا  أنهم  إال 
وتتعايش  عاماً   45 العمر  من  تبلغ  التي  مارلين  قالت 
 :2009 العام  منذ  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  مع 
“أستحسن هذه الطريقة الجديدة. لكن األمر الوحيد الذي 
اآلخرين  أن  هو  المنزلي  العالج  بخصوص  يعجبني  ال 
المناعة البشرية،  سيدركون أنك مصاب بفيروس نقص 

ولكن أي شيء أفضل من ال شيء”.
وأوضحت أن مركز الرعاية الذي اعتادت على زيارته 
يقدم أيضاً العالج للمالريا والسل وغيرهما من األمراض، 

لذلك ال يمكن ألحد أن يعرف سبب دخولك للعيادة.
الخدمة  مواعيد  إلغاء  من  آخرون  مرضى  ويشكو 

المنزلية والتأخر في تسليم األدوية.
وأضاف مدير مؤسسة مكافحة اإليدز موريس: “أعتقد 
المشكلة  لكن  المنزلية.  الرعاية  لفكرة  متقّبلون  أنهم 
األدوية  تصل  ال  األوقات  معظم  في  أنه  هي  الوحيدة 
في  تأخير  هناك  يكون  ما  وغالباً  المحدد.  الوقت  في 
إيصال األدوية بسبب نقص الخدمات اللوجستية ونقص 

التمويل الذي نحن بحاجة إليه لتسريع هذه العملية”.
بشأن  المخاوف  أيضاً  الصحيون  العاملون  أثار  كما 
ازداد  أن  بعد  األطفال  إلى  األمهات  من  العدوى  انتقال 
عدد النساء الالئي يلدن في المنزل؛ ألن خدمات الرعاية 
المنزلية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية 

ليست متاحة للنساء الحوامل.
إنه  اإليدز  على  للسيطرة  الوطني  البرنامج  ويقول 
لتوسيع  المانحة  والجهات  الصحة  وزارة  مع  يعمل 
البرنامج على الصعيد الوطني. كما يعملون أيضاً “على 

مدار الساعة” إلعادة فتح بعض المراكز المغلقة.
ولكن بالنسبة إلى الكثيرين، فقد يكون األوان قد فات، 
إذ قال ماثيو سامبسون، والد أحد المرضى المتعايشين 
مع فيروس نقص المناعة البشرية الذي يبلغ من العمر 
18 عاماً لشبكة األنباء اإلنسانية )إيرين(: “حالته سيئة 
أي  توجد  ال  أمره.  نسي  اإليبوال،  تفشي  بدء  فمنذ  جّداً. 
مستشفى للذهاب إليه للحصول على العالج. إنهم بحاجة 
يحتضر  ابني  أيضاً.  المرضى  هؤالء  على  التركيز  إلى 

ببطء”.

الناجون من »اإليبوال« يعملون على تحسين االستجابة
§فريتاون، كايالهون، داكار - إيرين

نحو  بوفاة  “اإليبوال”  فيروس  تسبب  رغم  على   [
أنه  إال  وسيراليون،  وليبيريا  غينيا  في  شخص   5,000
يلعبون دوراً  باتوا  الذين  الناجين  الكثير من  أيضاً  ترك 
أنه  العلماء  إذ يعتقد  الوباء،  لهذا  االستجابة  في  رئيسياً 
تصبح  اإليبوال  فيروس  من  الشخص  ينجو  أن  بمجرد 
لديه مناعة ضد تلك الساللة من الفيروس لسنوات عدة.

يمكن  أنه  العامة  الصحة  مسئولي  من  العديد  ويرى 
المرض  ضد  الصراع  في  مهماً  دوراً  يلعبوا  أن  للناجين 

الذي أهلك الكثيرين حتى اآلن.
تعمل  إنها  الصحة  وزارة  تقول  سيراليون،  ففي 
في  يلعبوه  أن  يمكن  الذي  الدور  لمعرفة  الناجين  مع 
وقد  به.  المصابين  ومعالجة  للوباء  االستجابة  جهود 
بالتعاون  األول،  تشرين  أكتوبر/  في  الــوزارة  قامت 
سلسلة  في  أول  بعقد  آخرين،  وشركاء  اليونيسف  مع 
لهم  منصة  لتوفير  كينيما،  في  للناجين  المؤتمرات  من 
به  القيام  يمكن  ما  ومناقشة  قصصهم  وسرد  لاللتقاء 

لمساعدة المرضى الحاليين.
الصحة  وزارة  باسم  المتحدث  قال  السياق،  هذا  وفي 
يمكننا  كيف  نــدرس  أن  حقاً  “نريد  تونس:  سيدي 
االستفادة من الناجين بشكل أكبر للعمل معنا في التعبئة 

واقتفاء أثر المخالطين”.
إليها كثيرون  أدوار ينظر  الناجون بالفعل في  ويعمل 
المثال، تعمل فانتا الفالي،  أنها خطرة. فعلى سبيل  على 
والديهم  فقدوا  الذين  األطفال  لرعاية  مؤقت  مركز  في 

سيراليون.  في  كايالهون  منطقة  في  اإليبوال  بسبب 
الذين يعيشون اآلن في المركز  الكثير من األطفال  وكان 

منبوذين في مجتمعاتهم المحلية.
وقالت الفالي لشبكة األنباء اإلنسانية )إيرين(: “ربما 
يكون بعض هؤالء األطفال مصابين بالفيروس دون أن 
يعلم أحد بذلك... ولذلك من الصعب جداً على شخص لم 

يصب من قبل باإليبوال أن يقوم بلمسهم”.
وأضافت أن “هؤالء األطفال، سواء كانوا مرضى أم ال، 
بحاجة إلى من يواسيهم عندما يشعرون بالحزن ويلعب 

معهم عند الشعور بالسعادة”.
بما  أسرتها،  أفراد  من  عدداً  فقدت  التي  الفالي  وقالت 
في ذلك بعضاً من أطفالها: “كناجية من اإليبوال، يجعلني 
االعتناء بأطفال األشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب هذا 
الفيروس أشعر بأنني أمثل هؤالء اآلباء وأنني أستطيع 

مواساة أطفالهم ومنحهم األمل”.
وفي ليبيريا، تعمل اليونيسف على برنامج مماثل حيث 
تقوم بتدريب الناجين على االعتناء باألطفال الخاضعين 
راتنام،  روكشان  وقال  يوماً.   21 لمدة  والمراقبة  للعزل 
أن “ذلك يمنحهم  ليبيريا  اليونيسف في  باسم  المتحدث 
الوقت ذاته يساعد األطفال... فاألطفال بحاجة  عماًل وفي 
بذلك  يقوم  أن  يمكن  وال  ويعانقهم  يحتضنهم  من  إلى 

شخص يرتدي بذلة فضاء”.
يعمل سا كواتر كمانو أحياناً في قسم إدخال المرضى 
في  حدود  بال  أطباء  لمنظمة  التابعة  العالج  وحدة  في 
غينيا  في  الغابات  منطقة  في  تقع  بلدة  وهي  غوكيدو، 

بأنشطة  يقوم  كمانو  واليزال  المرض.  تفشي  بدأ  حيث 
التوعية المجتمعية حول المرض في القرى المحيطة بها، 

وهو العمل الذي تسبب في إصابته بالمرض.
“فكرت  )إيرين(:  اإلنسانية  األنباء  لشبكة  كمانو  وقال 
في القيام بعمل آخر بعد أن تعافيت من فيروس اإليبوال... 
في  ترغب  التزال  كانت  حدود  بال  أطباء  منظمة  ولكن 
العمل معي وبما أنني كنت ناشطاً، لم أستطع ترك العمل 

في هذا المجال”.
التابعة  العالج  وحدة  وغادر  كمانو  تعافى  أن  وبعد 
بالنسبة  صعبة  الحياة  كانت  حدود،  بال  أطباء  لمنظمة 
له، حيث قال: “لقد تم رفضي... لم يعد أصدقائي يريدون 

األكل أو السير معي”.
مع ذلك، ينسى كمانو معاناته عندما يذهب إلى العمل، 

حيث قال: “أنا بطل اآلن”.

  تحفيز اآلخرين
غرب  شمال  في  اإليبوال  لعالج  بومي  وحدة  وفي    
من  البالغة  كامارا  بيشنس  مثل  الناجون،  يعمل  ليبيريا 
بتنظيف  ويقومون  خدمات  كموظفي  عاماً،   19 العمر 
األماكن التي يتواجد فيها مرضى اإليبوال شديدي العدوى.
وفي حديث مع شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين(، قالت 
كامارا التي فقدت أربعة من أفراد أسرتها بسبب اإليبوال، 
وهي  بالفيروس  أصيبت  حيث  جنينها  إلى  باإلضافة 
حامل في شهرها السادس: “أنا سعيدة بالعمل هنا ألنني 

ال أريد لآلخرين أن يموتوا أيضاً”.
الطبيين  المسئولين  كبير  وهو  لوغان،  غوبي  ويقول 

اإليبوال  لعالج  بومي  وحدة  ورئيس  بومي  مقاطعة  في 
لعالج مرضى  مركز  في  بيشنس  مثل  أشخاص  أن عمل 

اإليبوال يحفز اآلخرين على أخذ أدويتهم.
الشخص  هذا  كان  “انظر،  للمريض  قلت  “إذا  وقال: 
مريضاً مثلك وهو اآلن يقدم المساعدة لعالجك”، فإن ذلك 

سيشجعه على تناول الدواء على أمل الشفاء”.
يحتذى  مثاالً  يكونوا  أن  للناجين  يمكن  وباختصار 
ومساعدة  اآلخرين  مع  خبراتهم  تبادل  خالل  فمن  به. 
باإليبوال  اإلصابة  أن  حقيقة  فهم  على  الناس  من  المزيد 
تشجيع  يستطيعون  فإنهم  باإلعدام،  حكماً  دائماً  ليست 

األشخاص المترددين في الحصول على العالج.
الناجين  مع  ليبيريا  في  اليونيسف  منظمة  وتعمل 
للتصدي  مجتمعاتهم  داخل  الرسائل  من  المزيد  لنشر 
ومنعتهم  الكثيرين  بين  الخوف  بثت  التي  للشائعات 
الطبية.  للمساعدة  طلباً  العالج  وحدات  إلى  الذهاب  من 
التي القوها في  الحسنة  المعاملة  الناجون عن  ويتحدث 

مراكز العالج وأفضل الوسائل للتغلب على الفيروس.
اإليبوال، يشعر بعض  مزايا حصانتهم ضد  وأبعد من 
االستجابة  مجال  في  للعمل  أخالقي  بالتزام  الناجين 
مع  يعمل  نفسي  تادجينو وهو طبيب  ألوا  وقال  للوباء. 
مركز العالج التابع لمنظمة أطباء بال حدود في غوكيدو 
التوعية  بأنشطة  قيامه  أثناء  باإليبوال  أصيب  قد  كان 
شك  أدنى  لديه  يكن  لم  أنه  المنطقة  في  المجتمعية 
الفيروس.  من  يتعافى  أن  بعد  أخرى  مرة  سيعود  بأنه 

وأضاف: “مجتمعي في خطر، والوطن ال يقدر بثمن”.
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من  العديد  تداخل  عن  ينتج  مرض  السمنة   [
العوامل الوراثية والنفسية واالجتماعية التي تؤدي 

إلى تغيير في سلوكيات الشخص ونمط حياته.
من العوامل االجتماعية على سبيل المثال اإلكثار 
غير  من  واللحوم  السريعة  الوجبات  تناول  من 
وكذلك  جودتها  أو  مصدرها  بمعرفة  االهتمام 
من  تزيد  التي  والشيشة  المقاهي  على  االقبال 
لفترات  الجلوس  بسبب  الدهون  وتراكم  الكسل 
صحية  الغير  العادات  من  الكثير  وغيرها  طويلة. 
المنتشرة في مجتمعاتنا، عالوة على أن كمية األكل 
المقدمة للشخص الواحد في المطاعم أو في البيت 

قد تكفي إلطعام عدة أشخاص!
من  الوزن  لفقدان  الصحية  البرامج  اختيار  بدل 
الصحي،  الطعام  وتناول  الرياضة  ممارسة  خالل 
أسرع  في  الوزن  إنقاص  يحاولون  الناس  بعض 
وقت ممكن، حتى لو كان ذلك يعني استخدام طرق 
العديد من  يلجأ  بذلك. ولهذا قد  للقيام  غير صحية 
مثلما  آمنة  أنها  لظنهم  التخسيس  لمنتجات  الناس 
تسوء  عندما  اال  يدركون  خطورتها  وال  ق   يسَوّ
يسقط  وفجأة  باالعراض  الشعور  غير  من  الحالة 
غير  مزمن  مرض  أو  صحية  بوعكة  الشخص 

متوقع.
خلطة  ليست  الوزن  لفقدان  السحرية  الخلطة 
أعشاب أو حبة بل هي اإللتزام في برنامج صحي 
يشمل تغيير كامل لنمط الحياة من تغذية ورياضة 
الماء.  من  كافيه  كمية  وشرب  ونوم  واسترخاء 
فمهما كان البرنامج ناجح وفعال، لن تحصل على 
نتيجة من غير إلتزام فال داعي إلهدار المال لتجربة 
لن  عديدة  تراكم خالل سنين  ما  تغيير  وذاك.  هذا 
يتم في اسبوع او اسبوعين، القفز من برنامج تغذية 

او برنامج رياضة إلى آخر لن يعطيك نتيجة...
اإللتزام واالستمرار هو الحل ليكن تغييرك ألجل 
أبتعد  ــوزن،  ال فقدان  ألجل  فقط  وليس  صحتك 
على  تعتمد  التي  التعجيزية  التخسيس  برامج  عن 
الطويل  المدى  بالنفع على  الحرمان فهي ال تجدي 
فإن الخروج من السمنة بطريقة آمنه مشوار يحتاج 

صبر و إسترخاء.
وتقنيات  بالتأمل  التوتر  مواجهة  المهم  من 
التنفس العميق، وكذلك توجد تقنيات تنفس خاصة 
ووضعيات »يوغا« لمساعدة مرضى السمنه حيث 
بدني،  نشاط  بأي  القيام  بعضهم  على  يصعب 
يستطيع  حيث  جهد  اقل  الوضعيات  هذة  تتطلب 

الشخص تأديتها وهو مستلقي.

فقدان  من  يعانون  العالم  في  الناس  ماليين   [
األسنان نتيجة أسباب مختلفة، كتسوس االسنان، 

التهابات اللثة أو اإلصابات والحوادث.
لتعويض  الوحيد  الخيار  كان  طويلة  لسنوات 
األسنان.  وأطقم  الجسور  هو  المفقودة  األسنان 
ومع تطور الطب الحديث أصبحت زراعة األسنان 
 98 إلى  تصل  نجاح  نسبة  مع  األمثل  الخيار  هي 

في المئة.
ما هي زراعة األسنان؟

هي البديل لتعويض االسنان المفقودة عن طريق 
عملية تتم على ثالث مراحل.

في  الزراعة  مكان  إعداد  هي  األولى:  المرحلة 
من  المصنوعة  الغرسة  ووضــع  المريض  لثة 

»التيتانيوم«.
المرحلة الثانية: هي مرحلة االلتئام بين الغرسة 

واللثة وتتم بين ٣ و6 أشهر.
المرحلة الثالثة: التركيبة النهائية لألسنان البديلة 

عن األسنان المفقودة.
زراعة  مع  االسنان:  لزراعة  االيجابية  النتائج 
االسنان تختلف ثقة الشخص ومظهره وابتسامته، 
بعد  المضغ  وعملية  الفم  صحة  تتحسن  كما 

تعويض االسنان المفقودة.
معظم  في  االسنان:  لزراعة  المناسبة  الحاالت 
على  القادر  الطبيعي  الشخص  يكون  الحاالت 
او  خلع  من  المختلفة  األسنان  بعمليات  القيام 
ان  يجب  كما  االسنان.  لزراعة  مؤهاًل  جراحات 
الفك  في  عظم  وكمية  سليمة  بلثة  المريض  يتمتع 

كافية لحمل الغرسة.
والمرضى  المدخنين  مثل  الحاالت،  بعض  في 
منتظمة  غير  مزمنة  أمراض  من  يعانون  الذين 
المريض  كان  إذا  أو  القلب  أمراض  او  كالسكر 
الرقبة  او  بالوجه  االشعة  من  لجرعات  تعرض 
العظم  للتأكد من كميو  يجب الخضوع لفحوصات 
وإمكانية الزرع، حيث ان اغلب هذه الحاالت تمنع 

زراعة االسنان فيها.
باالسنان  والتنظيف  العناية  اسلوب  يختلف  ال 
بحاجة  فكالهما  الطبيعية،  االسنان  عن  المزروعة 
الفرشاة  طريق  عن  المستمر  التنظيف  الــى 

والمعجون وخيط االسنان والغسول.

اختصاصية اليوغا العالجية وإدارة وتنظيم نمط الحياة

طبيبة جراحة الفم واألسنان

الخلطة السحرية لمواجهة السمنة

زراعة األسنان ثورة حديثة أعادت 
االبتسامة الضائعة للكثير من الناس

نادية الغريب: ٣٠٠٠ مريض بالسمنة... 
والبحرين من أسوأ دول المنطقة تأثرًا بها

47 تريليون دوالر كلفة ارتفاع البدانة عالمّيًا في العقدين المقبلين

عن  الصادرة  الحديثة  الدراسات  إحدى  وبحسب 
من  يعدون  المنطقة  دول  سكان  فإن  المتحدة  األمم 
وقطر  الكويت  من  كل  فيما تصنف  األكثر سمنة  بين 
األسوأ  أنها  على  واإلمارات  والبحرين  والسعودية 

تأثراً.
وتقدر الدراسة أن »ارتفاع مستويات السمنة يمكن 
47 تريليون  أن يكلف االقتصاد العالمي ما يقرب من 
خسارة  بسبب  وذلك  المقبلين،  العقدين  خالل  دوالر 
نمط  أمراض  عالج  تكاليف  وارتفاع  العمال  إنتاجية 
وأمراض  السكري  مثل  السمنة  تسببها  التي  الحياة 

القلب«.
انتشار  أن »نسبة  تقرير حديث  أفاد  السياق،  وفي 
 58.6 بنحو  ُقدرت   2013 في  النساء  بين  السمنة 
العالم(،  في  نسبة  أعلى  )ثالث  الكويت  في  المئة  في 
في  نسبة  أعلى  )سادس  قطر  في  المئة  في  و54.7 
المئة  في   ٣٦ السعودية،  في  المئة  في   44.9 العالم(، 

في البحرين و33.2 في المئة في اإلمارات.
في  السمنة  انتشار  بزيادة  االهتمام  فإن  ولذلك 
المجتمع أمر في غاية األهمية لكل من موردي الصحة 
من  الوقاية  بغية  المنطقة  في  والحكومات  المحليين 
يتزايد  الذي  السكري  مثل  الحياة  نمط  أمراض  وباء 

انتشاره بين سكان الخليج اليوم.
تناول  من  »اإلكثار  أن  من  الغريب،  ــذرت  وح
التي  الوجبات  وتناول  الحمراء  واللحوم  السكريات 
تحتوي على دهون، وقلة الحركة، يؤدي إلى محصلة 

تراكم الدهون في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة الدهون 
في أجزاء من الجسم وخصوصاً في منطقة الوسطى، 
أو األرداف او اليدين، وبالتالي إلى زيادة الوزن التي 
قد تتحول إلى بدانة، والتي تتحول في نهاية األمر إلى 

سمنة مفرطة ال يمكن السيطرة عليها«.
وراء  الرئيسية  األسباب  »من  ان  إلى  ونوهت، 
زيادة  مع  الحركة  وقلة  الغذائي  النمط  هو  السمنة، 

التي  الوجبات  اختيار  ونوعية  السريعة،  األكالت  في 
تحتوي على دهون«.

 واضافت »إن العامل الغذائي يلعب دوراً كبيراً، إذ 
المستهلكة  الوجبة  حجم  وزيادة  المقليات  تناول  إن 
ونوعية اختيار الوجبات، لها تأثير كبير على الجسم 

حيث تؤدي إلى السمنة«.

سبق في الوقاية
من  للوقاية  سباقة  »البحرين  أن  الغريب  وذكرت 
السنوات  في  عيادات   ٥ بفتح  قامت  حيث  السمنة، 
عيادة  ستفتح   ٢٠١٦  -  ٢٠١٥ العام  وفي  األخيرة، 
يقارب  ما  بمعاينة  نقوم  »اننا  مضيفة  سادسة«. 
الفتة  البدانة«،  من  يعانون  مريض  بحريني   ٣٠٠٠
قل  المرضى  من  المئة  في  و٨٠   ٧٠ بين  ما  أن  إلى 

وزنهم«. 
الوقائية تكون من خالل  »العملية  أن  إلى  ونوهت 
مزاولة الرياضة لمدة ال تقل عن ٣٠ دقيقة يومّياً عن 
على  المحتوي  األكل  نوعية  وتحديد  المشي،  طريق 
األلياف، اذ ثبت علمّياً، ألن األلياف لها دور كبير في 
سحب وتقليل نسبة الدهون الضارة بالدم، كما تقلل 

نسبة السكريات«.
تحتوي  التي  الفواكه  »تناول  أن  الغريب  وأضافت 
الكنار،  التين،  البرتقال،  مثل  فيتامينات ومعادن  على 
فائدة  لها  تكون  وغيرها،  الرمان...  الرطب،  اللوز، 

إيجابية للجسم وتقلل من نسبة الدهون«.

§الوسط - محمد باقر أوال

] قالت رئيسة قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة نادية الغريب إن نسبة اإلصابة بالسمنة بين البالغين من 
النساء والرجال في البحرين ارتفعت إلى 36 في المئة، إذ أصبح العدد يقارب ٣٠٠٠ مريض، بعد أن كانت النسبة ٣٠ في المئة 

في العام 2002. 
وذكرت غريب أن نسبة السمنة بين النساء أكثر من الرجال، ونسبة السمنة في البحرين بين األطفال والمراهقين زادت إلى 

٢٩ في المئة، بعد ان كانت في ٢٠٠٥، ٢٤ في المئة.

نادية الغريب

من  تعاني  كانت  إنها  جاسم،  زينب  قالت   [
عملية  لها  أجريت  عندما  ذلك  واكتشفت  السمنة، 
تراكم  وجد  حيث  األشعة،  خالل  من  المرارة  إلزالة 

البنكرياس والكبد. دهون على 
)الرجيم(  غذائية  حمية  باتباع  قامت  أنها  وذكرت 
من  والتقليل  الرياضة  خالل  ومن  الوزن،  لتخفيف 
الوجبات التي تحتوي على دهون وسكريات وتغيير 
أسلوب النمط الغذائي استطاعت أن تقلل وزنها ٣٠ 
األهل  من  »التشجيع  أن  إلى  مشيرة  تقريباً،  كيلّواً 
واألصدقاء وخاصة زوجي ساعدني على المضي في 

الوزن«. التخسيس وإنقاص 
قالت جاسم:  معيناً،  غذائّياً  نظاماً  اتبعت  إذا  وعما 
الطبخ  على  واعتمدت  المطاعم،  من  األكل  »تجنبت 
حجم  ألعرف  وذلك  البيت  في  بنفسي  به  اقوم  الذي 

الدهون والسكريات الموجودة في األكل«.
ساعدتني  رياضية  برامج  في  »دخلت  وأضافت   
فوائد  لها  البرامج  وهذه  الوزن،  من  التخفيف  على 
رياضي  برنامج  بممارسة  أقوم  اآلن  فمثاًل  كثيرة، 
يكفي  وهذا  أسبوعّياً،  مرات  ثالث  دقيقة   ٢٣ لمدة 
ألي  وخاصة  والجهد،  الوقت  ويوفر  الوزن  لتقليل 
شخص يشعر ان ليس لديه وقت لمزاولة الرياضة«.
من  الخالي  الغذائي  بالنمط  »االلتزام  إلى  ونوهت 
الدهون، واالبتعاد عن السكريات وااللتزام بممارسة 

باستمرار«. الرياضة 
إسلوب  في  نفسها  على  »اعتمدت  أنها  وذكرت 
صحية  مراكز  إلى  اللجوء  دون  من  الوزن  انقاص 
بمتابعة  تقوم  انها  إال  مختصين،  من  استشارة  او 
التواصل  برامج  قبل  من  المختصة  البرامج 

الطبية«. االجتماعي 
أوزانهم والتقليل  الناس بمتابعة  أن يقوم  وتمنت 
من  يعاني  من  كل  »اشجع  مضيفة  الدهون،  من 
السمنة والبدانة على أن يمارس الرياضة باستمرار، 
والتقليل من الدهون والسكريات واألكالت السريعة«.

مختلفة تجربة 
ذكرت  الوزن،  إلنقاص  أخرى  مختلفة  تجربة  وفي 

ما  باتباعها  وزنها  بإنقاص  قامت  أنها  النساء  إحدى 
تعاني  »كانت  أنها  مضيفة  النبوية.  السنة  في  ورد 
تخفيض  قررت   ٢٠٠٧ وفي  الوراثية،  السمنة  من 

وزنها.
مدى  مستمر  غذائي  بنظام  »تلنزم  أنها  وذكرت 
والتحدث  الجلوس  وضعية  ذلك  في  مراعية  الحياة، 
الرسول  لنا  وضعها  تعاليم  هناك  أن  مبينة  واألكل. 
الجلوس،  وكيفية  األكل  تناول  لكيفية  ترشدنا  )ص( 
هذه اإلرشادات تساعدنا على انقاص الوزن في حالة 

االلتزام بها يوميا«.
وقالت: »قمت بإعداد كتيب عن كيفية انقاص الوزن 
وسيطبع  النبوية،  األحاديث  في  ورد  بما  بااللتزام 

في حالة جهوزيته وهو تحت عنوان )رجيم المؤمن(، 
حيث قمت بجمع األحاديث والروايات الواردة بكيفية 

تناول الغذاء، وكيفية الجلوس عند تناول الغذاء«.
واضافت »كنت اشعر باالستياء عندما كان وزني 
استخدام  إلى  فاتجهت  كيلو،  التسعين  إلى  يصل 
أسلوب في انقاص الوزن يختلف كلّياً عن األساليب 
بما  وااللتزام  النبوية  السنة  اتباع  وهو  المتبعة 
بعيد  غذائي  بنظام  وااللتزام  أحاديث،  من  تحتويه 

عن الدهون، وبممارسة الرياضة«.
وذكرت أنها تشجع »كل من يشعر بأنه يعاني من 
االلتزام  خالل  من  الوزن  انقاص  اتباع  على  السمنة 
بنظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة باستمرار«.

»الصحة العالمية«: البدانة مسئولة عن نصف مليون إصابة بالسرطان سنويًا

لمنظمة  تابعة  السرطان  ألبحاث  وكالة  قالت   [
حالة  مليون  نصف  »نحو  إن  العالمية:  الصحة 
بدانة  إلى  ترجع  سنوياً  بالسرطان  إصابة 
حادة  مشكلة  يمثل  هذا  وإن  المصابين  األشخاص 

الشمالية«. أميركا  في  خاص  بشكل 
»النسيت  مجلة  في  نشرت  دراسة  في  وأضافت 
الجسم  كتلة  مؤشر  »ارتفاع  إن  األورام«  لعلم 
لإلصابة  خطورة  عامل  يمثل  حالياً  أصبح 
 3.6 قرابة  عن  مسئوالً  كان  أنه  كما  بالسرطان 
لإلصابة  جديدة  حالة  الف   418000 أو  المئة  في 

.»2012 في  بالسرطان 
»عدد  إن  وايلد  كريستوفر  الوكالة  مدير  وقال 

بالبدانة  المرتبطة  بالسرطان  اإلصابة  حاالت 
مع  عالمياً  ترتفع  أن  المتوقع  من  الوزن  بزيادة 

االقتصادية«.  التنمية  زيادة 
مساعدة  أهمية  تبرز  »النتائج  أن  وأضاف 
لتقليل  صحي  وزن  على  الحفاظ  في  الناس 
السرطان  من  واسعة  بمجموعة  اإلصابة  خطر 
المشكالت  تجنب  في  النامية  الدول  ومساعدة 

حالياً«.  الغنية  الدول  منها  تعاني  التي 
أميركا  أن  إلــى  الــدراســة  نتائج  ــارت  وأش
مرتبطة  مشكلة  أسوأ  اآلن  تعاني  الشمالية 
إصابة  ألف   111 تشخيص  تم  حيث  بالوزن 
ما  أو   2012 في  بالبدانة  مرتبطة  بالسرطان 

اإلصابة  حــاالت  عدد  من  المئة  في   23 يمثل 
الجسم  كتلة  مؤشر  بارتفاع  المرتبطة  بالسرطان 

العالم. في 
في   6.5 عن  مسئولة  البدانة  فإن  أوروبا  وفي 
يتم  التي  الجديدة  اإلصابة  حاالت  جميع  من  المئة 

حالة. ألف   65 نحو  أو  سنوياً  تشخيصها 
اإلصابة  أن حاالت  إنه »في حين  الوكالة  وقالت 
الدول  معظم  في  بالبدانة  المرتبطة  بالسرطان 
عشرات  إلى  تترجم  مازالت  أنها  إال  أقل  اآلسيوية 

السكان«. عدد  ارتفاع  بسبب  الحاالت  من  اآلالف 
البدانة مسئولة عن  القارة اإلفريقية فإن  أما في 
بالسرطان. اإلصابة  حاالت  من  فقط  المئة  في   1.5

زينب جاسم: اكتشفت السمنة عندما أجريت لي عملية المرارة

... وبعد إنقاص الوزنزينب جاسم عندما كانت تعاني من السمنة
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فرز النفايات في الدار البيضاء
§الدار البيضاء - فاطمة ياسين

] بدأت منطقة سيدي البرنوصي في الدار البيضاء، 
تتمثل  نموذجية  تجربة  للمغرب،  االقتصادية  العاصمة 
والمشابهة،  المنزلية  النفايات  لفرز  مركز  إحداث  في 
بعض  في  تثبيتها  تم  بيئية”  “أكشاك  بمجموعة  مدعم 
األحياء السكنية إلشاعة ثقافة الفرز. ويتم نقل النفايات 
لمعالجة  المجهز  المركز  إلى  العجالت  ثالثية  بدراجات 
بإعادة  المعنية  الجهات  إلى  تسليمها  قبل  النفايات 

التدوير.
على   2014 مطلع  في  بدأ  الذي  المشروع،  يشمل 
مساحة 2600 متر مربع، وحدة لفرز النفايات وتثمينها 
وميزاناً  طحن  وآالت  وضاغطات  ناقلة  أحزمة  تتضمن 
إلى  وتحويلها  النفايات  لمعالجة  وأرضية  وحاويات، 

سماد، مع مساحات خضراء.
النموذجي  المشروع  في هذا  المميز  االجتماعي  البعد 
جامعي  من  شخصاً   60 في  تتمثل  هشة  فئة  إدماج  هو 
يزاولون نشاطهم في ظروف  الذين  )البوعارة(  القمامة 
تدريبهم  طريق  عن  وذلك  الكرامة،  شروط  إلى  تفتقر 
إطار  في  العمل  من  يمكنهم  قانوني  بشكل  وتنظيمهم 

مهيكل يضمن لهم االستقرار والعيش في ظروف الئقة. 
النفايات  بيع  من  إضافي  دخل  على  يحصلون  وسوف 

المفروزة إلى مصانع تستخدمها كمواد أولية.
المشروع  يتوخى  البيئي،  االجتماعي  الجانب  وفي 
إرساء ثقافة فرز النفايات المنزلية في األحياء السكنية، 
عن طريق تنظيم حمالت لتوعية السكان مرفقة بحوافز. 
على  المترتبة  السلبية  النتائج  معالجة  إلى  يرمي  كما 
األماكن  في  القمامة  لجامعي  العشوائية  الممارسات 

العمومية.
في  المساهمة  إلــى  المشروع  يهدف  ــك،  ذل إلــى 
انخراط  عبر  التضامني،  االجتماعي  االقتصاد  تطوير 
الوطنية  “المبادرة  مشاريع  في  المشاركة  التعاونيات 
بعض  قيام  خالل  من  مثاًل،  وذلك،  البشرية”،  للتنمية 
للفرز  بيئية”  “أكياس  بصنع  النسوية  التعاونيات 

للسكان. تسلم 
بقية  على  تدريجياً  التجربة  هذه  تعميم  ويتوقع 
على  يأتي  النظافة  قطاع  تدبير  أن  باعتبار  المناطق، 
الدار  المطروحة، بعدما أصبحت مدينة  التحديات  رأس 
النفايات  من  طن   4000 يفوق  ما  يومياً  تنتج  البيضاء 

التي تكلفها أمواالً ضخمة.

§بيروت - البيئة والتنمية

] أعلن المنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( نتائج 
العربية،  المنطقة  في  االستهالك  أنماط  عن  استطالع 
األمن  بشأن  السنوي  مؤتمره  في  المشاركين  شمل 
نوفمبر   /  27 –  26( عّمان خالل  في  الذي عقد  الغذائي 

تشرين الثاني 2014(.
السبب  أن  المشاركين  من  المئة  في   33 اعتبر 
الرئيسي الرتفاع استهالك الفرد من المياه والطاقة في 
البلدان العربية هو نقص الوعي العام، في حين عزاه 
في  و2  والطاقة،  المياه  أسعار  دعم  إلى  المئة  في   24
هذه  إلى  المئة  في  و41  المناخية،  الظروف  إلى  المئة 

األسباب جميعها.
مقابل  أكثر  يدفعوا  أن  قبولهم  المئة  في   94 وأكد 
ستساعد  الزيادة  كانت  إذا  والوقود  والكهرباء  المياه 
بخدمات  عنها  التعويض  وسيتم  البيئة  حماية  في 

اجتماعية إضافية مباشرة.
الغذائية  المواد  يفضلون  إنهم  المئة  في   86 وقال 
المئة  في   87 وأبدى  المستوردة.  على  محلياً  المنتجة 
استعدادهم لتغيير عاداتهم في األكل حفاظاً على موارد 
لوا من الرز الى الباستا أو من  المياه والطاقة، كأن يتحَوّ

اللحم إلى السمك.
تولى إجراء االستطالع طالب من 14 جامعة عربية، 
المستقبل  »قادة  إطار مبادرة  المؤتمر في  شاركوا في 

البيئيين« التي يرعاها المنتدى.
خيارات  فناقشوا  المؤتمر،  خالل  الطالب  واجتمع 
إلى  إعالناً  وقدموا  الغذائي.  األمن  حول  المستقبل 
الجلسة الختامية حول حق األجيال الجديدة في الغذاء. 
االقتصادي  الشق  في  اليرموك  جامعة  طالب  وساهم 
يتعلق  ما  في  العربية  بيروت  وجامعة  اإلعالن،  من 
بهندسة  الكسليك   – القدس  الروح  وجامعة  بالتغذية، 
البيولوجية،  باألبحاث  األردنية  والجامعة  الغذاء، 
األراضي  بأبحاث  الشارقة  في  األميركية  والجامعة 
وتولى  واإلعالم.  بالقانون  البترا  وجامعة  والمياه، 
الطالبان محمد مرتضى وميشيل معوض من الجامعة 

األميركية في بيروت تنسيق هذا النشاط.
وفي ما يأتي إعالن »حق الشباب العربي في مستقبل 

يضمن األمن الغذائي المستدام«:
تواجه المنطقة العربية كثيراً من القيود والتحديات 
التي تحول دون تأمين امدادات غذائية مأمونة للشباب 
العربي في المستقبل. أبرز هذه التحديات هي: التصحر 
المزروعة  المساحات  وتقلص  المياه،  موارد  وشح 

والصالحة للزراعة، والتغير المناخي. وتشهد منطقتنا 
بمعدل  الطبيعية  للموارد  سريعاً  استنزافاً  العربية 
أسرع من قدرة تجددها الطبيعي. ومن األمثلة على ذلك 
استنزاف المياه الجوفية الستخدامها كمصدر أساسي 
للري وتحويل األراضي الزراعية لالستخدام العمراني. 
كما إن قلة اإلنتاجية الزراعية، وهدر المياه المخصصة 
هي  الطعام،  وإهدار  الحصاد،  بعد  ما  وخسائر  للري، 
في  السريع  اإلزدياد  إن  التحديات.  من  تزيد  حقائق 
معدل النمو السكاني في البلدان العربية يشكل تحدياً 
رئيسياً إلطعام أكثر من 600 مليون عربي بحلول سنة 
ضعف  مع  تأتي  المتنامية  التحديات  هذه  كل   .2050
السياسات الزراعية المحلية وعدم كفاية االستثمارات 
في مشاريع التطوير الزراعي المالئمة كما في األبحاث 
السياسي  االستقرار  عدم  والزراعية. ويؤدي  الغذائية 
تحركات  ذلك  في  بما  المنطقة،  في  األمن  وانعدام 
الغذائية.  االمدادات  على  شديد  ضغط  إلى  الالجئين، 
صافياً  مستورداً  العربية  البلدان  باتت  لذلك،  ونتيجة 

للغذاء، وخصوصاً الحبوب.
كل هذه الحقائق الدامغة تحض على اتخاذ إجراءات 
إلدارة  التعاون  العربية  البلدان  على  ويتحتم  فورية. 
لتقوية  معاً  العمل  العرب  وعلى  الطبيعية.  الموارد 
االستقرار الزراعي والتكيف مع تغير المناخ واالجهاد 
المائي. وعلى البلدان العربية تحسين اإلنتاج الزراعي 
الحفاظ  إلى  باإلضافة  الري  مياه  إستهالك  وترشيد 
ويجب  المجتمعات.  وصحة  البيولوجي  التنوع  على 
على الجهات المعنية والحكومات تخصيص المزيد من 
األموال لالستثمارات في البحث العلمي للمساعدة في 
الغذائي. ومن الضروري  صياغة حلول لمشاكل األمن 
تعريف  إلى  تهدف  التي  العامة  التوعية  حمالت  دعم 
الممكنة،  والحلول  التحديات  على  العربي  المواطن 
التوازن  والحفاظ على  االستهالكية  األنماط  تغير  مثل 

الغذائي في الطعام.
عربية  بيئة  على  الحريص  العربي  الشباب  إن 
المستقبل  قادة  »منتدى  إطار  في  والمجتمع  سليمة، 
والتوصيات  للنتائج  دعمه  عن  يعبر  البيئيين«، 
الصادرة عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية. كما يهم 
الشباب العربي أن يوصي بالتعاون والتكامل العربي 

نحو مستقبل أفضل.
نفتخر اليوم بأن نكون علماء وخبراء زراعة وتغذية، 
فهذه المسؤولية تحتم علينا العمل من أجل ضمان حق 
يضمن  مستقبل  أفضل،  مستقبل  في  العربي  الشباب 

األمن الغذائي العربي.

تنشر هذه الصفحة بالتعاون مع المنتدى العربي للبيئة والتنميةومجلة »البيئة والتنمية«
www.afedonline.org           info@afedonline.org

87 % مستعدون لتغيير عاداتهم االستهالكية الغذائية

33 ٪ من مشاركي استطالع »أفد« يعتبرون نقص الوعي سببًا الرتفاع استهالك المياه والطاقة

تكريم الطالب الجامعيين في الجلسة الختامية للمؤتمر
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تجري  ال  ــد  ق  [
كما  بالعمل  أمــورك 
أن  عليك  اليوم  تريد 

تقدم بعض التنازالت.

] أمر طارئ يحدث 
في العمل اليوم تضطر 
إلغاء  إلى  خالله  من 

الكثير من المواعيد.

اليوم  ــواجــه  ت  [
الضغوطات  من  الكثير 
تعرف  وال  المربكة 

كيف تتعامل معها.

من  الكثير  لديك   [
والحماس  العزيمة 
إلى  يدفعك  ما  اليوم 

اإلقبال على األعمال.

الــيــوم  تسمع   [
السارة  األخبار  بعض 
وتتفاءل  العمل  فــي 

بالحصول على ترقية.

عن  اليوم  تتأخر   [
العمل  في  مهامك  تنفيذ 
المشاكل  بعض  بسبب 

التقنية.

] ال تتهور بقراراتك 
بشكل  وفكر  الــيــوم 
تجاه  أكــثــر  منطقي 

بعض األمور.

المشاكل  تثير  ال   [
مع زمالء العمل بسبب 

تدخالتك الكثيرة.

الكثير  اليوم  ] تجد 
لمشاكل  الحلول  من 
كنت  بالعمل  عالقة 

تعاني منها.

] تأتيك اليوم الكثير 
من العروض للحصول 
فكر  أفضل  عمل  على 

جيداً قبل أن تقرر.

] أمورك في العمل 
األفضل  نحو  تتغير 
في  المالية  وأوضاعك 

تحسن.

] تترك انطباع جيداً 
بالعمل  رؤسائك  لدى 
حسن  بسبب  الــيــوم 

تصرفك.

قاعدة اللعبة: 
] السودوكو لعبة يابانية سهلة، 
من دون عمليات حسابية. تتألف 
صغيرة،   خانة   81 من  شبكتها 
9 مربعات كبيرة يحتوي  أو من 
9 خانات صغيرة.  منها على  كل 
الشبكة  إكــمــال  الــالعــب  على 
 ،9 إلــى   1 من  ــام  أرق بواسطة 
مرة  رقم  كل  استعمال  شرط 
أفقي  خط  كل  في  فقط،  واحدة 
كل  وفي  عمودي  خط  كل  وفي 

مربع من المربعات التسعة.

أفقي:
1 - جزيرة إندونيسية - علو.

2 - مباح - وكالة أنباء خليجية.
3 - متشابهان - يألف - سئم.

4 - جبل - متشابهان.
5 - أرشد )م( - طعام.

6 - مرض - متشابهان.
7 - من األنبياء - متشابهة.

8 - رقد - وقت.
9 - معظم )م( - مخلوق نوراني - لباس.

10 - مدينة صناعة السينما في العالم.

عمودي:
1 - غيوم - دائرة من نور.

عهد   - )م(  الهاتف  في  تقال   -  2
)م( - طقس.

3 - ضمير متصل - أرشد )م(.
4 - مدينة إسبانية - بركة )م(.

5 - أحب - تقال في الهاتف.
6 - ماركة سيارات يابانية - زعيم 

صيني راحل.
ثابر   - متشابهان   - قاعدة   -  7

في العمل.
8 - مادة قاتلة - متشابهة.

9 - أكمل )م( - عين ماء مقدسة.
10 - مدينة ترفيهية عالمية.
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انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشاب إبراهيم خليل   [
الحسيني،  المركز  في  للرجال  التعازي  تقبل  المدوب. 

بمنطقة المصلى. 

عبداللطيف  علي  عبدة  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقلت   [
شمسان. تقبل التعازي للرجال في مسجد الشيخ يعقوب 

بمنطقة النعيم، وللنساء بمأتم النعيم الوسطي. 

السليس  عامر  حمد  تعالى  اهلل  رحمة  الى  انتقل   [
عاما،   63 ناهز  عمر  عن  وعبداهلل  بدر  من  كل  والد 
وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صالة الجمعة في 
احمد  في صالة  للرجال  التعازي  تقبل  المحرق.  مقبرة 
1042 طريق  رقم  المتوفى  منزل  في  وللنساء  جمعان، 

918 مجمع 109. 

عيسى  موسى  محمد  تعالى  اهلل  رحمة  الى  انتقل   [
عمر  عن  وموسى  وفيصل  فؤاد  من  كل  والد  الدوسري 
ناهز 84 عاما. وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صالة 
الجمعة في مقبرة المحرق. تقبل التعازي للرجال في صالة 
سبيكة االنصاري بمدينة عيسى، وللنساء في منزل رقم 

263 طريق 604 مدينة حمد 1206 الدوار الثالث.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

الشرك والنفاق صنوان للضياع والخسران المبين
الشروقي  مريم  مقال  في  ورد  ما  على  تعقيباً   [
الفتنة...  نار  قتلتم  »السعودية:  عنوان  يحمل  الذي 
ال  منافقين  أناساً  هناك  بأن  التعليق  أود  والبحرين؟« 
آخرتهم  يبيعون  بل  فقط،  بدنياهم  آخرتهم  يبيعون 
بدنيا غيرهم محاولين التمصلح من أي حدث كان، حيث 
يطبقون نظرية األمير مكيافلي »الغاية تبرر الوسيلة« 
توصلهم  دامت  ما  مباحة  الوسائل  كل  إليهم  فبالنسبة 
إلى غاياتهم، مهما ازداد سوادها، وللتذكير فقط فالقرآن 
القيامة  يوم  المشركين  بمرتبة  المنافقين  يضع  الكريم 
وتعالى  سبحانه  اهلل  ألن  لهم  غفران  ال  آخر  بمعنى  أي 

يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك به والنفاق، والشرك 
توأمان متالصقان ال مجال للفصل بينهما.  

التفجيرات  حوادث  ويشجب  ويستنكر  يندد  الجميع 
هي  ما  ترى  يا  ولكن  اإلرهابية  والمذابح  االنتحارية 
إلى هكذا سلوك من مسلم يتوقع منه  الدافعة  األسباب 
أن يعمل بما قاله الرسول )ص( »الدين المعاملة« وهذا 
الدين الحنيف يجب أن ينتشر بالوعظ واإلرشاد وليس 
والظالم.  بالظلم  الناس  على  والتسلط  الرؤوس  بقطع 
دور  أي  اإلعالمية  ووسائلنا  الدراسية،  لمناهجنا  هل 

يشجع هذا السلوك؟ 

مؤامرات  إلى  حدث  أي  نوزع  بأن  مغرمون  نحن 
خارجية، ولكن كما هو معروف أي متآمر خارجي ليس 
له مجال للتدخل إال من خالل خلل وعيوب في تركيبتنا 
يشكل  فإنه  تم  إذا  الحقيقي  واإلصالح  إصالحها  علينا 

صفعة قوية في وجه المتآمر الخارجي. 
هناك مؤشرات إيجابية، كما حدث في تونس ومصر، 
السقوط في حفرة  العربى سيجتاز مرحلة  الربيع  بأن 
يريد  إنسان  كل  إليه  يصبو  ما  إلى  ويرقى  الماضي 

الحرية والكرامة  وليس العبودية والظالم.

عبدالعزيز علي حسين

 حتى ال تنتقل 
إلينا العدوى الهولندية

] المرض الهولندي والذي يعرفه كبار االقتصاد بأنه حالة من الرخاء 
 1950 حتى   1900 العام  في  الهولندي  المجتمع  به  أصيب  الذي  الزائف 
الشعب  وعاش  األسود  الذهب  هولندا  فيه  اكتشفت  التي  السنة  وهي 

الهولندي أجمل حياته وتمتع بجمال وسحر جناته. 
لكن ماذا حدث فيما بعد؟  تبخرت الخيرات والموارد والجنات بسبب 
انحسار الوقود ونضوبه تماماً  بسبب الكسل واللعب بالثروات وهدرها 
في  تمثلت  الهولندي  الشعب  بها  مني  التي  المعيشية  التخمة  مسببة 
عزوفه عن العمل والتسكع في البارات، واإلدمان على شرب المشروبات 
ازدياد  الليل حتى الصباح مما ساهم في  الكحولية، والسهر في نوادي 
أمراض السمنة وضخامة الجثث وكبر الكرش وانتشرت أمراض السكر 
الجنون،  وأمراض  الشخصية  وازدواج  الهلوسة  ومرض  الدم  وضغط 
وازدياد البطالة، واالستعانة بالعمالة األجنبية حتى في تلميع األحذية. 
بهبوط  العربي  الخليج  دول  بعض  وفي  اليوم  حادث  هو  كما  وهذا 
األقليمية  والنزاعات  الحروب  على  األموال  هدر  يقابله  الوقود  سعر 
عن  واالستغناء  واألجنبية  العربية  الجنسيات  إحالل  أيضاً  واألدهى 
معلمي  من  بدءاً  التعاون  مجلس  دول  جميع  في  الخليجي  المواطن 
المدارس انتهاء بتشغيل المصانع وإدارة المستشفيات والبنى التحتية 
ما  إلى  يقودنا  والذي  والتعليمية  واإلنشائية  والخدمية  اإللكترونية 
في  الخليجي  الشعب  يزاحم  راح  الذي  السياسي«  »بالتجنيس  يسمى 
المقدمة كالعالج  المجانية  الحكومية  الخدمات  في  كل شيء وخصوصاً 
حال  في  هو  والمخيف  التحتية،  البنى  وصيانة  والسكن  والدراسة 
! هل سيطلق عليه األقتصاديون  الوقود مثل ما أصاب هولندا  نضوب 
بن طالل  الوليد  السعودي  األمير  بدليل تصريح   !« الخليجي  »المرض 
انخفاض  بذلك  ويقصد  خطير«،  »أمر  النفط  على  الرياض  اعتماد  بأن 
أسعار الذهب األسود إلى ما دون 80 دوالراً للبرميل الواحد، مما يثبت 
المدى  على  موازناتها  تصبح  قد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أن 
القريب على كف عفريت أي في حالة عجز كبير بسبب أنها تعتمد على 

النفط بنسبة 90 في المئة في مواردها.

مهدي خليل

الطبيب إسماعيل
مثال التفاني وخدمة المواطنين

السلمانية  بمجمع  إسماعيل  الطبيب   [
الطبي في قسم العيون... أتوجه بالشكر الجزيل 
وإلى  شخصياً  إلى  خدمات  من  قدم  لما  إليه 
أو  هويتهم  عن  النظر  بغض  المرضى  جميع 
فائقة  وعناية  اهتماماً  يولي  فهو  جنسياتهم، 
انتهاء  حتى  التشخيص  بداية  من  للمرضى 
العالج ويشرف عليهم بنفسه مقدماً لهم كل ما 
يحتاجونه من إرشادات وعناية وهذا ما ينعته 
مثال  فهو  عنده،  تعالجوا  ممن  الكثيرون  به 
آماًل من هلل عز وجل  البشرية،  للتفاني وخدمة 

أن يوفقه ويستمر في هذا العطاء.

أحمد محمد

معاناة أهالي النعيم... إلى متى؟
إلى  تحتاج  قضايا  عدة  من  النعيم  أهالي  يشتكي   [
النعيم  منطقة  تزال  فال  البلدي.  المجلس  قبل  من  حلول 
مليئة  ضيقة  ممرات  من  عهدها  سابق  منذ  كانت  كما 
مرورالسيارات.  حركة  تعيق  التي  والمطبات  بالحفر 
هذه  مع  سنستمر  متى  إلى  يتساءلون  المنطقة  فأهالي 

المعضالت؟
المعنيين  قبل  من  عناية  إلى  النعيم  منطقة  تفتقر 
لتغييرالبنية  يحتاجون  األهالي  فإن  البلديات.  بشئون 

التحتية لما يكابدون من سوء األسفلت. 
الصرف  فتحات  عند  اإلسفلتية  الطبقة  تساوي  وعدم 
لألمطار.ففي  جانبية  فتحات  لعمل  حاجة  الصحي.ومن 
مستنقعات  إلى  المنطقة  طرق  تتحول  األمطار  موسم 

مائية آسنة وممتدة. 
إلى  وبحاجة  عديدة  فيها  والمطبات  الحفر  أن  وكما 
تسوية. كما أن شوارع منطقة النعيم ضيقة وبحاجة إلى 
تقف  والسيارات  واحد  اتجاه  ذو  بها  فالطريق  توسيع 
يسبب  ما  وهذا  السيارات  لمرور  المخصص  الشارع  في 

عرقلة سير السيارات، وتفتقر المنطقة ألماكن أو ساحات 
الشقق  و  المباني  فحتى  للسيارات،  لمواقف  مخصصة 
ليس بها مواقف خاصة، وتحتاج أيضاً إلشارات مرورية  
والتحذيرية  والتنظيمية  اإلرشادية  اللوحات  وإلى 

المرورية وكذلك الخطوط األرضية.
فغالبية  لياًل،  مظلمة  المنطقة  فإن  أخرى  جهة  ومن 
بها  ليس  و  المنازل  إضاءة  على  تقتصر  بها  الشوارع 
إنارة عامة وهي بحاجة للحاويات، ولحل مشاكل  أعمدة 
على  تعمل  أن  البلدية  على  والمخلفات  القمامة  تكدس 
الرقابة وعلى أهمية التوعية المستمرة من خالل وسائل 

اإلعالم المختلفة.
البلدي  المجلس  ألعضاء  احترامنا  ومع  الختام  وفي 
نرجو منهم أن يتابعوا الموضوع، وأن يناقشوا في اللجان 
هذه القضية لما فيه من ضرورة، وفي إنجاز قدر أكبر من 
من  وغيرها  واإلنارة  والطرق  النظافة  جانب  في  العطاء 

واجباتها لصيانة المنطقة من المشاكل المتعددة . 

فاطمة إبراهيم سلطان السالطنة
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من  )الخامس  للمتطوعين،  الدولي  اليوم  بمناسبة   [
السالم  في  المتطوعين  بإسهام  نقر  االول(،  كانون  ديمسبر/ 
الضوء  نسلط  اليوم  ونحن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والتنمية 
ممن  العالم،  أنحاء  في  الشباب  المتطوعين  ماليين  على 

االجتماعي. التغيير  أجل  من  العالمي  الصعيد  على  يعملون 
اليوم  العالم  في  الشباب  من  بليون   1.2 من  أكثر  ويوجد 
القائمة،  للتحديات  للتصدي  هائلة  إمكانات  لديهم  ممن 
تتاح  الشباب،  وبتطوع  للتغيير.  عوامل  بمثابة  وليكونوا 
ما  وهو  قيِّمة؛  ومهنية  حياتية  مهارات  اكتساب  فرصة  لهم 
به  ُيضطلع  ما  في  والمشاركة  القيادة  على  قدرتهم  يعّزز 
المجتمع  مستوى  وعلى  المحلية  مجتمعاتهم  في  أنشطة  من 

ككل. العالمي 
األمم  متطوعي  من  للشباب  خاصة  بصفة  لممتٌن  وإنني 
ما  يدعمون  حيث  تقريبًا،  متطوع   1  000 وعددهم  المتحدة، 
تضطلع به األمم المتحدة من أعمال في سبيل تحقيق السالم 
متطوعو  ويعمل  اإلنسان.  وإعمال حقوق  المستدامة  والتنمية 
المتحدة  األمم  موظفي  مع  جنب،  إلى  جنبًا  المتحدة  األمم 
العالم.  سكان  من  ضعفًا  الفئات  أكثر  بعض  حياة  لتحسين 
بدور رئيسي في تسريع وتيرة جهودنا  القيام  وسيواصلون 
تغير  ومكافحة  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  إلى  الرامية 

.2015 العام  بعد  لما  التنمية  خطة  وتنفيذ  وصياغة  المناخ 
فحتى  اتجاهين.  ذو  طريق  هو  إنما  التطوعي  والعمل 
إيجابي  تغيير  إحــداث  على  المتطوعون  يساعد  عندما 
األحيان  من  كثير  في  حياتهم  تتحّول  لآلخرين،  بالنسبة 

التطوعي.  العمل  بذلك  قيامهم  بمجرد 
الدولي  اليوم  هذا  في  التزامنا،  فلنجدد 
متنوعة  فرص  بإتاحة  للمتطوعين، 
للشباب كي يتطوعوا لإلسهام  وهادفة 
التغيير  إحداث  في  ثقة  وبكل  بنشاط 

العالمي الصعيد  على 
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الشهرة والسعادة!
السعادة  وبين  بينها  إذ  الُشهرة،  من  أصعب  هناك  ليس   [
كثير من االّتفاقيات من أجل الوصول إلى السعادة المنشودة، 
البحرين،  في  بهم  التقينا  الذين  المشاهير  من  نخبٌة  وهناك 
نأسف لحالهم في بعض األحيان، فهم ال يستطيعون العيش أو 
في  أو  مال،  في  طمعًا  إّما  يالحقهم،  الجميع  ألّن  براحة،  العمل 

سلطة أو تمصلح أو... أو.
ومثال بسيط جّداً في حياتنا اليومية، الشهير جداً ال يستطيع 
الوقوف عند اإلشارة بانتظار “الَسْيد” لكي يتحّرك إاّل إذا كان 
المتابعات  تجد  حتى  نفسه  عن  يكشف  إن  ما  فهو  متخّفيًا، 
على  الحصول  يستطيع  ال  وبالتالي  تخنقه،  والمضايقات حوله 

حّرياته. أبسط 
المشي  أو  معّين  بأسلوب  التصّرف  إلى  مضّطر  هو  وكذلك 
كل  في  الدبلوماسية  إلى  يحتاج  وكذلك  معّينة،  بطريقة 
المصّورين  عن  ناهيك  وحّط،  حّل  أينما  صاحبته  فهي  وقت، 
كل  في  يغوصون  الذين  أولئك  األخبار،  ومحّرري  والمذيعين 
كبيرة وصغيرة في حياة ذاك الشهير، فتجعله يحرص حرصًا 
تتعّرض  ال  حتى  اليومية،  وحياته  عالقاته  إبعاد  على  شديداً 
بما  يقوم  الذي  البسيط،  الشخص  ذاك  عكس  على  للمكاشفة، 

يريده من دون تسليط الضوء عليه.
فلقد  والمال،  الشهرة  تحب  البشرية  الطبيعة  أّن  ننفي  ال 
اآلية  في  قال  عندما  كتابه  في  البنين  قبل  المال  اهلل  وضع 
دعونا  ولكن  الدنيا”،  الحياة  زينة  والبنون  “الماُل  القرآنية: 
ستتغّير  كيف  ولننظر  المشهور،  الشخص  مكان  أنفسنا  نضع 
األمور  صغائر  من  محرومون  فالمشاهير  وعاداتنا،  حياتنا 
شاي  “كأس  وأبسطها  وتلقائي،  يومي  بشكل  بها  نقوم  التي 
الحليب  شاي  كأس  يأخذ  عادًة  الموّظف  فالبحريني  الحليب”، 
يرشف  وهو  السّيارة،  في  بالراديو  يومه  ويبدأ  سّيارته،  في 
على  يصعب  أمر  وهو  تتّبع،  وال  بروتوكول  دون  من  الكأس 

تحقيقه!  المشاهير 
نعم،  السعادة.  لنا  تجلب  الصغائر  هذه  األحيان  بعض  في 
الوقوف لدقائق في “السيد”، أو نتأخر ساعة أو  قد نتذّمر من 
ساعتين بسبب الزحام، وقد نقول في خاطرنا لماذا نحن نشقى 
المشاهير،  الدنيا وأصبحنا من  لو دارت  لغيرنا، ولكن  والنعيم 
لنا  وتجلب  أيدينا  متناول  في  التي  األشياء  أبسط  من  سُنحرم 

السعادة ونحن ال ندري!
الثقة صعٌب  ألّن  دّوامة،  في  فهم  المشاهير،  هؤالء  مساكين 
خبرة  أعطاهم  الّناس  بعض  مع  التعامل  أّن  وأكيٌد  اكتسابها، 
ترجع  قد  أو  ترجع،  ال  تنكسر  إن  ما  فالثقة  بأحد،  الثقة  بعدم 
ليس  بصعوبة جداً، ألّن حب اآلخرين والعطاء من غير مقابل 

صفة سهلة نراها كل يوم حولنا لألسف الشديد!
تلو  االّتصاالت  تبدأ  يبدأ هؤالء حياتهم، حتى  إن  ما  وأيضًا 
االّتصاالت والمقابالت تلو المقابالت، فاألكثرية تطلب واألكثرية 
الكهرباء،  وآخر  الهاتف،  فاتورة  دفع  يريد  أحدهم  تريد، 
اهلل،  يعلمها  أخرى  شئونًا  يريد  وغيره  درجة،  يريد  والبعض 

بالّناس وطلباتهم. المشهور  ينشغل  المطالب  ولتحقيق 
الّناس  مطالب  وتنتهي  الشهرة،  تنتهي  األخير  وفــي 
ومصالحهم، وما يبقى إاّل ذاك المحب الذي أحّب المشهور من 

العالقة  تلك  إاّل  تبقى  وال  مقابل،  دون 
للمصلحة،  تدّخل  دون  من  ُبنيت  التي 
المشاهير  عليها  يضع  العالقة  هذه 
أسئلة كثيرة، حتى يصلوا إلى أّن الذي 
أمامهم أحّبهم ووّد قربهم ال لشيء إاّل 

لشخوصهم فقط. وجمعة مباركة.

انقالب أميركي على الملف اإليراني

maryam.alsherooqi@alwasatnews.com

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

كاتب سعودي

] منذ ما يزيد على عقد من الزمن، والمفاوضات الماراثونية مستمرة، حول الملف 
النووي اإليراني. تتصاعد أحياناً، وتقترب من حافة الحرب، ثم ما تلبث أن تخبو، من 
إلى طاولة  الجديد وراء حماس اإلدارة األميركية، للعودة  أية نتائج. فما  غير تحقيق 

المفاوضات؟ وما المتوقع منها؟
ليس من شك في أن أميركا تملك قوة تدميرية، ال تملكها دولة أخرى. ومع ذلك ظلت عاجزًة 
عن مواجهة الموقف اإليراني، رغم الضغوط الشديدة التي مارسها حليفها االستراتيجي 
بالمنطقة، الكيان الصهيوني. وأيضاً رغم ما يعنيه امتالك إيران للسالح النووي، من تهديدٍ 
ألمن الخليج العربي واستقراره، بما يعنيه من تهديد لمصالحها الحيوية في هذا الجزء من 

العالم.
جغرافياً إيران، وليس نظامها السياسي، هي كلمة السر. فإيران هي المعبر البري، من 
غرب آسيا إلى مشرقها. وهي المكمل للقوس المطّوق لروسيا. وكان هذا القوس، هو 
الركن األساس في استراتيجية مواجهة السوفيات سابقاً، وروسيا بوتين حالياً. واألهم 
من ذلك، هو موقعها كمنطقة عازلة بين طموحات روسيا، وبين المياه الدافئة في الخليج. 
وهذه النقطة تحديداً، هي التي توضح دوافع الحماس األميركي، في العودة إلى طاولة 

المفاوضات في هذه اللحظة بالذات.
الهدف الرئيس للتحرك األميركي صوب طهران، ليس هو الملف النووي اإليراني، بل 
العمل على عودة مناخات الحرب الباردة. وقد شّبه التحرك األميركي الجديد تجاه طهران، 
بالخطوة األميركية تجاه الصين الشعبية في نهاية الستينيات من القرن الماضي، حين 
تمّكنت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون من مد جسور قوية مع الصين الشيوعية، على 

حساب عالقة األخيرة مع االتحاد السوفياتي.
إن اإلدارة األميركية، من وجهة نظر بعض المحليين السياسيين، تستعيد روح ذلك 
السيناريو. يشجعها على ذلك، إلى جانب العامل االستراتيجي، عوامل أخرى. هذه العوامل 
في  طموحة  ورغبة  العراق،  في  أوضاعها  ترتيب  وبإعادة  السورية،  باألزمة  ترتبط 

المشاركة في مشاريع استثمارية في إيران، بعد رفع الحصار عنها.
العسكري، ألنه  الحل  استبعاد  أممياً  السورية، أصبح واضحاً  األزمة  إلى  بالنسبة 
الدولي. لقد طرحت  سيغرق سورية في فوضى شاملة، ويجعل منها مركزاً لإلرهاب 
النار،  إلطالق  تدرجي  لوقف  ميستورا  دي  األممي  المبعوث  قبل  من  جديدة  مبادرات 
وروسيا تطرح مبادرات سلمية جدية لحل األزمة، واإلدارة األميركية ليست على استعداد 

لخسارة كافة أوراقها في سورية، ما بعد الحرب.
ثم إن استمرار تفرد روسيا، بالتحالف مع الحكومة السورية، بعد وقف إطالق النار، 
وعودة االستقرار في سورية، سيمنح قوة إضافية، للرئيس بوتين، العدو اللدود ألميركا. 
فسوف تفتح األبواب لإلمبراطور ليشيد أساطيله الجوية والبحرية. إن العالقة مع إيران، 

ستفتح ألميركا بوابات سورية، لكن مع القيادة السورية، وليس مع معارضتها. وبالقدر 
الذي تكسب أميركا من هذه العالقة.

وبالنسبة إلى العراق، فإن اإلدارة األميركية ترى أن انتعاش الدور الروسي مجدداً، 
يقتضي من جانبها، تفعيل المعاهدة األمنية التي تتيح لها وجود قواعد عسكرية، بقوة 
ضاربة، لتشكل استكماالً للقوس المطّوق لروسيا. وإيران من جانبها، لن تمانع في ذلك، 
كونه سيزج بالقدرات العسكرية األميركية، في الحرب على اإلرهاب في العراق. وسيعفيها 
من ذلك، ويجعلها تتفرغ لقضايا أخرى، بما يضمن هيمنتها إلى ما ال نهاية على هذا البلد 

العريق.
بالتأكيد ال يمكن تشييد عالقة استراتيجية أميركية - إيرانية، من غير معالجة الملفات 
العالقة بين البلدين، وعلى رأسها الملف النووي اإليراني. لكن هناك فرق بين أن تكون 
غاية المفاوضات هي الحد من الطموحات النووية اإليرانية، وبين أن تكون معبراً لمرحلة 

جديدة، من الصداقة والعالقات االستراتيجية بين البلدين.
في الحالة األولى، ستستخدم أميركا كل األوراق لمنع إيران، من تحقيق طموحاتها 
إيران. وعلى رأس  الثانية، فإنها ستجري مقايضات تقبل بها  الحالة  أما في  النووية. 
النووي  الملف  النية، في موضوع  إيران حسن  إبداء  المقايضات رفع الحصار، مقابل 

اإليراني، وتقديم تنازالت محسوبة.
طهران من جانبها، تحرص على استثمار أوراقها، بأقصى ما تستطيع. فهي تدرك أوالً 
حجم الضغوط السياسية التي يتعرض لها الرئيس األميركي باراك أوباما، جراء سياساته 
العاجزة، عن لجم طموحاتها النووية، لدرجة وصفه بالجبن من قبل معارضيه. وتدرك 
أيضاً ما يتعرض له من ضغوط إسرائيلية، ومن اللوبي الصهيوني، في الداخل األميركي، 
لوقف البرنامج النووي، لكنها أيضاً، تدرك قيمة أوراقها، وتعي بشكل جيد، أسباب التحرك 

األميركي، في هذه المرحلة بالذات.
لن تغامر إيران بمصالحها مع روسيا، مقابل رفع العصا األميركية، لكنها ليست بالغباء، 

الذي يجعلها ترفض بالمطلق الصفقة الجديدة، فترفض اليد التي تمتد إليها.
بات مؤكداً أن المفاوضات األميركية مع إيران، وصلت إلى طريق مسدود. لكن هذه 
النتيجة ليست نهاية المطاف، طالما أن الطرف األميركي، قّرر التوصل إلى صيغة اتفاق، 

وإن تكن جزئية حول الملف النووي، فلقد اعتبر ذلك تمديداً وليس فشالً.
تراهن السيناريوهات المطروحة على عدة احتماالت: من بينها أن الحصار المفروض 
على إيران، قد ترك آثاراً مدّمرة على أوضاع إيران االقتصادية، وأنها ستستثمر هذه 
الفرصة، لتتراجع عن طموحاتها النووية مقابل فك الحصار. واالحتمال اآلخر، أن ترفض 
االستجابة للضغط األميركي، والدولي، معولة على عالقاتها الصاعدة بدول “البريكس” 

ومنظومة “شنغهاي”، وفي المقدمة من هذه الدول روسيا االتحادية والصين الشعبية. 
صغيرة،  تنازالت  فتقّدم  السيناريوهين،  بين  إيران  تزاوج  أن  األقرب،  االحتمال 
ومحسوبة، فيما يتعلق بالطرد النووي، وفتح األبواب للمفتشين الدوليين ليمارسوا 

رقابتهم على المفاعالت النووية اإليرانية.
أميركا ترى أن الخطر القادم ليس من إيران، بل من روسيا 
االتحادية والصين الشعبية، اللذين يمكن في القريب المنظور 
مستقبل  تهّدد  هائلة،  وعسكرية  اقتصادية  قوة  يشكال  أن 
اإلمبراطورية األميركية. ولذلك ستقبل أنصاف الحلول مع إيران .
األيام المقبلة حبلى بالمفاجآت، فيما يتعلق بالملف النووي 

اإليراني، وليس علينا سوى االنتظار.

] تتوالى التساؤالت عن الوضع الذي يمر على العرب، فهل نشهد مقدمات يقظة أم 
انهيار؟ أم أننا نتعايش بصعوبة مع مقدمات ثورية )كما عرفتها مناطق أخرى في العالم( 

يتخللها العنف والتعرجات والتفتت؟
على األغلب دخلنا مرحلة ثورية طويلة المدى ستغير واقعنا وتعلمنا دروساً في 
كيفية تعاملنا مع االختالف واالحتكار السياسي والفساد المالي. مع كل أسٍف لن يقع 
التغيير واالنتقال إال بعد السير في دروب شاقة ودفع أثمان كبيرة. وبينما يترنح عالمنا 

كما لم يحصل من قبل إال أنه يحتج ويحلم كما لم يحصل منذ زمن بعيد. 
العرب من الخليج إلى المحيط منقسمون على زمانهم، وهذا يعني أنهم ابتعدوا عن 
الذين لديهم الكثير  حالة عدم االكتراث. بعضهم يريد االستقرار بأي ثمن )خصوصاً 
ليخسروه من جراء عدم االستقرار(، وبعضهم يريد نظاماً جديداً حتى لو جاء عبر عنف 
مفتوح )خصوصاً الذين يشعرون أنهم لم يخسروا إال بؤسهم من جراء عدم االستقرار(، 
أما كتلهم األكبر فتنتظر، وقد تنضم ألحد المعسكرين إن وجدت حالً مرضياً وصيغاً أكثر 

عدالة وديمقراطية وقيم تجديدٍ وبناء.
األقرب إلى الواقع أن االستقرار العربي لن يعود إلينا في زمن قريب، وأن المستقبل 
يحمل في طياته صراعاً طويالً حول صيغ جديدة للعدالة والحقوق. من الصعب أن 
قام تنظيم “داعش” بتحدي  عندما  بما وقع في سورية والعراق خصوصاً  نستهين 
“سايكس بيكو” وكسر الحدود. فتحويل طرفي الحدود السورية العراقية إلى مشروع 
كيان من قبل طرف ال يمثل دولة أو نظاماً سياسياً فيه إشارة ال تخطئ إلى مدى ضعف 
النظام العربي القديم الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى رغم القناعة أن هذا 
المرور عبر الحدود قد يكون مؤقتاً، إال أن ما وقع حول سورية والعراق سوف يبقي 
التساؤالت عن الحدود وعبورها مفتوحة. ففي السابق أثارت الحركة القومية العربية 
والناصرية والقوميون السوريون واالشتراكيون والبعثيون كل فكرة حول الوحدة، 

واآلن يثير “داعش” من الباب الواسع قضية الحدود القائمة بين بلدان عربية مشرقية.
وتؤكد األحداث العربية تعاظم قدرة قوى صغيرة من حيث العدد واإلمكانيات على 
تحدي قوى كبيرة الحجم، فهذا النموذج أكان في جنوب لبنان في السابق )حزب اهلل( أم 
في العراق راهناً “داعش”، أم عبر الثورات في العام ٢٠١١، سيجذب مزيداً من الزخم، 
ويعّزز نمو تجارب جديدة. وهذا يعني أن قوى شبيهة )كما حصل مع الحوثيين( ستسير 
في الطريق الحوثي، وسيقع هذا في الحواضر الكبرى والمناطق العربية المشرقية 
وصوالً إلى اليمن حيث الكثافة السكانية. وبينما يجتاح الحوثيون اليمن هناك قوى يمنية 
كامنة قد تكشف فجأًة عن قدرة كبيرة على الرد واالجتياح المضاد. وفي المرات المقبلة 
لن تجد الواليات المتحدة الدعم المحلي الذي يسمح لها بالتدخل العسكري. فقدرتها بل 
وحماستها للتدخل العسكري يتراجع. المرحلة حبلى بالمفاجآت، وهذه صفة من صفاتها.
تراجع النظام العربي كما عرفناه ال يعني في الوقت نفسه فقدانه القوة واإلمكانات. 
والتفكك  الضعف  واألمم.  للدول  والقوة  الضعف  حاالت  توسط  في  منطق  فللتاريخ 
الذاتي تقابله في الوقت نفسه مقدرة أعلى على المبادرة التي تصاحبها حالة من حاالت 
البطش والفتك. وبالفعل عندما تراجعت الدولة العثمانية التي عرفت بسماحة نسبية 
ارتكبت بعض أسوأ المجازر بحق األرمن في ١٩١٥، كما أقامت المشانق في بيروت في 
ساحة الشهداء، لكن هذا لم يغّير من واقع تراجعها ونهاية زمنها. ومع ذلك فقمع األنظمة 
العربية وتصرفها الراهن إن لم يحتِو مبادرة مصالحة واستعداد جاد للتغيير واالنتقال 

الديمقراطي، فهي تسرِّع في تثوير قطاع كبير من الناس وتحولهم إلى النقيض.
إن القمع الذي يزداد في المنطقة العربية خصوصاً في ظل قرارات اإلعدام التي طاولت 
مئات المعارضين في مصر وما يقع من تعسف غير مبرر في دول عربية شتى )أكان 
ظاهراً أو مستتراً( ال يعكس حالة صعود، بل يعكس فقدان الثقة وشعور صانعي القرار 
العرب بالخطر من كل تجمع، بل ومن كل تعبير سلمي وغير سلمي. في المرحلة الراهنة 
والمقبلة سيكون األخطر على النظام العربي اندفاعه ضد التعددية والحريات والمساحة 

العامة. 
لقد قرأ النظام العربي، حتى اآلن، المشهد بصفته معركة حياة أو موت، بل قرأ مسببات 
الثورات العربية بصفتها عمالً قام به الخارج، فالنظام العربي قلما رأى أن الثورات نتاج 
للبطالة والفقر واالحتكار السياسي ومنع الحريات وقهر المعارضين ونفيهم وإغالق 
مع  التعاطي  أن  العربي  النظام  استنتج  قلما  بل  الهادئ.  السلمي  التغير  أمام  السبل 

مسببات الثورات السابقة والمقبلة ال يتم بالموانع ونشر الخوف بل من خالل مشاريع 
إصالحية جادة.

األمن  وقوى  والقضاء  والمؤسسات  األجهزة  ألن  العربي  العالم  مشكلة  وتتعمق 
والجيوش والمنظومات الرسمية السياسية ال تتمتع بالكفاءة التي يجب أن تتمتع بها 
)أهل الوالء دائماً على حساب أهل الكفاءة(، فال هي مرتبطة بفكر إداري وقضائي أو حتى 
عسكري حديث، وال هي منبثقة من ديناميكية إصالحية، وهي ال تشبه تلك الموجودة 

مثالً في كل من إيران أو تركيا. 
ربما لو نجحت المنظومة العربية في إبراز طريق إصالحي وإداري وتنموي لكانت 
فاقدة  محدودة،  باستثناءات  العربية،  فالمؤسسة  ضوضاء.  أقل  العربية  األوضاع 
المرتبط بروح  بل واأليديولوجي واإلنساني  والفلسفي  الوطني واإلداري  للمشروع 
اإلنجاز، وهي فاقدة في الوقت نفسه للرؤية التنموية. الجهاز العربي الرسمي بال روح. 

وكل األمل أن يفاجئنا بشيء مختلف قبل أن تنفجر براكين جديدة.
األدوات  مع  تعيش  العربية  المؤسسة  أن  الراهن،  والضعف  الوهن  ومن مسببات 
القديمة على أمل أن يختفي الكابوس. لكن الكابوس لن يختفي في ظل مؤسساٍت فقدت 
الفاعلية، ولغةٍ رسميةٍ فقدت التأثير، ومسئولين غير مساَءلين أمام جهات منتخبة أو 
شبه منتخبة. لقد سقطت، بسبب اإلخفاقات، بعض أهم عناصر الشرعية السياسية 
من  مزيدٍ  عن  األخيرة  النفط  أسعار  هبوط  إشكالية  تكشف  بل  والوطنية.  والدينية 

الضعف في الخطط واالستعدادات. 
أم  والحروب  والسلع  باألسعار  أم  والمناخ  بالطبيعة  مرتبطة  أكانت  أزمة  كل  إن 
باحتياجات الناس وحقوقهم، تتحول إلى حالة كاشفة لهشاشة النظام العربي وعدم 
استعداده لمواجهة التطورات. فالدولة العربية استمرار للعقلية المسئولة عن هزيمة 

.١٩٦٧
وفي حالة كهذه سيؤدي عنف الدولة )القمع، التعذيب، اإلغالق، المنع، إطالق النار، 
السجن واألحكام المبالغ فيها( ضد ممارسي التعبير والنضال السلمي، سيؤدي حتماً 

إلى العنف المضاد من قبل قواعد شعبية مختلفة الجذور.
المنطقة العربية تختزن الكثير من الغضب، والغضب ناتٌج من انغالق السبل والبطالة 
والتعسف وانحياز أجهزة كالقضاء والجيش والشرطة وسيطرة قوى النفوذ. لنالحظ 
الصدام  )قبل  والمستتر  منه  الواضح  والعراقي،  السوري  النظام  عنف  سّبب  كيف 
بسنوات( تلك الحالة التي أدت إلى بروز مدرسة العنف في كال البلدين. إن المدرسة 
الغاضبة تكسب كل يوم األنصار الجدد، فهناك انضمام إليها من قبل وسطيين حركيين 

ثوريين وإصالحيين رفضوا إلى األمس القريب مبادئ العنف.
قبل اقترابنا من العام ٢٠١٥ تبدو الدولة العربية التي نتجت من الحرب العالمية 
األولى والثانية، في مواجهةٍ مع شرائح اجتماعية تزداد حجماً وتسعى للتخلص من 
المعادلة الراهنة من دون أن تعرف بوضوح شكل المعادلة المقبلة. في المرحلة األولى 
للثورات العربية في ٢٠١١، لم تكن الدولة هدف الثورة، بل كان الهدف إزاحة رئيس 
وفئات محيطة به كما حصل مع الرؤساء زين العابدين ومبارك والقذافي وعلي صالح 
وغيرهم. لكن األوضاع تغّيرت على مدى السنوات الثالث الماضية، فالدولة هي األخرى 

بأجهزتها العسكرية والقضائية والسيادية انضمت إلى المواجهة وفق مبررات كثيرة.
إن الموجة الثانية والموجات الوسيطة من الثورات ستستهدف الكثير من مؤسسات 
الدولة. االستهداف قد يكون في بعض جوانبه مدّمراً وغير محسوب النتائج، لكن قوى 
رئيسية مازالت على الحياد حتى اللحظة، ستسعى إلنضاج التحّدي مع الدولة بهدف 
إعادة تفكيكها ووضعها في إطار جديد: فالجيش يجب أن يتحّول إلى جيش يحمي الحدود 
وال يسيطر على االقتصاد واألعمال ومشاريع الفساد والبناء والطرق وصناعة أدوات 
السلطة  إلى  القضاء أن يحكم بنزاهة وأن ال ينحاز  األموال؛ وعلى  المطابخ وغسيل 
التنفيذية على حساب الشعب وبقية السلطات والمعارضين؛ أما األمن فيجب أن يحمي 
العدالة وال يتجاوز حقوق الناس. ويجب تغير اإلعالم بحيث يبقى محايداً، فال ينحاز إلى 

فريق على حساب فريق آخر.
الثورات: ثورات طبقية، ثورات بطالة وجوع، ثورات عدالة وكرامة،  القادم من  في 
العدالة  إلى  الحاجة  وثورات مغلفة بالدين والقبيلة والطائفة، لكنها في جّلها تعكس 

وضرورات اإلنصاف. 
حتى اللحظة تتراجع مدرسة اإلصالح العربي األهدأ واألكثر سلمية، وتنتصر في 
جموع الشارع العربي مدارس ثورية وأخرى متطرفة ودينية وفئوية جديدة. عقدنا 

سيكون طويالً، سيكون بال منازع عقد غضب وإقصاء واستبداد 
وثورات وعنف. لكن مبادئ تداول السلطة واالنتقال الديمقراطي 
واإلصالح والعدالة االنتقالية مازالت متضمنًة في ثنايا المرحلة. 
أبعادها  بكل  الديمقراطية  فالفكرة  تغادرنا،  لن  األخرى  فهذه 

ستعود إلينا بعد دفع الثمن الكبير.

األمين العام لألمم المتحدة
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جهات  يمثلون  شخص   5000 من  أكثر  المنظمة،  الجهة  حسب  المنتدى،  حضر 
ومجتمع  وسياسيين،  وأكاديميين  حكومية،  وغير  حكومية  وهيئات  وأفراداً، 

ذلك. وغير  أممية  دولية  ومنظمات  بحث،  ومراكز  مدني، 
التنظيم،  مستوى  على  جوهرية  ومالحظات  الغزيرة  األمطار  وباستثناء 
أنحاء  من  مفيدة  وتجارب  جديدة  أفكار  على  للتعّرف  سانحًة  فرصًة  اللقاء  كان 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  وتحديات  حقوقية  إشكاليات  مع  التعامل  في  العالم، 
من  ذلك  وغير  اإلرهاب،  بمكافحة  منها  يرتبط  ما  وبالذات  المختلفة،  وأنماطها 

الجديدة. االتجاهات 
أكثر  في  اإلنسان  لحقوق  العربي  الصندوق  يمثل  بوفدٍ  المنتدى  في  شاركنا 
كانت  حيث  اإلنسان،  وحقوق  التشريعات  موضوع  أبرزها  كان  عمل،  ورشة  من 
لتحسين  الرئيسي  المدخل  هي  القوانين  كانت  ما  حول  تدور  المطروحة  األسئلة 
الناس واحترام حقوقهم، وكيف يمكن للقوانين أن تحمي حقوق اإلنسان  أوضاع 
وبدالً  القوانين،  تتراجع  أال  ضمانات  هناك  وهل  للسلطة،  المحتمل  التغّول  من 
أو طائفية  فئوية  عن توجهات  تعبيراً  الناس تصبح  أدوات لحماية  أن تكون  من 

كراماتهم. وتهدر  البشر  حقوق  من  تنتقص  قد  دينية  أو  تسلطية  أو  عرقية  أو 
التحوالت  من  الرغم  على  أنه  من  مشروٍع  ف  تخوُّ عن  مداخلتي،  في  وعّبرت، 
المالمح  من  الكثير  تضّمنت  التي  الماضية،  سنة  العشرين  خالل  العالمية 
الدولية  الجنائية  العدالة  وتطور  اإلنسان«  حقوق  »مجلس  كإنشاء  اإليجابية 
لتحسن  كافيًة  ضماناٍت  تمثل  ال  المقابل  في  فإنها  الحرب،  مجرمي  محاسبة  في 
وإرادة  مجتمعي  وعي  يسندها  لم  إن  والقوانين  التشريعات  إن  بل  األمور، 
وبالذات  قمع،  أدوات  إلى  وتتحّول  بسرعٍة  تتراجع  أن  يمكن  فإنها  سياسية 

ومن  سياسي  احتقان  حاالت  في  المجتمعات  تكون  عندما 
اإلنسان. حقوق  النتهاك  كتبريٍر  ُتستخَدم  ثم 

العمل  من  المزيد  إلى  والحاجة  طويٌل،  إذاً  الطريق 
آليات  تطوير  في  مهماً  مدخاًل  تمثل  صارت  والتوعية 
ذلك  في  المنتديات تسهم  اإلنسان، ومثل هذه  حماية حقوق 

اإلحباطات. كانت  مهما  الطويل  الطريق 
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رحيل مربٍّ فاضل

] رحل في هدوء، المرّبي الفاضل األستاذ علي الشرقي، أحد 
رواد التعليم الذين امتهنوا التدريس عن حبٍّ وعشق.

االبتدائية  الخميس  في مدرسة  الدراسة  فترة  أستاذاً  عرفناه 
اإلعدادية في السبعينيات، وشاء القدر أن يجمع المعلّم والتلميذ 
بعد ثالثة عقود، مع انطالقة »الوسط«. التلميذ تحّول من تحرير 
في  للعمل  واألستاذ  يومية،  صحيفة  في  للعمل  شهرية  مجلة 
في  العمل  من  طوال  سنواٍت  خبرة  تسعفه  التصحيح،  قسم 
المجالت المحلية التي تنقل للعمل فيها أيام شبابه في الستينيات 

والسبعينيات.
والصّف  التصحيح  قسما  كان  »الوسط«،  صدور  بداية  في 
في  الممّيزة  طريقته  له  وكانت  التحرير.  بعد  األقسام  أكبر  من 
الخاطئة  الكلمة  به  يحيط  أحمر  حبٍر  قلم  يحمل  إذ  التصحيح، 
الصحيحة، بخٍط واضح  الكلمة  يكتب فوقها  ثم  بدائرة،  وحدها 

وكبير. إنها من طرائق التصحيح التي نقلها من مهنة التدريس.
السابقة  تجربته  عن  لماماً  يحكي  كان  األولى،  السنوات  في 
في العمل الصحافي مع بعض المجالت كـ »األضواء« و»صدى 
األسبوع« و»المواقف«، حيث كان ُيكلَّف أحياناً ببعض التغطيات، 
وإن لم تُخّني الذاكرة كان يتكلّم عن تغطية المحاكم وجلسات 
لمسافة طويلة،  البرلمان 73. وعندما ينجزها كان يذهب مشياً 
المادة  لتسليم  يعمل،  حيث  المجلة  موقع  إلى  أوراقــه  حاماًل 
لصّفها وتنضيدها، في موقع المطبعة العربية حالياً، بجوار مبنى 
الهجرة والجوازات. كانت المطبعة تقع على البحر مباشرًة قبل 
المعارض،  شارع  بعد  فيما  خلقت  التي  الدفان  عمليات  توّسع 
وكان مشواراً شاقاً على رجٍل يعاني من إعاقةٍ حركيةٍ خفيفة، 

وخصوصاً أيام المطر حيث تنتشر األوحال.
النصف  في  والدينية،  الثقافية  الكتب  توّزع  مكتبًة  يمتلك  كان 
الثاني من السبعينيات، ومع تفّتح شهيتي للقراءة، كنت أذهب مشيًا 
من قريتي )البالد القديم( إلى جدحفص، بنقودي القليلة، الشتري 
كتاباً. لم تكن ميزانية طالب اإلعدادية تكفي لشراء أكثر من كتاب. 
ساهمت مثل هذه المكتبة )دار أهل البيت للثقافة والنشر( في 
الريف، كما ساهمت سواها في المدينة كـ »الوطنية« و»الماحوزي« 
الثقافة يومها، كتباً وصحفًا  و»الجيل الجديد« في نشر وسائط 
كالهواتف  يات،  الملهِّ من  الكثير  توجد  تكن  لم  حيث  ومجالت، 
النقالة وألعاب »البالي ستيشن«، ولم يكن التلفزيون قد دخل كل 
بيٍت بعد. وقد اهتم بترويج الكتاب اإلسالمي، وحين زار البحرين 
الكاتب السوري انطوان بارا، الذي اشتهر من السبعينيات بكتابه 
»الحسين في الفكر المسيحي«، جمعنا الشرقي على مائدةٍ واحدةٍ، 

وكانت فرصًة مّهدت إلجراء مقابلةٍ نشرتها في »الوسط«. 
عمل الشرقي رحمه اهلل  في التدريس عشرين عاماً )1960– 
معارض  في  يشارك  )وكان  الثقافة  نشر  في  وعمل   ،)1980
الكتاب( عشرين عاماً أخرى، حتى مطلع األلفية. في هذه الفترة 
كانت المكتبات تتعّرض إلى خسائر وانتكاسات، أّدت إلى إفالس 

وإغالق الكثير منها، فاضطر إلى بيعها، ليطوي هذه الصفحة.
في 2008، وفي رحلة عمله األخيرة، خرج من »الوسط« إلى 
بسبب وضعه  متَعباً  وكان  بيته،  في  عامين  بعد  زرته  التقاعد. 
الصحي، وأحسست بأن الزيارة تكلّفه عبئاً إضافياً، فكانت آخر 
له... حتى نظمت »الوسط« حفل تكريٍم لرّواد التعليم في  زيارةٍ 
البحرين )15 يونيو/ حزيران 2013(، وكان من ضمن المكّرمين. 

جداً  خفيض  بكالم  يهمس  وكان  جانبه،  إلى  يومها  جلست 
التربية  )وزير  فخرو  علي  الدكتور  بأن  أخبرته  تسمعه.  بالكاد 
والتعليم السابق( موجوٌد بالقاعة، فقال: أريد أن تنقل له سالمي 
وتعتذر له ألني ال أستطع أن أنتقل إليه. ذهبت إلى فخرو وأبلغته 
على  جاء  ألنه  الطاوالت،  بين  تنقله  لصعوبة  واعتذاره  سالمه 
كرسي نّقال، فقال: »أنا أذهب إليه«. ونهض من مكانه وجلس إلى 

جواره. كنت أتأمل مشهداً يجمع رجلين 
في  الذهبي  التعليم  عصر  رموز  من 
معلٍّم  إلى جوار  وزير سابق  البحرين: 

من ذلك الزمن الجميل.
غادَر األستاذ دنيانا مساء االثنين )1 
وقد   ...  )2014 األول  كانون  ديسمبر/ 

ترك نفحًة من الطيب والذكر الجميل. 

kassim.hussain@alwasatnews.com

ثقافة النقد... الطاقة السلبية نموذجًا

منتدى عالمي... طريق طويل

مفكر بحريني

كاتب كويتي

باحث بحريني

ومقاصدها،  مكونها  في  مختلفة  ومناهج  باتجاهات  تتجسد  ثقافة  النقد   [
والمعرفي  التعليمي  المستوى  السلب  أو  اإليجاب  باتجاه  نوعها  ميزان  ويحدد 
والمكون النفسي والصفات السلوكية والبناء القيمي للفرد ونوع مكونه الثقافي 

واألخالقي.
من  النقد  وطبيعة  نوع  صناعة  في  رئيس  مؤشر  والسلبية  اإليجابية  الطاقة 
بفعل  لإلنسان  والسلبية  اإليجابية  الطاقة  وُتبنى  السلبية،  أو  االيجابية  جوانبه 
وبنائه  الفكري  وتكوينه  الفرد  شخصية  بنية  على  تأثيرها  في  متداخلة  عوامل 
السلوكي، وذلك يحدد منهج واتجاه الفرد في معالجته وفهمه للقضايا المجتمعية 
والفردية وطبيعة ومنهج سلوكه في تشخيصه لألفراد والمجتمع، وما يؤدي ذلك 
من أثر مباشر في تحديد منهج التوجه الفردي في تشخيصه وتوصيفه لمحددات 

النقدية للقضايا المجتمعية. الرؤى واألحكام في معالجاته 
واقعه  عن  الفرد  النفصال  سلبية  ونتيجة  مرضية  ظاهرة  السلبية  الطاقة 
االجتماعي،  المحيط  عن  منعزل  بشكل  والعيش  الذات  على  واالنكفاء  االجتماعي 
وينتج ذلك بسبب األخطاء الشخصية في إدارة واقعه الحياتي والذي يؤدي إلى 
قدرته  وعدم  للفرد،  واإلجتماعي  والعائلي  الشخصي  الفشل  في  السلبية  الحالة 
اإلجتماعي.  بمحيطه  عالقاته  إدارة  في  سلوكه  وتحكيم  تصرفاته  إدارة  على 
كل  على  وحاقدة  وعدوانية  انطوائية  شخصية  إنتاج  في  الحالة  تلك  وتتسبب 
جوهراً  والحسد  الغيرة  وتشكل  تصرفاتها،  في  متناقضة  وتكون  بها،  يحيط  ما 

لغيرها.  الخير  وتكره  لآلخر،  واالبداعي  الشخصي  للمنجز  تقييمها  في  رئيساً 
الموزونة  غير  الشخصية  نظراتها  تكوين  في  السلبي  أثره  الواقع  ذلك  ويعكس 
وبالتالي  متناقضة وغير مؤسسة،  غالبها  في  تكون  والتي  لآلخرين  تقييمها  في 

تفتقد للموضوعية والحكمة والصواب.
بالضرورة  وليس  السلبية  الطاقة  لمؤثرات  منتج  االنطوائية  الشخصية 
هكذا  تجد  أن  يمكن  بل  للفرد،  االجتماعي  الوجود  خارج  النتيجة  تلك  تحدث  أن 
الرغم  وعلى  المجتمعية.  المنظومة  في  للفرد  المعيشي  الواقع  ضمن  حالة 
إال  المجتمعية  المنظومة  ضمن  يتواجدون  األشخاص  من  نوعاً  هكذا  أن  من 
االجتماعي،  الوجود  خارج  والمختلف  المتناقض  عالمهم  ضمن  يعيشون  أنهم 
ويمارسون أنشطتهم المختلفة في طبيعتها وقيمها بخالف ما هو سائد من أعراف 
بخيوط قضية  األفراد  من  نوع  هكذا  بمجرد ظفر  لذلك  االجتماعي.  للسلوك  وقيم 
المجتمعي تجدهم يسطرون الحكايات والمواقف  خالفية ضمن معضالت الحراك 
وما  ومرئياتهم  ومواقفهم  األشخاص  لطبيعة  الموزون  غير  والتقييم  المفتعلة 
يطرحونه من مخرجات للمعضالت االجتماعية. وباالتساق مع ذلك النهج تسعى 
تلك الشخصيات إلى صّب جام غضبها وتوجيه النقد الموتور وغير البناء لألفراد 
للمشكلة  مواقف  من  تشخيصه  يجري  ما  في  وجود  لها  ليس  حقائق  على  بناًء 

الخالفية.
نافعة وموزونة  إيجابية  لبناء شخصية فكرية  الرشيد يؤسس  الفكري  البناء 
مؤسسة  نوعية  نقدية  حركة  بناء  في  تسهم  أن  يمكن  ومعالجاتها،  رؤاها  في 
ذلك  من  النقيض  وعلى  المجتمعية.  للقضايا  ومعالجاتها  فهمها  في  وإيجابية 
الفكر  الرشيد في إيجاد فئة سلبية تعيش على فتات  الفكري غير  البناء  يتسبب 
الرصينة  المعرفية  الثقافة  إلى  وتفتقد  الرؤى،  وقشور  اإلنسانية  والمعارف 
في  والهدامة  المغلوطة  الصدامية  والمناهج  الفكرية  الصنمية  نهج  وتتبنى 
لتأكيد  الفردية  لإلبداعات  وتقييمها  المجتمعية  للقضايا  النقدية  معالجاتها 
أن  ويمكن  اآلسنة.  المياه  في  الصابون  فقاعة  يشبه  الذي  االجتماعي  وجودها 
يشكل  والتي  االجتماعي  محيطنا  وضمن  المعاش  واقعنا  في  عينات  هكذا  نجد 

وجودها معضلة لمسار العمل المجتمعي الموّجه واإليجابي في مقاصده، نتيجة 
التأثير  في  ويتسبب وجودها  وممارستها.  مواقفها  الفوضوي وعدوانية  مسلكها 
السلبي على مسار العمل المؤسس للحراك االجتماعي ويفضي نهجها في معالجة 
الوطني والعام وباألخص  الشأن  االختالف وطرح مرئياتها في معضالت  قضايا 
تلك التي يجري تناولها في صفحات الرأي ومواقع التواصل االجتماعي وحلقات 
وإرباك  المتلقي  انتباه  وتشتيت  المسار  حرف  إلى  واالجتماعي،  الثقافي  الحوار 

القارئ في فهم حقائق المعضلة االجتماعية التي يجري معالجتها.
نوع  بناء  السلبية على  الطاقة  لواقع مؤثرات  ما جرى توصيفه  تبيان حقائق 
وطبيعة الفرد ال يحتاج إلى كثيٍر من الجهد، فالحراك االنتخابي أفرز مواقف غير 
في  االختالف  لقضايا  معالجاتها  في  العاقلة  غير  الفئة  مواقف  موزونة تصدرتها 
الحوار  إليه ضمن  استمعنا  ما  الخالف، وعلى هامش  إلى خانة  به  لتدفع  الرأي، 
مسوغات  من  االجتماعي  والتواصل  اللقاءات  مواقع  من  العديد  في  االجتماعي 
التخوين والتشكيك في االلتزام الديني لمواقف األفراد، إلى جانب التعليقات غير 
والتي  االنتخابي  الحراك  لقضايا  الرأي  كتاب  لمعالجات  الموزونة  وغير  العاقلة 
الكتاب  نزاهة ومصداقية مقاصد مرئيات عدد من  بالتشكيك والطعن في  تمّيزت 
يمكن الجزم بالقول بصحة ما أّكده إلينا عدٌد من القراء بما تعانيه هذه الفئة من 
بنية  وهشاشة  الرؤية  وسداد  الدراية  وعدم  والتذبذب  الشخصية  في  انفصام 

المواقف فيما جرى معالجته.
»وقفة  مقالنا  في  اقتراحه  الذي جرى  المهنية  للقطاعات  النسبي  التمثيل  نظام 
االنتخابي  النظام  في  اعتماده  أهمية  على  وأكدنا  االنتخابي«،  الحراك  في  للتأمل 
في  المشاركة  من  والبيئية  والعمالية  النسائية  الجمعيات  لتمكين  للبرلمان 

واٍع  غير  جدالً  أثارت  التي  القضايا  من  البرلماني،  العمل 
البرلماني  بالعمل  االرتقاء  في  للرؤية  االستراتجي  للبعد 
االستراتيجي  حضورها  لها  صار  قضية  معالجة  في 
العمل  وفي  المستدامة  للتنمية  العالمية  المشاريع  في 

العريقة. الديمقراطيات  البرلماني لدول 

كم  الحرية  أيتها  الشهيرة:  الصرخة  الناس  سمع  الفرنسية  الثورة  إَبان   [
علينا  العرب  لبالد  الحالية  التاريخية  اللحظة  في  باسمك.  ترتكب  الجرائم  من 

القضاء. استقاللية  باسم  ترتكب  الجرائم  من  كم  نصرخ:  أن 
بالد  وعرض  طول  عبر  العربي،  القضاء  الستقاللية  وثوابت  مبادئ  أيَّة 
السياسيين،  المناضلين  بحّق  األحكام  وأقسى  أشّد  يصدرون  وقضاته  العرب، 
األمس  سلطة  أصحاب  واجهوا  إذا  حّتى  صغار،  وأطفال  شباب  بينهم  ومن 
ليونًة  األحكام  أكثر  بإصدار  اكتفوا  المستبّدين  الناهبين  الفاسدين  من  واليوم 

وتسامحاً؟ ورفقاً 
الذي  مارشال،  ثركود  القاضي  العليا،  األميركية  المحكمة  قضاة  أحد  اهلل  رحم 
لقّوتنا هو  الحقيقي  المصدر  بأن  أن ال ننسى قط  القضاة، يجب  »إننا، نحن  قال 

لنا«. والناس  الشعب  احترام 
العربي،  اإلنسان  إن  العربي.  الواقع  معطيات  ضمن  للموضوع  ننظر  دعونا 
حقوقه  لحماية  االعتماد  يستطيع  ال  الضعيف،  الفقير  المهّمش  خصوصاً 
طالما  برضاه  معنّيًة  ليست  ألنها  التشريعية،  السلطة  على  ورزقه  وكرامته 
ال  وهو  غيره.  على  تعتمد  فيها  ترفل  التي  والخيرات  وانتخابها  تكوينها  أن 
وال  للمساءلة  يخضع  ال  أغلبها  ألّن  التنفيذية  السلطة  على  االعتماد  يستطيع 
ألنها  أشكالها،  بشتى  اإلعالمية،  السلطة  إلى  اإلرتكان  يستطيع  ال  وهو  للعقاب. 
قانون  بألف  مقّيدة  السلطة والمال واإلمتيازات، وألّنها  أغلبها ملٌك ألصحاب  في 

ممنوع. وألف 
النزيهة  القضاء  سلطة  إّما  على  االعتماد  غير  اإلنسان  لهذا  يبقى  الذي  ما 

المدني؟  مجتمعه  مؤسسات  وإّما  منطوقها،  قبل  العدالة  لروح  المطّبقة 
ابتلعته  أن  بعد  أمره،  على  مغلوٌب  األحوال  غالب  في  المدني  مجتمعه  لكن 
يبقى  ال  العاجز.  القادر  حالة  يعيش  وبالتالي  جوفها،  في  العربية  الدولة  سلطة 

وصورة. صورة  بألف  باالختراق  مهّددة  اآلن  وهي  القضاء،  سلطة  غير  أمامه 

تعتمد  الديمقراطية،  البلدان  في  أنه  تظهر  الديمقراطية  أدبيات  مراجعة 
وتحاسبه.  وتحميه  تسائله  ديمقراطية  سلطات  وجود  على  القضاء  استقاللية 
ضمن  حتى  المستقل  القضاء  يضعون  ال  الديمقراطية  منّظري  بعض  فإن  ولذلك 
وجود  في  حاصل  تحصيل  سيكون  ذلك  بأن  الطمئنانهم  الديمقراطية  متطلبات 
فإن  العرب،  بالد  في  عندنا،  أما  ديمقراطية.  مؤسسات  فاعلية  على  تقوم  دولة 
أهمية  من  يجعل  المستقّلة  الفاعلة  المتوازنة  الديمقراطية  المؤسسات  غياب 

وجودية. مجتمعية  حاجًة  النزيه  المستقل  القضاء  وجود 
الثالثة  الشروط  توفُّر  يشترط  القضاء  يذكر  عندما  الحديث  العصر  في 

التالية:
سلطة  ألية  الخضوع  عدم  األساس  في  بها  يقصد  التي  االستقاللية  أوالً: 
االستقاللية  هذه  لكن  والتنفيذية.  التشريعية  السلطتين  األخص  وعلى  أخرى، 
إصدار  منهجية  كانت  وإذا  وترقيتهم،  القضاة  تعيين  كان  إذا  مهّددة  ستكون 

القضاة. سلطة  خارج  سلطة  يد  في  القضائية،  األحكام 
إلى  ويحتاج  معقد  موضوع  هذا  القضائي«،  »التشريع  حق  إمكانية  ثانياً: 
ومقاصدها  القوانين  روح  من  »قوانينهم«  استخالص  على  القدرة  لديهم  قضاة 
القاضي  حنكة  تأتي  هنا  آخرين.  من  صدرت  التي  الدساتير،  فيها  بما  الكبرى، 
قبل  المواطن  مصلحة  على  حرصه  ومدى  ضميره  ونقاوة  األخالقية  والتزاماته 

أخرى. مصلحة  أّية 
باالعتقاد  يرتبط  الشرط  هذا  القاضي.  إليها  ينتمي  التي  الطبقة  ثالثاً: 
غير  بصورٍة  ستؤّثر  القاضي  لها  ينتمي  التي  الطبقة،  مصالح  متطلبات  بأن 
وعمق  نوع  على  تأثيرها  بسبب  سيصدرها  التي  األحكام  نوع  على  مباشرة، 
شكوٌك  لدينا  هل  أحكامه.  إلصدار  يستعملها  التي  للقوانين  قراءته  وعدالة 
بالقاضي  المحيطة  الظروف  وستفرضها  فرضتها  التي  الهائلة  التأثيرات  بشأن 
على أحكامه؟ الجواب موجود في تاريخ العالقة بين مؤسسات القضاء وخالفة 
الماضية، وفي مشاهد صدور أحكام على  القرون  العربية اإلسالمية عبر  الحكم 
المواطن  حّيرت  والتي  واحد،  يوم  وفي  واحدة  محكمة  قبل  من  األشخاص  مئات 

تلك. أو  الجهة  لهذه  واحترامه  إيمانه  وهّزت  العربي 
العدالة  موضوع  حّلت  الّراكدة  السياسية  الحياة  ال 
الحياة  وال  أمره،  على  المغلوب  المنهك  العربي  حياة  في 

ذلك. على  قدرت  الثورية  السياسية 
هذه أّمة في محنة، ووسائل خروجها من محنها وجحيم 
حياتها تراوح بين تأتي وال تأتي. إنه انتظار ممل حزين.

] شاركت مؤخراً في المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان بمراكش 
الراهنة  الحالة  يبحث  عالمي  تجمع  أكبر  يعد  والذي  المغرب،  في 
التحديات  ويرصد  الجوانب،  كل  من  العالم  في  اإلنسان  لحقوق 
في  الناجحة  التجارب  يطرح  الكونية وتطوراتها، كما  واالتجاهات 
ويرصد  نجاحها-  أسباب  -وفهم  الحقوقية  القضايا  مع  التعامل 
حاالت التردي في حقوق اإلنسان في العديد من بقاع الدنيا ويحلل 

أسباب تراجعها وإمكانات النهوض.
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» آالف المتظاهرين في نيويورك بعد عدم توجيه اتهام لشرطي قتل رجاًل أسود »خنقًاً
§نيويورك - أ ف ب

األول  أمس  المتظاهرين  آالف  احتشد   [
 )2014 األول  كانون  ديسمبر/   3( األربعاء 
أوقف  بينما  نيويورك  أحياء  العديد من  في 
قرابة ثالثين شخصاً إثر قرار هيئة محلفين 
في  أبيض  شرطي  إلى  اتهام  توجيه  عدم 

مقتل رجل أسود.
على  فقط  أيام  عشرة  بعد  القرار  ويأتي 
)والية  فرغسون  في  مماثل  قرار  صدور 
وأعمال  اضطرابات  إلى  أدى  ميزوري( 
من  كبيرة  أعداد  نشر  على  وحمل  شغب 
عناصر الشرطة في نيويورك لتفادي وقوع 

حوادث.
على  هولدر  إريك  العدل  وزير  وأعلن 
فيدرالي  تحقيق  فتح  األربعاء  مساء  الفور 
بشأن انتهاك الحقوق المدنية للضحية إريك 

غارنر.
إلى  المتظاهرين  من  كبير  عدد  وتوجه 
كان  حيث  سكوير  تايمز  وساحة  برودواي 
شخص  آالف  خمسة  يقارب  الحشد  عدد 
»واشنطن  صحيفة  بحسب  المساء،  بحلول 
سائقي  أن  الصحيفة  وأضافت  بوست«. 
التظاهرات  بسبب  العالقين  السيارات 

أطلقوا أبواقهم تعبيراً عن دعمهم للتحرك.
سالم«،  ال  عدالة  »ال  المتظاهرون  وردد 

فرغسون،  في  المتظاهرين  شعار  وهو 
»فرغسون  عليها  كتب  الفتات  ورفعوا 
الشرطة  موجودة في كل مكان« و»وحشية 
و»حياة  تتوقف«  أن  يجب  القتل  وجرائم 

السود لها حساب«.
على  نيويورك  في  شخصاً   83 أوقف  و 
ما علم لدى شرطة المدينة الخميس. واتهم 
بالنظام  باإلخالل  المتظاهرين  من  عدد 
العام على ما أكد متحدث باسم الشرطة لـ 

»فرانس برس«.
في  أيضاً  محدودة  تظاهرات  ونظمت 
آيالند  وستاتن  هارلم  مثل  أخرى  أحياء 
يوليو/   17 في  عاماً(   43( غارنر  قتل  حيث 

تموز.
وأعلن قائد شرطة نيويورك بيل براتون 

أن قوات األمن أوقفت قرابة 30 شخصاً.
تظاهرات  واشنطن  العاصمة  وشهدت 

محدودة جرت في أجواء من الهدوء.
أوالد  لستة  أب  وهو  غارنر  إريك  وكان 
بيعه سجائر بطريقة  في  الشرطة  اشتبهت 
مقاومة  قصيرة  لفترة  حاول  قانونية،  غير 

عناصر أمن طرحوه أرضاً.
يظهر  الهواة  ألحد  فيديو  شريط  وفي 
بانتاليو  دانيال  ويدعى  الشرطيين  أحد 
وهو يمسك غارنر من رقبته لطرحه أرضاً 

في  الشرطة  لدى  ممنوعة  ممارسة  وهي 
من  يعاني  الذي  غارنر  وردد  نيويورك. 
أستطيع  »ال  مرات  عدة  والربو  السمنة 
التنفس«، قبل أن يفقد الوعي. وأعلنت وفاته 
بعيد ذلك ونسبها الطبيب الشرعي إلى قتل 

غير متعمد.
أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  وعلق 
سريعاً على قرار هيئة المحلفين قائاًل »غالباً 
يعاملون  البعض  أن  الناس  يعتقد  ال  ما 
هناك  يكون  الحاالت  بعض  في  بإنصاف. 

سوء فهم لكنه أحياناً الواقع«.
وأضاف أوباما »لن نهدأ قبل أن يتم تعزيز 

الثقة والمسئولية بين الناس والشرطة«.
في  مالحقته  تتم  لن  بانتاليو  أن  ومع 
نيويورك إال أن هولدر أعلن مساء األربعاء 
حصل  إذا  ما  بشأن  فيدرالي  تحقيق  فتح 
انتهاك للحقوق المدنية لغارنر الذي لم تخف 

والدته غضبها من قرار هيئة المحلفين.
صحافي  مؤتمر  في  كار  غوين  وقالت 
القضائي  بنظامنا  نثق  أن  يمكننا  »كيف 

عندما يخيبون آمالنا إلى هذا الحد؟«.
دي  بيل  نيويورك  بلدية  رئيس  وصرح 
بالزيو »إنه يوم مؤثر ومؤلم جداً للمدينة«، 
للمضي  إيجاد سبيل  من  بد  »ال  أنه  مضيفاً 

متظاهرون يطالبون بتحقيق العدالة عن وفاة إريك غارنر في نيويوركقدماً«.

هجوم في وسط الشيشان يوقع 20 قتيالً
 اتفاق لوقف إطالق النار بشرق 
أوكرانيا اعتبارًا من 9 ديسمبر

§كييف - أ ف ب
] أعلنت الرئاسة األوكرانية واالنفصاليون الموالون لروسيا أمس )الخميس( وقفاً 
ديسمبر/  من  التاسع  من  اعتباراً  األوكراني  االنفصالي  الشرق  في  النار  إلطالق  تاماً 

كانون األول في محاولة جديدة لوضع حد للمعارك الدامية في هذه المنطقة.
وأعلنت الرئاسة في بيان عقب اجتماع للرئيس بترو بوروشنكو مع قادة الجيش 

وقوات األمن ان »يوم الهدوء سيبدأ في التاسع من ديسمبر«.
وأوضح مصدر في الرئاسة لوكالة »فرانس برس«: »إذا تم احترام ذلك، فإن سحب 
األسلحة الثقيلة )من خط الجبهة( سيبدأ في العاشر من ديسمبر«. وتقول الرئاسة إن 
مينسك. في  في سبتمبر  التي وقعت  السالم  اتفاقات  في  الوارد  باإلجراء  يتعلق  األمر 
وقف  بشأن  المعلومات  واحد،  جانب  من  المعلنتين  الجمهوريتين  سلطات  وأكدت 
إطالق النار لوكالة »ريا نوفوستي« الروسية لألنباء. وقال رئيس »برلمان« جمهورية 
دونيتسك المعلنة من طرف واحد أندري بورغينإن »المجموعة المؤلفة من عسكريين 
أوكرانيين اتفقت مع عسكريينا على وقف إطالق النار اعتباراً من التاسع من ديسمبر 

بوساطة منظمة األمن والتعاون في أوروبا والطرف الروسي«.

§موسكو - أ ف ب

] قتل عشرون شخصاً على األقل 
بين  مواجهات  )الخميس( خالل  أمس 
شيشانيين  ومتمردين  األمن  قوى 
أول مواجهة  في وسط غروزني، في 
منذ أكتوبر/ تشرين األول في وسط 
يحكم  التي  الشيشانية  العاصمة 
سيطرته  قديروف  رمضان  الرئيس 

عليها.
إلى مقتل عشرة  المواجهات  وأدت 
غيرهم   28 وإصابة  أمن  عناصر 

الوطنية  الهيئة  بحسب  بجروح 
عن  اعلنت  التي  اإلرهاب  لمكافحة 

اإلرهاب«. انتهاء »عملية مكافحة 
في  المتمردين  من  عشرة  قتل  كما 
المعارك على ما أعلن المصدر نفسه 
الحقاً من دون تحديد عدد المتمردين 

الهجوم. الذين شنوا  االجمالي 
ما  على  مدني،  جثة  على  عثر  كما 
نقلت وكالة »ريا نفوستي« الروسية 

عن مصدر في قوى األمن.
مجموعة  أن  الهيئة  ــادت  وأفـ
من  هجوماً  شنت  المتمردين  من 

ثم  غروزني،  وسط  في  مستديرة 
في  االمن  قوات  مع  المعارك  واصلت 
الصحافة«  »دار  مبنى  وفي  مدرسة 
إعالم  لوسائل  مكاتب  يضم  الذي 

النار. فيه  محلية واندلعت 
الرئيس  أكــد  ــرى،  أخ جهة  من 
الروسي فالديمير بوتين أمام غرفتي 
جزيرة  شبه  إن  الروسي  البرلمان 
»مقدسة«  بالده  ضمتها  التي  القرم 
بالنسبة إلى الروس كما هو المسجد 
و«جبل  للمسلمين  بالنسبة  األقصى 

لليهود. بالنسبة  الهيكل« 

»أهمية  للقرم  أن  بوتين  وصرح 
بالنسبة  مقدسة  هائلة،  ثقافية 
)المسجد  هو  ما  على  روسيا،  إلى 
القدس  في  الهيكل«  و«جبل  االقصى( 

واليهود«. للمسلمين  بالنسبة 
وتابع »هناك تقع الجذور الروحية 
الروسية  لألمة  التاريخية  للوحدة 
المركزية«.  الروسية  وللدولة 
فهم  األرض  هــذه  »على  ــاف  وأض
أجدادنا أنهم شعب واحد، إلى األبد«.

»هكذا  الروسي  الرئيس  وختم 
سننظر إلى القرم من اآلن وصاعداً«.

بوتين: القرم بالنسبة لروسيا مثل المسجد األقصى بالنسبة للمسلمين
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األسد يتوقع حربًا طويلة في سورية و»داعش« يهاجم قاعدة جوية
§بيروت - رويترز

في  األسد  بشار  السوري  الرئيس  قال   [
ديسمبر/   4( الخميس  أمس  نشرت  مقابلة 
كانون األول 2014( إنه يتوقع أن تكون الحرب 
بهزيمة  تعهد  لكنه  وصعبة  طويلة  بالده  في 
به  لإلطاحة  يسعون  الذين  المعارضة  مقاتلي 

وأضاف أنه لن يجبر على ترك السلطة.
ال  إنه  الفرنسية  ماتش«  »باري  لمجلة  وقال 
يمكن التكهن بموعد انتهاء الحرب مع متشددي 
الدولة اإلسالمية )داعش( وغيرهم من الخصوم 
الشعب  تأييد  كسب  في  فشلوا  إنهم  قال  لكنه 
مكاسب  بتحقيق  للجيش  سمح  مما  السوري 

ميدانية.
قال  األسد  يواجهه  الذي  التحدي  يبرز  وفيما 
من   19 إن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد 
عندما  قتلوا  والمسلحين  السوريين  الجنود 
الزور  دير  قاعدة  »داعــش«   متشددو  هاجم 
للجيش  تبقت  قليلة  معاقل  أحد  وهي  الجوية 

النظامي في شرق سورية.
كل  في  ليس  السوري  »الجيش  األسد  وقال 
في  موجوداً  يكون  أن  المستحيل  ومن  مكان... 
فيه  ليس  مكان  أي  ففي  وبالتالي  مكان.  كل 
الحدود  من  اإلرهابيون  يأتي  السوري  الجيش 

ويدخلون إلى تلك المنطقة.
نقول  لكي  جيشين  بين  حربا  ليست  »هي 
ليست  الحرب  جزءاً.  وأخذنا  جزءاً  أخذوا  إنهم 
أنت تتحدث عن مجموعات  اآلن.  الطريقة  بهذه 
أي  وإلى  مدينة  أي  إلى  فجأة  تتسلل  إرهابية 

قرية لذلك ستكون حرباً طويلة وصعبة«.
وفي مقتطفات من المقابلة مع »باري ماتش« 
الضربات  أيضاً  األسد  وصف  األربعاء  نشرت 
بأنها  المتحدة  الواليات  تقودها  التي  الجوية 

في  فرقاً  تحدث  ولم  مشروع«  غير  »تدخل 
المعركة ضد تنظيم »داعش« .

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان رحيله عن 
كالسفينة  »الدولة  األسد  قال  الحل  هو  السلطة 

الربان  يهرب  ال  عاصفة  هناك  تكون  عندما 
يخرجوا  أن  الركاب  قرر  إذا  السفينة.  ويترك 
وليس  القبطان  هو  يخرج  شخص  فآخر 

العكس«.

لحقوق  السوري  المرصد  قال  جهته،  من 
الزور  دير  قاعدة  قصف  »داعش«  إن  اإلنسان 
ال  أخرى  مناطق  قصفت  كما  األربعاء  الجوية 

تزال تحت سيطرة الحكومة.

الجيش  إن  الحكومية  اإلعالم  وسائل  وقالت 
في  فادحة  خسائر  ــش«  »داع كبد  السوري 

األرواح في مدينة دير الزور.
على  قبضته  ة  ــش«  »داع تنظيم  وأحكم 
ويسيطر  للنفط  المنتجة  الزور  دير  محافظة 
جيوب.  بضعة  باستثناء  المحافظة  على  حالياً 
كبيرة  مساحات  على  سيطر  قد  التنظيم  وكان 
العام  في  والعراق  سورية  في  األراضي  من 

الجاري.
أعداد  صحة  في  السوري  الرئيس  وشكك 
المتحدة  لألمم  وفقاً  السوري  الصراع  قتلى 
إن  وقال   2011 منذ  قتيل  ألف   200 قرابة  وهي 
األرقام التي تتداولها وسائل اإلعالم مبالغ فيها.

السوري  الجيش  بأن  الزعم  األسد  ونفى 
سابق  وقت  في  »داعش«   تنظيم  بنمو  سمح 
المعارضة  مقاتلي  على  للقضاء  الصراع  من 
الواليات  أن  إلى  وأشار  األخرى  الجماعات  من 
لظهور  الظروف  توفير  في  ساعدت  المتحدة 

التنظيم من خالل احتاللها للعراق.
األكــراد  أيضا  اإلسالمية  الدولة  وتقاتل 
)كوباني(  العرب  عين  مدينة  في  السوريين 
في  مصادر  وقالت  تركيا.  مع  الحدود  على 
الكردية إن مجموعة ثانية من  البشمركة  قوات 
كوباني  دخلت  جندياً   150 قوامها  البشمركة 
التي  األولى  المجموعة  محل  لتحل  تركيا  من 
الدولة  ضد  القتال  في  لتشارك  المدينة  دخلت 

اإلسالمية.
لوران  الفرنسي  الخارجية  وزير  واستنكر 
بأنها  ووصفها  األسد  تصريحات  فابيوس 
 2 »فرانس  تلفزيون  لمحطة  وقال  »سخيفة«. 
في  تسبب  شخصاً  أن  تتصور  أن  لك  »كيف   :«
بشكل  يبقى  أن  يمكن  قتيل  ألف   200 سقوط 

دائم على رأس )السلطة في( بالده«.

اعتقال إماراتية يشتبه بأنها قتلت معلمة أميركية 33 قتياًل في هجمات في بغداد وكركوك

خالف بين العراق ولبنان بشأن »زوجة« البغدادي
§أبوظبي - رويترز

] قالت شرطة اإلمارات أمس الخميس )4 ديسمبر/ كانون 
العثور  بعد  بها  مشتبها  إماراتية  اعتقلت  إنها   )2014 األول 
بمركز  مياه  دورة  في  طعناً  مقتولة  أميركية  معلمة  على 

للتسوق في أبوظبي.
في  الجنائية  والمباحث  التحريات  إدارة  من  العقيد  وقال 
إن  صحافي  مؤتمر  في  بورشيد،  راشد  أبوظبي،  شرطة 
المشتبه بها حاولت فيما بعد زرع قنبلة بدائية الصنع أمام 
منزل أميركي يقيم في اإلمارات. وأضاف أنه تم إبطال مفعول 

القنبلة ولم يصب أحد.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الشرطة تعتقد أن األحداث 
التحقيق وال  قيد  األمر  إن  قال  إرهابي  إطار هجوم  في  تأتي 

يمكنه البت فيه في الوقت الحالي.
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  اإلماراتي  الداخلية  وزير  وكان 
األنباء  وكالة  نقلت مضمونه  مؤتمر صحافي  في  قال  نهيان 
الرسمية إن المرأة التي باتت تعرف بـ »شبح جزيرة الريم« 
حيث نفذت جريمتها يوم اإلثنين، »حاولت زرع قنبلة بدائية 
في  الشرطة  نجحت  مقيم  أميركي  طبيب  منزل  أمام  الصنع 

تفكيكها بعد أن اكتشفها أحد أبناء الطبيب«.

قبضة  في  باتت  الريم...  »شبح  أن  سيف  الشيخ  وأكد 
الشرطة« وحذر »كل من تسول له نفسه العبث بأمن اإلمارات 
بعقوبات رادعة«. وقال الوزير أيضاً بحسب تغريدة لوزارة 
في  نعهدها  لم  بشعة  جريمة  أمام  اليوم  »نحن  الداخلية 
اإلمارات«. وأكدت الوزارة خالل المؤتمر الصحافي أن المرأة 

إماراتية في الثامنة والثالثين من العمر.
ونشرت السلطات األمنية في أبوظبي قبل يومين شريطاً 
مصوراً من كاميرات المراقبة يظهر دخول سيدة منقبة بشكل 
أبوظبي،  في  الريم  جزيرة  على  تجاري  مركز  إلى  كامل، 
ودخولها إلى الحمامات. وأظهر التصوير بعد ذلك صور مكان 
األرض  على  تسيل  دماء  مع  الحمامات  في  الجريمة  وقوع 
سكين  عن  كناية  وهي  المكان،  في  متروكة  الجريمة  وأداة 

مطبخ كبير.
أظهرت  أمس  للشريط  تكملة  الداخلية  وزارة  ونشرت 
في  مبنى  إلى  األولى،  الجريمة  تنفيذ  بعد  المنقبة  دخول 
أبوظبي وهي تجر وراءها حقيبة. وقامت المرأة بزرع قنبلة 
باب  على  صغيرة،  غاز  مستوعبات  تتضمن  الصنع  يدوية 

إحدى الشقق.
كما أظهر الفيلم عملية إلقاء القبض على المرأة داخل منزل 

فخم نسبياً، بعد اقتحام الشرطة المكان.

§بغداد، بيروت - د ب أ، أ ف ب
] اختلف العراق والسلطات اللبنانية أمس األول األربعاء 
)3 ديسمبر/ كانون األول 2014( بشأن ما قاله الجيش اللبناني 
بشأن إلقاء القبض على زوجة لزعيم تنظيم »الدولة اإلسالمية« 

)داعش( أبوبكر البغدادي.
وأن  زوجتان  له  البغدادي  إن  العراقية  السلطات  وقالت 
المرأة المقبوض عليها وتدعى سجى الدليمي ليست إحداهما. 
لكن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قال لتلفزيون »إم 
تي في« إن سجى زوجة مطلقة سابقة للبغدادي. وذكر مصدر 
عسكري لبناني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة األنباء األلمانية 
الثلثاء  يوم  سجى  على  القبض  أنباء  تسرب  عقب  )د.ب.أ( 
موقف  يعزز  أن  يمكن  البغدادي  زوجة  احتجاز  أن  الماضي، 
الجيش اللبناني في المفاوضات بشأن مصير 17 جندياً لبنانياً 
اندلعت في  يحتجزهم تنظيم »داعش« رهائن منذ اشتباكات 

أغسطس/ آب ببلدة عرسال الحدودية. 
وأعلن وزير الداخلية اللبناني أن سلطات بالده تأكدت من 
أن طفلة كانت برفقة سجى الدليمي، وأن سجى والدتها. وقال 
المشنوق: »الدليمي ليست زوجة أبوبكر البغدادي الحالية بل 

هي سيدة تزوجت ثالث مرات: المرة األولى من شخص عراقي 
أعوام،   6 ومنذ  ولدان.  منه  ولها  السابق  النظام  حاشية  من 
تزوجت من البغدادي لمدة ثالثة أشهر وأنجبت منه فتاة. وهي 

اآلن متزوجة من فلسطيني وهي حامل منه«.
تم  عندما  وابنيها  ابنتها  برفقة  كانت  المرأة  أن  وأوضح 
توقيفها قبل نحو أسبوعين، بعد أن كانت تقارير سابقة ذكرت 

أنها كانت برفقة ابنها. 
من جهة أخرى، قتل 18 شخصاً أمس )الخميس( في هجوم 
في حي تقطنه غالبية من األكراد في مدينة كركوك، بينما أسفر 
هجومان آخران عن مقتل 15 شخصاً في حي شيعي في بغداد.

انفجرت سيارة مفخخة  ففي شمال مدينة كركوك )شمال(، 
الغالبية  ذات  الشورغة  حي  من  مكتظ  شارع  في  مقهى  أمام 
و22  قتيالً   18 سقوط  الشرطة  في  عقيد  وأعلن  الكردية. 
جريحاً.  وفي شمال بغداد، أعلنت مصادر طبية وأمنية أن 15 
شخصاً على األقل قتلوا وجرح 47 آخرون في انفجار سيارتين 
مفخختين في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية. وأسفر أحد 
االنفجارين عن مقتل تسعة أشخاص على االقل و25 جريحاً، 
في حين أسفر الثاني عن قتل ستة أشخاص وجرح 12 آخرين.

 »القاعدة« في اليمن يعرض 
فيديو لرهينة أميركي مهددًا بقتله

»الشفافية« تنشر قائمتها ألكثر الدول فسادًا منها 4 عربية

بدء محاكمة متهمين بقتل الشيخ شحاتة في 21 ديسمبر

اختيار محمد الناصر رئيسًا للبرلمان التونسي
§تونس - رويترز

] اختار أول برلمان تونسي منتخب منذ انتفاضة 
العام 2011 أمس الخميس )4 ديسمبر/ كانون األول 
محمد  تونس،  نداء  حزب  في  الثاني  الرجل   )2014
له في أولى خطوات انتقال السلطة  الناصر، رئيساً 

في  جرت  التي  االنتخابات  في  الفائزين  للعلمانيين 
أكتوبر/ تشرين األول الماضي.

ويهيمن حزب نداء تونس   العلماني على 86 مقعداً 
في البرلمان من مجموع 217 بعد فوزه في االنتخابات 
متقدماً على منافسه اإلسالمي حزب النهضة  الذي فاز 

في أول انتخابات عقب انتفاضة العام 2011.  ويشغل 

محمد الناصر منصب نائب رئيس حزب نداء تونس 

السابق  الرئيس  مع  وزارية  حقائب  عدة  شغل  كما 

الحبيب بورقيبة إضافة إلى عمله في األمم المتحدة.

§برلين - رويترز
تتخذ  التي  الدولية  الشفافية  منظمة  نشرت   [
الدول  ألكثر  السنوية  قائمتها  لها  مقراً  برلين  من 
هي  عربية  دول  أربع  وكانت   2014 للعام  فساداً 
أكثر  الصومال والسودان والعراق وليبيا من بين 

العالم. في  عشر دول فساداً 
األربعاء  األول  أمس  قائمتها  المنظمة  ونشرت 
على  وتعتمد   )2014 األول  كانون  ديسمبر/   3(

القطاع  فساد  في  الخبراء  آراء  إلى  يستند  مؤشر 
الصفر  من  يبدأ  جدول  وفق  الدول  وتصنف  العام 
األكثر شفافية. المئة وهو  حتى  األكثر فساداً  وهو 
فساداً  األكثر  الدول  قائمة  الصومال  وتصدرت 
وحصلت   2013 قائمة  في  فعلت  كما   2014 للعام 
المتاليين.  العامين  في  فقط  درجات  ثماني  على 
على  وحصل  الثالث  المركز  في  السودان  وجاء 
المركز  في  العراق  ثم  العامين  في  فقط  درجة   11
في  درجة  عشرة  ست  على  بحصوله  السادس 

المركز  في  ليبيا  ثم  تغيير  دون  من  العامين 
على   2014 العام  قائمة  في  حصلت  التي  التاسع 
العام  درجة  عشرة  بخمس  مقارنة  درجة   18

.2013
أكثر عشر  قائمة  الدنمرك  المقابل تصدرت  وفي 
وكانت  المتحدة  الواليات  من  خلت  التي  نقاء  دول 
ودولتين  كندا  باستثناء  أوروبية  دول  كلها 
المركز  في  جاءت  التي  نيوزيلندا  هما  آسيويتين 

وسنغافورة. الثاني 

§القاهرة - أ ف ب

استئناف  محكمة  رئيس  أعلن   [
ديسمبر/   4( الخميس  أمس  القاهرة 
محاكمة  بدء   )2014 األول  كانون 
من  أربعة  مقتل  قضية  في  متهماً   31
 21 في   2013 العام  في  الشيعية 

ديسمبر الجاري.
إلى  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 
المتهمين الـ 31 تهمة »القتل مع سبق 
في  تجمهر  حيث  والترصد«  األصرار 
من  عدد   2013 حزيران  يونيو/   23
حسن  الشيخ  منزل  أمام  األشخاص 
الشيعي  المذهب  زعيم  محمد شحاتة، 

في  أبومسلم  قرية  في  مصر،  في 
وأجبروا  وحاصروه  الجيزة  محافظة 
من فيه على الخروج ثم قتلوا شحاتة 

وثالثة آخرين من أبنائه وأتباعه.
قتل  »محاولة  أيضاً  التهم  وشملت 
وإشعال  اإلصرار،  سبق  مع  آخرين 
مسكونة،  مباني  في  عمداً  النار 

وإتالف أموال خاصة، وحيازة أسلحة 
بيضاء، وزجاجات مولوتوف من دون 
ترخيص«. ودائماً ما يتعرض الشيعة 
المئة  في   1 من  أقل  يشكلون  الذين 
واالضطهاد  للهجوم  مصر،  سكان  من 
يتهمونهم  الذين  الدين  رجال  قبل  من 

بالوالء إليران.

§دبي - أ ف ب
في  الجهاد  »قاعدة  تنظيم  نشر   [
على  فيديو  تسجيل  العرب«  جزيرة 
أميركي  رهينة  فيه  يظهر  اإلنترنت 

مهدداً بقتله.
يحمل  الذي  الفيديو  في  الرجل  وقال 
تاريخ ديسمبر/ كانون األول 2014 إنه 
عاماً   33 وعمره  سامرز  روبرت  يدعى 
أنه يحمل الجنسية األميركية.  موضحاً 
في  عام  من  أكثر  قبل  خطف  إنه  وقال 
أن  مؤكداً  المساعدة،  وطلب  صنعاء 
حياته في خطر. وتفيد تقارير صحافية 
أن سامرز صحافي خطف في العاصمة 

اليمنية في سبتمبر/ أيلول 2013.
التنظيم  عضو  هدد  التسجيل،  وفي 
الرهينة  بإعدام  االنسي  علي  بن  نصر 
في األيام الثالثة التي تلي بث التسجيل 
مطالب  المتحدة  الواليات  تلب  لم  ما 
تفاصيل  االنسي  يورد  ولم  التنظيم. 
المطالب لكنه أكد أن واشنطن »تعلمها 

جيداً«.
األميركي  الرهينة  فإن  »إال  وأضاف 
مصيره  سيالقي  لدينا  المحتجز 

المحتوم«.
األميركية  القوات  االنسي  وحذر 
مشيراً  »الحماقات«،  ارتــكــاب  من 
محافظة  في  عملية  إلى  خاص  بشكل 
حضرموت بجنوب شرق البالد أسفرت 
»القاعدة«،  عناصر  من  عدد  مقتل  عن 
إضافة إلى الغارات التي تشنها طائرات 

أميركية من دون طيار
الواليات  كشفت  ذلك  غضون  في 
فاشلة  محاولة  عن  أمس  المتحدة 
قامت بها الشهر الماضي إلنقاذ مواطن 
أميركي يحتجزه جناح تنظيم »القاعدة« 
يعد  لم  إنه  وقالت  رهينة  اليمن  في 
موجوداً في الموقع الذي استهدف لكن 

تم تحرير رهائن غيره.
كان الصحافي األميركي لوك سومرز 
في  صنعاء  في  اختطف  قد  عاما(   33(
الى  لينضم   2013 ايلول  سبتمبر/ 
يحتجزهم  غربيون  بينهم  أجانب  عدة 
تنظيم »القاعدة« في جزيرة العرب فرع 

القاعدة في اليمن.

الرهينة األميركي

األسد يتحدث لصحافي مجلة »باري ماتش« الفرنسية 
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»األعلى للقضاء« يستقبل طالبات كلية الحقوق بالجامعة الملكية للبنات
التي  المجتمعية  الشراكة  مبدأ  إطار  في   [
المجلس األعلى للقضاء لدعم مخرجات  يتبناها 
الحقوق  كليات  مع  بالتعاون  الجامعي  التعليم 
لهدف  وذلك  والخاصة،  األهلية  الجامعات  في 

في  القانوني  العمل  واقع  على  الطلبة  إطالع 
مملكة البحرين. استقبل المجلس األعلى للقضاء 
وفداً من طالبات كلية الحقوق بالجامعة الملكية 
النظام  على  الطالبات  إطالع  تم  حيث  للبنات، 

القضائي البحريني مع بيان تفاصيل سير عمل 
حضور  من  الطالبات  تمكين  تم  كما  المحاكم. 
جلسة محاكمة وذلك للتعرف على طبيعة العمل 

في المحاكم وكيفية سير القضايا فيها.

النعيمي يكرم الفائزين بمسابقة »القدس في وعي األجيال الصاعدة«
] استقبل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بمكتبه بديوان الوزارة 
بمدينة عيسى الطلبة الفائزين والمشاركين في مسابقة »القدس في وعي 
األردنية  بالمملكة  القدس  يوم  جمعية  نظمتها  والتي  الصاعدة«،  األجيال 
وشارك  والرسم،  والشعر  القصيرة  القصة  مجاالت  في  وذلك  الهاشمية، 
الطالبة  حصلت  حيث  العربية،  الدول  مختلف  من  وطالبات  طلبة  فيها 

الخنساء حسين محمد على الجائزة األولى في مسابقة الشعر، فيما حصل 
المناسبة  وبهذه  لمشاركتهم.  تقديرية  وشهادات  دروع  على  الطلبة  بقية 
على  الوزارة  حرص  مؤكداً  المتميزة،  النتائج  بهذه  الطلبة  الوزير  هنأ 
مختلف  في  المشاركة  على  تشجيعها  خالل  من  الطالبية  المواهب  تنمية 

المسابقات، ومتمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

»ماجستير تقنية المعلومات«
ج أول طلبته في جامعة البحرين ُيخرِّ

اليماني متفائل بفوز المشاريع البحرينية 
بـ »جائزة خليفة التربوية«

] خرَّجت كلية تقنية المعلومات في جامعة البحرين أول طلبته في برنامج الماجستير، 
 Wireless( »إذ بحثت الطالبة روال محمد يوسف العمري »أمن شبكات االستشعار الالسلكية

Sensor Networks(، وذلك ضمن متطلبات التخرج في برنامج الماجستير بكلية تقنية. 
وقالت العمري في بحثها إن أمن شبكات االستشعار الالسلكية تعّد من التقنيات المهمة 
ُبعد،  عن  االستشعار  مثل:  التطبيقات  من  العديد  ولها  األخيرة،  اآلونة  في  برزت  التي 
المهمة،  التطبيقات  المباني والجسور وغيرها من  البيئة، والتلوث، والضرر في  ومراقبة 
وأشارت إلى أنه، وبسبب زيادة استخدام شبكات االستشعار، نما االهتمام بدراسة كيفية 

الحفاظ على أمنها ومنع االستخدام الخاطئ لها أو اختراقها من قبل اآلخرين.
وأشارت نتائج الدراسة التي نقاشتها الطالبة إلى أن فعالية الطرق المقترحة في ظل 
التوازن المطلوب في مثل هذه الخوارزميات بين الطاقة المستخدمة في الشبكة ونتائج 

الكشف عن محاوالت االختراق. 
واستخدمت الباحثة طرقاً مستحدثة للتعرف على محاوالت اختراق شبكات االستشعار 
بتقنية ما يعرف بالمنطق الضبابي )Fuzzy Logic(، وتم تقييم طرق عدة لكشف محاوالت 
الهجوم اإللكتروني على الشبكات. وقد أشرف على رسالة الماجستير سلمان خان من قسم 
الممتحن  بحضور  الماجستير  رسالة  مناقشة  وتمت  البحرين،  جامعة  في  الحاسوب  علم 

الخارجي مالك ناداي من الجامعة األميركية في الشارقة.

»التربية« تقدم عرضًا عن آفاق تطوير التعليم الفني في البحرين

التعليم  إدارة  مدير  شارك   [
التربية  بــوزارة  والمهني  الفني 
عــبــدالــرزاق  محمد  والتعليم 
التدريبية  الــدورة  في  الصديقي 
سنغافورة  حكومة  نظمتها  التي 
والمهني  الفني  التعليم  لمسئولي 
من 29 دولة من قارة آسيا وحوض 

على  إلطالعهم  المتوسط،  البحر 
هذا  في  العالمية  المستحدثات 
عرضاً  الصديقي  وقدم  المجال. 
والمهني  الفني  التعليم  نظام  حول 
تطويره،  وآفاق  البحرين  بمملكة 
كما شارك في الجلسات التي شهدت 
نقاشات من الوفود حول العديد من 

تدريب  ومنها  الصلة،  ذات  األمور 
والمعايير  الفنيين،  المعلمين 
التخصصات،  لمختلف  المهنية 
الخاصة  الكفايات  إتقان  وسبل 
التغيرات  ومتابعة  مهنة،  بكل 
العمل،  سوق  يشهدها  التي  التقنية 
وضمان توافق مخرجات التعليم مع 

االحتياجات التي تتطلبها الشركات 
والمؤسسات. 

ترتيب  تم  الدورة  هامش  وعلى 
المشاركة  للوفود  ميدانية  زيارات 
إلى عدد من الكليات والمعاهد الفنية 
التي يدرس فيها طلبة التعليم الفني 

والتدريب بجمهورية سنغافورة.

السفارة األميركية تنظم ورش عمل لطلبة الفن والتصميم
األميركية  المتحدة  الواليات  نظمت سفارة   [
األميركية  للشركة  أيام  خمسة  تستمر  زيارة 
لصناعة الُدمى »أكتوبر للدمى« والحاصلة على 

جوائز جورج وآيلين جاسبر.  
زيارتهما  أثناء  وآيلين  جــورج  قام  وقد 
الفنون  لطالب  العمل  ورش  من  سلسلة  بتقديم 
والجامعات.   المدارس  في  وعروضاً  والتصميم 
 ،3D كما ناقشا تقنيات النحت، والطباعة بتقنية 
العمل على تصميم النماذج، وكذلك كيفية تحويل 

المهارات الفنية إلى مهنة ُمربحة. 
الطالب  حصل  الزيارة  من  األخير  اليوم  وفي 
أمام  أعمالهم  لعرض  فرصة  على  والفنانين 
والنقد  المشورة  على  للحصول  وآيلين  جورج 
خالل جلسة تم تنظيمها في معرض الرواق  في 

العدلية.

خليفة  لجائزة  العام  المنسق  أكد   [
التربوية في مملكة البحرين، سعيد اليماني 
على  أخذت  التربوية  خليفة  جائزة  أن 
عاتقها المساهمة في نشر ثقافة التميز من 
وسعيها  العالمية،  بالمعايير  أخذها  خالل 
والممارسات  األفــراد  الكتشاف  الــدؤوب 
التربوية الناجحة خليجياً وإقليمياً وعربياً 
الطاقات  تحرير  على  حرصها  خالل  من 
التربويين بخلق جو تنافسي  الكامنة لدى 
الخلق  ويحفز  بقدراتهم  يرقى  شريف، 
واإلبداع لتقديم أفضل ما لديهم من معارف 

ومهارات تربوية.
بمشاركة  تفاؤله  عن  اليماني  وعبر 
في  البحرينيين  والمعلمين  الباحثين 
التربوية،  خليفة  لجائزة  الجديدة  الدورة 
والمشاريع  المشاركات  عدد  ارتفاع  مؤكداً 
في  للجائزة  للترشح  المتميزة  واألبحاث 
الباحثين  اهتمام  وتزايد  الثامنة،  دورتها 
والمؤسسات  والمدارس  البحرينيين 
يدل  ما  عليها،  وإقبالهم  للجائزة  بالترشح 
على تنامي اهتمامهم بمجال البحث العلمي 

والمشاريع التربوية المبتكرة.
المزيد  فوز  ترجيح  في  اليماني  واستند 
الذي  النجاح  إلى  البحرينية  المشاريع  من 
حققه المشاركون البحرينيون في الدورات 
والتدريب  التعليم  أستاذ  فاز  إذ  السابقة، 
الخليج  بجامعة  المشارك  اإللكتروني 
خليفة  بجائزة  عبدالعزيز  حمدي  العربي 
مجال  عن  السابعة،  دورتها  في  التربوية 
التعليم العالي على مستوى الوطن العربي 
فئة األستاذ الجامعي المتميز في التدريس، 
فيما الباحث البحريني جميل حسن حسين 
أول  ليكون  السادسة  الدورة  في  بالجائزة 
مشروعه  عن  بالجائزة  يفوز  بحريني 
في  التفكير  مهارات  »تنمية  يتناول  الذي 
مملكة  في  االبتدائية  بالمرحلة  الرياضيات 

المتنبي  مدرسة  فازت  كما  البحرين«، 
البرامج  مجال  في  للبنين  االبتدائية 
مشروع  عن  المبتكرة  والمشروعات 
في  الفصحى«  العربية  اللغة  »توظيف 

الدورة الثالثة.
المشاركات  فوز  »بعد  اليماني:  وقال 
البحرينية في الدورات السابقة، فإن فرص 
صارت  المحلية  والمشاريع  األبحاث  فوز 
أعلى، مما يدعو إلى التفاؤل بفوز المزيد من 
المشاركات والمشاريع واألبحاث المتميزة، 
الباحثين  اهتمام  تزايد  بعد  والسيما 
والمؤسسات  والمدارس  البحرينيين 
هذه  أن  إلى  مشيراً  للجائزة،  بالترشح 
بالجائزة  الفوز  حققت  التي  المشاركات 
تؤكد أن الحقل التعليمي في البحرين مليء 
المتميزة  واإلنجازات  الريادية  بالمبادرات 
والمشاريع التربوية المبتكرة، الفتاً إلى أن 
مجال التأليف التربوي للطفل هو تخصص 
إلى  البحرينيون  الباحثون  يسعى  جديد 

الترشح به لنيل الجائزة.
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الشمالية  المحافظة  تقيم  ديسمبر:   5  *
فعالية صيد االسماك والفعاليات المصاحبة 
الوطني  العيد  بمناسبة  المالكية  على ساحل 
المجيد وعيد الجلوس الساعة 2 - 8 مساًء، 

لجميع افراد االسرة. 
وزارة  تستضيف  ديسمبر:  و7   5  *
من  موزارت،  لموسيقى  أوبرا  الثقافة، حفل 
األوبرالي  الغنائي  المسرح  عرض  خالل 
الفرنسي »لي نوتزي دي فيغارو« أي )عرس 
الموسيقي  المخرج  بمشاركة  الفيغارو(، 
»كابيال  وفرقتي  سبيرينغ  أندرياس  المتألّق 
وذلك  فلوريسان«،  »ليزار  و  أوغوستينا« 
في  الوطني،  البحرين  مسرح  خشبة  على 

الثامنة مساء.
* 6 ديسمبر: تنظم جمعية أوال النسائية 
وبالتعاون مع قسم البحث االجتماعي بإدارة 
ورشة  الصحة،  بوزارة  الصحية  المراكز 
الناجحة«  الزوجية  »الحياة  بعنوان:  عمل 
للمقبلين على الزواج، وذلك في تمام الساعة 

التاسعة صباحًا في مقر الجمعية بعراد.
سمو  ــة  رعــاي تحت  ديسمبر:   6  *
خليفة،  آل  سلمان  بنت  ثاجبة  الشيخة 
بالعيد  البحرين  مملكة  احتفاالت  وضمن 
)بابكو(  البحرين  نفط  تنظم شركة  الوطني، 
»معرضًا  العوالي،  سيدات  مع  وبالتعاون 
عارض،   200 من  أكثر  بمشاركة  إبداعيًا«، 

وذلك في نادي بابكو بعوالي.
العالمي  اليوم  بمناسبة  ديسمبر:   6  *
الصداقة  جمعية  تنظم  التطوعي،  للعمل 
العمل  »واقــع  بعنوان:  ندوة  للمكفوفين، 
التطوعي مشاكل وحلول«، وذلك في الساعة 

السادسة مساًء بمقر الجمعية.
الممثل  رعاية  تحت  ديسمبر:   11  -  6  *
الشيخ عبداهلل  الملك سمو  الشخصي لجاللة 
»جائزة  تصفيات  تقام  خليفة،  آل  حمد  بن 
سيد جنيد عالم الدولية للقرآن الكريم«، في 
خالل  وذلك  اإلسالمي،  الفاتح  أحمد  مركز 
حفل  يقام  فيما  ديسمبر،   9  -  6 من  األيام 
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ديسمبر 2014. 
المركزي  الجهاز  يقيم  ديسمبر:   7  *
للمعلومات، ورشة عمل متخصصة بعنوان: 
الخبير  فيها  يحاضر  البيانات«،  »إدارة 
إدارة  مجال  في  العالمي  االستراتيجي 
وذلك   ،CHRISTOPHER BRADLEY البيانات 

قاعة  في  التاسعة صباحًا  الساعة  تمام  في 
)ثريا 1( بفندق الريجنسي.

وزير  رعاية  تحت  ديسمبر:   10  -  7  *
النفط  شئون  على  المشرف  الوزير  المالية 
خليفة،  آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ  والغاز 
تنظم جمعية المهندسين البحرينية بالتنسيق 
الصيانة  لمحترفي  الخليجية  الجمعية  مع 
والغاز،  للنفط  الوطنية  الهيئة  وبالتعاون مع 
حول  األوسط  الشرق  ومعرض  »مؤتمر 
مركز  في  وذلك  )مينتكون(«،   - الصيانة 

الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج.
فينمارك  شركة  تنظم  ديسمبر:   8  *
وبنك   BIBF مع  بالتعاون  كوميونيكيشنز، 
مجموعة  وبمشاركة  للتنمية،  البحرين 
المنافسة  »نهائي  البحرينية،  الشركات  من 
الرواد(«،  )تحدي  األعمال  لقطاع  السنوية 
التاسعة  حتى  السابعة  الساعة  من  وذلك 

مساًء في مجمع ريادات بمنطقة عالي.
الصواري،  مسرح  يقدم  ديسمبر:   8  *
مسرحية »أرض ال تنبت الزهور« من إخراج 
ديسمبر،   12 حتى  وتستمر  الرويعي،  خالد 
على  مساًء  الثامنة  الساعة  تمام  في  وذلك 
بن  عبدالعزيز  الشيخ  مدرسة  قاعة  خشبة 

محمد آل خليفة بالعدلية. 
العالقات  إدارة  تنظم  ديسمبر:   8  *
ورشة  الصحة  بــوزارة  والدولية  العامة 
أجل  من  وطنية  خطة  »الستحداث  العمل 
الطارئة  الصحية  األخطار  لجميع  التأهب 
الصحة  وزارة  وكيل  برعاية  واالستجابة«، 
عائشة بوعنق، وبمشاركة خبراء من منظمة 
 - الشيراتون  فندق  في  العالمية،  الصحة 

قاعة اإليوان، الساعة 8:30 صباحا.
الوطني  العيد  بمناسبة  ديسمبر:   8  *
للمعوق،  العالمي  واليوم  البحرين  لمملكة 
تقيم دار بنك البحرين الوطني لتأهيل األطفال 
المعوقين، مهرجان »البحرين بعيوّنه«، وذلك 
في تمام الساعة الثامنة صباحًا بمبنى الدار. 
البحرينية  الجمعية  تنظم  ديسمبر:   9  *
ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم »برنامج 
عالج  اختصاصي  بمشاركة  حــوارات«، 
ايهاب  والتعليم  التربية  ــوزارة  ب النطق 
محسن، موضوع المحاضرة »كيفية اإلدارة 
الجيدة الستثمار قدرات ابنك المعاق«، وذلك 
الثلثاء في  الساعة 6:30 من مساء  في تمام 

مقر الجمعية الكائن بالعدلية. 

العدد 4472 الجمعة 5 ديسمبر 2014 الموافق 13 صفر 1436هـ

Friday 5 December 2014, Issue No.4472

استئناف ورش برنامج »الممارسات األكاديمية« بجامعة البحرين
البحرين  جامعة  استأنفت   [
برنامج  ورش  األسبوع  هذا  مطلع 
تطوير  فــي  العليا  ــات  ــدراس ال
 )PCAP( األكاديمية  الممارسة 
بحسب الخطة الموضوعة للبرنامج 
الجامعة  استقلت  الذي  السنوي 
التدريس  هيئة  ألعضاء  بتقديمه 
جامعة  تقدمه  كانت  أن  بعد  فيها 
في  البريطانية  جون  سانت  يورك 

السنوات الماضية.
البحرين  جامعة  رئيس  وقــال 
البرنامج  »إنَّ  جناحي:  إبراهيم 
األكاديمي  العام  بداية  انطلق  الذي 
متميزاً  يأتي  الثامنة  نسخته  في 
اعتماد  بعد  الماضية  النسخ  عن 
التعليم  أكاديمية  من  البرنامج 
في  أسهم  ما  البريطانية  العالي 
عليه  والعاملين  البرنامج  إعطاء 

المزيد من الثقة والحيوية«.
في  الثامنة  الدفعة  وضّمت 
من  أســتــاذاً   13 نحو  البرنامج 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
انتظم  »لقد  جناحي:  وأضــاف 
الجامعة  التدريس في  أعضاء هيئة 

للبرنامج  الجديدة  الدفعة  في 
أعضاء  إكساب  إلى  يهدف  الذي 
والمهارات  المعرفة  التدريس  هيئة 
التعليم  عمليتي  تيسر  التي 
على  بتدريبهم  وذلــك  والتعلم، 
واالستراتيجيات  األساليب  أحدث 
والتقويم  التدريس  مجالي  في 

الجامعي«.
وأكد جناحي أن الجامعة مستمرة 
هيئة  أعضاء  تطوير  عملية  في 
مهمة  حلقة  تعد  التي  التدريس، 

والتحديث  التطوير  حلقات  ضمن 
الجامعة  به  تقوم  الذي  الشامل 
لتحسين أدائها واالرتقاء بمستواها 
ومخرجاتها، وأن هذا التوجه يماشي 
التي  للجامعة  اإلستراتيجية  الخطة 
وضعت جودة التعليم والتعلم على 

رأس أولوياتها.
وكانت جامعة البحرين قد وقعت 
مرة  أول  البرنامج  بشأن  اتفاقاً 
في  جون  سانت  يورك  جامعة  مع 
تنتظم  بأن  يقضي   ،2006 العام 

مجموعة من أعضاء هيئة التدريس 
البرنامج،  في  جزئياً  الدراسة  في 
نجاح  بعد  باالتفاق  العمل  وجددت 
التجربة تباعاً، ثم استقّلت الجامعة 

بتدريسه في العام الماضي 2013.
مكثفة  حصصاً  البرنامج  ويقدم 
فصل  كل  بداية  في  أسبوع  مدتها 
الفصل  منتصف  وفــي  ــي  دراس
جلسات  وتتخللها  يومين،  لمدة 
المشرفين،  مع  واجتماعات  نقاش 
فروض  تأدية  ــى   إل باإلضافة 

وبحوث إلكترونياً.
الجامعة  رئيس  نائب  وأوضح 
والدراسات  األكاديمية  للبرامج 
برنامج  أن  بوقحوص،  خالد  العليا 
أحد  األكاديمية  الممارسات 
في  المتاحة  والوسائل  المسارات 
إلحداث  المستمرة  الجهود  منظومة 
أساليب  في  النوعي  التطوير 
أن  إلى  مشيراً  وطرائقه،  التدريس 
وبرامج  مشروعات  تنفذ  الجامعة 
برنامج  مثل:  اإلطار  هذا  في  أخرى 
الذي  المستمر  المهني  التطوير 

يستقطب األساتذة ذوي الخبرة.

تعمل على إطالق الئحة لحفظ الحقوق وفق المعايير العالمية

»الملكية الفكرية وبراءة االختراع« ورشة عمل بجامعة الخليج العربي

 أخصائي لغة أميركي يستخدم الموسيقى
لتعليم اإلنجليزية في المدارس

للغة  اإلقليمي  المكتب  نظم   [
السفارة  في   )RELO( اإلنجليزية 
استمرت  زيارة  المنامة،  في  األميركية 
اإلنجليزية  اللغة  ألخصائي  أيام  ثالثة 
أجرى  زيارته،  خالل  غاردنر.  كلينت 
العمل حول  غاردنر سلسلة من ورش 
المواضيع  تتضمن  األكاديمية  الكتابة 
التالية: »إبداء المالحظات حول األعمال 
من  المطلوب  »فهم  لألقران«،  الكتابية 
الفروض الكتابية«، و »التقييم الكتابي 

البناء ألعمال الطالب الكتابية«. 
في  والمعلمون  الطالب  شارك  وقد 
الهادفة  األنشطة  على  العملي  التدريب 
إلى مساعدة الطالب على فهم توقعات 
إعطاء  وكيفية  الكتابية،  الواجبات 
ونصائح  للزمالء،  فعالة  مالحظات 

المالحظات  إعطاء  حول  للمعلمين 
الكتابية الفعالة للطالب. وقد حضر أكثر 
من مئتين من المعلمين والطالب ورش 
المدارس  في  تنظيمها  تم  التي  العمل 

المحلية وفي مركز عيسى الثقافي.

يذكر أن كلينت غاردنر يعمل مديراً 
لمركز الطالب للكتابة في كلية سولت 
تلقى  وقد  وباحث،  كاتب  وهو  اليك 
هاريس  موريل  مركز  »جائزة  مؤخراً 

الدولي للكتابة«.

»الوسط للتدريب والتطوير« يختتم برنامج »مهارات خدمة العمالء«
للتدريب  الوسط  معهد  أنهى   [
والتطوير دورة »مهارات خدمة العمالء«، 
الموافق  األربعاء والخميس  وذلك يومي 
 2014 الثاني  تشرين  نوفمبر/  و20   19
في مقر معهد الوسط للتدريب والتطوير 
جواد  مجموعة  من  مندوبين  بمشاركة 

التجارية وشركة صلة الخليج.
التدريبي  البرنامج  تناول  وقــد 
العمالء  لخدمة  األساسية  المهارات 
إلى  باإلضافة  الفعال،  االتصال  ومهارات 
العمالء  أنماط  بالعمالء،  العناية  مهارات 
العمالء  خدمة  موظفي  ومواصفات 

الفاعلين.

العربي  الخليج  جامعة  تعمل   [
على إطالق الئحة ُتنظم حقوق الملكية 
االختراع  بــراءة  وتسجيل  الفكرية 
والباحثين  التدريس  هيئة  ألعضاء 
وكلية  الطبية  والعلوم  الطب  كلية  في 
الدراسات العليا بالجامعة، بهدف دمج 
التخطيط  في  الفكرية  الملكية  مكون 
وتحفيز  بالجامعة،  االستراتيجي 
بــراءة  وتسجيل  الفكري  اإلبـــداع 
العلمية  واالكتشافات  االختراعات 
في  المتبعة  العالمية  المعايير  وفق 
العالم،  دول  في  العريقة  الجامعات 
المؤلفين  حقوق  صون  إلى  باإلضافة 

والمخترعين والمبدعين.
الخليج  جامعة  رئيس  نائب  وقال 
جامعة  أن  طبارة  سعيد  خالد  العربي 
الخليج العربي تسعى جاهدة لتطوير 
بالجامعة،  العملي  البحث  سياسة 
وصوغ الئحة تنظيمية تعرف الباحثين 
الفكرية  الملكية  بحقوق  بالجامعة 
واإلجراءات المتبعة في تسجيل براءة 
العلمية،  واالكتشافات  االختراعات 
وهو ما دفع مركز األبحاث اإلكلينيكية 
عمل  ورشــة  تنظيم  إلى  بالجامعة 
حاضر  الفكرية،  الملكية  حقوق  عن 
للجامعة  القانوني  المستشار  فيها 
الفكرية  الملكية  شئون  في  المختص 
ريتشرد لتمان، وحضرها أعضاء هيئة 

التدريس والباحثين بالجامعة.

وقدم المحاضر ريتشرد لتمان شرحاً 
مفصاًل لبنود الالئحة المنظمة لحقوق 
على  وانعكاساتها  الفكرية  الملكية 
حماية حقوق المخترعين والمكتشفين 
من خالل زيادة الوعي بكيفية تسجيل 
تطبيق  في  واإلسراع  االختراع  براءة 
الملكية  بحماية  المتعلقة  القوانين 
تأثيرات  موضحاً  بالجامعة،  الفكرية 
التشريعات  وفق  الحقوق  تلك  صون 
الجامعات  في  بها  المعمول  واألنظمة 
العالمية على تطوير البيئة االقتصادية 
لاللتزام  االقتصادي  واألثر  المحلية، 
وانعكاسه  الفكرية  الملكية  بحقوق 
الوطني،  االقتصاد  على  اإليجابي 
على  الحصول  آليات  ومستعرضاً 
وتسجيل  الفكرية  الملكية  تراخيص 
التوعية  وأهمية  االختراع،  بــراءات 

بموضوع الملكية الفكرية.
القانوني  المستشار  وعــرف 
اإلجــراءات  الورشة  في  المشاركين 
االختراع،  بــراءة  لتسجيل  المتبعة 
الفكرية  الملكية  مفهوم  موضحاً 
به،  المتعلقة  الدقيقة  والتفاصيل 
حقوق  أنها  الفكرية  الملكية  معرفاً 
اإلبداعية  الفكر  ألعمال  ما  جهة  امتالك 
األدبية  والمصنفات  االختراعات  أي 
والصور  واألسماء  والرموز  والفنية 
التي  الصناعية،  والرسوم  والنماذج 
تقوم بتأليفها أو إنتاجها أو تنتقل إلى 

ملكيتها الحقاً.
الحصول  إجــراءات  أن  إلى  وأشار 
والمتطلبات  االختراع  ــراءة  ب على 
ومدى  المخترع  على  المفروضة 
الحقوق الخاصة للمخترع مختلفة بين 
نفسها  الدولة  قوانين  بحسب  الدول 
أن  إلى  مشيراً  الدولية،  واالتفاقيات 
الملكية  حق  تعني  المؤلف  حقوق 
الفكرية وحماية نتاج العمل الفكري من 
المبتكرة، باإلضافة  أعماله ومصنفاته 
كالبرمجيات  التكنولوجيا  أعمال  إلى 
براءة  تعرف  فيما  البيانات،  وقواعد 
يمنح  خاص  امتياز  حق  أنه  االختراع 
بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية 
باالطالع  للعامة  مقابل سماحه  محددة 

على االختراع. 
وفي هذا السياق، أوضح أن تسجيل 
يتضمن  أن  يتطلب  االختراع  براءة 
ومفيداً  ومبتكراً  جديداً  شيئاً  االختراع 
جديدة  فكرة  تكون  أن  يشترط  إذ 
عملياً،  للتطبيق  وقابلة  بديهية  وغير 
في الوقت الذي ناقش فيه المشاركون 
الخبرات  استعراض  بعد  الورشة  في 
العالمية في مجال حفظ حقوق الملكية 
»لالئحة  لـ  األولي  التصور  الفكرية، 
حقوق الملكية الفكرية« التي ستطلقها 
عقد  بمثابة  لتكون  قريباً  الجامعة 
نموذجي يرشد للمؤلف والناشر لحفظ 

حقوقه ويوفر له البيئة الحامية.

بمشاركة 60 من المعلمين األوائل ومنسقي المواد الدراسية

»التربية« تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان »القيادة من الوسط«
] نظم قطاع التعليم العام والفني ضمن برنامج تحسين 
أداء المدارس برنامجاً تدريبياً بعنوان »القيادة من الوسط«، 
لفائدة )60( من المعلمين األوائل ومنسقي المواد الدراسية، 

وذلك بمدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات. 
يهدف البرنامج الذي يقدمه كل من رئيس المدارس محمد 
عباد واالختصاصية التربوية هدى البنعلي إلى رفع كفاءة 
القيادة الوسطى بالمدارس، األمر الذي ينعكس إيجاباً على 
أداء المعلمين، لما له من أثر في تحسين مخرجات ونتائج 
الطلبة، كما يهدف إلى تنمية المهارات القيادية والفنية لدى 

المشاركين.
ويغطى البرنامج محاور نظرية عدة، أبرزها كيفية بناء 
والقدرة  التخطيط  وكيفية  العالقات،  وبناء  القيادية  الفرق 
على تقييم المواد التعليمية وتطويرها، إضافة إلى التعرف 
المعلمين  وتمكين  ودعم  التدريس  استراتيجيات  على 
وتعزيز التواصل الفَعال فيما بينهم، كما تخلل البرنامج عدة 
البرنامج  داخل  العملية  التمارين  من  بدءاً  تطبيقات عملية، 
وانتهاًء بمتابعة أثر البرنامج داخل الصفوف الدراسية من 

خالل الزيارات التي يقوم بها المسئولون للمدارس.



طبعت في مطابع }

] لماذا ال يتم اإلسراع في مشروع تطوير دوار ألبا، والذي يشهد 
اليوم؟ ازدحامًا مروريًا أغلب فترات 
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من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في 

عرض البحر.
 13 إلى   8 من  ولكنها  عقدة   20 إلى   15 من  غربية  شمالية 

عقدة في وقت الحق خالل المساء.
معتدل مع كميات متفاوتة من السحب.
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بوبي كيز 
الساكسوفون  عازف  كيز،  بوبي  توفي   [
األميركية  »رولينغ ستونز«  فرقة  في  األسطوري 
عن   )2014 نوفمبر   2( الثلثاء  يوم  الشهيرة 

سبعين عامًا، على ما أعلنت الفرقة.
»فرقة رولينغ  أن  وفاته  إعالن  بيان  في  وجاء 
جداً  العزيز  الصديق  بفقدان  جداً  متأثرة  ستونز 
كيز«.  بوبي  األسطوري  الساكسوفون  وعازف 
بمساهمة  بوبي  »أتى  الفرقة  أعضاء  وأضاف 
منذ  فرقتنا  إلى  نوعها  من  فريدة  موسيقية 

ستينيات القرن الماضي. سنفتقده كثيراً«.
)وسط  كنتاكي  في  منزله  في  كيز  وتوفي 

الواليات المتحدة الشرقي(.
  ،1943 العام  19 ديسمبر  في  كيز  بوبي  - ولد 

في تكساس بالواليات المتحدة.
في  الساكسوفون  آلة  عازفي  أشهر  أحد   -
أسطوانية  نفخ  آلة  هي  )والساكسوفون  العالم 
الخشبية،  النفخ  آالت  لعائلة  تنتمي  تصويرية 

اخترعها البلجيكي آدولف ساكس العام 1840(.
آلة  فاختار  الــجــاز  عشاق  مــن  ــان  ك   -

الساكسوفون في شبابه.

فرقة  إلى  وانضمَّ  الشهرة،  موهبته  له  نت  أمَّ  -
رولينغ ستونز في العام 1964، كما تعاون أيضًا 

مع فرقة »بيتلز«.
اريك  أمثال  من  آخرين  مغنين  مع  عمل   -
ومارفن  سايمن  وكارلي  كوكر  وجو  كالبتون 

غاي.
»بــراون  أغنية  في  خصوصًا  عزفه  برز   -
»رولينغ  فرقة  أغاني  أشهر  من  وهي  شوغار« 

ستونز«.
خمسة  مدى  على  الفرقة  حفالت  في  شارك   -
العام  مطلع  في  معها  عزف  وقد  تقريبًا.  عقود 

الجاري أيضًا.
وهو  السهر  ويحب  الحشيشة  يدخن  كان   -
العام  ستون«  »رولينغ  مجلة  مع  مقابلة  في  قال 
من  أكثر  مدى  على  الحشيشة  دخنت  »لقد   2012
دخلت  إذا  إال  يوم  أي  أفوت  ولن  عامًا  خمسين 

السجن«.
- أرغمته مشاكله الصحية على عدم المشاركة 

في الحفالت األخيرة لفرقة »رولينغ ستونز«.

ليدي غاغا: تعرضت لالغتصاب في سن الـ19
] كشفت المغنية األميركية ليدي غاغا، أنها تعرضت لالغتصاب عندما كانت شابة وأنها 

احتاجت إلى سنوات من العالج النفسي للبدء بتجاوز هذه الصدمة.
 وأكدت نجمة البوب »ال أريد ان ُأصنف على هذا األساس. ال أريد بتاتًا أن يفكر أحد أن ما 
قام به هذا الحقير يمكنه أن يحجب كل األشياء الخالقة الذكية التي قمت بها«. وأوضحت ليدي 
غاغا واسمها األصلي ستيفاني جيرمانوتا )28 عامًا( أنها تعرضت لالغتصاب في سن التاسعة 
عشرة. ولم تدخل في تفاصيل ذلك لكنها أضافت أن المعتدي عليها كان يكبرها بعشرين عامًا.
 وقالت النجمة في مقابلة إذاعية مع مقدم البرامج الشهير هاورد شترن »هذه األمور تحصل 
كل يوم. إنه ألمر محزن ومخيف وتأثير ذلك لم يبرز على الفور كثيراً بقدر ما حصل بعد أربع 
أو خمس سنوات«. وأضافت »لم أبح بذلك ألحد. لم أقر بذلك حتى لنفسي لفترة طويلة. وبعد 
ذلك قلت في قرارة نفسي إن مشكلة إدمان الكحول وكل التجاوزات البد أن أعود إلى الجذور 

ألحلها وإال لن تزول«.

اد »يوتيوب« أغنية »غانغام ستايل« تجاوزت قدرة عدَّ
طلبات  تعداد  على  »يوتيوب«  قدرة  تجاوز  ستايل«  »غانغام  أغنية  نجاح  أن  يبدو   [
المشاهدة على منصة تبادل أشرطة الفيديو هذه التي اضطرت إلى مضاعفة قدرتها في 

هذا المجال.
الجنوبي،  الكوري  المغني  الرسمي ألغنية  الشريط  فيها  التي شوهد  المرات  وبلغ عدد 
ثلث  أي  »يوتيوب«،  عبر  مرة  مليار   2.15 األسبوع  هذا   ،2012 العام  في  الصادرة  ساي، 
سكان العالم مع أن الشخص يمكنه أن يشاهد الفيديو مرات عدة على ما أكدت »يوتيوب«. 
عّدادها  مت  »يوتيوب« صمَّ وكانت  الطلبات.  على رصد  ادها  عدَّ قدرة  تاليًا  تجاوزت  وقد 
هو  إحصاؤها  يمكن  التي  للمرات  األقصى  العدد  أن  يعني  ما  انتيغر«  بيت   32« بقدرة 

ملياران و147 مليونًا و483 ألفًا و647 مرة.
وأوضحت يوتيوب »لم نتصور أبداً أن شريط فيديو سيشاهد أكثر من ذلك«.

نوا قدرة الموقع الذي تملكه »غوغل«  إال أن مهندسي »يوتيوب« استبقوا المشكلة وحسَّ
إلى »64 بيت انتيغر« ما يعني أن »غانغام ستايل« أو أي شريط آخر سيلقى نجاحًا كبيراً 

في المستقبل يمكن أن يشاهد تسعة سيكستيليين مرة وهو رقم يصعب الوصول إليه.

ساي يؤدي أغنية »غانغام ستايل« احتفال السفارة اإلماراتية في البحرين بالعيد الوطني 43 لدولة االمارات العربية المتحدة

وفاة 24 شخصًا في إندونيسيا
لتناولهم كحوليات مغشوشة

] أعلنت الشرطة في إندونيسيا أمس )الخميس( أن 24 شخصاً على األقل توفوا هذا 
األسبوع في إقليم جاوة الغربية بعد تناول مشروبات كحولية محلية الصنع مغشوشة.

أصيبوا  الضحايا  بأن  سيتومبول  مارتينوس  اإلقليم  شرطة  باسم  المتحدث  وأفاد 
جاروت  مقاطعتي  في  األسبوع  هذا  مطلع  محلياً  المصنع  السائل  تناول  بعد  بإعياء 
وسوميدانج. وقال سيتومبول: »على ما يبدو كان 90 في المئة من مكونات المشروب من 
الكحول وجرى خلطه بمخدرات وسائل يستخدم كطارد للبعوض«. وأشار إلى أن الشرطة 
ألقت القبض على موزع المشروب. ويتوفى العشرات في إندونيسيا سنوياً بعد استهالك 
المشروبات المخمرة محلياً، حيث تغّش بمواد مسّممة مختلفة لزيادة فاعليتها، ومن بين 

هذه المواد الكحول الميثيلي وطارد البعوض.

فشل مزاد لبيع قلنسوة لبابا الفاتيكان
] فشلت دار سويدية للمزادات في بيع قلنسوة 
فرنسيس،  البابا  الفاتيكان،  لبابا  عائدة  كانت 
لباس  القطعة من  لهذه  أي شار  تقدم  بسبب عدم 
رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم خالل المزاد 
لصالح  ريعه  يعود  أن  المقرر  من  كان  الذي 

مؤسسات تساعد غجر الروما.
دار  باسم  المتحدثة  سوكولوف  بولينا  وقالت 

لوكالة  للمزاد  المنظمة  السويدية  بوكوفسكيس 
فرانس برس »لم يحصل أي مزاد. نشعر بالحزن 
والصدمة«. ومن غير المقرر إعادة طرح القلنسوة 

البيضاء للبيع.
وهذه القلنسوة هي هدية من الحبر األعظم إلى 
السويدي من أصل أرجنتيني كارلوس لونا. وقدم 
البابا هذه القطعة من المالبس الكهنوتية شخصياً 

له مقترحاً عليه بيعها في المزاد واستخدام المبلغ 
الذي يتم جمعه لمساعدة غجر الروما في السويد.

عن  األحيان  من  كثير  في  البابا  يتوانى  وال   
العامة  اللقاءات  خالل  للمؤمنين  قلنسوته  تقديم 
في الفاتيكان. وفي سبتمبر/ أيلول بيعت قلنسوة 
»إي  موقع  على  يورو  ألف  مئة  من  بأكثر  للبابا 

باي«.

لص يحاول الهرب فيلجأ إلى سيارة شرطة
ح لص في مصادفة غريبة، إلى سيارة ليركب مع قائدها بعد أن ارتكب واقعة سرقة  ] لوَّ

في مدينة أدياليد األسترالية صباح أمس )الخميس( ليجد نفسه في سيارة شرطة.
يخرج  نحاسياً  أنبوباً  أن  الشرطة  ضباط  وجد  السيارة  عاماً(   65( اللص  استقّل  وعندما 
أن  األسترالية  أدفيرتايزر«  »أدياليد  صحيفة  وذكرت  ظهره.  على  يحملها  التي  حقيبته  من 
أحد سكان المنطقة استدعى الشرطة عندما سمع شخصاً ما يفتش في الفناء الخلفي لمنزله، 

ووجدت الشرطة أن أنبوباً نحاسياً ُفقد من نظام تسخين المياه في ذلك الفناء.
واتهم الرجل بالسرقة والتعدي على ممتلكات الغير، ثم تم إطالق سراحه بكفالة.

أسترالية تنقذ جروها
ت حوله من أفعى طولها 4 أمتار التفَّ

محكمة بريطانية: شرب األم 
الحامل للكحول ليس جريمة

أمس  البريطانية  االستئناف  محكمة  اعتبرت   [
ال  الحمل  أثناء  الكحول  من  الكثير  شرب  أن  )الخميس( 
يمكن أن يوصف بأنه جريمة، رغم المخاطر الناجمة على 

الجنين.
ويشكل هذا الحكم هزيمة لمجلس بلدي في شمال غرب 
إنجلترا طالب بالتعويض المالي في مقابل رعايته لطفلة 
ولدت  فقد  شديدة.  بإعاقة  مصابة  العمر  من  السابعة  في 
في  والدتها  إفراط  بسبب  الدماغ  في  خلل  مع  الفتاة  هذه 

شرب الكحول أثناء الحمل.
وفي العام 2011، قضت محكمة بريطانية بأن تدفع األم 
تعي  كانت  أنها  اعتبار  على  البلدي  للمجلس  تعويضات 
الكحول  شرب  في  إفراطها  على  ستترتب  التي  المخاطر 

أثناء الحمل.
إال أن قاضياً أبطل ذاك الحكم في ديسمبر/ كانون األول 
الماضي، معتبراً أن الجنين ليس شخصاً وال يمكن اعتباره 

بالتالي ضحية لجرم ما.
في  وجاء  الرأي،  هذا  االستئناف  محكمة  أمس  وأيَّدت 
ال  الكحول  شرب  في  تفرط  التي  الحامل  »األم  أن  حكمها 

يمكن أن تقاضى إن أصيب جنينها بإعاقة جراء ذلك«.

] هرعت امرأة في شمال أستراليا إلى الحديقة الخلفية لمنزلها عندما سمعت نباحاً مذعوراً 
الجرو  حول  تلتّف  أمتار  أربعة  طولها  كبيرة(  )أفعى  أصلة  لتجد  تيرير«،  »فوكس  لجروها 

الصغير.
والتقطت جويل فيرفورث، من مدينة كيرنز، كل ما طالته يداها ورشقت به األصلة الضخمة، 
األصلة  جعل  »ما  المرأة:  وقالت  )الخميس(.  أمس  بوست«  »كيرنز  صحيفة  أفادت  حسبما 
المياه«. وأوضحت أنها لم  النهاية هو في الحقيقة رّشها بكميات من  تطلق سراح الجرو في 
الجيران  الجرو »كيت«. وهرع  تترك  الصواب حتى  إفقادها  بل  األصلة،  إيذاء  في  تكن ترغب 

لمساعدة المرأة وفكت األصلة التفافها حول الكلب، ولكن جرى سحقها حتى الموت.

في  حدث  كما  مقسمة  روسيا  ترى  أن  تريد  الدول  بعض  إن   [
يوغوسالفيا وإن موسكو لن تسمح بحدوث ذلك... إذا لم توجد أزمة 
الحتواء  عقوبات  لفرض  آخر  مبرراً  الغرب  ألوجد  وأوكرانيا،  القرم 
صعود روسيا... إنه من غير المجدي محاولة التحدث مع روسيا من 

مركز قوة.
الرئيس الروسي، فالديمير بوتين
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 ناصر بن حمد: نأمل أن يكون تحدي 
البحرين األفضل في الشرق األوسط 

واألبطال يثرون السباق

محطة صعبة ليوفنتوس 
أمام فيورنتينا في 

الدوري اإليطالي

اليوم ينطلق طواف الخليج 
من عمان وآمال
 بتحقيق اللقب

الشباب يتصدر
 مؤقتا واليوم األهلي

 مع باربار

7

6

5

4

بداية ساخنة للجولة )٨( في دورينا
٢

كأس السوبر سيؤجل إلى نهاية ديسمبر

المحرق والمنامة سيشاركان في 3 أون 3 الخليجية
§ أم الحصم – محمد عباس

] أوضح أمين السر العام في االتحاد البحريني لكرة السلة أحمد النجار أن ناديي 
المنامة والمحرق قررا العودة عن اعتذارهما عن عدم المشاركة في بطولة 3 أون 3 

الخليجية، وذلك بعد اجتماعهما يوم أمس مع االتحاد البحريني لكرة السلة.
وبين النجار أن االتحاد سبق أن أرسل خطاب اعتذار إلى اللجنة التنظيمية لدول 
مجلس التعاون بخصوص المشاركة في بطولة األندية الخليجية 3 أون 3 المقررة 

في العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر/كانون الثاني، وذلك 
بسبب ارتباط ناديي المحرق والمنامة بكأس السوبر وكذلك تزامنها مع مناسبة دينية.

حال  في  السلة  اتحاد  وعلى  الناديين  على  الشديدة  العقوبات  أن  إلى  النجار  وأشار 
االعتذار دفعنا إلى االجتماع مجددا بالناديين والتوافق على مشاركتهما في البطولة.

الكواري  سعدون  الخليجية  التنظيمية  للجنة  العام  باألمين  »اتصلت  وقال: 
الموعد  خالل  البطولة  في  المشاركة  على  بالموافقة  وأخبرته 

سلفا. المحدد 
المفترض  من  الذين  الناديين  مشاركة  أن  النجار  وكشف 

الجاري  15 ديسمبر  في  السوبر  نهائي كأس  يلعبا في  أن 
سيدفع االتحاد إلى تأجيل كأس السوبر إلى نهاية شهر 

ديسمبر من أجل أن يتمكن الناديين من المشاركة في 
البطولة الخليجية واالستعداد لكأس السوبر.

رابطة كرة القدم األلمانية 
تعتمد التكنولوجيا في 2015

§ برلين - أ ف ب

انها  )الخميس(  أمس  االلمانية  القدم  كرة  رابطة  أعلنت   [
في  وستطبق  المرمى  خط  تكنولوجيا  الى  اللجوء  اعتمدت 
تحسبا   2015 يوليو  من  األول  في  رسمي  بشكل  الــدوري 

للموسم المقبل.
ثلثي  من  اكثر  اصوات  على  الفيديو  الى  اللجوء  وحصل 
 15 االندية المشاركة في دوري الدرجة االولى، اذ نال موافقة 
صوتا من اصل 18، خالل اجتماع في فرانكفورت، وهي النسبة 
االول  تصويت  خالل  تحقيقها  يستطع  لم  التي  الضرورية 
االولى  الدرجتين  اندية  فيه  الذي شاركت  الماضي  من مارس 

والثانية.
هذه  بان  »اعتقد  راوبال  راينهارد  الرابطة  رئيس  وصرح 
االلمانية ودعما كبيرا  القدم  لكرة  تقدما كبيرا  الخطوة تشكل 

للحكام«.
عديدة  سنوات  منذ  المعتمد  الصقر  عين  نظام  اختيار  وتم 
في دورات كرة المضرب وايضا في الدوري االنجليزي الممتاز 
على حساب نظام »مراقبة الهدف« الذي اختبره االتحاد الدولي 

)فيفا( في مونديال 2014 في البرازيل.
وتبلغ كلفة اعتماد هذا النظام بين 150 و180 الف يورو لكل 

ناد في الموسم الواحد.

البحرين يحقق 
أولى المفاجآت
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اليوم بداية ساخنة للجولة الثامنة قبل األخيرة من ذهاب »دورينا«

»التاج« يتحدى »الذئاب« في صراع القمة وال خيار عن االنتصار
ــاع ــ ــق ــ ــر ال ــطــ ــش يـــــواجـــــه الــــشــــبــــاب لــــلــــهــــروب مـــــن خــ ــعـ ــتـ ــنـ ــمـ الـــمـــالـــكـــيـــة الـ

§ الوسط – المحرر الرياضي

اليوم  القدم  ] يدخل قطار دوري فيفا للدرجة األولى لكرة 
)الخميس( محطة مهمة عبر بداية الجولة الثامنة التي ستشهد 
في  الثالث  والمنامة  المتصدر  المحرق  بين  ساخنة  مواجهة 
وفي  بالماحوز،  األهلي  النادي  استاد  على  مساء  السادسة 
التوقيت نفسه يلتقي المالكية والشباب على االستاد الوطني.

أهمية  المنامي«  و«التاج  المحرق«  »ذئاب  مباراة  وتكتسب 
في حسابات صراع الصدارة في الدوري الذي يضم نحو أربعة 
المنامة  ثم  نقطة«   17« برصيد  والرفاع  المحرق  يتقدمها  فرق 
ونتائج  نقطة«،   13« والحد  الشرقي  الرفاع  ثم  نقطة«   14«
الفرق  مسار  ستحددان  األول  القسم  من  األخيرتين  الجولتين 
فريق  كل  لذا  الدوري  مستقبل  في  الصدارة  على  المتنافسة 

سيضع كامل ثقله لتحقيق نتيجة إيجابية وتفادي الخسارة.
وخصوصاً  صدارته  على  المحافظة  الى  المحرق  ويسعى 
أنه يسير في خط تصاعدي في مستواه ونتائجه وهو يتمتع 
األهداف  من  عدد  أكبر  تسجيله  حيث  من  هجوم  خط  بأقوى 
الذي  الرفاع  غريمه  مع  جمعه  الذي  القمة  لقاء  من  قادم  وهو 
الجانب  على  انعكاس  لذلك  يكون  وقد   ،4/4 بالتعادل  أنتهى 
على  ويعتمد  الفترة،  لقصر  نظراً  للفريق  والفني  البدني 
الدفاع  الدولي سيدمحمد جعفر ويقود  تشكيلة تضم الحارس 
والمدافع  آدم  أبوبكر  وبجانبه  المشخص  إبراهيم  المخضرم 
الشاب المتألق علي جمال ووليد الحيام وفي الوسط الدوليين 
راشد  وجمال  عبدو  وعبداهلل  علي  وعبدالوهاب  بابا  حسين 
عبداللطيف  إسماعيل  الدولي  الهجوم  وثنائي  الدخيل  وحمد 

والبرازيلي جوناثان.
حظوظه  على  المحافظة  الى  المنامة  يتطلع  المقابل،  في 
التنافسية وتفادي الخسارة التي قد تبعده قلياًل عن الصدارة 
وخصوصاً بعدما أهدر فرصة تقليص الفارق بتعادله الخاسر 

جهده  بمضاعفة  مطالب  ولكنه  الماضية،  الجولة  الحالة  أمام 
على  معتمداً  اليوم  الفوز  انتزاع  أجل  من  والمعنوي  الفني 
ستكون  الذي  عيسى  سلمان  قائده  منها  يبرز  التي  تشكيلته 
الهجوم  قوة  الى  للتصدي  الدفاعي  الخط  قيادة  مهمة  عليه 
محمد  والشقيقين  البدراني  وهاني  نوروز  وعلي  المحرقاوي 
وعالء حبيل وهدافه البرازيلي تياغو والهولندي بيتو والنشط 
شمام  سمير  التونسي  المنامة  مدرب  أن  كما  موسى،  عيسى 
عمل  الذي  المحرق  فريق  بأوراق  معرفته  استثمار  سيحاول 
الطريقة  وضع  في  الماضي  الموسم  بداية  في  تدريبه  على 

المناسبة للحد من قوة المحرق والتفوق عليه اليوم.
لقاء القاع

بين  القاع  صراع  دائرة  في  فستكون  الثانية  المباراة  أما 
فريقي المالكية التاسع قبل األخير برصيد ثالث نقاط والشباب 
لقاء  في  الوطني  االستاد  على  رصيد  بدون  األخير  العاشر 
وأية  الفوز  عن  البديل  الفريقان شعار  يرفع خالله  أن  يتوقع 
لموقعهما  نظراً  لهما  الخسارة  بمثابة  ستكون  أخرى  نتيجة 
المتأخر في الترتيب الذي يستوجب حصد النقاط وأن الفرصة 

تعتبر متكافئة في األمكانيات والقدرات الفنية.
التي  العالية  بالروح  متسلحاً  الملكاوي  الفريق  ويدخل 
فريق  على حساب  جاء  الذي  األول  فوزه  من  الفريق  اكتسبها 
الملكاوية  يأمل  والتي  الماضية  الجولة  بهدف وحيد  البحرين 
أن تكون بداية جديدة لفريقهم خصوصاً مع التحسن الذي طرأ 
على مستوى الفريق في مبارياته األخيرة مع مدربه الوطني 
من  يصارع  الشباب  فريق  اليزال  فيما  الدخيل،  صالح  أحمد 
الجوالت  المتتالية في  النقاط جراء هزائمه  إيقاف نزيف  أجل 
للشبابيين  فرصة  تشكل  اليوم  مباراة  وأن  الماضية،  السبع 
جديد  من  واألنطالق  الصفر  حاجز  وكسر  األول  الفوز  لحصد 

من لقاء سابق بين المحرق والمنامةنحو الهروب من القاع.

»عرين« وحيد يواجه 
الذئاب للمرة األولى

المنامة  لحارس  األولى  اليوم  مباراة  ستكون   [
أشرف وحيد في مشاركته ضد ناديه األصلي المحرق 
الماضي  الموسم  في  المنامة  الى  انتقاله  بعد  وذلك 
إذ لم يتسن ألشرف وحيد  بعقد لمدة ثالثة مواسم، 
المشاركة مع المنامة خالل مباريات الموسم الماضي 
قبل أن يتولى حماية العرين المنامي الموسم الحالي، 
وهو من الحراس الشباب الذين أثبتوا أنفسهم على 
اختياره  وتم  األخيرة  الفترة  في  المحلية  الساحة 
للقائمة األخيرة للمنتخب األول لكنه خرج من القائمة 

النهائية التي شاركت في كأس »خليجي 22«. أشرف وحيد 1

صراع الهدافين اليوم بين »سمعة« وتياغو
المنامة  مباراة  ستشهد   [
قوية  مواجهة  والمحرق 
الدوري  هدافي  بين  وخاصة 
الدولي  المحرق  مهاجم  وهما 
الذي  عبداللطيف  إسماعيل 
الهدافين  قائمة  يتصدر 
ومهاجم  أهــداف،   9 برصيد 
تياغو  البرازيلي  المنامة 
الذي نال لقب هداف الموسم 
رصيده  في  ويحمل  الماضي 
إذ يعلق  أهداف،   7 اآلن  حتى 
على  ــاًل  آم الفريقين  كــال 
مباراة  حسم  في  الالعبين 
قدراتهما  خالل  من  اليوم 

إسماعيل عبداللطيفالتهديفية. البرازيلي تياغو

فيصل بن راشد يؤكد على ضرورة 
االستفادة الفنية من بطولة قفز الحواجز

§ تغطية – المكتب االعالمي

] تحت رعاية سمو الشيخ فيصل بن راشد 
للفروسية  الملكي  االتحاد  رئيس  خليفة  آل 
)السبت(  غد  يوم  تنطلق  القدرة  وسباقات 
لقفز  للفروسية  الملكي  االتحاد  بطولة  فعاليات 
االتحاد  ميدان  على  ستقام  والتي  الحواجز 

الرياضي العسكري.
وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
وسباقات  للفروسية  الملكي  االتحاد  رئيس 
القدرة أن االتحاد يعمل بكل جدية من اجل تطبيق 
برياضة  الرقي  إلى  الهادفة  والبرامج  الخطط 
ومنذ  انه  إلى  سموه  مشيرا  البحرينية  القدرة 
تطبيق هذه الخطط تحسن أداء الفرسان بشكل 
ملحوظ في المسابقات المحلية التي تعتبر المزود 
التطوير  اجل  من  الالزمة  للخبرات  األساسي 

المنتخب  وبناء 
كة  ر للمشا
مختلف  في 
ت  بقا لمسا ا
ت  ال لبطو ا و

المقبلة.
وأكـــــد 
بن  فيصل 

ــد  ــ راش

امتداد  تعتبر  والتي  الحواجز  قفز  بطولة  إن 
قوية  تكون  أن  نتوقع  التي  المحلية  للبطوالت 
أكدوا  قد  الفرسان  جميع  وان  خاصة  ومثيرة 
جهوزيتهم وجيادهم من خالل البطولة الماضية 
والتي قدم فيها جميع الفرسان مستويات طيبة 
أمال  المقبلة  البطوالت  في  تستمر  أن  ونتمنى 
سموه  مشيرا  الحواجز  قفز  رياضة  رفعة  في 
للفروسية  الملكي  االتحاد  بين  التعاون  أن  إلى 
له  سيكون  الدولي  واالتحاد  القدرة  وسباقات 

آثار إيجابية على رياضة قفز الحواجز.
وأشار فيصل بن راشد بأن هذه البطولة لن 
تقل قوتها وإثارتها عن البطوالت الماضية، حيث 
لجميع مسابقات  استعدادا جيدا  الفرسان  أظهر 
الموسم، حيث شهدت البطوالت الماضية كثيرا 
من المفاجآت والنتائج المثيرة التي من المتوقع 

أن تستمر في هذه البطولة أيضا.
البطولة  هذه  بأن  راشد  بن  فيصل  وأضاف 
الناشئين  الفرسان  من  عدد  مشاركة  ستشهد 
رياضة  مستقبل  سيشكلون  الذين  والمبتدئين 
تظهر  أن  متوقعا  البحرين،  في  الحواجز  قفز 
للحماس  نظرا  رفيع  فني  بمستوى  البطولة 

الكبير الذي يظهره الفرسان في كل مشاركة.
بطوالت  أن  على  راشد  بن  فيصل  وأكد 
تنافسا  تشهد  الموسم  هذا  في  الحواجز  قفز 
حيث  جدا،  ملحوظ  بشكل  الفرسان  بين  قويا 
أن  متمنيا  السابق،  عن  كثيرا  األداء  تطور 
خبرة  زيــادة  في  البطوالت  هذه  تسهم 
الذي  الناشئين  وخصوصا  الفرسان 
تبشر  رائعة  مستويات  يقدمون 
فرسان  من  جيدة  نخبة  بوجود 

المستقبل.

ختام بطولة السيدات الثالثة للتنس اليوم
§ مدينة عيسى – االتحاد البحريني للتنس

لحفل  للتنس  البحريني  االتحاد  يستعد   [
المفتوحة  الوطنية  البحرين  بطولة  ختام 
الثالث للسيدات وذلك مساء يوم غدٍ )السبت( 
االول  كانون  ديسمبر/  شهر  من   6 الموافق 
البحرين  بوليتكنك  بجامعة  بمالعبه  الجاري 

بمدنية عيسى.
من  واسعة  مشاركة  البطولة  وشهدت 
المستويين  على  والالعبات  السيدات 
فئة  نهائي  سيقام  حيث  والمتقدم  المتوسط 
الساعة  عند  )الجمعة(  اليوم  مساء  المتوسط 

لمسابقة  النهائي  ويجمع  مساًء  الخامسة 
الفردي اليوم كال من الالعبة البحرينية مريم 
إبداني،  الفلبينية جينغ  الالعبة  العمادي ضد 
المتقدمات  لفئة  الثاني  الفردي  والنهائي 
كلير  الفلبينية  الالعبتين  من  كال  فسيجمع 
أما  زنغ،  ماني  الصينية  الالعبة  ضد  بيالبل 
نهائي  فسيجمع  )السبت(  غدٍ  يوم  مباريات 
زوجي الترضية كال من الالعبة الصينية ماني 
زنغ والتايوانية زوي شين ضد الهندية ألينا 
نهائي  أما  بيدرو،  ميشيل  والفلبيية  ألكس 
مسابقة الزوجي فسيجمع الثنائي المكون من 

كل من الفلبينية كلير بيالبل والتايوانية تانيا 
االسكوتلندية  من  المكون  الثنائي  ضد  لي 

جيني ماكي والتايلندية نيتايا جيلون.
للنسخة  المسابقات  نهائيات  بعد  وسيتم 
الثالثة من بطولة البحرين الوطنية المفتوحة 
بالمراكز  الفائزات  تتويج  للسيدات  الثالثة 
وتقليدهن  الكؤوس  وتسليمهن  ــى  األول
له  أعد  مميز  حفل  في  الملونة  بالميداليات 
أجل  من  فترة  منذ  جيداً  البحريني  االتحاد 
التي  بالصورة  النسائية  البطولة  هذه  اظهار 

تليق بمكانة الرياضة النسائية بالبحرين.

اليوم نهائي بطولة قناة )جيم( الكروية وجوائز متميزة للجماهير
مدينة  لملعب  ظهراً  الثانية  الساعة  )الجمعة(  اليوم  األنظار  تتجه   [
خليفة الرياضية، إذ ُتقام المباراة النهائية لبطولة قناة )جيم( في كرة القدم 
ممثلًة  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون  ُتقام  والتي  نجوم(  )جميعاً 
بالمدارس  وخاصة  والمرشدات،  والكشفية  الرياضية  التربية  إدارة  في 
مدرسة  وفريق  الرازي  مدرسة  فريق  بين  النهائي  وسيكون  االبتدائية، 
مالك بن أنس، وُتقيم القناة هذه البطولة لمدارس الوطن العربي في هذه 
الفائز  الفريق  أفراد  كل  وسيحظى  سنة،   12 إلى   11 عمر  وبين  المرحلة 
للبطولة ككل والذي  الختامي  الحفل  التواجد في  اليوم بفرصة  بالمباراة 
)الدوحة(،  القطرية  العاصمة  في  شباط  فبراير/  من  التاسع  في  سيقام 
وأيضاً سيتواجد بالحفل في دولة قطر اثنين من هؤالء الالعبين العالميين 

الثالثة وهم ليونيل ميسي، زالتان إبراهيموفيتش وتياغو سيلفا.
وخصصت القناة جوائز رائعة للحضور الجماهيري في مباراة اليوم، 
لحضور  ووالديه  هو  التكاليف  مدفوعة  برحلة  الفائز  الطفل  إذ سيحظى 
الحفل الختامي للبطولة في دولة قطر، والفائز الثاني سيحصل على جهاز 
)آيباد( اإلصدار األخير، والفائز الثالث سيربح 300 دوالر نقداً، وستقوم 

استعراض ألحد الالعبين المشاركينالقناة بنقل الحدث الرائع على الهواء مباشرًة.
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بعد وصوله لسن 28 عامًا

الباب »الشرقي« ينتظر العب البحرين 
عبداهلل جناحي

§ الوسط – المحرر الرياضي

] وصل العب فريق البحرين لكرة القدم، المهاجم 
 28 بتاريخ  عاماً   28 سن  إلى  رسمياً  جناحي  عبداهلل 
ابتداًء  يشاء  نادٍ  االنتقال ألي  بإمكانه  وبات  الماضي 
الذي  )الميركاتو الشتوي(  الثانية  التسجيل  من فترة 
سيبدأ في الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، 
الذي  البحرين  الحالي  ناديه  لموافقة  الحاجة  دون 
لوصوله  نظراً  التدريبات  إحدى  بعد  بالالعب  احتفل 
سن الـ28 وقام الالعب بتقطيع كعكة بهذه المناسبة 
الالعبين  من جميع  موقعاً  الفريق  قميص  تقديم  وتم 

هدية له.
بالالعب  كثيراً  الشرقي  الرفاع  نادي  اسم  وارتبط 
اإلعارة  سبيل  على  الفريق  مع  لعب  كونه  جناحي 
الدرجة  لدوري  عودته  في  وساهم  الماضي  الموسم 
للمرة  الملك  بكأس  الفوز  هدف  سجل  كما  األولى، 
في  وذلك  الشرقاوي  لليث   2000 العام  منذ  األولى 

شباك البسيتين.
جناحي  بين  محسومة  شبه  األمــور  أن  ويبدو 
كفيلة  المقبلة  االنتقاالت  فترة  وستكون  والشرقي، 
بمعرفة هذا األمر رسمياً، في حين ستكون مباراة الغد 
في  األخيرة  المباراة  وكذلك  البسيتين  أمام  للفريق 
القسم األول ضد الحد، هما آخر مباراتان لجناحي مع 
نادي البحرين الذي ُيحاول إبقاء الالعب بين جدرانه 

على األقل حتى نهاية الموسم الحالي. تسليم قميص البحرين لجناحي موقعًا من الالعبين

سلمان بن إبراهيم: ملتزمون بمساندة الهند 
لتنظيم مونديال للناشئين 2017

§ مومباي – مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي

إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  افتتح   [
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس 
استاد  )األربعاء(  األول  أمس  يوم  مساء 
بعد  الهندية  مومباي  بمدينة  )كوبيراج( 
االتحاد  من  بدعم  وتحديثه  تأهيله  إعادة 
الدولي لكرة القدم، وذلك بحضور برافول 
القدم  لكرة  الهندي  االتحاد  رئيس  باتيل 
كبير  وعدد  الدولي  االتحاد  عن  وممثلين 
والرياضية  الرسمية  الشخصيات  من 

المحلية.
بن  سلمان  الشيخ  معالي  وألقى 
افتتاح  حفل  في  كلمة  خليفة  آل  إبراهيم 
الهندية  الكرة  أسرة  فيها  هنأ  االستاد 
عن  معربا  االستاد  افتتاح  بمناسبة 
لعبة  عجلة  دفع  على  سيعمل  بأنه  ثقته 
وتحويلها  مومباي  مدينة  في  القدم  كرة 
المواهب  الستقطاب  جذب  عنصر  إلى 
المنتخبات  لرفد  مهاراتهم  وصقل  الشابة 
صناعة  على  القادرين  بالالعبين  الهندية 

مستقبلها الواعد.
 وقال معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم: 
إننا ندرك جيداً األهمية التاريخية الستاد 
القدم  كرة  أسرة  نفوس  في  كوبيراج 
التأهيل  عملية  في  نرى  ونحن  الهندية، 
لها  خضع  التي  الواسعة  والتحديث 
بمثابة ترسيخ لتلك األهمية، وتمهيد نحو 

انطالقة متجددة للعبة كرة القدم في هذه 
المدينة الضخمة.

خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان  وأكد   
مواصلة  على  اآلسيوي  االتحاد  حرص 
دعمه للكرة الهندية حتى تواصل مسيرة 
تقديم  إلى  مشيراُ  المتنامية  تطورها 
مختلف وسائل المساندة لالتحاد الهندي 
نهائيات  الستضافة  تحضيراته  لدعم 
عاماً(   17 )تحت  للناشئين  العالم  كأس 
المقررة العام 2017 مؤكداً أن هذا الحدث 
على  إيجابية  أبعاد  له  سيكون  الكبير 

مستقبل كرة القدم في البالد.
والتقى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم 
مدينة  إلى  زيارته  آل خليفة على هامش 
فادنافيس(  )ديفيندرا  السيد  مع  مومباي 

وقدم  )ماهاراشترا(  والية   وزراء  رئيس 
الكبيرة  الحفاوة  إلى  والتقدير  الشكر  له 
التي لقيها أثناء زيارته إلى مدينة مومباي 

عاصمة الوالية.
اآلسيوي  االتحاد  رئيس  واستعرض 
خالل اللقاء العديد من البرامج والمبادرات 
مساعدة  أجل  من  االتحاد  يتبناها  التي 
أنحاء  مختلف  في  الوطنية  االتحادات 
في  الحيوية  أدوارها  تأدية  على  القارة 
أن  إلى  مشيراً  القدم،  كرة  لعبة  تطوير 
االتحاد اآلسيوي ملتزم تماماً بالمساهمة 
كسائر  الهندي  االتحاد  دعم  في  الفعالة 
اآلسيوية  القارة  في  الوطنية  االتحادات 
أرض  على  الواسعة  طموحاته  لترجمة 

الواقع.

سلمان بن إبراهيم يزيح الستار عن اللوحة التذكارية لالستاد

منتخبا البليارد والسنوكر يبدآن معسكرهما الداخلي اليوم
§ الجفير - اتحاد البليارد والسنوكر

البحرين للبليارد والسنوكر  ] يبدأ منتخبا 
المقرر  الداخلي  التدريبي  معسكرهما  اليوم 
النجمة  بنادي  الجديد  االتحاد  مقر  في  إقامته 
 11–5 من  الفترة  خالل  الجفير  منطقة  في 
استعدادا  وذلك  الجاري  األول  كانون  ديمسبر/ 
البطولة  منافسات  ضمن  المقبلة  لمشاركتهما 
الخليجية المجمعة العاشرة للبليارد والسابعة 
العاصمة  تحتضنها  التي  للسنوكر،  عشر 
 22–12 من  الفترة  خالل  )الدوحة(  القطرية 
واسعة  خليجية  مشاركة  وسط  ديسمبر 
وحضور كبير لنجوم اللعبتين في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
نجوم  من  كوكبة  التدريبي  المعسكر  ويضم 
اللعبتين في البحرين أبرزهم في لعبة البليارد 
علي  أحمد،  رائد  خلف،  فهد  عيسى،  عبداهلل 
عبدالكريم، فارس عبدالكريم والالعب الصاعد 
مشاركته  يسجل  الذي  الخياط  عباس  حسين 
الخليجية،  البطوالت  مستوى  على  األولــى 
هذا  يدخل  الــذي  السنوكر  منتخب  ويضم 
المعسكر التدريبي بقيادة مديره الفني الجديد 

البارزين  اللعبة  نجوم  محمد  صالح  األفغاني 
يونس صقر، حامد ضيف، ماجد ضيف، حسين 
الشويخ  عبدالمنعم  العرادي،  حسين  فؤاد، 
المشارك في مسابقة فئة فوق 40 سنة والالعب 
طالل جاسم مطر الذي يشارك للمرة األولى في 

مسابقة فئة تحت 21 سنة.
خالد  برئاسة  اإلدارة  مجلس  ويعلق 
هذه  عبر  كبيرة  آماال  جناحي  عبدالرحمن 
تحقيق  خالل  من  الخليجية  الرياضية  المحطة 
تعكس  أن  شأنها  من  والتي  المشرفة  النتائج 
للعبتين وما وصلت  المتطور  الفني  المستوى 
عن  المسئولين  من   كبير  اهتمام  من  إليه 
رأسهم  وعلى  البحرين  مملكة  في  الرياضة 
رئيس  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
الجميع  علم  مع  البحرينية،  األولمبية  اللجنة 
على  القادرين  الكبار  اللعبة  نجوم  بمشاركة 
األجواء  بطيعة  إدراكهم  وكذلك  الموازين  قلب 
هذه  في  األشقاء  بين  والتنفاسية  الحماسية 
أفضل  تحقيق  الجميع على  البطولة وحرصهم 

النتائج. الالعب يونس صقر

إصدار جداول بطولة زين البحرين الـ12 
لناشئي التنس

§ الجفير – نادي البحرين للتنس

] أصدر نادي البحرين للتنس 
زين  بطولة  مباريات  ــداول  ج
المفتوحة  عشرة  الثانية  البحرين 
ينظمها  والتي  التنس  لناشئي 

ديسمبر/   18 إلى   7 من  النادي 
احتفاالت  ضمن  الجاري  االول  كانون 

المجيد  الوطني  بالعيد  البحرين  مملكة 
وعيد جلوس حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، 
أجرت  قد  للبطولة  المنظمة  الفنية  اللجنة  وكانت 
قرعة البطولة في الساعة السادسة من مساء أمس، 
مسابقات  في  المصنفين  الالعبين  توزيع  تم  ثم 
البطولة المختلفة، وذلك حسب نتائجهم في بطولة 
 2013 ديسمبر  في شهر  أقيمت  التي  البحرين  زين 
في  أقيمت  التي  والكويت  البحرين  بنك  وبطولة 
الجداول  اعتماد  وبعد   ،2014 شباط  فبراير/  شهر 
البحرين  نادي  موقع  على  نشرها  تم  ومراجعتها 
www. اإلنترنت  شبكة  على  الرسمي  للتنس 

وعلى   bahraintennisclub.com
مواقع  على  النادي  صفحات 
الفيسبوك  االجتماعي  التواصل 

وتويتر.
المنظمة  اللجنة  وتــدعــو 
للبطولة كافة الالعبين المشاركين 
إلى الحضور شخصيا إلى مقر نادي 
بالجفير الستالم نسخ  للتنس  البحرين 
زيارة  خالل  من  عليها  الحصول  أو  الجداول  من 

مواقع النادي على شبكة اإلنترنت.
للتنس  البحرين  نــادي  مسئولو  وسيقوم 
النسخة  بتدشين  البحرين  زين  شركة  ومسئولو 
الخامسة  الساعة  في  البطولة  من  عشرة  الثانية 
من مساء يوم األحد المقبل في حفل افتتاح البطولة 
10 سنوات   ،8 الفردي سن  والتي تضم  مسابقات 
 ،12 سن  للناشئين  والفردي  وبنات  أوالد  مشترك 
فردي  مسابقة  إلى  باإلضافة  سنة   18  ،16  ،14

اآلنسات سن 18.

المنامة ينفرد بصدارة دوري زين للسلة

البحرين يحقق أولى المفاجآت ويطيح بـ »البحارة«
§ أم الحصم – محمد عباس

أولى  السلة  لكرة  األول  البحرين  فريق  سجل   [
فوزه  بعد  وذلك  الموسم  لهذا  زين  دوري  مفاجآت 
 79/87 بنتيجة  »البحارة«  سترة  فريق  على  المستحق 
بعد الوقت االضافي على اثر تعادل الفريقين في الوقت 
األصلي 71/71 في مباراة مثيرة وحماسية من الجانبين.
وأثبت البحرين أنه فريق متطور هذا الموسم بقيادة 
مدربه كريم العنزور وجهازه اإلداري والفني الجديد في 
ظل االستقطابات الكبيرة التي قام بها والتي انعكست 

على أداء الفريق في المسابقة.
محترفه  إلى  فوزه  في  بالفضل  البحرين  ويدين 
الكبيرة  الخبرة  المميز جمال هولدن صاحب  األميركي 
في المالعب البحرينية والذي تمكن من تسجيل 36 نقطة 
الشهير سي جي  االميركي  متفوقا على محترف سترة 
الذي سجل 21 نقطة وخرج بالخطأ الشخصي الخامس 
البحرين  امام  الفرصة  أتاح  ما  الرابعة وهو  الفترة  في 

ومحترفه هولدن بالسيطرة على الوقت االضافي.
تبادل  ظل  في  الفريقين  من  متقاربة  كانت  البداية 
البحرين  بتفوق  األول  الربع  ينتهي  ان  قبل  للتسجيل 
جي  سي  حصول  مستغال   13/14 واحدة  نقطة  بفارق 
الجماعي  اللعب  على عدة أخطاء شخصية وتفوقه في 
فيه  فاز  الذي  الثاني  الربع  في  بقوة  عاد  سترة  أن  إال 
الشخصي  الخطأ  على  جي  سي  حصول  أن  إال   14/23
للبحرين  الفرصة  أتاح  الملعب  خارج  وبقائه  الرابع 
الذي  الثالث  الربع  في  النتيجة  قلب  في  بقيادة هولدن 
فاز فيه الفريق 10/20 ليتقدم في نتيجة المباراة إال أن 
سترة عادل النتيجة بفوزه في الربع الرابع 23/25 غير 
أن سي جي خرج من الملعب بعد حصوله على الخطأ 
الشخصي الخامس وهو ما أتاح الفرصة أمام البحرين 

 .8/16 لحسم النتيجة في الوقت االضافي الذي فاز فيه 
الالعب  هولدن  بعد  للبحرين  المسجلين  أفضل  وكان 
 13 نقطة ونضال عباس   16 علي عبدالجليل بتسجيله 
أفضل  كان  حين  في  نقطة.   11 عاشور  ومهدي  نقطة 
 21 بتسجيله  جي  سي  سترة  صفوف  في  المسجلين 

نقطة ومحمد عبداهلل 17 نقطة ومحمد نبيل 13 نقطة.

فوز المنامة
المنامة  يجد  لم  أمس  يوم  الثانية  المباراة  وفي 
صعوبة في التفوق على مدينة عيسى بنتيجة 64/100 
االنتصار  تحقيقه  بعد  السلة  دوري  بصدارة  لينفرد 
الثالث على التوالي رافعا رصيده إلى 6 نقاط في الوقت 

الذي تعرض فيه المدينة لخسارته الثالثة.

المدينة بال محترف أمس وباتريك على األبواب
 لعب فريق مدينة عيسى األول لكرة السلة مباراته 
يوم أمس في الجولة الثالثة من دوري زين أمام حامل 
اللقب فريق المنامة من دون العبه المحترف األميركي 
راي ميتشيل، وذلك بعد االستغناء عنه من قبل النادي 
على خلفية المستويات المتواضعة التي ظهر عليها في 

المباريات السابقة.
على الصعيد نفسه، اقترب نادي المدينة من التعاقد 
أنهى  الذي  سيمبسون  باتريك  األميركي  المحترف  مع 
المقدرة على دفع رواتبه  نادي الحد عقده بسبب عدم 

حتى نهاية الموسم.
واجتمع المدينة بالالعب سيمبسون من أجل التعاقد 
الميزانية  على  موافقته  على  يتوقف  ذلك  أن  غير  معه، 
والتي  المحترف  لالعب  المدينة  نادي  في  المرصودة 

تقل عما كان يتقاضاه في نادي الحد.
المنامة تفوق على مدينة عيسى من لقاء البحرين وسترة أمس 
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في دوري ناشئي اليد

الشباب يتصدر مؤقتا واليوم األهلي مع باربار

§ أم الحصم - محمد أمان

التمهيدي  للدور  العام  الترتيب  لصدارة  الشباب  قفز   [
فوزه  بعد  اليد بشكل مؤقت  لكرة  البحريني  االتحاد  لدوري 
على توبلي في افتتاح الجولة الرابعة بنتيجة  26-28 )12-19 
الشوط األول( ليرفع بذلك رصيده لـ 11 نقطة بينما اصبح 

رصيد توبلي 8 نقاط.
العام  الترتيب  سلم  في  الخامس  للمركز  االتحاد  وصعد 
 21-40 بنتيجة  سماهيج  حساب  على  العريض  فوزه  بعد 
له  فوز  أول  االتفاق  بينما حقق  نقاط؛   10 إذ أصبح رصيده 
بنتيجة  النجمة  على حساب  وذلك  هزائم   3 بعد  الدوري  في 
الخسارة  النجمة  مكبدا  نقاط   6 لـ  رصيده  رافعا   29-40

الرابعة. 
بإقامة  الرابعة  الجولة  منافسات  )الجمعة(  اليوم  وتختتم 
برصيد  الثالثة  المتصدرين  من  اثنين  بين  اللقاءات  أقوى 
السادسة  الساعة  تمام  في  وذلك  باربار،  مع  األهلي  نقاط   9
في  الحصم  بأم  التضامن  يجمع  لقاء  يسبقه  والنصف؛ 
الخامسة؛ أما اللقاء السادس فسيجمع المتصدر الثالث الدير 

مع البحرين على صالة االخير بالمحرق في تمام الخامسة.
تقام  اليد؛  لكرة  السنية  الفئات  دوريات  يخص  وفيما 
اليوم الجولة الثامنة لدوري التجمع تحت 14 عاما، إذ يلتقي 
باربار بسماهيج واألهلي باالتحاد واالتفاق بالدير والنجمة 
بتوبلي والتضامن بالشباب وأم الحصم بالبحرين، علما بأن 

الصدارة لباربار بـ 20 نقطة فالنجمة بـ 19.

الشباب تفوق على توبلي في دوري الناشئين

بطل العرب يحقق بداية قوية في بطولة الجزيرة
] حقق بطل العرب النادي األهلي بداية قوية في بطولة 
الجزيرة الودية الثانية التي انطلقت أمس األول في العاصمة 
على  العريض  بفوزه  االستقالل  عيد  بمناسبة  اإلماراتية 

مسقط العماني بنتيجة 23-33.
الجزيرة  نادي  المستضيف  مع  االهلي  بذلك  وتصدر 
االماراتي الذي فاز هو اآلخر على خيطان الكويتي الترتيب 

العام. 

ويلتقي  الثانية؛  الجولة  منافسات  )الجمعة(  اليوم  وتقام 
عصرا  الرابعة  في  الكويتي  خيطان  نادي  االهلي  النادي 
بتوقيت البحرين، بعد ذلك يلتقي المستضيف بنادي مسقط 

العماني. 
يذكر أن النهائي سيقام يوم االحد بين االهلي والمستضيف 
اليوم  الفوز  حصدهما  وبقوة  المرجح  إذ  الدور،  ختام  في 

بحيث يكون لقاؤهما ختاما مثاليا لهذه الدورة.

من لقاء األهلي ومسقط أمس

العنزور يطالب بتأجيل استئناف الدوري واالستعاضة بدورة تنشيطية
علي  البحرين  نادي  في  اليد  لكرة  األول  الفريق  مدرب  طالب   [
التمهيدي  الدور  منافسات  اسئناف  بتأجيل  اليد  اتحاد  العنزور 
الجاري  األول  كانون  ديسمبر/   22 يوم  المقررة  اليد  كبار  لدوري 
اتصال  في  وقال  اليوم،  هذا  في  تنطلق  تنشيطية  دورة  إقامة  مقابل 
مستعدة  ليست  األندية  غالبية  بأن  الرياضي«  »الوسط  بـ  أجراه 

لعودة الدوري في هذا الوقت.
معدل  على  أثرت  الحالية  التوقف  فترة  بأن  العنزور  علي   وشدد 
يعاني  الجميع  بأن  »أعتقد  التدريبات، وأضاف  في  الالعبين  حضور 
هم  قليلون  لذلك  بالملل،  الالعبين  أصاب  التوقف  المشكلة،  هذه  من 
مستعدة  ليست  الفريق  بالتالي  بالتدريبات،  الملتزمون  الالعبون 

على  تنافس  التي  تلك  باألخص  الدوري  لعودة  ونفسيا  وذهنيا  بدنيا 
الصعودة لسداسية المجموعة األولى ».

 وقال مدرب البحرين بأن الدورة التنشيطية في هذه المرحلة من 
شأنها إعادة األمور لوضعها الطبيعي بالنسبة لالعبين وتكون أشبه 
بأن  أعتقد  ال   « وتابع  الدوري،  لمنافسات  للعودة  التهيئة  بمرحلة 
انسحاب  أقر  أن  بعد  اآلن  الدوري  لبدء  أمره  من  عجلة  في  االتحاد 
منتخبنا الوطني من نهائيات كأس العالم، الدورة التنشيطية قد تقام 

خالل 4 أو 5 أسابيع فقط«.
رغبة  اليد  إتحاد  يراعي  أن  ضرورة  إلى  العنزور  علي  وأشار   
التي  العالم  كأس  بطولة  منافسات  متابعة  في  والمدربين  الالعبين 

)الدوحة(،  القطرية  العاصمة  في  المقبل  الشهر  منتصف  تنطلق 
كرة  لعبة  أبناء  من  والعديد  العالم،  كأس  ينتظر  الكل   « مضيفا 
القوية  البطوالت  هذه  مثل  متابعة  على  يحرصون  البحرينية  اليد 

منها«. لالستفادة 
 يذكر أن استئناف دوري كبار اليد يفترض أن يكون في النصف 
المنتخب  يفرغ  أن  بعد  المقبل  العام  من  شباط  فبراير/  من  الثاني 
الوطني من مشاركته في نهائيات كأس العالم إال أن إقرار االنسحاب 
عجل باستئناف البطولة نهاية الشهر الجاري، علما بأن ثالث جوالت 
الثانية  المرحلة  التمهيدي وتبقت ثمانية قبل  الدور  انقضت فعليا من 

الذهبي والنهائي. المربع  فالثالثة وهي  السداسية  بالدورة  الممثلة 

أحمر الطائرة يكسب ليبيا ويواجه السعودية على »خامس العربية«
§ الكويت - علي ميرزا

للكرة  الوطني  منتخبنا  كسب   [
بثالثة  الليبي  المنتخب  أمس  الطائرة 
 )18-25  ،18-25  ،25-27( نظيفة  أشواط 
فجان  صالة  شهدتها  التي  المباراة  في 
هالل المطيري بنادي القادسية في إطار 
الشرفية ضمن  المراكز  مباريات تحديد 
للكرة   19 العربية  المنتخبات  بطولة 
حتى  الكويت  تستضيفها  التي  الطائرة 

6 ديسمبر.
منتخبنا  يقابل  النتيجة  وبهذه 
المنتخب  للبطولة  النهائي  اليوم  في 
بثالثة  العراق  فاز على  الذي  السعودي 
المركزين  لتحديد  لشوطين  أشــواط 
الخامس والسادس، والعراق وليبيا على 
المركزين السابع والثامن، بينما يتقابل 
لتحديد  والجزائري  الكويتي  المنتخبان 
المركزين الثالث والرابع، وأخيرا يلعب 
تمام  في  والقطري  المصري  المنتخبان 
المركزين  على  مساء  السابعة  الساعة 

األول والثاني.
أجمل   18-18 التعادل  نقطة  وسّجلت 
لقطة فنية في الشوط األول والتي أحرزها 
الليبي محمود رمضان اإلسالم من مركز2 
عندما صّوب كرة هجومية في ظل غفلة 
حائط صد منتخبنا، بينما فرض التعادل 
نفسه على مجريات الشوط حتى 25-25 
الذي تبارى فيه المنتخبان على الوقوع 
الطائشة  الهجومية  الكرات  أخطاء  في 
وإضاعة اإلرسال وسوء التمركز الدفاعي 
في الوقت الذي اعتمد فيه الليبيون على 
تسريع الهجوم من قبل محمد جمعة وفي 
اإلسالم  محمود  الثنائي  على  األطراف 
الذي  الوقت  في  بالروس،  وعبدالسالم 
اعتمد فيه منتخبنا على االطراف بقيادة 
وناصر  يعقوب  ومحمد  إبراهيم  علي 

عنان ومن مركز3 راشد أحمد.
مجريات  على  إيقاعه  منتخبنا  فرض 
أداء  عليه  وسيطر  الثاني  الشوط 
ونتيجة، إذ تفوق منتخبنا هجوميا بقيادة 
المتألق علي إبراهيم من مركز 2 شاركه 

ناصر عنان وراشد أحمد بحائط الصد، 
أخطاء  مطب  في  الليبيون  وقع  بينما 
الهجومية  الحلول  وغياب  األولى  الكرة 
والكرات الطائشة وإضاعة اإلرسال مما 
حدا بمنتخبنا إلى تعميق الفارق 10-14.

للشوط  نهاية  عنان  ناصر  وضع 
للثالث 25-18 والمباراة بهجومه الناجح 
الثنائي  الصد  حائط  رغم  مركز4  من 
الليبي، إذ جاء الشوط متعادال في بدايته 
حتى 14-14 حتى استلم منتخبنا زمام 
التقدم بتألق علي إبراهيم هجوميا الذي 
حسين  اللعب  صانع  كثيرا  عليه  عّول 
ومحمد  عنان  ناصر  عاونه  الحايكي 
وعلي  راشــد  صد  وحوائط  يعقوب 
الصيرفي ليوّسع الفارق 22-18 في ظل 
ربكة ملعب ليبيا جراء سوء االستقبال 
والكرات الهجومية الطائشة. قاد المباراة 
الدوليان العراقي جاسم صافي والكويتي 

أحمد الخالدي.

اليمن يعتذر عن عدم استضافة 
عربية الناشئين

االتحاد  رئيس  صالح  محسن  قال 
سيتقدم  أنه  الطائرة  للكرة  اليمني 
لالعتذار  العربي  االتحاد  الى  بخطاب 
العربية  البطولة  استضافة  عدم  عن 

للناشئين المقررة في اليمن خالل العام 
تعصف  التي  األوضاع  بسبب  المقبل، 
علي  الموافقة  تمت  أن  بعد  ببالده، 
من  خطاب  علي  بناء  اليمن  في  إقامتها 
االتحاد اليمني، ويجرى اآلن إعداد خطاب 

االعتذار إلرساله لالتحاد العربي.
وأكد أنه تقدم لالستضافة باعتبار أن 
األمور  ولكن  تتحسن،  سوف  الظروف 
مازالت صعبة ومحلها سر، الفتا إلى أنهم 
من  أي  أمام  الفرصة  إتاحة  إلى  سعوا 
االتحادات العربية لطلب االستضافة قبل 
توقيتها، وأعتقد أن االتحاد العربي يتفهم 
الظروف اليمنية، وتقام بطولة الناشئين 

للمنتخبات تحت 18 سنة سنويا.

وصول رئيس االتحاد العربي للكرة 
الطائرة

وصل الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
والعربي  البحريني  االتحادين  رئيس 
للكرة الطائرة أمس إلى الكويت لحضور 
العربية  المنتخبات  بطولة  كأس  ختام 
19 للكرة الطائرة الذي يجمع المنتخبين 
فجحان  صالة  على  والقطري  المصري 

هالل المطيري بنادي القادسية.
قد شهد  محمد  بن  علي  الشيخ  وكان 

أمس لقاءي الدور ما قبل النهائي.

من لقاء منتخبنا وليبيا أمس

)C( ختام فعاليات الدورة التدريبية لنيل شهادة التدريب اآلسيوي
§ الرفاع – اتحاد الكرة:

)الخميس(  أمس  ظهر  اختتمت   [
فعاليات الدورة التدريبية لنيل شهادة 
التي   )C( المستوى  اآلسيوي  التدريب 
القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  نظمها 
وبإشراف  باالتحاد  الفنية  اللجنة  عبر 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
 5 امتدت  التي  الدورة  في  وحاضر 
الوطني محمد  المحاضر والمدرب  أيام 
التطوير  إدارة  مدير  الشمالن وساعده 
فيها  وشارك  األنصاري  عابد  باالتحاد 

24 مدرباً.
محاضرات  على  الدورة  واشتملت 
االتحاد  من  متبعة  وعملية  نظرية 
الوطنيين  المدربين  لتهيئة  اآلسيوي 
سليم  بشكل  والتدرج  الشهادة  لنيل 
في  المستويات  ألعلى  الوصول  قبل 
المدرب  ويكون  التدريبية  الشهادات 
مهيئا بشكل أفضل لإلشراف على فرق 
الوطنية،  والمنتخبات  األولى  الدرجة 
تنظيم  على  االتحاد  يحرص  حيث 
الخطة  ضمن  مكثف  بشكل  الــدورات 

التي وضعتها اللجنة الفنية.
عضو  تواجد  الختام  حفل  وشهد 
لكرة  البحريني  االتحاد  إدارة  مجلس 
حافظ  الفنية  اللجنة  رئيس  القدم 
كلمة  ألقى  الذي  الدوسري،  إبراهيم 
بهذه المناسبة نقل فيها تحيات وتقدير 
القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس 
آل  خليفة  بن  علي  الشيخ  سعادة 
خليفة للمحاضرين والدارسين، مشيداً 

بالتواجد المميز للمدربين.
حافظ  قــدم  الـــدورة،  نهاية  وفــي 
وعابد  الشمالن  ومحمد  الدوسري 
على  المشاركة  شهادات  األنصاري 

الدارسين.
هم:  مدرباً   24 الدورة  في  وشارك 
السيدمحمود  الدخيل،  صالح  محمد 
حمد  )بيليه(،  أحمد  علي  حسين  جالل، 
محمد الدوسري، ناصر معيوف ناصر، 
نور،  محمد  أحمد  حربان،  عبداهلل  حمد 
مرتضى  سعيد  عبداهلل،  علي  حسن 
محمد  راشد  أمين،  شبر  السيد  حسين، 
عبداهلل  جعفر  العالي،  علي  البورشيد، 
القصاب، حسين العريبي، راشد المالود، 
عبدالرحمن عبداهلل ربيعة، محمد ناصر 
محمد  إبراهيم،  أحمد  هاشم  الذوادي، 
علي  الدوسري،  رياض  مكي،  سلمان 
كاظم عبدالوهاب، خالد النعيمي، عادل 
أحمد  عزيز  المالكي،  رحاب  النعيمي، 

حسن.
باالتحاد  الفنية  اللجنة  رئيس  وأكد 
اللجنة  أن  الدوسري  إبراهيم  حافظ 
االتحاد  رئيس  مــن  وبتوجيهات 
الشيخ  سعادة  القدم  لكرة  البحريني 
علي بن خليفة آل خليفة حريصة على 
التي  التطويرية  الخطة  ضمن  السير 
البحرينية  الكوادر  لتطوير  وضعتها 
اللجنة  أن  إلى  مشيراً  المدربين،  ومنها 
رسمتها  التي  الخطوات  على  ماضية 
االتحاد  مع  الموضوع  البرنامج  ضمن 

اآلسيوي لكرة القدم.

الوطني  والمدرب  المحاضر  وقال 
اآلسيوية  الدورة  ان  الشمالن  محمد 
لمشروع  تأسيس   )C( للمستوى 
هي  الدورة  أن  إلى  مشيراً  المدربين، 
العمل  في  لالنخراط  مرحلة  بداية 
كبير  لجهد  يحتاج  الــذي  التدريبي 
ويكسبها المدرب من الدورات التدريبية 
لتعمل مبادئ التدريب ومهمات المدرب 
التي تحتوي على العديد من المجاالت.

لكرة  الوطني  منتخبنا  نجم  وذكر 
بالفريق  الحالي  الالعب  السابق  القدم 
علي  حسين  الشباب  بنادي  األول 
من  كبيرة  استفادة  حقق  أنه  »بيليه« 
التدريبية  الدورة  في  مشاركته  خالل 
المحاضر  أن  مؤكداً   ،)C( للمستوى 
الشمالن  محمد  الوطني  والمدرب 
أضاف له العديد من المعلومات المهمة 

التي يستفيد منها في عالم التدريب.
لكرة  الوطني  منتخبنا  نجم  وأكد 
األول  الفريق  والعب  السابق  القدم 
أنه  السيدمحمود جالل  األهلي  بالنادي 
حرص على المشاركة في الدورة لتهيئة 
نفسه لإلنخراط في عالم التدريب بعد 

اعتزاله اللعب.
معلومات  كسب  من  »البــد  ــال:  وق
عديدة قبل التوجه للتدريب والحصول 
بالدخول  إال  يأتي  ال  الشهادات  على 
لنا  أضافت  ــدورات،  ال هذه  مثل  في 
العديد  أمس  اختتمت يوم  التي  الدورة 
السليمة  األسس  منها  المكاسب  من 

للتدريب والمهارات الفنية«.

المدربون المشاركون في الدورة
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بمشاركة 8 دراجين من المنتخب الوطني 

اليوم ينطلق طواف الخليج من عمان وآمال بتحقيق اللقب

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بالتسيق مع 
صحار  بوالية  مويلح  ببلدة  بعمان  جهات  عدة 
توفير  لضمان  اليوم  لالنطالقة  المسار  بتجيهز 
االنطالقة في  المناسبة إلنجاح مرحلة  الظروف 
محطات  تتبعها  والتي  للطواف  األولى  المحطة 
وفق  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  أخرى 

روزنامة الطواف المعدة للمنافسات.
وأقيم مساء أمس بفندق كراون بالزا بصحار 
ورؤساء  للمدربين  للطواف  الفني  االجتماع 
سيف  بن  علي  العام  الحكم  برئاسة  الفرق 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  اليعربي 
وبإشراف المدير العام للمديرية العامة للشئون 
الرياضية بمحافظة شمال الباطنة رئيس اللجنة 
مجلس  لدول  الهوائية  الدراجات  طواف  الفنية 
الجابري،  خميس  بن  خليفة  الخليجي  التعاون 
أرقام  وتوزيع  الطواف  أنظمة  شرح  تم  إذ 
الالعبين على المدربين وتحديد أسماء الالعبين 
المشاركين في المرحلة التمهيدية التي حدد لها 
 8 بطول   3 الساعة  عند  اليوم  تنطلق عصر  أن 

كيلومترات.
كما تم عقد عقد اجتماع اللجنة الفنية للطواف 
خليفة  برئاسة  التعاون  مجلس  لدول  الخليجي 
بن خميس الجابري وبحضور األعضاء علي بن 
بن  وناصر  عمان،  سلطنة  من  السعيدي  حميد 
محراب  ومحمد  قطر،  دولة  من  الكعبي  خميس 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  من  الصباغ 

وعبداهلل الشمري من دولة الكويت وعبدالعزيز 
السعودية،  العربية  المملكة  من  الدوسري 
العام  األمين  البحرين،  من  البحراني  ومنصور 
لدول  الهوائية  للدراجات  التنظيمية  للجنة 

مجلس التعاون سيدشبر الوداعي.
وتناولت أجندة االجتماع االطالع على محضر 

اللجنة السابق المنعقد في 30 من أغسطس/ آب 
الماضي، االطالع على الترتيبات الفنية لطواف 
المقترحات  مناقشة  السابع،  التعاون  مجلس 
أجندة  حول  األعضاء  االتحادات  من  المقدمة 
مناقشة  إلى  باإلضافة   ،2015 لعام  األنشطة 
بدول  الهوائية  للدراجات  النسائي  النشاط 

مجلس التعاون.
الطواف مساء  من  السابعة  النسخة  وتنطلق 
بالمرحلة  عصراً  الثالثة  الساعة  في  اليوم 
من  بواقع العبين  12 العبا  بمشاركة  التمهيدية 
الرسمية  األولى  المرحلة  وتنطلق   دولة،  كل 
شكل  على  كم   100 بطول  غد  يوم  للطواف 

دورات عبر مسارات التفافية يسلك المتسابقون 
مويلح،  بلدة  مخطط  في  الخدمية  المسارات 
وبعد  كيلومتراً،   18 دورة  كل  مسافة  وتبلغ 
الخليجية  الوفود  ستغادر  المرحلة  هذه  انتهاء 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إلى  مباشرة 

إلقامة المرحلتين الثانية والثالثة هناك.

من منافسات طواف الخليج بنسخته الماضيةسيدشبر الوداعي

§ الوسط – أسامة الليث

الهوائية  للدراجات  الخليج  طواف  منافسات  رسميًا  اليوم  صباح  تنطلق   [
الثاني على  العام  الباطنة بسلطنة عمان في  من والية صحار بمحافظة شمال 
العام  في  كانت  أن  بعد  العام  هذا  لنسخة  من  االنطالقة  اقرار  تم  إذ  التوالي، 

الماضي المحطة النهائية للطواف.

70 جوادًا في السباق الخامس للخيل اليوم
§ الصخير - نادي راشد للفروسية

للفروسية  راشــد  نــادي  ينظم   [
وسباق الخيل في الثانية من بعد ظهر 
لهذا  الخامس  السباق  )الجمعة(  اليوم 
المؤسسة  رئيس  رعاية  تحت  الموسم 
هشام  والرياضة  للشباب  العامة 
كؤوس  على  سيقام  والــذي  الجودر 
والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة 
شركة  »برعاية  اللكزس  ــؤوس  وك
أبراهيم خليل كانو« وذلك على مضمار 

سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
70 جواداً  وسيشهد السباق مشاركة 
ستقام  التي  السبعة  ــواط  األش في 
توقعات  وسط  السباق  كؤوس  عليها 
النتاج  جياد  بين  قوية  بمنافسات 
والجياد  العربية  والجياد  المحلي 

المستوردة.
كأس  على  األول  الشوط  ويقام 
نتاج   « التوازن  سباق  اللكزسلجياد 
والجائزة  متر   1000 مسافة   « محلي 
جياد  خمسة  وبمشاركة  دينار   2000
آرت–  منامة   – مارك  كوسشن   « هي 

كهرمان – غزالية – ليدي غوديفا«.
كأس  على  الثاني  الشوط  ويقام 
والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة 
األصيلة  العربية  البحرين  لخيل 
سباق  لجياد  »الواهو«  في  المسجلة 
 1000 مسافة  محلي«  »نتاج  التوازن 
وبمشاركة  دينار   2000 والجائزة  متر 
 –  1497 »الحمدانية  هي  جياد  ثمانية 
 –  1513 الجالبية   –  1508 الحمدانية 

الكري 1521 – الربدة 1476 –الطويسة 
أم  كحيلة   –  1609 –الطويسة   1503

زرير 1568«.
كأس  على  الثالث  الشوط  ويقام 
»نتاج  المبتدئات  للجياد  اللكزس 
والجائزة  متر   1400 مسافة  محلي« 
هي  جواداً   12 وبمشاركة  دينار   2000
– ستايل  –غانغنام  بسمان   – »المنقذ 
ران   – وقاس   – جي  هيماالي–ستيفي 
واي تشارلي – غافية – نمره –غوست–

سنغ ذي بلوز – ذي جنجر نينجا«.
كأس  على  الرابع  الشوط  ويقام 
الــدرجــات  جميع  لجياد  اللكزس 
والمبتدئات »نتاج محلي« مسافة 1000 
وبمشاركة  دينار   2000 والجائزة  متر 
–زاير–رايزنغ  »حشار  هي  جياد  ستة 
سان –روكت بوي – كنتاكي وايلدكات–

برايت سايد اوف اليف«.
كأس  على  الخامس  الشوط  ويقام 

العامة  لــلــشــبــاب المؤسسة 
د والــريــاضــة  لجيا
الرابعة  الدرجة 
ت  ئا لمبتد ا و
»مــســتــورد« 
ــة  ــافـ ــسـ مـ
متر   1600
والــجــائــزة 

2500 دينار 

وبمشاركة 12 جواداً هي »أمونغإكولز–
 – كباس   – دوال  تشيكرز–دانسيلي 
بيك  –أندرويد–  هو  تالي   – أنا  مون 
رويال – أونست بوي – ال فا يسن بال 

نتش – راد ببا– غرين ران«.
كأس  على  السادس  الشوط  ويقام 
والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة 
»مستورد«  التوازن  سباق  لجياد 
مسافة 1400 متر والجائزة 2500 دينار 
كونستانتين–   « جواداً   13 وبمشاركة 
فينيس  –رستوريتر–  مراوغ   – بيتكن 
–كارنكي–  إفرام   – سحال   – فيرس 
–هوديغو–التار– عاكف   – رافين 

شابرنو«.
على  األخير  السابع  الشوط  ويقام 
األولى  الدرجة  لجياد  اللكزس  كأس 
»مستورد« مسافة 2000 متر والجائزة 
هي  جواداً   14 وبمشاركة  دينار   3000
ويليام  غريكو–  إل  أنكس   – »عزيزي 
–فاينستريزرف–  العنيد   – بليك 
أون  ماي   – معالي 
فاير  –سيزلنغ  وي 
تيفل  بيو   – فالي  –هاتشيتا 
أوفيسر– تشيف   – بريز 
 – خين ا ر – نجر سمستر ند ها

ستار سربرايز«.

منافسات قوية سيشهدها سباق اليوم

زكته الجمعية العمومية باجتماع جدة

عبداهلل بن مساعد رئيسا لالتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي
§ ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

] ُزكي األمير عبداهلل بن مساعد بن 
لالتحاد  رئيسا  سعود  آل  عبدالعزيز 
خلفاً  اإلسالمي  للتضامن  الرياضي 
لصاحب السمو الملكي األمير نواف بن 
فيصل آل سعود المستقيل من منصبه.
الجمعية  اجتماع  في  ــك  ذل جــاء 
صباح  عقد  الذي  الطارئ  العمومية 
العربية  بالمملكة  جدة  بمدينة  أمس 
األولمبية  اللجنة  فيه  ومثل  السعودية 
عبدالرحمن  العام  األمين  البحرينية 
الرياضي  والمستشار  عسكر،  صادق 
العالقات  ورئيس  أسد،  عبدالجليل 

العربية محمد الزايد.
وتضمن االجتماع كلمة للنائب األول 
للتضامن  الرياضي  االتحاد  لرئيس 
كالوكبا  حمد  الكولونيل  اإلسالمي 
للرئيس  كلمة  إلى  باإلضافة  مالبوم، 
الجديد لإلتحاد األمير عبداهلل بن مساعد 

بن عبدالعزيز آل سعود.
وتم خالل االجتماع استعرض األمين 
عبدالعزيز  بن  فيصل  لالتحاد  العام 
النصار تقريراً مفصال عن عمل االتحاد، 
كما تم استعراض دورة ألعاب التضامن 
بمدينة  أقيمت  التي  الثالثة  اإلسالمي 

 ،2013 العام  األندونيسية  بالمبانج 
الثالثة من  النسخة  تقرير  واستعراض 

الدورة التي ستقام بأذربيجان 2017.
االتحاد  أن  إلى  ــارة  اإلش وتجدر 
الذي  اإلسالمي  للتضامن  الرياضي 
1985 يضم في عضويته  العام  تأسس 
يعمل  رياضي  تنظيم  وهو  دولة   59
العامة  األمانة  مع  الوثيق  بالتعاون 

مقره  اإلسالمي.  التعاون  لمنظمة 
العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة 
التضامن  تقوية  إلى  يهدف  السعودية، 
األعضاء،  الدول  شباب  بين  اإلسالمي 
في  اإلسالمية  الشخصية  وتعزيز 
مبادئ  وترسيخ  الرياضية،  الميادين 
واألجناس  األديان  بين  التمييز  عدم 

والطبقات تماشيا مع تعاليم اإلسالم.

وفد اللجنة االولمبية البحرينية في االجتماع

اتحاد الجمباز يشارك 
في اجتماع الكونغرس اآلسيوي بقطر

§ اتحاد الجمباز – مدينة حمد

إدارة  مجلس  عضوا  يشارك   [
االتحاد البحريني للجمباز نائب رئيس 
محمد  نادر  الدكتور  اإلدارة  مجلس 
السر  أمين  الوسطي  وإبراهيم  جمالي 
اآلسيوي  الكونغرس  اجتماع  في  العام 
خالل  الدوحة  في  يعقد  الذي  للجمباز 
10 ديسمبر/ كانون  6 لغاية  الفترة من 
األول الجاري بمشاركة الدول األعضاء 

في االتحاد اآلسيوي.
جمباز  ممثلي  مشاركة  وتأتي 
الكونغرس  اجتماع  في  البحرين 
التعاون  أجل بحث سبل  اآلسيوي، من 
القريب  المستقبل  في  الخبرات  وتبادل 
االتحاد  في  المسجلة  االتحادات  مع 
انتخابات  في  وللمشاركة  اآلسيوي، 

اآلسيوي  االتحاد  لمقعد  الرئاسة 
إضافة  آســيــا،  ــرب  غ وانتخابات 
مع  التشاورية  اللقاءات  من  لالستفادة 

في  األعضاء  الدول  اتحادات  رؤساء 
االتحاد اآلسيوي.

مجلس  رئيس  نائب  قال  جهته  من 
إدارة االتحاد البحريني للجمباز الدكتور 
نادر محمد جمالي، ان  اإلتحاد اآلسيوي 
لحضور  كبيراً  اهتماماً  أبدى  للجمباز 
البحريني  االتحاد  يمثل  من  ومشاركة 
للجمباز في جلسات اجتماع الكونغرس 
اآلسيوي لمناقشة عدة ملفات ومرئيات 
تتعلق بتطوير رياضة الجمباز في قارة 
التطوير  و  التعاون  سبل  وبحث  آسيا 
تبادل  خالل  من  اللعبة  بهذه  واإلرتقاء 
إضافة  المجتمعين،  بين  النظر  وجهات 
من  البحرين  مملكة  استفادة  ألهمية 
ندوات  في  المتحدثين  الخبراء  خبرات 
وجلسات المناقشة على هامش اجتماع 

الكونغرس اآلسيوي.

نادر جمالي



sport@alwasatnews.com 6
العدد 4472 الجمعة 5 ديسمبر 2014 الموافق 13 صفر 1436هـ

Friday 5 December 2014, Issue No.4472

في المؤتمر الصحافي لبطولة ترايثلون البحرين... ناصر بن حمد:

نأمل أن يكون تحدي البحرين األفضل في الشرق األوسط واألبطال يثرون السباق
§ تغطية – اللجنة اإلعالمية

] أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وشئون  الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  رعاية  أن  على 
األمين  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
لتحقيق  الجميع  امام  الدافع  ستكون  الوزراء 
سيكون  والذي  البحرين  لتحدي  األمثل  النجاح 
سموه  مشيرا  المنطقة  مستوى  على  األبرز 
توفير  على  حرصت  البحرين  مملكة  أن  إلى 
اقصى درجات التنظيم المثالي للبطولة إلنجاح 
على  البحرين  مملكة  قدرة  وإبــراز  البطولة 

استضافة مختلف البطوالت الرياضية. 
من  جانب  سموه  حضور  اثناء  ذلك  جاء 
والذي  الترايثلون  ألبطال  الصحفي  المؤتمر 

تحدثوا فيه عن البطولة.   
الهدف  إّن  إلى  حمد  بن  ناصر  ــاف  وأض
نحاول  البطولة  هذه  تنظيم  من  الرئيسي 
إيصالها هو الترويج لمملكة البحرين باعتبارها 
وجهة رياضية عالمية، وأّن الترياثلون يعّد من 
أسرع الرياضات نمّواً في العالم، كما انها تحظى 
باهتمام كبير وإقبال منقطع النظير من رياضي 
هذه  تنظيم  إلى  المملكة  دفع  ما  وهو  البحرين 

البطولة الكبير على مستوى الشرق األوسط. 
الفرق  نشجع  بأننا  حمد  بن  ناصر  وأشار 
الوطنية والشباب في المملكة للمشاركة في مثل 
معروفين  أبطال  مع  والمنافسة  السباقات،  هذه 
ونسعى  الخبرة،  من  مزيد  اكتساب  أجل  من 
أبطال  فيها  يشارك  كبيرة  بطوالت  الستقطاب 
الوجه  وإظهار  رياضتنا  تطوير  بهدف  عالميين 
مفضلة  وجهة  باتت  التي  للمملكة  المشرق 

لألحداث الرياضية«.
اإلجراءات  »إن  العالم  أبطال  قال  جانبهم  من 
هذا  الحتضان  البحرين  مملكة  اتخذتها  التي 
الحدث جدا متميزة وتبعث على التفاؤل ببطولة 
وأن  النواحي،  كافة  من  ومثالية  تماما  مغايرة 
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  اهتمام 
فرصة  للبحرين  ستتيح  التنظيم  تفاصيل  بكل 
النجاح التام وتقديم بطولة سيشهد لها الجميع. 
وأضاف هؤالء » كّنا نعلم أّن سباقاً بهذا الحجم 
سيكون حدثاً ضخماً، لكننا لم نتوّقع أن تجتذب 
الفعالية ألف متسابق، كما تعتبر مشاركة أبرز 
كبيرة  إضافة  الرياضة  من  النوع  لهذا  نجم 
الجوية  األحوال  تكون  أن  ونتوّقع  للبطولة، 
وسرعة  بسالسة  األمور  تسير  وأن  ممتازة 

ليحقق السباق النجاح المطلوب«.
اهتمام  مدى  التجربة  هذه  »تظهر  وأشاروا 
البحرين  شعبية  ومدى  الرياضة  بهذه  المنطقة 
الناجحة  التجربة  شجعتنا  وقد  مضياف،  كبلد 
لإلنجازات الكبيرة التي حققها الفريق البحريني 
وأننا  البحرين  ترايثلون  بطولة  في  للمشاركة 
أن  من  وواثقون  البحرين،  في  بالتواجد  سعداء 
حماسا  مبديا  كبيرا،  نجاحا  ستحقق  البطولة 
منقطع النظير للمشاركة خاصة وان المسارات 
في البطولة تحمل تحديات كبيرة بالنسبة لهم.

ناصر بن حمد شارك بالحفل العام 
وشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وشئون  الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
في الحفل العام والتعارف للمشاركين في بطولة 
تحدي البحرين للترايثلون والتي ستنطلق يوم 

غد )السبت( من السباحة بخليج البحرين. 
وتبادل ناصر بن حمد مع المشاركين أطراف 
التنظيمية  واإلجراءات  البطولة  حول  الحديث 
إنجاح  سبيل  في  البحرين  مملكة  اتخذتها  التي 
إلى  باإلضافة  الهام  الرياضي  الحدث  هذا 

التوقعات عن المنافسة.  
البحرين  تحدي  إن  حمد  بن  ناصر  وأشار 
كبيرة  مكانة  تمتلك  التي  السباقات  من  يعد 
من  األقــوى  باعتباره  السباقات  جميع  بين 
قوة  المشاركون  فيه  يؤكد  حيث  النواحي  كافة 
في  المتقدمة  المراكز  تحقيق  على  المنافسة 
السباق في ظل ما يتمتع به المتسابقين من قوة 

بدنية عالية تؤهلهم للمنافسة على اللقب مشيرا 
إلى  العالم  أبطال  من  نخبة  أهمية مشاركة  إلى 
الذي  األمر  والشباب  البحريني  الفريق  جانب 
مثل  في  المشاركين  قاعدة  في توسيع  سيسهم 

هذه السباقات في البحرين.
وأكد ناصر بن حمد إن السباق لن يكون سهال 
الهائل من  الكم  الجميع في ظل تواجد هذا  على 
المشاركين الذين وضعوا نصب أعينهم تحقيق 
الفريق  إن  إلى  سموه  مشيرا  المتقدمة  المراكز 
انجاز جديد بعد  إلى تحقيق  سيسعى بكل قوة 
اإلنجاز األخير الذي تحقق في دبي وذلك لتأكيد 
مكانة الفريق على المستوى العالمي مشيرا إلى 
أن تواجد الفريق البحريني مع أبطال العالم يعد 
وفريدة  متميزة  تجربة  باعتباره  كبيرا  مكسبا 
بالشكل  ستكون  والتي  للفريق  نوعها  من 
المقبلة  المسابقات  في  مسيرته  على  االيجابي 
عالية  خبرات  اكتساب  المشاركة  له  وستضمن 
إلى  مشيرا  السباقات  هذه  ماهية  على  للتعرف 
للمشاركة  جيدا  استعد  البحريني  الفريق  إن 
نتيجة  الفريق  يحقق  أن  ونأمل  السباق  في 
طيبة تتوج الجهود الكبيرة التي بذلها تحضيرا 

للمشاركة في السباق.
وأضاف ناصر بن حمد أن الفريق بات جاهزا 
يحقق  أن  ونأمل  الكبير  السباق  في  للمشاركة 
تحقيق  السباق عبر  في  ايجابيا  تواجدا  الفريق 
النتائج المتميزة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة عن ثقته التامة في أعضاء الفريق 
طيب  ظهورا  تحقيق  على  العزم  عقدوا  الذين 
مؤكدا  الرياضي  المحفل  هذا  في  البحرين  إلى 
بمستوى  متفائلين  يجعلنا  الفريق  إصرار  إن 
الفريق  متميز. وأكد ناصر بن حمد أن مشاركة 
البحريني نأمل من خاللها أن يوفق في تحقيق 
النتائج  وتحقيق  البطولة  في  المشرف  الظهور 
المتميزة التي تؤكد قدرة الفريق البحريني على 

المنافسة والتحدي. 
ومن جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم 
للمشاركة في بطولة تحدي البحرين والتي تعد 
المنطقة  مستوى  على  المتميزة  البطوالت  من 
مشاركة  من  به  تحظى  لما  األوسط  والشرق 
كبيرة من قبل مختلف أبطال العالم مؤكدين في 
ذات الوقت على حسن الضيافة وكرم االستقبال 
هذا  إلنجاح  المملكة  اتخذتها  التي  واإلجراءات 

الحدث الرياضي الكبير. 
وأضاف المشاركون إلى أن الجميع يتطلع إلى 
البطولة  في  المتقدمة  والمراكز  اإلنجاز  تحقيق 
وتأكيد التفوق في رياضة الترايثلون مشيرين 
إلى صعوبة البطولة وقوتها من الناحية الفنية 
والبدنية وعدم التكهن بهوية الفائز في البطولة. 
وبين المشاركون أن الفريق البحريني بقيادة 
خليفة سيكون  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
رقما صعبا في البطولة وسيكون منافسا حقيقيا 

على ألقابها ومراكزها. 

زيارة ركن خالد بن حمد
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  قام 

وشئون  الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
خليفة  ال  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  يرافقه 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب 
أللعاب  البحريني  االتحاد  رئيس  والرياضة 
على  يقام  الذي  المعرض  إلى  بزيارة  القوى، 

هامش بطولة البحرين للتحدي.
بحضور  الزيارة  خالل  سموهما  اطلع  وقد 
الرئيس  خليفة  آل  عيسى  بن  سلمان  الشيخ 
التنفيذي لحلبة البحرين الدولية والشيخ صقر 
البحريني  االتحاد  رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن 
بطولة  تنظيم  مسئولي  من  وعدد  للترايثلون 
البحرين للتحدي، على الركن الخاص بـ »تحدي 
الضوء  سّلط  والذي  للسباحة«  حمد  بن  خالد 
آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  مبادرة  على 
السعودية  العربية  المملكة  خليفة للسباحة من 
إلى مملكة البحرين والتي اقيمت في 14 مارس/ 

آذار الماضي. 

تدريبات الفريق البحريني تتواصل 
بقيادة  للترايثلون  البحريني  الفريق  يواصل 
رئيس  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
تدريباته  سلسلة  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
مدينة خليفة  السباحة على مسبح  في  اليومية 
»تحدي  لبطولة  استعدادا  وذلك  الرياضية 

البحرين ترايثلون« ستقام يوم غد )السبت(.
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  ــار  وأش
خليفة إلى أن الفريق يواصل تدريباته اليومية 
والتي  الموضوعة  الفنية  بالخطة  وااللتزام 
التامة  الجاهزية  إلى  الفريق  أعضاء  أوصلت 
والبدنية والتي ستكون هي  الفنية  الناحية  من 
للفريق  اإلنجازات  األساس في استمرار تحقيق 
مشيرا سموه إلى أن الفريق يتمتع جميع أفراده 
بصحة وعافية وسيخوضون منافسات البطولة 
بهمة كبيرة وعزم عال لتحقيق المراكز المتقدمة 

في البطولة.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
التدريبات  في  وتفانيهم  الفريق  أعضاء  بهمة 
يشيع  الذي  األمر  الفريق  يجريها  التي  اليومية 
أجواء التفاؤل بتحقيق الفريق النتائج المتميزة 
في البطولة وتأكيد مكانة الفريق البحريني في 

رياضة الترايثلون.
والتي  الجري  تدريبات  الفريق  يواصل  كما 
المشاركة  قبل  الجاد  االستعداد  بمثابة  ستكون 

في البطولة.
التدريبات  أن  إلى  الشمالن  عبداهلل  وأشار 
قبل  من  الموضوعة  الخطة  اليومية تسير وفق 
والتي  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
التامة للمشاركة  الفريق إلى الجاهزية  أوصلت 
النتائج  تحقيق  إلى  والسعي  البطولة  في 

المتميزة. 
الفريق  أن  إلى  القيسي  محمد  أضاف  فيما 
تسوده حالة من التفاؤل بتحقيق مراكز متقدمة 

كما  التتويج  إلى منصة  البطولة والصعود  في 
الشيخ  سمو  سيعتمدها  التي  الفنية  الخطة  ان 
مع  تتوافق  للفريق  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
األمر  البطولة  في  سائدة  ستكون  التي  األجواء 
الذي سيمهد الطريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية 

لألعضاء
إلى  أشار  فقد  امين  طارق  المتسابق  أما 
من  جدا  عالية  مرحلة  في  سيكون  الفريق  أن 
البطولة  معترك  في  الدخول  قبل  الجهوزية 
العالم  أبطال  من  نخبة  مع  المشاركة  العالمية 
في  المتقدمة  المراكز  تحقيق  على  للتنافس 
المستوى  على  المملكة  مكانة  وتأكيد  البطولة 
يخوضها  التي  التدريبات  أن  مؤكدا  العالمي 
في  اآلن  وهو  طويلة  فترة  منذ  كانت  الفريق 

جهوزية تامة جدا.

 ناصر بن حمد يزور موقع خليج البحرين 
حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وشئون  الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
والذي  البحرين  خليج  موقع  ــارة  زي على 
للترايثلون  البحرين  تحدي  انطالق  سيحتضن 
التنظيمية  اإلجراءات  على  سموه  اطمأن  حيث 
للبطولة  المنظمة  اللجنة  قبل  من  المتخذة 
والرامية إلى إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير. 
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والتنظيمية  الفنية  باإلجراءات  الزيارة  خالل 
مع  بالتعاون  المنظمة  اللجنة  اتخذتها  التي 
أن هذا  إلى  العالقة مشيرا  الجهات ذات  مختلف 
كافة  من  االنتهاء  في  ساهم  العمل  في  التعاون 
ستبرز  والتي  للبطولة  التنظيمية  اإلجراءات 
الدول  سماء  في  متميزة  بصورة  المملكة  اسم 

المستضيفة للبطوالت العالمية. 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  ــار  وأش
عقد  في  مستمرة  العاملة  اللجان  أن  إلى  خليفة 
العالقة  ذات  والــوزارات  الجهات  مع  اللقاءات 
الثالثة  المسابقات  سير  وضمان  لتأمين 
بصورة متميزة جدا والتي تتوافق مع متطلبات 
البطوالت العالمية في هذا الشأن باإلضافة إلى 

إنجاح الفعاليات المصاحبة للبطولة.

افتتاح معرض الترايثلون في حلبة البحرين 
البحرين  حلبة  في  الترايثلون  معرض  افتتح 
معدات  عرض  خالله  من  يتم  والذي  الدولية 
حيث  لشرائها  الجميع  أمام  الترايثلون  رياضة 
يأتي هذا المعرض متوافقا مع متطلبات البطولة 

والتي تقام عادة في جميع البطوالت. 
ويضم المعرض العديد من األلبسة الرياضية 
عرض  يم  كما  الترايثلون  برياضة  الخاصة 
ومنها  للترايثلون  البحريني  الفريق  مالبس 
والقميص  الهوائية  الدراجات  في  الفريق  لباس 
السباحة  ولباس  القصر  واللباس  الداخلي 
وقبعة البيسبول وقبعة الجري وعصابة الرأس 

وغيرها من المالبس الرياضية. 

وتدعو اللجنة المنظمة للبطولة الراغبين في 
اقتناء وشراء هذه المالبس زيارة المعرض في 

حلبة البحرين الدولية. 

4 حلقات تلفزيونية عن بطولة شالنج
الحلقة  أمس  مساء  الرياضية  القناة  قدمت 
الرابعة واألخيرة من االستديو التحليلي الخاص 
وناصر  الخالدي  هدى  تقديم  من  بالبطولة 
العمري وإخراج حمد رمضان وتناولت الحلقات 
وتقارير  للبطولة  اللجان  استعدادات  األربعة 
وتصوير  األبطال  من  العديد  مع  ولقاءات 

الفعاليات المختلفة.

برنامج حافل بالنشاطات اليوم
للترايثلون  البحرين  تحدي  بطولة  تستمر 
بتنظيم مشترك  )السبت(  غدا  يوم  تنطلق  التي 
جالنج  ومؤسسة  حمد  بن  ناصر  مؤسسة  من 
العائلية في تقديم الفعاليات الخاصة بالبطولة 

إضافة إلى الفعاليات المصاحبة للبطولة.
الفرصة  الجمعة  اليوم  فعاليات  وتتضمن 
عند  السباحة  موقع  في  للتدرب  للمشاركين 
الساعة 7.00 صباحا ومن ثم معرض الترايثلون 
عند  البحرين  بحلبة  الترايثلون  حديقة  في 
 6.00 لغاية  وتستمر  صباحا   9.00 الساعة 
حلبة  الترايثلون  حديقة  في  والتسجيل  مساء 
صباحا   9.00 من  للرياضيين  الدولية  البحرين 
التحدي  سباق  سينطلق  فيما  مساء   3 ولغاية 
الساعة  عند  الدولية  البحرين  حلبة  للمبتدئين 
في  اإلعالم  وسائل  اعتماد  أما  صباحا،   9.00
المركز اإلعالمي حلبة البحرين الدولية سيكون 
مساء   5.00 إلى  صباحا   10.00 الساعة  عند 
 – للدراجات  البحرين  تحدي  سباق  وسينطلق 
الساعة  عند  الدولية(  البحرين  حلبة  تجريبي 

10.00 صباحا إلى 5.00 مساء. 

ءات إعالمية عديدة مع ناصر بن حمد  لقا
المحلية  اإلعالم  من وسائل  العديد   حرصت 
سمو  مع  اللقاءات  إجــراء  على  والخارجية 
رئيس  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
اللجنة األولمبية البحرينية وذلك لالطالع على 
شالنج  بطولة  لتنظيم  البحرين  استعدادات 

الدولية للترايثلون التي تنطلق غداً.

والمبتدئين للسيدات  التحدي  بطولة  انطالق 
الدولية  البحرين  حلبة  في  اليوم  تنطلق 
وتحدي  الهوائية  للدراجات  السيدات  تحدي 
من  التاسعة  الساعة  عند  وذلك  المبتدئين 
المنظمة  اللجنة  أنهت  حيث  اليوم  صباح 
إلقامة  التنظيمية  واإلجراءات  الفعاليات  كافة 
كافة  من  المتميز  بالشكل  وإخراجها  البطولة 

النواحي. 
وسيشارك في التحدي العديد من المشاركين 
للتعرف  المشاركة  على  سيحرصون  الذين 

للبطولة. على جهوزيتهم 

بعض األبطال بتحدثون في المؤتمر الصحافيناصر وخالد بن حمد في المعرضجانب من معرض الترايثلون

ناصر بن حمد مع بعض األبطال
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روما في مواجهة سهلة نسبيًا على الورق أمام ساسوولو

محطة صعبة ليوفنتوس أمام فيورنتينا في الدوري اإليطالي
§ روما - أ ف ب

الثالثة  اللقب في االعوام  المتصدر وحامل  ] يخوض يوفنتوس 
االخيرة رحلة صعبة إلى فلورنسا لمواجهة فيورنتينا الثامن اليوم 
االيطالي  الدوري  من  عشرة  الرابعة  المرحلة  افتتاح  في  )الجمعة( 

لكرة القدم.
تخرج  لن  وهي  كبيرة  ندية  الفريقين  مباريات  تشهد  ما  وغالبا 
عن هذا االطار اليوم ألن كالهما يبحث عن الفوز لمواصلة الصحوة 
الثالث  النقاط  كسب  في  يأمل  الذي  نقطة(   34( يوفنتوس  خاصة 
التي تفصله  الثالث  النقاط  بفارق  احتفاظه  االقل  حتى يضمن على 
عن مطارده المباشر روما الذي سيستضيف ساسوولو العاشر غداً 

)السبت(.
كما أن رجال المدرب ماسيميليانو اليغري يمنون النفس بتحقيق 
القوية  مباراتهم  قبل  معنوياتهم  لرفع  التوالي  على  الخامس  الفوز 
الجولة  في  المقبل  )الثلثاء(  االسباني  مدريد  اتلتيكو  ضيفهم  أمام 
يكفيهم  إذ  اوروبا،  ابطال  دوري  مسابقة  من  االخيرة  السادسة 
التعادل لمرافقة الروخيبالنكوس وصيف بطل الموسم الماضي الى 

الدور الثاني.
الفوز  وتحقيق  صحوته  مواصلة  في  فيورنتينا  يأمل  جهته،  من 
على  ذلك  كان  وان  متتاليتين  خسارتين  بعد  التوالي  على  الثالث 

حساب فريق السيدة العجوز.
ويخرج  الكالشيو  كبار  امام  متميزة  عروضا  فيورنتينا  ويقدم 
لوقف  والجمهور  االرض  عاملي  على  يعول  وهو  ايجابية،  بنتائج 

زحف يوفنتوس والحاق الخسارة الثانية به هذا الموسم.
ويتربص روما فريق السيدة العجوز خالل مواجهته سهلة نسبيا 
على الورق امام ساسوولو العاشر بيد أن فريق العاصمة سيضع ال 
محالة في حسبانه مواجهته التاريخية لساسوولو الموسم الماضي 
والتي كانت االولى بينهما على اعتبار صعود االخيرة للمرة االولى 

في تاريخه الى دوري الدرجة االولى.
الماضي عندما أرغمه على  الموسم  وكان ساسوولو فرمل روما 
التعادل اإليجابي 1-1 على الملعب األولمبي وحرمه من الفوز الثاني 
عشر على التوالي في افضل انطالقة في تاريخه في الكالشيو. لكن 

فريق العاصمة رد بقوة إيابا وفاز على ساسوولو بثنائية نظيفة.
الى  بيوفنتوس  للحاق  فيورنتينا  من  خدمة  في  روما  ويأمل 

الصدارة او تقليص فارق النقاط بينهما.
عزيمة  لشحذ  ساسوولو  على  الفوز  الى  كثيرا  روما  ويتوق 

العبيه قبل القمة النارية على الملعب االولمبي أيضا االربعاء المقبل 
األخيرة من  السادسة  الجولة  في  االنجليزي  مانشستر سيتي  أمام 
المسابقة القارية العريقة، إذ يحتاج الى الفوز لضمان بلوغه الدور 

الثاني.
وتبدو الفرصة مواتية أمام نابولي الثالث لتعويض 

االخيرتين  المباراتين  في  التعادل  فخ  في  سقوطه 
أن  بيد  عشر،  الثالث  امبولي  يستضيف  عندما 
مطالبون  بينيتيز  رافايل  االسباني  المدرب  رجال 
من  مفاجأة  فجروا  الذين  ضيوفهم  أمام  بالحذر 
في  نابولي  بإزاحتهم جنوى شريك  الثقيل  العيار 

الكأس  لمسابقة  الرابع  الدور  من  الثالث  المركز 
)-2صفر( أمس األول )األربعاء(.

ضيفه  امام  ساخنة  قمة  جنوى  وتنتظر 
ميالن السادس وخصوصاً أن الفارق بين 
الفريقين نقطتان فقط باإلضافة إلى كون 
في  االنتصارات  نغمة  استعاد  منهما  كل 

مخيبين،  تعادلين  بعد  الماضية  المرحلة 
وبالتالي ستكون المنافسة شرسة بينهما.
 22( الخامس  سمبدوريا  ويتربص 
وميالن  نابولي وجنوى  بالثالثي  نقطة( 

الستعادة المركز الثالث عندما يحل ضيفا 
المقبل  االثنين  عشر  الرابع  فيرونا  على 

التسيو  غرار  على  المرحلة،  ختام  في 
ضيفا  يحل  عندما  نقطة(   20( السابع 

االخير  المركز  صاحب  بارما  على 
االحد المقبل.

ميالن  انتر  مباراة  ايضا  وتبرز 
الحادي عشر مع اودينيزي التاسع.
يلعب  المباريات،  باقي  وفي 
باليرمو  الخامس عشر مع  تورينو 
الثاني عشر غداً )السبت(، واتاالنتا 
التاسع  تشيزينا  مع  عشر  السابع 
وكالياري  االحد،  االخير  قبل  عشر 
الثامن  كييفو  مع  عشر  السادس 

عشر االثنين.

مرسيليا وباريس سان جرمان يسعيان 
الستعادة نغمة االنتصارات في الدوري الفرنسي

§ باريس - أ ف ب

] يسعى مرسيليا المتصدر وباريس 
وحامل  المباشر  مطارده  جرمان  سان 
االنتصارات  نغمة  استعادة  إلى  اللقب 
االحد  ونانت  متز  يستضيفان  عندما 
التوالي في  )السبت( على  المقبل وغداً 
الدوري  من  عشرة  السابعة  المرحلة 

الفرنسي لكرة القدم.
وكان مرسيليا سقط في فخ التعادل 
في  )الثلثاء(   1-1 لوريان  مضيفه  امام 
ولم  عشرة،  السادسة  المرحلة  افتتاح 
الموقف  جرمان  سان  باريس  يستغل 
فخ  في  بسقوطه  الصدارة  النتزاع 
امام  التعادل االيجابي وبالنتيجة ذاتها 

مضيفه ليل أمس األول )االربعاء(.
ويملك فريق العاصمة فرصة ذهبية 
النتزاع الصدارة ولو موقتا كونه يلعب 
ومن  السبت  يوم  السابع  نانت  امام 
الذي  مرسيليا  على  الخناق  تشديد  ثم 

يخوض مباراته أمام متز االحد.
وقد يلجأ مدرب باريس سان جرمان 
لوران بالن إلى خدمات عمالق وهداف 
زالتــان  السويدي  الدولي  الفريق 
ابراهيموفيتش بعدما اراحه امس األول 
ابطال  دوري  في  القمة  لمواجهة  ترقبا 
اوروبا امام برشلونة االسباني لتحديد 
بطل المجموعة السادسة، وخصوصاً أن 
العبيه افتقدوا إلى الفعالية أمام المرمى 
المهاجم  أكد  ما  وهو  ليل،  مواجهة  في 
الدولي االوروغوياني ادينسون كافاني 
»عابتنا  بقوله:  السبق  هدف  صاحب 
الفرص  بعض  على  حصلنا  الفعالية، 
اهداف.  الى  ترجمتها  في  فشلنا  ولكننا 

هذه هي كرة القدم«.
الدولي  الوسط  العب  رأي  يكن  ولم 
وقال  مختلفا،  موتا  تياغو  االيطالي 
للتسجيل  حقيقية  فرص  على  »حصلنا 
لم نترجمها الى اهداف، النتيجة ليست 
جيدة لنا وال لفريق ليل. يجب ان نفكر 
الن  نانت(  )امــام  السبت  مباراة  في 
نقاطها الثالث مهمة جدا. يجب ان نفوز 

قبل التفكير في مواجهة برشلونة«.
في  جرمان  سان  باريس  ويأمل 
استغالل المعنويات المهزوزة لضيوفه 
وتحقيق  متتاليتين،  خسارتين  بعد 
الموسم  فعله  ما  غرار  على  كبير  فوز 
بخماسية  سحقهم  عندما  الماضي 

نظيفة بينها ثنائية البراهيموفيتش.

تحت  مرسيليا  سيكون  المقابل،  في 
االحد  لمتز  استضافته  خالل  الضغط 
المقبل وخصوصاً في حال فوز باريس 
سيكون  النه  نانت،  على  جرمان  سان 
مطالبا بكسب النقاط الثالث الستعادة 

الصدارة.
مرسيليا  مدرب  اشتكى  ــدوره  وب
االرجنتيني مارسيلو بييلسا من غياب 
عدم  عن  معربا  المرمى  امام  الفعالية 
ارتياحه للنتيجة التي حققها فريقه امام 

لوريان.
في  شىء  كل  »فعلنا  بييلسا:  وقال 
من  االرض  اصحاب  حرمنا  المباراة، 
خلق الفرص وسيطرنا على المجريات 
ولكننا  الفرص  من  الكثير  وصنعنا 
نجحنا في ترجمة فرصة واحدة فقط«.

جرمان،  سان  باريس  غرار  وعلى 
جراح  تعميق  الى  مرسيليا  سيسعى 
الذي لم يحقق سوى نقطة واحدة  متز 
في مبارياته االربع االخيرة في الدوري.
سانت  امام  مواتية  الفرصة  وتبدو 
على  الثالث  الفوز  لتحقيق  اتيان 
المركز  في  موقعه  وتعزيز  التوالي 
نتيجة  بانتظار  موقتا  )يحتله  الثالث 
اليوم  مساء  رينس  مع  ليون  مباراة 
السادسة  المرحلة  ختام  في  الخميس 

باستيا  يستضيف  عندما  عشرة( 
بعد  االخير  العشرين  المركز  صاحب 

غد )السبت(.
عاملي  استغالل  الى  بوردو  ويطمح 
سقوطه  لتعويض  والجمهور  االرض 
مضيفه  امام  السلبي  التعادل  فخ  في 
متز، عندما يستضيف لوريان السادس 

عشر.
مضيفه  بانتفاضة  ليون  ويصطدم 
في  المقبل  االحد  يلتقيان  عندما  ايفيان 

ختام المرحلة.
االونة  في  بقوة  ايفيان  وضــرب 
متتالية  انتصارات   3 وحقق  االخيرة 
من  فتخلص  مثلها  هزائم  ثالث  بعد 
المركز  الى  وارتقى  االخير  المركز 
االنتصارات  غابت  فيما  عشر،  الثالث 

عن ليون في لقاءيه االخيرين.
)الجمعة(  اليوم  المرحلة  وتفتتح 
موناكو  مع  عشر  الحادي  تولوز  بلقاء 
الثامن ووصيف بطل الموسم الماضي.
الثامن  كاين  ايضا  السبت  ويلعب 
ورين  عشر،  الرابع  نيس  مع  عشر 
الرابع مع مونبلييه العاشر، فيما يلتقي 
ليل  االخير مع  قبل  التاسع عشر  لنس 
مع  التاسع  ورينس  عشر،  الخامس 

غانغان السابع عشر.

باريس سان جرمان يسعى للفوز على نانت

قمة بين بايرن ميونيخ وليفركوزن 
في الدوري األلماني

§ برلين - أ ف ب

يهزم  فريق  ثاني  يصبح  بان  ليفركوزن  باير  يحلم   [
العمالق بايرن ميونيخ في غضون اسبوعين عندما يلتقيان 
المرحلة  قمة  في  ارينا«  »اليانز  ملعب  على  )السبت(  غداً 

الرابعة عشرة من الدوري األلماني لكرة القدم.
الموسم  هذا  الوحيدة  بخسارته  البافاري  الفريق  ومني 
أبطال  دوري  في   3-2 االنجليزي  سيتي  مانشستر  امام 
الدوري،  لكنه يقبض على صدارة  الماضي  االسبوع  أوروبا 
إذ يتصدر بفارق 7 نقاط عن فولسبورغ و10 عن ليفركوزن 
الثالث، الذي كان آخر من يهزمه في عقر داره 2-1 في أكتوبر 

.2012
عام  وبطل  الموسم  ومفاجأة  الثاني  فولسبورغ  ويحل 
ويريد  ايضا.  السبت  الثامن  هانوفر  على  ضيفا   2009
ارض  على  متتالية  خسارات  لخمس  حد  وضع  فولسبورغ 
3 نقاط جديدة في ظل حلمه باالنضمام الى  مضيفه وحصد 

بايرن في الصدارة.
بوروسيا  مباراة  على  )الجمعة(  اليوم  االنظار  وتتركز 
ضيفه  مع  و2012   2011 وبطل  الترتيب  متذيل  دورتموند 

هوفنهايم السابع في افتتاح المرحلة.
تغييرات  عدة  كلوب  يورغن  المدرب  يجري  ان  ويتوقع 
مع  الرهيب  موسمه  لقلب  مبكرة  كمحطة  مباراة وصفها  في 

الفريق االصفر.
ويعيش دروتموند اسوأ بداية في تاريخه اذ خسر 8 مرات 
-2صفر  فرانكفورت  اينتراخت  امام  اخرها  مباراة   13 في 

االسبوع الماضي، لينفرد في قاع الترتيب.
وهدد  همتهم  يظهروا  ان  يجب  العبيه  ان  رأى  كلوب  لكن 
بالنسبة  مبكرة  الجمعة  »مباراة  التغييرات:  بعض  باجراء 
نكتشف  ان  التمارين  في  نحاول  طينتنا.  نظهر  ان  يجب  لنا. 

القدرة اكثر على الصمود 
ــي هـــذا الــوضــع  ف

وسنختار التشكيلة 
على هذا االساس«.

كلوب  ــع  ــاب وت
استبعد  ــذي  ــ ال
استقالته من تدريب 

»لدينا  دورتموند: 
ــة  ــرص ف

ة  كبير

للخروج اقوى من هذه الزمة من دون ان نتعرض للشرذمة«.
تعود  فرق  امام  الماضية  االسابيع  في  دورتموند  وسقط 
هامبورغ  غرار  على  الماضية  المواسم  في  اسقاطها  على 
نتائج  انه يحقق  الالفت  لكن  وكولن وهانوفر وفرانكفورت، 
الدور  الى  تأهله  اوروبا حيث ضمن  ابطال  في دوري  طيبة 
الثاني بعد 4 انتصارات متتالية قبل ان يخسر امام ارسنال 
االنجليزي االسبوع الماضي، وهو يلتقي اندرلخت البلجيكي 

الثالثاء المقبل في ختام الدور االول.
ويتوقع ان يعود الى تشكيلة دورتموند الجناح البولندي 
ياكوب بالتسيكوفسكي وقائد الدفاع الدولي ماتس هوملس.

وحصل كلوب على ضمانة البقاء في منصبه حتى انتهاء 
هانز  النادي  في  التنفيذي  الرئيس  قبل  من   2018 في  عقده 

يواكيم فاتسكه.
اعوام   6 منذ  منصبه  يشغل  الذي  عاما(   47( كلوب  وقاد 
2011 و2012 ووصافة  البوندسليغا في  لقب  الى  دورتموند 
2013 و2014 ونهائي دوري ابطال اوروبا 2013، ويعتبر من 

اصحاب الشخصيات الصليبة في عالم التدريب.
بوروسيا  مدرب  فافر  لوسيان  السويسري  ويبحث 
مونشنغالباخ الخامس عن وقف نزيف فريقه بعد 3 خسارات 
غد  بعد  عشر  الثالث  برلين  هرتا  يستقبل  عندما  متتالية 

)السبت(.
فريقه  مع  ماتيو  دي  روبرتو  االيطالي  المدرب  وينتقل 
ليحل  التوالي  على  فوزين  من  المنتشي  السادس  شالكه 
ضيفا على شتوتغارت الذي ودع قاع الترتيب بتحقيق فوزه 
 1-4 فرايبورغ  ارض  على  متتالية  خسارات   3 بعد  االول 
الهولندي هوب  مدربه  اشراف  الماضية وتحت  المرحلة  في 

ستيفنز الذي اشرف على شالكه بين 1996 و2002 و2012.
كولن وفـــــي  السبت  يلتقي  المباريات،  باقي 

مع  وبــادربــورن  اوغسبورغ،  مع 
واالحد  فرايبورغ، 
مع  هــامــبــورغ 
ــس،  ــت ــن ــاي م
وايــنــتــراخــت 
مع  فرانكفورت 

فيردر بريمن.
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أسباير البحرين
] األسس التي تبنى عليها الرياضة القوية 3، هي: 
ممارسيها.  وكفاءة  المتكاملة  المنشآت  المالي،  الدعم 
ال يمكن لرياضة أن تتطور وتستمر في التطور بحيث 
ال تتراجع للخلف إال بتوافر هذه المقومات أو األسس. 
قد نختلف أو نتفق مع سياسة دولة قطر في الرياضة 
الرياضات  كل  في  الواسع  التجنيس  يخص  فيما 
تستحق  التجربة  هذه  أن  إال  والفردية،  الجماعية 

الدراسة والتأمل لالستفادة منها.
القوية  الرياضية  عليها  تقام  التي  الثالثة  األسس 
ليست متوافرة في البحرين، الدعم المادي محدود جدا 
عام  بشكل  المستوى  دون  الرياضية  المنشآت  جدا، 
بالذات بالنسبة للعبة الشعبية األولى في العالم، كفاءة 
مقبولة  ما  حد  إلى  كانت  إذا  واإلداريين  الرياضيين 
فإنها مبنية على دوافع فردية وشخصية ال على أسس 
عملية من الممكن التعويل عليها في المستقبل، األسس 
العملية مبنية على عمل مؤسساتي تبقى مهما تغيرت 

الوجوه. 
في دولة قطر، أفضل المنشآت الرياضية موجودة، 
الخاص  الدولة والقطاع  المادي من قبل  الدعم  أفضل 
متاح لكل األندية دون استثناء، أفضل منشأة رياضية 
تعليمية لتخريج العبين على مستوى عال من الثقافة 
من  لذلك  أسباير،  وهي  موجودة  والعملية  الرياضية 
الدول  الدولة رياضيا وتصبح من  الطبيعي أن تتقدم 

الرائدة رياضيا في كل شيء.
إيجاد  خالل  من  إال  تتحقق  ال  والكفاءة  المنشآت 
الرياضة  ممارسي  كفاءة  ذلك؟  بعد  أهم  أيهما  المال، 
أو المنشآت الرياضية؟. هذا سؤال ُيختلف في اإلجابة 
عليه، كقناعة شخصية بناء الكفاءات والقدرات لتكون 
قادرة على ممارسة الرياضة أهم بكثير من المنشآت 
الرياضية، فالمنشأة قد تبنى في أشهر ولكن شخصية 
الرياضي لتكون موائمة لممارسة الرياضة تحتاج إلى 
تربية  هي  وليلة،  يوم  بين  تخلق  ال  فالثقافة  سنوات، 

تبدأ منذ الصغر.
لذلك فإن مشروع )اسباير( في قطر مشروع ريادي 
أحلم أن ينشأ في البحرين، أسباير تبني العبا واعيا 
ومثقفا ومتعلما، يعرف كيف يتصرف داخل وخارج 
المستطيل األخضر من جميع النواحي، األهم من ذلك 
ال يفصل بين التحصيل العلمي والتحصيل الرياضي، 
العديد من الصغار يجعلون الرياضة ذات أولوية على 
كان  إذا  إال  متميزا  الرياضي  يكون  ال  بينما  التعليم 

متعلما، هناك شواذ ولكن هذا هو الواقع.

آخر السطور
لكرة  الوطني  منتخبنا  حققها  التي  السلبية  النتيجة 
الشاطئية  اآلسيوية  األلعاب  دورة  في  الشاطئية  اليد 

الشهر  بانكوك  في  أقيمت  التي 
عندها  يقف  أن  يجب  الماضي 
ليقيم  كثيرا،  اإلدارة  مجلس 
نفسه أوال، هل أعطى المنتخب 

هذا حقه من االهتمام؟

الملعبالمباراةالتوقيت

دوري فيفا لكرة القدم

استاد األهليالمحرق × المنامة18.00

االستاد الوطنيالمالكية × الشباب18.00

القناةالمباراةالتوقيت

الدوري اإلسباني

beIN SPORTS 2خيتافي × إيبار22.00

الدوري اإليطالي

beIN SPORTS 3فيورنتينا × يوفنتوس22.45

الدوري الفرنسي

beIN SPORTS 5تولوز × موناكو22.30

الدوري األلماني

beIN SPORTS 4بوروسيا دورتموند × هوفنهايم22.30

الدوري االسكتلندي

beIN SPORTS 6روسي كاونتي × دندي يونايتد22.45

الدوري االنجليزي – الدرجة األولى

beIN SPORTS 11فولهام × واتفورد22.45

الدوري القطري

الدوري والكأسالسيلية × العربي16.00

beIN SPORTS 7قطر × أم صالل16.00

الدوري والكأسالسد × الجيش18.30

beIN SPORTS 7الشمال × الشحاتية18.30

الدوري األوروبي لكرة السلة

beIN SPORTS 9البوزال فيتوريا × غالطة سراي22.15

أجويرو االستثنائي يقدم 
عروضًا مذهلة في الدوري اإلنجليزي

§ لندن – رويترز

األسبوع  هذا  االنجليز  المشجعين  من  الفا   250 اختار   [
العب  كأفضل  سيتي  مانشستر  مهاجم  أجويرو  سيرجيو 
للنجم  االخير  يكون  لن  التكريم  هذا  ان  ويبدو   2014 العام 

االرجنتيني هذا الموسم.
بلقب  فاز  الذي  عاما   26 العمر  من  البالغ  الالعب  وتصدر 
وبلغ  ايار  مايو  في  سيتي  مع  الممتاز  االنجليزي  الدوري 

نهائي كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بالده االرجنتين 
في يوليو تموز استفتاء لرابطة مشجعي كرة القدم 

ورحيم  توري  يايا  سيتي  في  زميله  على  متفوقا 
شنايدرلين  ومورجان  ليفربول  العب  سترلينج 
العب ساوثامبتون وثنائي تشيلسي ايدن هازارد 

وبرانيسالف ايفانوفيتش.
المسابقات  كل  في  هدفا   19 أجويرو  وسجل 

 33 آخــر  في  هدفا  و30  الموسم  هــذا 
وترك  الممتاز  بالدوري  له  مباراة 

مترا   20 من  الصاروخي  هدفه 
في  التعادل  لسيتي  ادرك  الذي 

األول  أمس  سندرالند  ضيافة 
التيدور العب  االربعاء جوزي 

حالة  في  البديل  سندرالند 
من عدم التصديق.

ــرو  ــوي ــدم أج ــق وي
كأنه  ــا  ــروض ع
ــن  واحــــــــد م

على  االساطير 
وقال  العام  مدار 
كرمته  بعدما 

رابطة مشجعي كرة 
السنوي  حفلها  في  القدم 

على  المنافسة  ان  لندن  في  االثنين  يوم 
فريقه  تأخر  رغم  بعد  تحسم  لم  اللقب 
سيتي عن تشيلسي المتصدر بست نقاط.

واضاف »نتأخر عنهم بمباراتين. بست نقاط. لكن المشوار 
اليزال طويال. الشيء الذي يصب في صالحنا ان سيتي يعلم 

تماما كيف يلحق بالمنافسين«.
وتابع »فعلناها في السابق ويمكننا تكرارها االن«.

ووصل أجويرو الى قمة مستواه حيث يقدم اداء استثنائيا 
في االونة االخيرة بدأ في نهاية اكتوبر/ تشرين االول تشرين 
االول حينما سجل جميع األهداف األربعة في انتصار سيتي 

4-1 على توتنهام.
بالتعادل  انتهت  مباراة  في  بتسجيل هدفين  ذلك  وتبع 
2-2 امام كوينز بارك رينجرز كما سجل ثالثية في الفوز 

3-2 على بايرن ميونيخ في دوري ابطال اوروبا.
على   1-4 سيتي  انتصار  في  هدفين  كذلك  وسجل 
رصيده  ليرفع  )االربعاء(  امس  سندرالند  مضيفه 
في  له  مباريات  تسع  آخر  في  هدفا   11 الى  االجمالي 

الدوري.
عقب  سيتي  مدرب  بليجريني  مانويل  وقال 
اللحظة  هذه  »في  سندرالند  على  االنتصار 
أداء  يقدم  ايقافه.  المدافعين  على  يصعب 
على أعلى مستوى وأمامه سنوات طويلة 

لتعزيز مستواه«.
مسلسل  يبدأ  أن  قبل  »حتى  وتابع 
إنه  قلت  االخيرة  المباريات  في  التهديف 
في  العبين  خمسة  أفضل  من  واحد 

العالم. وانا سعيد جدا من أجله«.
وأجويرو من المرشحين لدخول 
يضعها  التي  تشكيلة  أفضل 
لكرة  الدولي  االتحاد 
)الفيفا(  الــقــدم 
بال  وسينافس 
ريب أيضا على 
افضل  جائزة 
انجلترا  في  العب 

بنهاية الموسم الجاري.

سعدان: منتخب الجزائر يملك 
إمكانات الفوز بكأس إفريقيا

الحارس دي سانكتيس 
يمدد تعاقده مع روما

§  روما – رويترز

] قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة االولى 
انه مدد تعاقده مع  )الخميس(  القدم أمس  االيطالي لكرة 
حارس مرماه المخضرم مورجان دي سانكتيس ليستمر 

االرتباط بين الطرفين حتى 2016.
مباريات  ست  في  عاما(   37( سانكتيس  دي  وشارك 
االول  الدولي  ظهوره  منذ  االيطالي  المنتخب  مع  دولية 

في 2005.
ويحتل روما المركز الثاني بين فرق الدوري االيطالي 
العشرين متخلفا بفارق ثالث نقاط عن يوفنتوس حامل 
اللقب وصاحب الصدارة بعد اول 13 جولة من الموسم.

المقبلة  الجولة  في  االيطالية  العاصمة  فريق  وسيلتقي 
غداً )السبت( على أرضه مع ساسولو.

§ الجزائر - د ب أ

لكرة  الجزائري  للمنتخب  السابق  الفني  المدير  أكد   [
الصحراء  محاربي  على  يتوجب  أنه  سعدان  رابح  القدم 
وهو  واحد  هدف  أجل  من  االستوائية  غينيا  إلى  الذهاب 
التتويج بلقب كاس أمم إفريقيا »ألنهم يملكون اإلمكانيات 

ويقودهم مدرب جيد«.
بماالبو عاصمة  األربعاء  التي سحبت  القرعة  وأوقعت 
الثالثة إلى جانب  غينيا االستوائية الجزائر في المجموعة 

منتخبات غانا وجنوب إفريقيا والسنغال.
وقال سعدان في تصريح لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( 
محطة  إلى  سينتقل  الجزائري  :«المنتخب  األربعاء  مساء 
في  وسيلعب  النهائية  بــاألدوار  يتعلق  األمر  ألن  أخرى 
مجموعة تضم منتخبات كبيرة. ننتظر من هذا المنتخب أن 

يكشف عن وجهه الحقيقي في هذه البطولة«.
المباراة  في  أفريقيا  جنوب  على  الفوز  سعدان  واعتبر 
األولى في دور المجموعات حاسما في مشوار »الخضر« 
الثقة ويسمح له بالتطلع  ألنه سيكسب الفريق المزيد من 

لبقية المنافسة من موقع قوة.
وأضاف :«أعتقد أن الفوز في المباراة األولى )ضد جنوب 
إفريقيا( أمر ضروري. الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا يتطلب 
فريقا قويا وأظن أن الجزائر لديها اإلمكانيات إضافة إلى 
مدرب جيد )الفرنسي كريستيان جوركيف(. يجب الذهاب 
إلى غينيا االستوائية من أجل هدف واحد، التتويج باللقب«. 
وتوقع سعدان منافسة مفتوحة بين منتخبات بوركينافاسو 
ستشهد  التي  األولى  المجموعة  في  والكونجو  والجابون 
برأيه خروج غينيا االستوائية منظم البطولة من الدور األول 
المتواضع جدا. بينما أكد قدرة  الفني  بالنظر إلى مستواه 
الرأس  الثاني رفقة منتخب  الدور  إلى  التأهل  تونس على 
األخضر عن المجموعة الثانية.  كما توقع سعدان منافسة 
كوت  تضم  التي  الرابعة  المجموعة  منتخبات  بين  قوية 
أنه سيكون  أكد  الذي  وغينيا  ومالي  والكاميرون  ديفوار 
منافسا شرسا ألنه يلعب كرة جميلة. وأشار سعدان إلى 
أن مباريات دور المجموعات ستوضح المنتخبات »القادرة 

على منافسة الجزائر على اللقب اإلفريقي«.

إصابة زالتان سترافقه 
حتى نهاية الموسم

§ باريس - أ ف ب

ابراهيموفيتش  زالتان  السويدي  سيعاني   [
هداف باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي 
لكرة القدم من اصابة في كعبه حتى نهاية الموسم 

بحسب ما ذكر طبيب الفريق.
وقال اريك روالن طبيب الفريق الباريسي الذاعة 
مونتي كارلو: »االلم في كعب قدمه ال يزال متواجدا، 
ويمكنه ان يتطور. مؤخرا، لم تتفاقم االصابة، لكنها 

ستبقى حاضرة حتى نهاية الموسم«.
وتابع الطبيب: »لن يخوض زالتان كل مباريات 

الموسم«.
وغاب الهداف المميز عن مباراة ليل امس األول 
األربعاء )1-1( في الدوري المحلي، إذ فشل العبو 
من  الصدارة  اقتناص  في  بالن  لوران  المدرب 

مرسيليا.
وغاب زالتان )33 عاما( 7 اسابيع عن المالعب 
من  عددا  به  سجل  الذي  كعبه  في  اصابة  بعد 
المهمة  المباراة  قبل  اراحته  بغية  الرائعة،  االهداف 
االول  الدور  من  االخيرة  الجولة  في  برشلونة  مع 

لدوري ابطال اوروبا االربعاء المقبل.

نجح النصر في بلوغ نصف نهائي البطولة التنشيطية للكرة الطائرة بعدما حقق فوزا صعبا على منافسه البسيتين 
بنتيجة )3-2(... وسيواجه النصراوية منافسهم األهلي في رباعي البطولة.

وشهدت نهاية المباراة أحداثا مؤسفة بشجار العب النصر عيسى عباس والعب البسيتين إبراهيم نصيف، ولوال تدخل 
العقالء لتطور األمر لألسوأ.


