
,Saturday 3 June 2017العدد 5383 السبت 3 يونيو 2017 الموافق 8 رمضان 1438هـ  Issue No.  5383

المطوع لـ »}«: الميزانية أمام »معادلة 
صعبة«... مطمئّنون وال تفاصيل عن مصير العالوات

 »المفوض السامي«: أطالب بالتحقيق 
حول مقتل متظاهرين في البحرين

 فرنسا: توترات البحرين 
»تكبح« المصالحة الوطنية

§جنيف - األمم المتحدة 

السامي  المتحدة  األمم  مفّوض  طالب   [
لحقوق اإلنسان، زيد رعد الحسين، حكومة 
تحقيق  بإطالق  الجمعة،  نهار  البحرين 
مالبسات  لكشف  وفاعل  ومستقل  فوري 
أمنّية  عملّية  متظاهرين خالل  مقتل خمسة 

جرت األسبوع الماضي. 
ففي 23 مايو/ أيار 2017، قامت قوى أمن 
الدراز،  منطقة  في  أمنية  بعملية  بحرينية 

قاسم،  الشيخ عيسى  مناصرو  ينّظم  حيث 
اعتصامات منذ شهر يونيو/ حزيران 2016. 
ما أدى إلى مقتل خمسة متظاهرين واعتقال 
286 شخصاً وفقاً لمصادر رسمية باإلضافة 
إلى جرح 19 رجل أمن. هذه العملّية األمنّية 
منذ  المنطقة  تشهدها  التي  الثالثة  هي 
جرت  وقد   ،2016 األول  كانون  ديسمبر/ 
عن  حكم  صدور  من  يومين  بعد  العملّية 
قاسم  عيسى  الشيخ  ضد  بحرينية  محكمة 
التنفيذ  وقف  مع  سنة  مّدة  بسجنه  يقضي 

غير  بطريقة  أموال  جمع  بتهمة  إدانته  بعد 
مشروعة وبتبييض األموال. 

أحّث  »إني  السامي:  المفّوض  أشار  وقد 
الحكومة على إجراء تحقيقات في أحداث 23 
مايو، ال سيما حول مقتل عدد من األشخاص، 
التحقيقات  نتائج  تنشر  أن  على  وأحثها 
للرأي العام وأن تحّمل مرتكبي هذه األفعال 
األطراف  كافة  أدعو  كما  أفعالهم،  مسئولّية 

إلى االبتعاد عن العنف«. 
)التفاصيل ص٨(

§باريس - رويترز
] قالت فرنسا أمس الجمعة )2 يونيو/ حزيران 2017( إن تزايد التوتر في البحرين يعرقل 
مساعي المصالحة الوطنية بعد قرار حل جماعة المعارضة العلمانية الرئيسية الذي أثار قلق 

المدافعين عن حقوق اإلنسان.
)وعد( وهي  الديمقراطي  الوطني  العمل  بحل جمعية  األربعاء  يوم  بحرينية  وأمرت محكمة 

جمعية اجتماعية وسياسية تدعو للديمقراطية وحقوق اإلنسان والحريات االجتماعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحافيين خالل إفادة صحافية 
حوار  استئناف  على  مكبحاً  تضع  البحرين  في  المتفاقمة  »التوترات  اإلنترنت:  على  يومية 
السبيل  الحوار هو  قائاًل: »هذا  البحريني«. وأضاف  المجتمع  أطياف  سياسي شامل يضم كل 
الوحيد لضمان المصالحة الوطنية«.             )التفاصيل ص٨(

§الوسط - محمد العلوي

] قال وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، لـ »الوسط«، إن ميزانية 
البلد المقبلة، أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على مكتسبات األجيال الحالية 

من جهة، وعدم تحميل األجيال القادمة أعباء ديون حالية.
جاء ذلك، خالل زيارة الوزير المطوع لمجلس »الوسط« الرمضاني، مساء 
رفيع  رسمياً  حضوراً  شهد  والذي   ،)2017 حزيران  يونيو/   2( الجمعة  أمس 
المستوى، بينهم وزراء ومسئولون، إلى جانب حضور عدد من سفراء السلك 

الدبلوماسي ومواطنين ومقيمين. 
أسماه  ما  لمواجهة  المطروحة  السيناريوهات  بشأن  سؤال  على  ورّداً 
بـ»السنتين الصعبتين«، قال الوزير المطوع: »شعب البحرين بخير إن شاء 
تصادفها.  ميزانية  أزمة  أول  هذه  فليست  البحرين  لحكومة  وبالنسبة  اهلل، 
لم  بشكل  األمور  معالجة  وتمت  سابقة،  ميزانيات  في  هبطت  النفط  أسعار 
مراحل،  نتجاوز  أن  استطعنا  ذلك  وبفضل  المواطنين،  مكتسبات  فيه  تمس 

وهذه المرحلة سنتجاوزها أيضاً كما تجاوزنا المراحل األخرى«.
وفيما إذا كانت العالوات في مأمن من المساس بها، قال: »التفاصيل لم نصل 

إلى شيء بشأنها إنما أتحدث عن مجمل األشياء، وعلى المواطنين أن يتأكدوا 
أن الحكومة تعمل في هذا االتجاه، تطمين المواطن في الوقت الحالي وتطمين 

األجيال القادمة لكي ال تلوم الجيل الحالي على تكبيلها 
بديون حالية«، معّبراً عن اطمئنانه حيال ذلك، وأضاف 
أن  من  ذلك  إلى  مطمئنون  ونحن  تماماً  نعمل  »سوف 
وأن  مصانة  ستكون  ومكتسباتهم  المواطنين  خدمات 

مستقبل األجيال سيكون محفوظاً إن شاء اهلل«.
)التفاصيل ص٢ و٣ و٤(

بحريني ينصب على أكثر من 200 بنغالي
§الرفاع الشرقي - عبداهلل حسن

وافد   200 من  أكثر  تعرض   [
للنصب،  البنغالية  الجنسية  من 
وذلك بعد أن وعدهم صاحب عمل 
مؤسسته  في  بتوظيفهم  بحريني 
بمقابل  ولكن  مغرية،  بامتيازات 
 200 إلى   100 من  يتراوح  مادي 
المبالغ  منهم  أخذ  أن  وبعد  دينار. 
حدد لهم األول من يونيو/ حزيران 
عمل،  يوم  أول  يكون  أن   2017
الواقع  مكتبه  بأن  العمال  ليتفاجأ 
مغلق،  الشرقي  الرفاع  منطقة  في 
وأنهم  التواصل،  هاتف  وكذلك 
فتم  نصب.  عملية  ضحية  وقعوا 
بنغالديش  جمهورية  سفارة  إبالغ 
حاولت  بدورها  والتي  بالقضية، 
إال  العمل  صاحب  مع  التواصل 
إليه،  الوصول  تستطع  لم  أنها 
الشرطة  مركز  في  ببالغ  فتقدمت 

ضده.
ص٧( العمال تجمعوا أمام مكتب صاحب العمل البحريني)التفاصيل 

)ص ٢5(

وزير العمل جميل حميدان في مجلس الوسط الرمضاني وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع في مجلس الوسط الرمضاني

وزير العمل لـ »}«: حاالت إعسار أصحاب العمل ليست ظاهرة... ونحن نتصدى لها

الدوحة تستعين بمحققين من »إف بي 
آي« للتحقيق في قرصنة الوكالة القطرية

§الدوحة - أ ف ب
] أفاد مصدر قطري رسمي وكالة »فرانس برس« أمس الجمعة 
)2 يونيو/ حزيران 2017( أن محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي 
األميركي »إف بي آي« يساعدون قطر في تحديد مصدر »القرصنة« 
التي تعرضت لها وكالة األنباء القطرية الرسمية ما أدى إلى تأجيج 

التوتر مجدداً بين دول الخليج.
مساعدة  »طلبت  قطر  إن  التحقيق  من  القريب  المصدر  وقال 
األميركيين وهناك فريق )إف بي آي( موجود في الدوحة منذ يوم 

الجمعة الماضي. إنه يعمل مع وزارة الداخلية«.
هويتهما  تحدد  لم  دولتان  أيضاً  التحقيق  هذا  في  وتتعاون 
ويرجح أن تعلن نتائجه األسبوع المقبل.          )التفاصيل ص٢٤(

٣
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سنتان لتجاوز تأثيرات هبوط النفط... وتحقيق التوازن

المطوع لـ »}«: الميزانية أمام »معادلة صعبة«... 
مطمئنون وال تفاصيل عن مصير العالوات

§الوسط - محمد العلوي
محمد  الوزراء  مجلس  شئون  وزير  قال   [
المطوع، لـ »الوسط«، إن ميزانية البلد المقبلة، 
أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على مكتسبات 
الحالية من جهة، وعدم تحميل األجيال  األجيال 

القادمة، أعباء ديون حالية.
المطوع  الوزير  ــارة  زي خالل  ذلــك،  جاء 
أمس  مساء  الرمضاني،  »الوسط«  لمجلس 
2017(، والذي شهد  )2 يونيو/ حزيران  الجمعة 
وزراء  بينهم  المستوى،  رفيع  رسمياً  حضوراً 
ومسئولون، إلى جانب حضور عدد من سفراء 

السلك الدبلوماسي ومواطنين ومقيمين. 
السيناريوهات  بشأن  سؤال  على  ورداً 
»السنتين  بـ  أسماه  ما  لمواجهة  المطروحة 
»شعب  المطوع  الوزير  قال  الصعبتين«، 
لحكومة  وبالنسبة  اهلل،  إن شاء  بخير  البحرين 
ميزانية  أزمــة  أول  هذه  فليست  البحرين 
ميزانيات  في  هبطت  النفط  أسعار  تصادفها. 

تمس  لم  بشكل  األمور  معالجة  وتمت  سابقة، 
فيه مكتسبات المواطنين، وبفضل ذلك استطعنا 
المرحلة سنتجاوزها  أن نتجاوز مراحل، وهذه 

أيضاً كما تجاوزنا المراحل األخرى«.
الميزانية  إعداد  »األهم في موضوع  وأضاف 
هو أمران، أوالً أن ال تتأثر مكتسبات المواطنين 
وأن ال يتأثر مستوى الخدمات في الدولة، وثانياً 
أن ال نحمل األجيال القادمة أعباء ديون حالية«. 
معادلة صعبة، كيف ستتعامل معها الحكومة، 
يجيب الوزير المطوع »نعم هي معادلة صعبة 
االتجاه  هذا  في  تعمل  الحكومية  األجهزة  إنما 
أنا  ولذلك  جيداً،  مشواراً  قطعت  أنها  وأبشركم 
يتحسن  لم  لو  حتى  سنتين  علينا  إن  أقول 
التوازن  عملنا  قد  سنكون  النفط  سعر  فيها 
من  القادمة  األجيال  فيه  تعاني  ال  بما  المطلوب 
ديون حالية، وأن ال تتأثر األجيال الحالية على 

مستوى الخدمات والمكتسبات«.
إذا  وفيما  المكتسبات،  لعنوان  تفصياًل 
قال  بها،  المساس  من  مأمن  في  العالوات  كانت 

إنما  بشأنها  شيء  إلى  نصل  لم  »التفاصيل 
المواطنين  وعلى  األشياء،  مجمل  عن  أتحدث 
االتجاه،  هذا  في  تعمل  الحكومة  أن  يتأكدوا  أن 
وتطمين  الحالي  الوقت  في  المواطن  تطمين 
األجيال القادمة لكي ال تلوم الجيل الحالي على 
اطمئنانه  عن  معبراً  حالية«،  بديون  تكبيلها 
ونحن  تماماً  نعمل  »سوف  وأضاف  ذلك،  حيال 
المواطنين  خدمات  أن  من  ذلك  إلى  مطمئنون 
مستقبل  وأن  مصانة  ستكون  ومكتسباتهم 

األجيال سيكون محفوظاً إن شاء اهلل«.
اإلنفاق  ترشيد  بعنوان  يتعلق  وفيما 
في  الترشيد  »بشأن  الوزير  تحدث  ومالمحه، 
برئاسة  لجنة  هناك  الحكومية  المصروفات 
نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد 
إعادة  على  تعمل  وهي  خليفة،  آل  مبارك  بن 
أكبر،  فاعليتها  من  يجعل  بما  الحكومة  هيكلة 
الحديث  مجدداً  أفضل«،  فيها  اإلنفاق  وترشيد 
عن تفاؤله وهو يختتم حديثه »شخصياً لست 

قلقاً بل متفائل«.

وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع خالل زيارته لمجلس »الوسط« الرمضاني

وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع مصرحًا لـ »الوسط«
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السفير الفرنسي: األجواء الرمضانية في البحرين 
فرص للتعرف على الناس وعامة المجتمع

للتعرف  أن رمضان فرصة  فابر  برنارد رينو  البحرين  الفرنسي في  السفير  أكد   [
على الناس واالنخراط في المجتمع وذلك من خالل المشاركة في المجالس الرمضانية 
التي تقام خالل الشهر. وقال فابر في حديث لـ »الوسط«: »إن األجواء الرمضانية ليست 
بالغريبة عني، فلقد كنت سفيراً في مصر قبل أن أكون في البحرين، قد يكون هناك فرق 
للجميع  بالنسبة  فرصة  رمضان  أن  إال  والبحرين،  مصر  بين  الرمضانية  األجواء  في 

للتعرف على الناس واالنخراط في المجتمع«.
بين  المجتمع  أفراد  تكاتف  على  تدل  البحرين  في  رمضان  »أجواء  فابر  وأضاف 
تقام خالل  التي  الرمضانية  المجالس  من خالل  نراه واضحاً  ما  البعض وهذا  بعضهم 
الشهر الكريم«. وعبر السفير الفرنسي عن سعادته باألجواء الرمضانية التي تتميز بها 

البحرين والتي تعّبر  عن تكاتف الجميع ومشاركته هذه األجواء.

السفير الفرنسي في البحرين مصرحًا لـ »الوسط«  

دعا البحرينيين لمغادرة ثقافة العمل في »الشركات الكبرى والحكومة«

وخالل زيارته لمجلس »الوسط« الرمضاني، 
مساء أمس الجمعة )2 يونيو/ حزيران 2017(، 
حديثه  بشأن  سؤال  على  حميدان  الوزير  رد 
السابق عن إقدام شركات على إعادة هيكلتها، 
ومدى تأثر الوظائف جراء ذلك، فقال: »التحدي 
وهنالك  مستمرة،  حركة  في  والوظائف  دائم، 
نجاحات  تحقق  وأخرى  تنكمش  مؤسسات 
نالحظه  »ما  مضيفاً  السوق«،  منافسة  حسب 
هناك  نعم  الظاهرة،  لمستوى  يرقى  ال  ذلك  أن 
لها  يتعرض  صعوبات  أو  إعسار  حــاالت 
أصحاب العمل هنا وهناك أحياناً لكنها ال تمثل 
باعتبار  مقلقة،  غير  البحرين وهي  في  ظاهرة 
أننا نتصدى للحاالت الفردية ونجد لها حلوالً«.
هذه  تزايد  بعدم  توقعاته  عن  الوزير  وعّبر 
عن  الحديث  رغم  المقبلة،  الفترة  في  الحاالت 
أوضاع اقتصادية صعبة، وأضاف »نحن على 
والتعاون  حالة  أي  لمواجهة  االستعداد  أهبة 
العمل  وحقوق  لها،  مناسبة  حلول  إليجاد 
نسمح  ال  أن  علينا  يحتم  وواجبنا  محمية 
نجاحنا  تثبت  والتجربة  أجور،  وقطع  بتأخير 
التي تواجه بعض  في معالجة حاالت اإلعسار 

المؤسسات«.
هو  التحدي  أن  الوزير  بّين  ذلك،  بموازاة 
اآلمنة  حدودها  في  البطالة  نسب  على  اإلبقاء 
قلياًل  النسب  هذه  »ترتفع  وعّقب  والمقبولة، 
غير  مسألة  عامة  بصورة  فهي  قلياًل،  وتهبط 
بمستوى  عليها  القضاء  ويستحيل  جامدة 
من  مجتمع  أي  يطال  الحديث  وهذا  الصفر، 
مستمر،  حراك  في  فالسوق  الدنيا،  مجتمعات 
في حركة  يدخل،  من  وهناك  يخرج  من  وهناك 
فمعدالت  نذكرها  التي  المعدالت  أما  مستمرة، 
بكل  إلكتروني  ربط  على  وتستند  موثوقة 
منظمة  معايير  ووفق  البحرين  في  الجهات 

العمل الدولية«. 

وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة الستقبال 
عن  والباحثين  الخريجين  من  جديدة  دفعة 
عمل نهاية العام الدراسي الحالي، قال الوزير: 
»ليست أول مرة، فما يميز عملنا أننا نفهم أن 
الخريجين  العمل من قبل  التدفقات على سوق 
أن  اعتبار  على  باستمرار،  العمل  سوق  على 
الرتفاع  مباشرة  سيؤدي  المبادرات  توقف 
من  بد  ال  لذا  تلقائي،  بشكل  البطالة  معدالت 

استمرار المبادرات«.
وأضاف »لذلك نحن ال نقدم على أية تجربة 
بشكل  بذلك  نقوم  نحن  بل  موسمي،  بشكل 
التوظيف  معارض  بينها  من  ودائم،  متطور 
أو  التخصصية  سواًء  باستمرار  تتطور  التي 
القطاعية لتالئم مخرجات التعليم في البحرين، 
وبجانب ذلك هناك سياسة الحوافز التي بدأت 
وظائف  في  البحرينيين  توظيف  لتشجيع 
ذات قيمة مضافة وإقناع صاحب العمل بخيار 
توظيف البحرينيين بما يتم توفيره من تدريب 
ودعم لألجور، ليصبح هذا الخيار أفضل له في 
الربحية واإلنتاجية وليس كشعار وطني فقط، 

وكل هذه اإلجراءات بدأت وهي تتطور«.
مزيداً من الحديث قّدمه الوزير عن التطوير 
فقال:  البحرينيين،  توظيف  بحوافز  الخاص 
بها  تتكفل  التي  وهي  ارتفعت،  »الحوافز 
نستوعب  بحيث  »تمكين«،  مع  العمل  وزارة 
حالة  ولكل  معينة،  ضوابط  وفق  الشباب 
التدريب  فإّن  كذلك  خاصة،  بمعالجات  نوعية 
أكثر  اآلن  وهو  كبير،  بمستوى  تطويره  تم 
لتوصيل  األساسية  لالحتياجات  استجابة 
بات  بحيث  مناسبة،  عمل  لفرص  الباحثين 
بمقدور أي بحريني أخذ دورات تدريبية تدعم 
فجوة  أي  تضييق  وتدعم  ومهاراته،  خبرته 
بينه وبين فرص العمل المتاحة، وحالياً تتوافر 
للجميع  متاحة  تدريب  فرصة   400 من  أكثر 

قطاع  إنعاش  إلى  أّدى  وهذا  صعوبات  دون 
معاهد  رضا  إلى  وأّدى  البحرين  في  التدريب 
للعمل  التدريب  قطاع  عاد  بحيث  التدريب 

بصورة سريعة«.
نصائحه  موّجهاً  حديثه،  الوزير  وتابع 
للبحرينيين في مجال استثمار فرص التدريب 
فقال: »على البحرينيين اختيار فرص التدريب 
المناسبة وأن يبادروا سريعاً الغتنام الفرص«، 
عدم  ضــرورة  على  ذاته  اإلطــار  في  مشدداً 
الكبيرة  الشركات  في  التوظيف  عند  التوقف 
الصغيرة  المؤسسة  والحكومة، وقال: »مفهوم 
غير المرغوب فيها هذا يجب أن ينتهي، والمهم 
وبيئة  أجرها  وطبيعة  الوظيفة  طبيعة  هو 

العمل وليس حجم المنشأة«.
تعزيز  في  األجور  دور  عن  الحديث  وفي 
هذه الثقافة، قال: »أن تراقبها كما نراقبها نحن، 
فنحن نراقب األجور ونرى أن الجو مهيَّأ تماماً 
إلحداث التطوير في الحدود الدنيا من األجور، 
من  دعم  من  الحكومة  توفره  ما  مع  واآلن 
بتحسين  الخاص  القطاع  يبادر  أن  الطبيعي 
الحكومة.  قبل  من  بالتحفيز  مدعوماً  األجور 
نحن نرصد هذه التطورات بحيث بتنا نرى أن 
بالنسبة  أفضل  أجوراً  يتقبل  أصبح  المنحنى 
للجامعيين  وبالنسبة  الجامعيين  لغير 
وخريجي الدبلوما، وهذه عملية حساسة نوعاً 
لتقبل  األعمال  أصحاب  قدرة  فيها  نراعي  ما، 
األجر الجديد واالستجابة لدفعه، وسترون عّما 

قريب أن المنحنى سيتحسن بشكل أسرع«.
فقال  محددة،  وظيفية  قطاعات  بحرنة  أّما 
تم  القطاعات  من  »كثير  الوزير:  بشأنها 
قطاع  مثاًل  تلحظ  أن  ويمكن  عليها،  العمل 
البحرين  فتيات  أن  بحيث  بالتجزئة،  البيع 
لم  كثيرة  يتقبلون وظائف  أصبحوا  والشباب 
ظروف  تحسين  مع  سابقاً  يتقبلونها  يكونوا 
في  الوظائف  من  كثير  وهنالك  الوظائف،  هذه 
قطاعات خدمية وفندقية والضيافة والصناعة، 
من  خياره  لحسم  العمل  صاحب  سيضطر 
عن  معّبراً  المتاحة«،  والمؤهالت  الشباب 
»رصيدنا  فـ  البحريني،  بالشباب  اعتزازه 
وجّديتهم  لجدارتهم  إثباتهم  هو  الحقيقي 

وانضباطهم في سوق العمل«.

الوزير جميل حميدان في مجلس الوسط الرمضاني  الوزير حميدان يصرح لـ »الوسط«  

وزير العمل لـ »}«: حاالت إعسار أصحاب 
العمل ليست ظاهرة... ونحن نتصدى لها

§الوسط - محمد العلوي

تصريح  في  حميدان،  جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  قال   [ 
العمل  تواجه أصحاب  التي  الصعوبات  أو  اإلعسار  إن حاالت  »الوسط«،  لـ 
موجودة، لكنها ال تشكل ظاهرة، مؤكداً في الوقت نفسه أنها »ليست مقلقة، 

وأن الوزارة تتصدى لها«. 
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الجمعيات الست تسّلمت ريع المعرض... واإلشادات تترى

§الوسط - محمد العلوي
يونيو/   2( الجمعة  أمس  مساء  الرمضاني،  مجلسها  »الوسط«  افتتحت   [
ماثلة  المستخدمة،  للكتب  2017(، وفيه ظلت ذكرى وثمار معرضها  حزيران 

للعيان.
الريع  األهلية،  الجمعيات  تسليم  شهدت  التي  الرمضانية  األمسية  في 
جمعية  الملكية،  الخيرية  المؤسسة  وهي،  المعرض  إيرادات  من  المخصص 
أمور  ألولياء  البحرينية  الجمعية  الكوثر،  جمعية  البحرينية،  التوحديين 
التصلب  لمرضى  البحرينية  والجمعية  المشرق،  الغد  جمعية  المعاقين، 

المتعدد.
الخامسة  للنسخة  الراعية  الجهة  والتعليم،  التربية  لوزارة  كان  أمسية 
للمعرض، حضورها عبر مدير إدارة العالقات العامة فواز الشروقي، والذي 
النسخة  تنظيم  في  »الوسط«  مع  التعاون  الستمرار  الوزارة  استعداد  أكد 
أّية  دراسة  عبر  أو  الوزارة،  صالة  تخصيص  عبر  وذلك  للمعرض،  المقبلة 

مقترحات تقدمها الصحيفة.
االنتقال  إلى  فيها  دعوا  مقترحات،  جملة  قّدموا  قد  المعرض  رّواد  وكان 
على  ورئيسياً  بارزاً  حدثاً  منه  يجعل  بما  متقدمة،  أخرى  لمراحل  بالمعرض 
مستوى البلد، بما في ذلك تنظيمه في خمس مناطق )مدارس( في وقت واحد.
المعرض سواًء  هذا  لدعم  »الوزارة مستعدة  الشروقي  تحدث  ذلك،  بشأن 
المستخدم  الكتاب  تكريس  هو  واألهم  مقر،  من  أكثر  أو  واحد  مقر  في  كان 
والتعليم  التربية  وزارة  أهداف  أحد  هو  الشيء  وهذا  القراءة،  وأهمية 
أحضان  إلى  البحريني  الطالب  إعادة  في  دائماً  تدعمها  التي  والمشاريع 
الكتاب، ونحن على دراية بحجم تأثيرات الثورة الرقمية على إبعاد الطالب 
عن الكتاب الورقي، ومثل هذه المشاريع ال بد أن تدعم من كافة الجهات وعلى 

كافة المستويات، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم«.
وأضاف »إذا كانت صحيفة »الوسط« راغبة في تطوير فكرة المعرض من 
لهذا  الداعمين  أول  الوزارة  مقر، فستكون  من  أكثر  إلى  واحد  مقر  في  إقامته 
التوجه، واألهم هو أن يتحقق الهدف من إقامة هذا المعرض وهو دعم الكتاب 

المستخدم وإشاعة القراءة في المجتمع البحريني«.
نائب  بينهم  من  األهلية،  الجمعيات  ممثلي  من  عدد  تحدث  بدورهم، 
وأصدقائهم  المعاقين  أمور  ألولياء  البحرينية  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
الوطنية،  »الوسط«  صحيفة  التفاتة  عالياً  »نثمن  فقال:  السيد،  عبدالرحمن 
وذلك عبر دعم العمل الخيري والتطوعي بما يدعم ويخدم شريحة األشخاص 
ذوي اإلعاقة، والذين نعمل في الجمعية على تقديم الخدمات لهم بما يتاح لنا 
من إمكانيات«، مشيداً بفكرة المعرض في إعادة تدوير الكتب المستخدمة بدالً 
من تكديسها، وطرحها بأسعار أقل من رمزية بما يجعلها في متناول الجميع.

أّما رئيس جمعية التوحديين أحمد الصفار، فقال: »نحن نعمل على القيام 
بدور توعوي ودعم األسر عبر القيام بدور وسيط بينها وبين المراكز، عبر 
بتنظيمها  نقوم  التي  الفعاليات  جانب  إلى  مخفضة،  أسعار  على  الحصول 
فهي تتطلب كلفة مالية، وهنا تأتي قيمة الدور الذي تقوم به »الوسط« عبر 
خدمة  في  فاعلية  أكثر  بأدوار  للقيام  دفعة  منحنا  في  يسهم  بما  عملنا  دعم 

المجتمع«.

»التربية« تبدي استعدادها لمواصلة دعم معرض »}« 
للكتب المستخدمة: جاهزون ألّية أفكار تطويرية

تسليم مجموعة من الجمعيات الخيرية البحرينية ريع معرض الكتب المستخدمة

فواز الشروقي متحدثًا خالل مجلس الوسط الرمضاني
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البديععبداهلل إبراهيم الدوسري

الجفيرحسن عيد بوخماس

الرفاع الشرقي - بو كوارةيوسف الجاسم

الرفاع الشرقي - بو كوارة حسن عبداهلل المير

الرفاع الغربي أبناء المرحوم أحمد عبد الرحمن الزياني

الرفاع الغربيعلي خليل المهندي
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الرفاع الغربي

الرفاع الغربي الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة

الرفاع الشرقيحمد جاسم بن حربي

السنابسالحاج موسى الجد

القريةسيد شرف سيد جعفر سيد أحمد

القرية - عباس جاليريابناء المرحوم السيد محمد صالح عدنان الموسوي

الماحوزمازن أحمد العمران

المالكية جاسم عبد العال

المحرق الدوي

الزالقناصر بن محمد بن متعب الذوادي

باربار ميرزا أحمد )أبونبيل(

باربارد. محمد الدرازي

بجانب فندق الخليجمحمد يوسف جالل

بني جمرةأبناء المرحوم أحمد عبدالرسول بن رجب

بوريعباس حسن 

بوريعبدالرسول حسن إبراهيم

بوري الحاج عبداهلل سلمان شيبوه

بوقوةمحمد جاسم أحمد عليوي

جوخميس بن حمد الرميحي

جمعية البحرين لرعاية  أحمد محمد البنا
الوالدين

الحاج علي بن أحمد الخاجة
ضاحية السيف - مقابل 
جامع السيف - محافظة 

العاصمة

كرانةمجيد ومحمد الزيرة

عاليمريم داود سلمان

عراد محمد أحمد الجزاف

مجمع العوضي - منطقة عائلة العوضي 
الفاتح

مدينة حمد - الدوار 3خالد عبداهلل المناصير

مدينة حمد - الدوار 1محسن العرجاني 

مدينة حمد – الدوار 2 النشابة

مدينة عيسىأبناء االستاذ جمعة منديل وعائلة منديل

وزير التربية في مجلسه الرمضاني: غدًا 
اعتماد نتائج الثانوية العامة والصناعية

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
الشيخ  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  تفّضل   [
خالد بن عبداهلل آل خليفة، ورئيس جهاز المساحة 
آل  بن عبداهلل  الشيخ سلمان  العقاري  والتسجيل 
خليفة، ومجموعة من أفراد العائلة المالكة الكريمة 
الشورى  مجلسي  وأعضاء  والسفراء  والوزراء 
والنواب وكبار المسئولين بالدولة ورجال األعمال 
بزيارة  والمواطنين  واإلعالميين  واألكاديميين 
المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم ماجد 
إطار  في  وذلك  الخميس،  مساء  النعيمي  علي  بن 
التواصل االجتماعي الذي تتميز به مملكة البحرين 
خالل شهر رمضان المبارك، حيث تم تبادل العديد 
المتعلقة بمسيرة  األمور  الودية في  األحاديث  من 
التربية والتعليم بكافة مراحلها والجهود المبذولة 

لتطوير هذه المسيرة المباركة.
 4 األحد  يوم  أن  الوزير  بّين   المجلس،  وخالل 
نتائج  اعتماد  موعد  هو   ،2017 حزيران  يونيو/ 
الصناعية  والثانوية  العامة  للثانوية  األول  الدور 
عظيم  عن  معرباَ   ،2017  /  2016 الدراسي  للعام 
اهلل  يحفظها  العزيز  بلدنا  لقيادة  وتقديره  شكره 
في  للوزارة  كبير  دعم  من  توفره  لما  ويرعاها، 
كل عاٍم دراسي، مما كان له أبلغ األثر في تطوير 
التعليمية كّماً وكيفاً،  التعليم واالرتقاء بالخدمات 
مختلف  في  الحثيثة  التربويين  بجهود  مشيداً 
جهودهم  ومنها  والمدارس،  الوزارة  في  مواقعهم 
إلظهار هذه النتائج في الوقت المحدد لها بحسب 

خطة الوزارة.
من جانبهم، ثّمن الحضور ما بذلته الوزارة من 
جهود متميزة في توفير أفضل الخدمات التربوية 
والتعليمية للطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية، بما 
في ذلك اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان سير 
في  الثاني  الدراسي  للفصل  النهائية  االمتحانات 

أحسن الظروف.
على صعيدٍ آخر، أعلن الوزير أن العام الدراسي 
المقبل سيشهد تعميم مشروع »المدرسة المعززة 
المدارس  جميع  على  اإلنسان«  وحقوق  للمواطنة 
عددها  والبالغ  اإلعدادية،  واالبتدائية  اإلعدادية، 
المشروع  حققه  ما  ضوء  في  وذلك  مدرسة،   63
نشر  في  متميز  نجاح  من  الماضية  الفترة  في 
العنف  ونبذ  والحوار  والتعايش  التسامح  قيم 
والتطرف في 14 مدرسة إعدادية للبنين والبنات، 
في  اشترك  مبتكرة  ومشاريع  أنشطة  خالل  من 
تنفيذها الطلبة والتربويون بالمدارس، فضاًل عن 
المشروع،  نالها  التي  العديدة  الدولية  اإلشادات 
تستحق  التي  الرائدة  بالتجربة  وصفته  والتي 

التعميم عالمياً.
وأكد الوزير لرواد المجلس أن هذا المشروع يمّثل 
التربية  مجال  في  الوزارة  جهود  في  نوعية  نقلة 
للمواطنة وحقوق اإلنسان، حيث تمت بلورة فكرته 
بمكتب  بالتعاون مع خبراء دوليين وباالستعانة 
التربية الدولي في جنيف، بهدف تحويل المؤسسة 
إلى فضاء  بكامل عناصرها ومكوناتها  المدرسية 
للتسامح والسالم والعيش المشترك وتقبل الرأي 
والرأي اآلخر والوحدة الوطنية، من خالل ربط هذه 
والمشاريع  واألنشطة  الدراسية  بالمناهج  القيم 
التربوية في المجاالت الفنية والثقافية والرياضية 

وغيرها، لتشمل الحياة المدرسية بأكملها، بإشراف 
فريق الوزارة المعني بمتابعة تطبيق المشروع.

المشروع  تطبيقه  تم  أنه  الوزير  وأضــاف 
 4 في   2016  /  2015 الدراسي  العام  في  تجريبياً 
مدارس إعدادية للبنين والبنات، وبعد نجاح هذه 
المرحلة تم التوسع هذا العام بإضافة 10 مدارس 
جديدة، ليبلغ عدد المدارس المطبقة للمشروع 14 

مدرسة إعدادية.
وأوضح الوزير أن األثر اإليجابي لهذا المشروع 
أثبتته عملية رصد وتقويم موسعة، حيث أشارت 
الممارسات  انخفاض  إلى  المدارس  إحصائيات 
صفوف  في  المرغوبة  غير  والظواهر  والعادات 
المخالفات  نسبة  في  ملموس  تراجع  مع  الطلبة، 
علمية  دراسة  أكدته  ما  وذلك  الطالبية،  السلوكية 
أظهرت  والتي  والتقويم،  للقياس  الوزارة  لمركز 
نتائجها أيضاً أن األنشطة المنفذة ضمن المشروع 
اإلنسان  المواطنة وحقوق  قيم  تنمية  في  أسهمت 
لدى الطلبة بما أسهم في تطور مستوى سلوكياتهم، 
الجماعي  والعمل  الفريق  روح  بروز  عن  فضاًل 
في  إدارة(  معلمين،  )طلبة،  المستويات  جميع  في 
تنفيذ األنشطة، وارتفاع مستوى أداء معلمي المواد 

المواطنة  قيم  تعزيز  في  والمواطنة  االجتماعية 
وإضافًة  الصفية،  البيئة  داخل  اإلنسان  وحقوق 
إلى ذلك فإن تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب 
تؤكد بدورها تحّسن األداء العام للمدارس المطبقة 
الشخصي  »النمو  مجال  في  خاصًة  للمشروع، 

للطلبة«.
وأشار الوزير إلى أن المشروع قد نال إشادة عدد 
من المنظمات الدولية المعنية بالتربية والمواطنة 
من  العديد  إشادة  آخرها  كان  اإلنسان،  وحقوق 
التربية  مكتب  من  الدوليين  التربويين  الخبراء 
لحقوق  جنيف  ومركز  لليونسكو،  التابع  الدولي 
الوطني  والمجلس  العالمي،  والحوار  اإلنسان 
الفنلندي للتعليم، وذلك بعد عرض هذا المشروع 
في الندوة التي نظمها مركز جنيف لحقوق اإلنسان 
بمقره  الماضي  مايو  شهر  في  العالمي  والحوار 
حيث  السويسرية،  جنيف  بمدينة  األمم  قصر  في 
الدول في مجال  العديد من  تم استعراض تجارب 
إدراج حقوق اإلنسان والتربية الوطنية في ميدان 
هي  البحرين  مملكة  وكانت  والتعليم،  التربية 
الدولة الوحيدة التي تمت دعوتها لعرض تجربتها 

التربوية الحقوقية الرائدة.

رئيس تحرير »الوسط« منصور الجمري في مجلس الوزير النعيمي

نائب رئيس مجلس الوزراء في مجلس الوزير النعيمي

مجلس عائلة حجي ناصر بن وهاب

مجلس عائلة بيت المالح

مجلس عائلة سيد حيدر

»}« تزور مجالس رمضانية في المالكية
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 المفتاح: بحرينيون تبوأوا مراكز متقدمة 
في مسابقات قرآن دولية الهتمامنا بتحفيظ القرآن

مركز  جامع  خطبة  في  ذلك  وجاء 
الجمعة  أمس  اإلسالمي  الفاتح  أحمد 

)2 يونيو/ حزيران2017(.
رمضان  شهر  »إن  المفتاح:  وقال 
مملكة  بدأت  وقد  القرآن  شهر  هو 
البحرين منذ سنوات طويلة بتدشين 
مراكز تحفيظ القرآن والتي انتشرت 
البحرين،  مملكة  محافظات  جميع  في 
بتحفيظ  العليا  القيادة  الهتمام  وذلك 

القرآن«. المواطنين  وتعليم 
انتشار  ساعد  ــد  »وق ــاف  وأض
محافظات  جميع  في  المراكز  هذه 
العديد  فوز  في  البحرين  مملكة 

في  األولى  بالمراكز  المواطنين  من 
إن  إذ  والمحلية،  الدولية  المسابقات 
االنضمام  على  المواطنين  شجع  ذلك 
على  والتسابق  المراكز  هذه  إلى 

حفظ القرآن وتجويده  وتفسيره«.
تحت  أنه  إلى  المفتاح  ــار  وأش
الملك حمد بن  الجاللة  رعاية صاحب 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
والشئون  العدل  وزارة  من  وبتنظيم 
مع  بالتعاون  واألوقــاف  اإلسالمية 
اإلسالمية،  للشئون  األعلى  المجلس 
الكبرى  البحرين  جائزة  نظمت 
القرآن  لحفظ  والعشرين  الثانية 

والتي  وتفسيره  وتجويده  الكريم 
الزمن،  من  عقدين  مدى  على  تقام 
سيكون  الختامي  الحفل  بأن  مبيناً 
مركز  جامع  في  المقبل  االثنين  يوم 

الفاتح اإلسالمي. أحمد 
وأوصى المفتاح  في خبطته جميع 
رمضان  في  اهلل  بتقوى  المسلمين 
صالة  وخصوصاً  ليله  بقيام  وذلك 
إضافة  التراويح،  وصــالة  الليلة 
سبحانه  اهلل  مع  العالقة  توثيق  إلى 
أن  يجب  العبد  إلى  مشيراً  وتعالى، 
هذه  لتوثيق  رمضان  شهر  يستغل 
لقيام  الفرص  بانتهاز  وذلك  العالقة، 

الليل.
صالة  فضل  إلى  المفتاح  وتطرق 
تجمع  أن  إلى  مشيراً  التراويح، 
التراويح  صالة  إمام  خلف  الناس 
بخشوع  بأكملها  الصالة  وقيام 

المؤمنين أجر قيام ليلة. يكسب 
صالة  بإتمام  المفتاح  وأوصــى 
والتهجد  القيام  واستمرار  التراويح 
الليالي  هذه  في  القرآن  ــالوة  وت
هو  ذلك  أن  إلى  الفتاً  المباركة، 

العام بأكمله. إلى  الشيخ فريد المفتاحانطالقة 

تأهل أول اثني عشر فريقًا إلى الجولة الثالثة من مسابقة الشيخ الجمري الرمضانية
§الوسط - محرر الشئون المحلية 

كل  من  فِرق  ثالثة  بعدد  فريقا  عشر  اثنا  تأّهل   [
الجمري  الشيخ  مسابقة  من  الثالثة  للجولة  مجموعة 
األولى  األربع  المجموعات  حسمت  حيث  الرمضانية، 
فرقها  حسم  المجموعات  بقية  وتستكمل  المتأهلة  فرقها 

المتأهلة مساء أمس )الجمعة(.
فقد تم بدء الجولة الثالثة بمجاالت مختلفة عن الجولة 
األولى )القرآن الكريم، تغذية وغذاء، جغرافيا، اآلداب( مع 

.Focus In math سؤال مجال
واعتلى صدارة المجموعة األولى فريق منطقة السقّية 

بثماني نقاط، ووصيفه فريق قرية الجبيالت بسِت نقاط 
 - فريقا سترة  فيما حصل  الثالثة،  الجولة  الى  أّهلهم  ما 
على  يتنافسان  جعلتهم  نقاط  أربع  على  والزنج  سفالة 
سترة-  فريق  حسمه  والذي  التحدي  سؤال  عبر  التأهل 
سفالة، وبعد منافسة شديدة تغّلب فريق سترة - سفالة 

على الزنج، وبذلك ضمن مقعده في الجولة القادمة.
وانفرد فريق منطقة الدراز بصدارة المجموعة الثانية 
المنافسة  كانت  بينما  مستحقة،  نقاط  ثماني  برصيد 
حامية بين فريقّي جّنوسان والُغريفة رغم ضمان تأّهلهم 
فكان   ،)Focus in math( سؤال  في  النقطة  حسم  حتى 

الفارق بينهما نقطة واحدة كسبها فريق منطقة جّنوسان 
حساب  على  نقاط  ثالث  بفارق  للدراز  وصيفاً  ليصبح 

فريق الُغريفة الحاصل على أربع نقاط.
في  الفَِرق  باقي  المنامة  العاصمة  فريق  وتصدر 
نقاط  ست  كسبه  بعد  )الثالثة(  الحديدية  المجموعة 
الجولة  في  نقاط  وثماني  األولى،  الجولة  في  مستحقة 
على  سيطرته  فارضاً  منفرداً  أصبح  وبذلك  الثانية، 
السابعة  النسخة  لقب  على  للمنافسة  المجموعة، ساعياً 
نقاط   10 على  مقابة  منطقة  فريق  وحصل  للمسابقة، 
عالي  إسكان  فريقا  كان  فيما  العاصمة،  وصيف  جعلته 

القادمة،  الجولة  الى  التأهل  على  يتنافسان  وسماهيج 
وبعد هذه المنافسة فرض فريق سماهيج نفسه بالتأهل 
على حساب إسكان عالي بفارق نقطة أنقذتهم في الجولة 

االولى من المنافسة.
وقد ضمن فريق منطقة الخميس بطل النسخة السادسة 
الثالثة  الجولة  في  مقعده  الجمري  الشيخ  مسابقة  من 
الرابعة  المجموعة  تصّدره  بعد  وذلك  السابعة  للنسخة 
مناصفة مع السهلة الجنوبية وسترة- مهزة برصيد 10 
نقاط كسبوها في الجولة االولى وقد خرج كل من فريقي 
كرباباد والدير والمقشع والنويدرات من الجولة الثانية.

الحضور يتابعون التنافس في المسابقة منافسات مسابقة الشيخ الجمري الرمضانية

 العصفور: شهر رمضان موسم 
التربية الروحية وتطهير القلوب

§الوسط - محرر الشئون المحلية 
خطبته  في  العصفور  ناصر  الشيخ  قال   [
أمس الجمعة )2  يونيو/ حزيران 2017( بجامع 
موسم  هو  رمضان  شهر  أن  الكبير  عالي 
من  القلوب  بتطهير  وذلك  الروحية  للتربية 
الذميمة،  واألخالق  واألنانية  والحسد  الحقد 
داعياً إلى استغالل هذا الشهر للعودة إلى اهلل.

وطاعته  اهلل  بتقوى  العصفور  وأوصــى 
والحذر من عقوبته، إذ إن إلى اهلل ترجع األمور، 
بما  بااللتزام  وذلك  األهواء  مجاهدة  إلى  داعياً 
شديد  فهو  المكروهات  واجتناب  اهلل  به  أمر 

العقاب فهو توعد بالعاصيين.
التوبة  شهر  هو  رمضان  »شهر  ــال:  وق
أول  في  ونحن  والرضوان  والغفران  والرحمة 
عظيم  موسم  فهو  رمضان  شهر  من  جمعة 
الذي خصه اهلل بالفضل والكرامة وميز أوقاته 
أفضل  من  ساعته  فجعل  األوقات  سائر  عن 
من  ولياليه  األيام  أفضل  من  وأيامه  الساعات 

أفضل الليالي«.

وأضاف »هذا الشهر العظيم ميدان يتسابق 
فيه أهل اإليمان باغتنام كل لحظة من لحظاته 
وأخره  مغفرة  وأوسطه  رحمة  أوله  شهر  فهو 
الروحية  التربية  موسم  فهو  النار،  من  عتق 
والتصفية وتطهير القلوب من الخطايا وما علق 

في النفس من تبعات من ذنوب وعصيان«.
الحقد  من  أنفسنا  نطهر  أن  يجب  وتابع« 
نرتقي  أن  أجل  من  وذلك  واألنانية،  والحسد 
المحبة  وإلى  والنقاء  الصفاء  إلى  بأنفسنا 
العبادات  بارتباط  عالقة  هناك  إن  إذ  واإلخاء، 
ملكة  بتحصيل  اختالفها  على  والطاعات 
التقوى، إال أن العالقة بين الصوم والتقوى هي 
ولكن  مؤثرة  ورابطة  ومتفردة  متميزة  عالقة 
فالصوم  قهرية  ليست  الرابطة  هذه  ذلك  مع 
إعداد للوصول لمرحلة التقوى، إذ إن من شأن 
فالصوم  للتقوى،  األرضية  يخلق  أن  الصيام 
المؤثر الذي ينتج التقوى هو الصوم الحقيقي 
المطلوب الذي أراده اهلل منا، وليس الصوم في 

صورته وشكله كما هو الحال في الصالة«.

بظاهرها  ليس  العبادات  أن  العصفور  وأكد 
وإنما بالطاعات الشاملة، داعياً إلى التوجه إلى 
اهلل في هذا الشهر الكريم وسؤاله السالمة في 
الدين والدنيا، مشيراً إلى أنه يجب أن  يتدارك 
الصالحات  في  واإلكثار  فات  ما  المؤمنون 

والطاعات. 
كما أوصى العصفور بالتزود في هذه الدار 
إلى أنه يجب اغتنام هذا  القرار، ملفتاً  إلى دار 
الحسنات  فيه  تتضاعف  موسم  فهو  الموسم 
والمناجاة  والدعاء  االستغفار  بكثرة  وذلك 
وتالوة القرآن والتصدق والتحنن على األيتام 
وصلة األرحام والبر بالوالدين وقضاء حوائج 

المؤمنين.
الرجوع  شهر  هو  رمضان  »شهر  وقــال: 
سبحانه  إليه  للرجوع  اهلل  خصه  فقد  اهلل  إلى 
وتعالى،  في هذا الشهر الكريم نحن في ضيافة 
لنكون  استعداد  على  نكون  أن  علينا  لذا  اهلل 
من أهل الكرامة على اهلل وهذا النجاح العظيم، 

فلنتوجه إلى اهلل عز وجل«. الشيخ ناصر العصفور

§الجفير - محرر الشئون المحلية 

الشيخ  اإلسالمي  الفاتح  أحمد  مركز  جامع  خطيب  أكد   [
بتحفيظ  مهتمة  البحرين  مملكة  أن  المفتاح  يعقوب  بن  فريد 
تحفيظ  انتشار مراكز  إلى  أدى  ما  القرآن وتفسيره؛  وتجويد 
أن  إلى  مشيراً  البحرين،  مملكة  محافظات  جميع  في  القرآن 
هذا االهتمام أدى إلى أن يتبوأ العديد من المواطنين المراكز 
األولى في مسابقات تحفيظ وتجويد القرآن، داعيًا الجميع إلى 

المسابقات. المشاركة في مثل هذه 
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 بحريني ينصب على أكثر من 200 بنغالي... 
وعدهم بتوظيفهم مقابل مبلغ مالي واختفى

§الرفاع الشرقي - عبداهلل حسن
من  وافد   200 من  أكثر  تعرض   [
وذلك  للنصب،  البنغالية  الجنسية 
بعد أن وعدهم صاحب عمل بحريني 
بامتيازات  مؤسسته  في  بتوظيفهم 
يتراوح  مادي  بمقابل  ولكن  مغرية، 
أن  وبعد  دينار.   200 إلى   100 من 
أخذ منهم المبالغ حدد لهم األول من 
2017 أن يكون أول  يونيو/ حزيران 
يوم عمل، ليتفاجأ العمال بأن مكتبه 
الشرقي  الرفاع  منطقة  في  الواقع 
مغلق، وكذلك هاتف التواصل، وأنهم 
فتم  نصب.  عملية  ضحية  وقعوا 
بنغالديش  جمهورية  سفارة  ابالغ 
حاولت  بدورها  والتي  بالقضية، 
أنها  إال  العمل  صاحب  مع  التواصل 
فتقدمت  إليه،  الوصول  تستطع  لم 

ببالغ في مركز الشرطة ضده.
وبالعودة لتفاصيل الواقعة تحدث 
سفارة  في  المسئول  »الوسط«  لـ 
بمتابعة قضايا  والموكل  بنغالديش 
البحرين،  في  البنغالية  الجالية 
قائاًل:  علي،  إسكندر  الدين  تاج 
بها  أخبرنا  التي  التفاصيل  »بحسب 
نشر  السجل  صاحب  فإن  العمال، 
البحرين  في  مكثف  بشكل  إعالنات 
بوجود  تفيد  البنغالية،  وباللغة 

مع  ديناراً،   150 برواتب  عمل  فرص 
من  وغيرها  والتذاكر  السكن  توفير 
على  فتهافت  المغرية.  االمتيازات 
في  الراغبين  من  الكثير  المكتب 

النظامية  العمالة  من  سواء  العمل، 
مزايا  على  الحصول  في  الراغبين 
السائبة  العمالة  من  أو  أفضل 

الراغبين في تصحيح أوضاعهم«.

السجل  »صاحب  أن  ــاف  وأض
اشترط مبلغا ماليا يتراوح بين 100 
200 دينار عن كل شخص يريد  إلى 
اإلجراءات  بعمل  وقام  لديه،  العمل 

حدده  الذي  العمل  لبدء  التمهيدية 
فوقع  الحالي.  يونيو  من  األول  في 
اتفاقا من أكثر من 200 عامل بعضهم 
ليلتحق  النظامي  عمله  من  استقال 

ضمن  من  كان  اآلخر  والبعض  به، 
العمالة السائبة والذين يرغبون في 

تصحيح أوضاعهم«.
البنغاليين  العمال  ان  وتابع 
المؤسسة  أمام مكتب هذه  »تجمعوا 
بدء  تاريخ  في  الشرقي  الرفاع  في 
مغلقاً  به  تفاجأو  أنهم  إال  العمل، 
وكذلك هاتف التواصل. ولما وصلت 
للموقع بعد اتصال العمال بالسفارة، 
حاولت التواصل مع صاحب المكتب 
ولما  إليه،  الوصول  استطع  لم  لكن 
أن  أخبرني  المؤِجر  مع  تحدثت 
بأنه  شهر  قبل  أخطره  المستأجر 
األثاث  عن  متنازال  المكتب  سيخلي 

والمكيف«.
خلق  »ماحدث  أن  إلى  علي  ونوه 
مشكلة ألكثر من 200 عامل وخاصة 
السابقة.  أعمالهم  من  استقالوا  ممن 
بتوعية  السفارة  قيام  من  وبالرغم 
البنغالية  الجالية  من  العمالة 
مالية  مبالغ  دفع  عدم  بضرورة 
مقابل الحصول على عمل، إال أن ذلك 
للعمل.  هؤالء  حاجة  نتيجة  يحدث 
تقديم  هو  فعله  نستطع  ما  واآلن 
في  المكتب  صاحب  ضد  بالغات 
مركز الشرطة. ونحن نثق في قانون 
العمال  هؤالء  حقوق  وأن  البحرين 

سترد لهم«.

العمال تجمعوا أمام مكتب صاحب العمل البحريني

 5 سنوات لمتهم بقضية حرق منقوالت 
لـ »الداخلية« والتجمهر وحيازة »مولوتوف«

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
بعدم  العليا  االستئناف  محكمة  قضت   [
الميعاد  بعد  لتقديمة  االستئناف؛  نظر  جواز 
أمنية  بقضية  محكوم  بقضية  قانونا  المحدد 

5 سنوات. بالسجن 
األولى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  وقد حكمت 
لمدة  متهم  بسجن   )2015 أيار  مايو/   11( في 
التلفيات  قيمة  دينار   300 وتغريمه  سنوات   5
والتجمهر  للداخلية  منقوالت  حرق  بقضية 

وحيازة مولوتوف بمنطقة الجفير.
 2 في  أنه  للمتهم  العامة  النيابة  ووجهت 

وآخــرون  عمداً  أشعل  آب2013  أغسطس/ 
بالنوع  المبين  المنقول  في  حريقاً  مجهولون 
الداخلية؛  لوزارة  والمملوك  باألوراق  والوصف 
تنفيذاً لغرض إرهابي والذي من شأنه تعريض 
اشترك  أنه  كما  للخطر،  وأموالهم  الناس  حياة 
عام  مكان  في  تجمهر  في  مجهولون  وآخرون 
منه  الغرض  أشخاص   5 من  أكثر  من  ومؤلف 
لتحقيق  العنف  استخدموا  العام  باألمن  اإلخالل 
الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حاز وآخرون 
واالنفجار  لالشتعال  قابلة  عبوات  مجهولون 
الناس  حياة  تعريض  في  استخدامها  بقصد 

واألموال العامة والخاصة للخطر.

بالغاً  أن  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
الخاصة  األمن  لقوة  تابع  عريف  نائب  بأن 
حريق  مع  يتعامل  الواجب،  على  كان  أنه  من 
الجفير،  بمنطقة  الشباب  شارع  من  بالقرب 
بوجود  إخبارية  وردته  ساعة  بنصف  وبعدها 
من  بالقرب  يحرقون  األشخاص  من  مجموعة 
عدد  برفقة  هناك  إلى  فتوجه  النصر،  نادي 
بمجموعة  تفاجأوا  وبوصولهم  القوة  رجال  من 
شخصاً   30 بنحو  يقدرون  األشخاص  من 
اشتعال  إلى  أدى  ما  بالمولوتوف؛  يواجهونهم 
وتفريقهم  معهم  التعامل  فتم  الدوريات،  إحدى 

إلى داخل المنطقة وفّروا هاربين.

ق زوجة   القضاء ُيطلِّ
للضرر واستحالة العشرة

الجعفرية  العليا  االستئناف  محكمة  إن  الشاعر  هدى  المحامية  قالت   [
برئاسة الشيخ منصور بن علي حمادة، وعضوية الشيخ صالح الستري 
عبداهلل، قضت  إبراهيم  علي  السر  أمين  المشعل، وبحضور  والسيدفيصل 
بتطليقها  والقضاء مجدداً  المستأنفة  الزوجة  من  المقّدم  االستئناف  بقبول 

للضرر واستحالة العشرة.
وقالت وكيلة الزوجة -التي تم تطليقها- المحامية هدى الشاعر، بأنه قد 
تّم قيد دعوى ابتدائية من قبل موكلتها في المطالبة بالطالق للضرر، الُمتمّثل 
الكيدية في  الدعاوى  بالسرقة، وتكرار رفع  الطعن في شرفها واتهامها  في 
مواجهتها، بما ُيشّكل إيذاء لها بغير وجه حق، وعلى خالف مقتضى واجب 
العشرة بالمعروف، وهي الدعوى التي ُقوبَِلت بالرفض من قَِبل محكمة أول 

درجة، ما حدا بها للطعن في الحكم باالستئناف.
بما  بها  زوجها  إضرار  الزوجة  ادعت  »إذا  أنه  حيثياته  في  الحكم  وأورد 
ال ُيستَطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي 
ثبت  إذا  بائنة  طلقة  القاضي  يطلقها  وحينئذ  التطليق،  المختص  الشرعي 

الضرر وعجز عن اإلصالح بينهما« .  
الضرر  عناصر  استبان  قد  االستئنافي  الحكم  بأن  الشاعر  وأوضحت 
وقضى بثبوتها استناداً لوقائع الدعوى وشهود النفي بما أثبتوه في أقوالهم 
من إيذاء الزوج لزوجته بالطعن في شرفها وكثرة نزاعاتهما وتقديمه بالغات 
في مواجهتها يتهمها بالسرقة وطول شقاقهما وانقطاع حبل المودة بينهما على 
نحو ال يمكن تداركه أو إصالحه، كما استظهرت المحكمة استفحال الشقاق من 
امتداد النزاع بينهما منذ عام 2010م وحتى تاريخ إصدار الحكم، ال سيّما في 
لمنزل  زوجته  عودة  في  الزوج  رغبة  عدم  من  األوراق  عنه  ما كشفت  ظل 
الزوجية، بل وطردها منه وتعمّده تغيير األقفال للحيلولة دون رجوعها، األمر 
الذي يجعل العالقة الزوجية قد وصلت لطريق مسدود وأصبحت عصّية على 
الحل واإلصالح، لذا فال بديل عن فك االرتباط إال بالطالق؛ ألنه وإْن كان الزواج 
ميثاقاً غليظاً وعالقة وثيقة بما يحققه من أهداف، لكنه ال يخرج عن كونه 
عالقة قانونية شرعية قائمة على التراضي واالختيار، فإنه والحال هذه وقد 
تحول التراضي إلى كراهية والسعادة إلى شقاق دائم، فقد انحسر عن هذا 

الزواج مرتكزاته ومضامينه، ومن ثم لم يتبقَّ ما يوجب بقاءه واستمراره.
قرّرت الشاعر أن الحكم واستناداً لألدلة الفقهية وبالرجوع لفتاوى الفقهاء، 
رسّخ في قضائه القاعدة الفقهية بأن )إذا تخلّف اإلمساك بالمعروف وجب 
الدعوى  أوراق  من  استشّف  قد  القضاء  كان  ولّما  باإلحسان(،  التسريح 
التطليق  مسوغات  الشهود  وأقوال  الثبوت  وأدلة  المقدّمة  والمستندات 
ومصاديقها، ومنها رغبة الزوج في تعليق زوجته فال هي زوجة وال ُمطلّقة، 
معه  يكون  نحو  على  بها،  والتشهير  شرفها  في  والطعن  بإيذاء  وإمساكها 
الطالق هو سبيلها للخالص من هذا الشقاق ودفع الضرر لقوله تعالى: )َواَل 
َِّتْعَتُدوا( وللقاعدة الفقهية: )ال ضرر وال ضرار في اإلسالم(. ُتْمِسُكوُهَنّ ِضَراًرا ل

الموضوع  وفي  شكالً  االستئناف  بقبول  المحكمة  قضت  األسباب  لهذه 
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على المستأنف 
عليه للضرر واستحالة العشرة، وإلزامها العدة الشرعية، وال تحل للمستأنف 
عليه إال بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج من رجل آخر إال بعد صيرورة 

هذا الحكم نهائياً، وبعد إيقاع صيغة الطالق وانتهاء فترة العدة الشرعية.

السجن المؤبد لمتهم بحيازة أسلحة وتصنيع متفجرات
] حكمت محكمة االستئناف العليا باعتبار معارضة 
بقضية  تكن  لم  كأن  المؤبد  بالسجن  محكوم  مستأنف 

متفجرات. وتصنيع  أسلحة  حيازة 
قضت  الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  وكانت 
حيازة  قضية  في  متهمين  لثالثة  المؤبد  بالسجن 
وبالسجن  متفجرات،  وتصنيع  نارية  أسلحة  وإحراز 
 500 متهم  كل  تغريم  مع  آخرين  لمتهمين  سنوات   3

دينار.
في  أنهم  المتهمين  إلى  العامة  النيابة  وأسندت 
غضون العامين 2014 و2015: المتهم األول حاز وأحرز 
وصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية، مواد متفجرة 
ذلك  وكان  باألمن،  يخل  نشاط  في  استخدامها  بقصد 

من  ترخيص  بغير  صنع  وأنه  إرهابي،  لغرض  تنفيذا 
إرهابي. لغرض  تنفيًذا  نارية  أسلحة  الداخلية  وزارة 

والثالث،  والثاني  األول  المتهمين  إلى  ووجهت 
الوصف  المبين  الناري  السالح  وأحرزوا  حازوا  أنهم: 
بغرض  الداخلية،  وزير  من  ترخيص  بغير  )مسدساً( 
لغرض  تنفيذا  وذلك  باألمن  مخل  نشاط  في  استعماله 
مبينة  الذخائر  ــرزوا  وأح حــازوا  وأنهم  إرهابي، 
الوصف باألوراق، بغير إذن من وزير الداخلية، بقصد 

العام. باألمن  نشاط مخل  في  استعمالها 
حازا  أنهما  والخامس  الرابع  المتهمين  إلى  ووجهت 
من  ترخيص  بغير  )مسدساً(  الناري  السالح  وأحرزا 
المبينة  الذخائر  وأحرزا  حازا  وأنهما  الداخلية،  وزير 

الوصف باألوراق، بغير إذن من وزير الداخلية، بقصد 
العام. باألمن  نشاط مخل  في  استعمالها 

إلى  وردت  كانت  معلومات  أن  إلى  الوقائع  وتشير 
المتهم  بأن  تفيد  األول(،  )الشاهد  بالداخلية  ضابط 
في  اشترك  وأنه  نارية،  أسلحة  بتصنيع  يقوم  األول 
سالمة  تعريض  منها  الغرض  إرهابية  هجمات  عدة 
وقيام  إرهابية،  بأعمال  والقيام  للخطر،  البحرين 
الجماعات  األسلحة، إلمداد  بتبادل  بينهم  فيما  المتهمين 

اإلرهابية.
هو  األول  المتهم  أن  تبين  التحريات  خالل  ومن 
ومدير  اإلرهابي،  األشتر  سرايا  تنظيم  قادة  أحد 
التواصل  وسائل  على  البحرينية«  »المقاومة  حساب 

حسابي  مدير  هو  الثاني  المتهم  وأن  االجتماعي، 
»طالب الثأر« و«لبيك يا حسين« على وسائل التواصل 
كما  المتفجرة،  العبوات  بتصنيع  ويقوم  االجتماعي، 

الثالث. المتهم  شخصية  عن  التحريات  كشفت 
من  إذن  استصدار  تم  التحريات  هذه  على  وبناء 
مساكنهم،  وتفتيش  المتهمين،  على  بالقبض  النيابة 
اإلرهابية،  األعمال  من  المجتمع  حماية  لقانون  استنادا 
السالح  على  بحوزتهم  العثور  تم  مساكنهم  وبتفتيش 
المواد  بعض  عن  فضال  المضبوطة،  والذخائر  الناري 
المتفجرة،  العبوات  تصنيع  في  المستخدمة  المتفجرة 
بارتكابهم  تفصيليا  اعترفوا  المتهمين  وبمواجهة 
العامة. النيابة  وأمام  االستدالالت  في محاضر  الواقعة 

إدانة 12 متهمًا بقضية حرق 
وتجمهر وإتالف جزء من سيارة لـ »الداخلية«

الكبرى  المحكمة  قضت   [
القاضي  برئاسة  الرابعة  الجنائية 
وعضوية  الــظــهــرانــي،  علي 
الشاذلي  أســامــة  القاضيين 
أحمد  سر  وأمانة  إبراهيم،  ووائل 
سنوات   5 بالسجن  السليمان، 
لسبعة متهمين والحبس 3 سنوات 
الى   16 أعمارهم  متهمين،  لخمسة 
متضامنين  وألزمتهم  سنة،   23

218 دينارا. بدفع 
المتهمين  المحكمة  وعاقبت 
تموز٢٠١٦  يوليو/   ٢٨ في  النهم 
منقوالت،  في  حريقا  عمدا  اشعلوا 
واشتركوا وآخرون في تجمهر، كما 

انهم حازوا واحرزوا »مولوتوف«، 
كما انهم اتلفوا وآخرون مجهولون 
المملوكة  السيارة  هيكل  من  جزءا 

الداخلية. لوزارة 
إلى  الواقعة  تفاصيل  وتشير 
مجهولين  وآخرين  المتهمين  أن 
العهد  ولي  شارع  في  تجمعوا  قد 
في  ــف  واق ــوق  س مــن  بالقرب 
االخالل  بهدف  ظهرا   1 الساعة 
حياة  وتعريض  العام  باالمن 
القيام  للخطر  وأمنهم  المواطنين 
سيارات  الطــارات  حرق  بعملية 
المارة  سيارات  على  والتعدي 
ولتحقيق  المولوتوف.  بزجاجات 

بترول  عبوة  احضروا  غايتهم، 
السيارات  ــارات  اط من  ــددا  وع
الحارقة،  الزجاجات  من  وعــددا 
من  بعدد  الشارع  بإغالق  وقاموا 
عليها  وسكبوا  السيارات،  اطارات 
فيها  النيران  وأشعلوا  البترول 
المولوتوف.  زجاجات  باستخدام 
لجهة  بسيارة  عقيد  مرور  وحال 
الداخلية،  لوزارة  والتابعة  عمله 
2 بقذف السيارة بإطار  قام المتهم 
طريقه؛  واعتراض  إيقافها  محاوال 
ما تسبب في اتالف مرآة السيارة 
والتي  السائق  ناحية  الجانبية 
دينارا،   218 بمبلغ  قيمتها  قدرت 

باألمن  االخالل  بهدف  ذلك  وكان 
المواطنين  حياة  وتعريض  العام 
ارتكابهم  وعقب  للخطر،  وأموالهم 
أكدت  وقد  بالفرار.  الذوا  فعلهم 
ارتكابهم  أول  مــالزم  تحريات 
تصليح  قيمة  أن  وثبت  الواقعة، 
218 دينارا. تلفيات السيارة مبلغ 

وحيث انه نظًرا لظروف الدعوى 
المتهمين  وكــون  ومالبساتها، 
من   15 بلغوا  وإن  3و4و9و10و12 
الـ18؛  يبلغوا  لم  أنهم  بيد  عمرهم 
العذر المخفف  فقد توافر في حقهم 
 71/70 بالمادة  عماًل  القانوني 

عقوبات.
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§ القضيبية - حسن المدحوب
بن  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير  أكد   [
أحمد آل خليفة، أنه »في إطار آلية المراجعة 
الدورية لحقوق اإلنسان، على إعداد تقاريرها 
هذا  وفي  المجتمعية،  الشراكة  في  الوطنية 
اإلطار عقدت وزارة الخارجية اجتماعات عدة، 
الحكومية  الجهات  شملت  الوطني  للتشاور 
ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة مرئيات 
هذه الجهات بهدف إعداد تقرير االستعراض 
الثالث لمملكة البحرين، كما  الدوري الشامل 
للتشاور  اجتماعا  الخارجية  وزارة  نظمت 
مع منظمات المجتمع المدني شارك فيه )13( 
قدم  اإلنسان،  بحقوق  معنية  ونقابة  جمعية 
بعضها مالحظات ومرئيات، وقد تم اخذ هذه 

المالحظات بعين االعتبار في التقرير«. 
من  المقدم  السؤال  على  رده  في  ذلك  جاء 
النائب مجيد العصفور حول اإلجراءات التي 
قامت بها وزارة الخارجية لدعم المؤسسات 
الحكومية  سواء  اإلنسان  بحقوق  المعنية 
المجلس  سينظره  والذي  األهلية،  أو  منها 
يونيو/   6( الثلثاء  يوم  المقبلة،  جلسته  في 

حزيران2017(. 
المنهج  هذا  »ويأتي  الوزير  وأضــاف 
المختصة  الجهات  لقناعات  ترجمة  العملي 
والتنسيق  التشاور  بضرورة  البحرينية 
التقرير،  إعداد  بشأن  المصلحة  أصحاب  مع 
الطفل  رعاية  جمعية  هي:  الجمعيات  وهذه 
اإلنسان،  لحقوق  مبادئ  جمعية  واألمومة، 
اإلنسان، جمعية  البحرينية لحقوق  الجمعية 
النسائي  االتحاد  البحرين،  فتاة  نهضة 
للشفافية،  البحرينية  الجمعية  البحريني، 
اإلنسان،  حقوق  لمراقبة  البحرين  جمعية 
جمعية الحقوقيين البحرينية، جمعية المرصد 
جمعية  اإلنسان،  حقوق  لمراقبة  البحريني 
لنقابات  العام  االتحاد  اإلنسان،  لحقوق  معا 
عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  البحرين،  عمال 

البحرين، وجمعية حماية العمال الوافدين.
الخارجية  وزير  أفاد  رده،  مستهل  وفي 
»في إطار اهتمام الحكومة باألنشطة المتعلقة 
وزارة  تنظيم  إعادة  تمت  اإلنسان،  بحقوق 
حقوق  لشئون  إدارة  وإنشاء  الخارجية 
 )50( رقم  الوزاري  القرار  وصدر  اإلنسان، 
التنسيقية  اللجنة  إنشاء  بشأن   2012 لسنة 
القرار  صدر  كما  اإلنسان،  لحقوق  العليا 
الوزاري رقم )14( لسنة 2014 بإعادة تشكيل 
والتي  اللجنة  هذه  الوزارة  وتترأس  اللجنة، 
تمثل بها الجهات المعنية، ويمكنها دعوة من 

تراه لالستماع لرأيه«.
بالجمعيات  يتعلق  »فيما  وأضــاف 
العمل  وزارة  تتبع  فإنها  األهلية  والمنظمات 
الوزارة،  هذه  وتدعم  االجتماعية،  والشئون 
وتتشاور  الجمعيات،  هذه  عملها،  إطار  في 
المؤسسة  مع  الخارجية  وزارة  وتتعاون 
إطار  في  وتدعم،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
حماية  مجال  في  المؤسسة  جهود  عملها، 

وتعزيز حقوق اإلنسان«.
تتعامل  الخارجية  »وزارة  أن  إلى  وأشار 

غير  والمنظمات  الجمعيات  مع  وتتعاون 
البحرين،  مملكة  في  العاملة  الحكومية 
للقيادة  السديدة  التوجيهات  إلى  استنادا 
لحضرة  اإلصالحي  والبرنامج  الرشيدة 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

وذلك  المفدى،  البحرين  مملكة  ملك  خليفة 
التعاون  إلى  تقود  إيجابية  بيئة  يوفر  بما 
والتكامل في المجتمع البحريني لما فيه خير 

وخدمة الصالح العام«.
بها  تقوم  التي  للجهود  »باإلضافة  وأكمل 
دورات  تنظيم  تم  فقد  المعنية،  الــوزارات 
تدريبية عن دور المجتمع المدني في تعزيز 
البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  حقوق  وحماية 
السامية  المفوضية  مع  بالتعاون  وذلك 
عمل  ورش  عقد  تم  كما  اإلنسان،  لحقوق 
واتفاقية  العادلة،  المحاكمة  بضمانات  تعني 
الرأي  حرية  في  والحق  التعذيب،  مناهضة 

والتعبير وغيرها من البرامج«.
وقال: »قام فريق فني من مكتب المفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان بزيارة لمدة شهرين 
إلى مملكة البحرين في أوائل 2014 وقد كان 
مشاورات  عقد  هو  الزيارة  هذه  من  الغرض 
ومنظمات  ورسمية  حكومية  جهات  مع 
التعاون  برنامج  ووضع  المدني  المجتمع 
هذه  ضوء  وعلى  القدرات،  وبناء  الفني 
مشروع  إلى  الجانبان  توصل  المشاورات 

التعاون  منها  المجاالت  من  عدد  فني  تعاون 
إنفاذ  مجاالت  في  العاملين  قدرات  بناء  في 
الرقابية  المؤسسات  وتطوير  القانون، 
بما  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  والمؤسسة 
المعايير  مع  ويتماشى  واحتياجاتها  يتفق 
دور  وتطوير  اإلنسان،  لحقوق  الدولية 
جمعيات المجتمع المدني وذلك لضمان نشر 

ثقافة حقوق اإلنسان وتنميتها.
الفني،  التعاون  هذا  اثر  »وعلى  وبّين 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  عقدت 
المجتمع  منظمات  »دور  حول  عمل  ورشة 
اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  في  المدني 
لفعاليات  استكماال  البحرين«،  مملكة  في 
الفني الذي ينظم بالتعاون  التعاون  برنامج 
اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  مع 
نظمت  كما   ،2014 ابريل   26 بتاريخ  وذلك 
أخرى  أيضا ورشة عمل  الوطنية  المؤسسة 
الحكومية  غير  المنظمات  »تقارير  حول 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  والمؤسسات 
الشامل  ــدوري  ال باالستعراض  الخاصة 
السامية  المفوضية  مع  بالتعاون   »)UPR(

لحقوق اإلنسان، وذلك تفعيال لمبدأ الشراكة 
واإلقليمية  والدولية  المحلية  الجهات  مع 

المعنية بحقوق اإلنسان«.
المنظمات  »تقدم  الخارجية  وزير  وختم 
األمم  قواعد  ــار  إط في  الحكومية  غير 
عملية  إطار  في  حقوقية،  تقارير  المتحدة، 
للمفوضية  الشامل،  الدوري  االستعراض 
الدولة  بخصوص  اإلنسان  لحقوق  السامية 
التي تتم مناقشة تقريرها، وتقوم المفوضية 
بتلخيص المعلومات الموثقة الواردة في هذه 
مجلس  إلى  تقرير  في  وتضمينها  التقارير 
حقوق اإلنسان، ويمكن ألي دولة تشارك في 
تشير  أن  المجلس  في  التفاعلية  المناقشات 
في  االستعراض  أثناء  المذكور  التقرير  إلى 
اجتماع الفريق العامل، ويمكن للمنظمات غير 
في  كمراقب،  الحضور  المعتمدة  الحكومية 
باالستعراض  المعني  العامل  الفريق  دورات 
ببيانات  اإلدالء  وتستطيع  الشامل،  الدوري 
في الدورات العادية لمجلس حقوق اإلنسان 
استعراضات  نتائج  في  النظر  يجري  عندما 

الدول«.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

وزير الخارجية: التقرير الرسمي »للمراجعة األممية« شاركنا فيه 13 جمعية ونقابة حقوقية

»الخارجية«: الرد على 175 توصية أممية »حقوقية« قبل سبتمبر 2017
] أعلن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن 
»مملكة البحرين سوف تدرس بعناية كافة التوصيات الواردة 
في االستعراض الدوري األخير لملف البحرين الحقوقي، والتي 
بلغت 175 توصية وستتم موافاة مجلس حقوق اإلنسان بما 
سوف يتم في هذه الشأن قبل دورته السادسة والثالثين في 

شهر سبتمبر/ أيلول2017«. 
من  المقدم  السؤال  على  الخارجية  وزير  رد  في  ذلك  جاء 
االستراتيجيات والخطط  النائب عبدالحميد عبدالحسين حول 
الدوري  لالستعراض  استعداداتها  في  الوزارة  تعتمدها  التي 
البحرين في مجلس حقوق اإلنسان في  الشامل لملف مملكة 
األمم المتحدة، والذي سينظره المجلس في جلسته المقبلة، يوم 

الثلثاء )6 يونيو/ حزيران2017(. 
الخارجية  وزارة  »عقدت  بقوله  رده  الوزير  واستهل 
الحكومية  الجهات  شملت  الوطني  للتشاور  عدة  اجتماعات 
المجتمع  ومنظمات  القضائية  والسلطة  التشريعية  والسلطة 
تقرير  إعداد  بهدف  الجهات  هذه  مرئيات  لمناقشة  المدني، 
كما  البحرين،  لمملكة  الثالث  الشامل  الدوري  االستعراض 
نظمت وزارة الخارجية اجتماعا للتشاور مع منظمات المجتمع 
المدني شارك فيه )13( جمعية ونقابة معنية بحقوق اإلنسان، 
قدم بعضها مالحظات ومرئيات، وقد تم اخذ هذه المالحظات 
ترجمة  العملي  المنهج  هذا  ويأتي  التقرير،  في  االعتبار  بعين 
التشاور  بضرورة  البحرينية  المختصة  الجهات  لقناعات 

والتنسيق مع أصحاب المصلحة بشأن إعداد التقرير«.
اإلنسان  لحقوق  العليا  التنسيقية  اللجنة  »اعتمدت  وأضاف 
مشروع التقرير ومن ثم تم نشره على المستوى الوطني في 
مختلف وسائل اإلعالم المحلية، وكذلك على الموقع المخصص 
مملكة  خارجية  لوزارة  التابع  الشامل  الدوري  باالستعراض 

البحرين في يناير 2017«. 
وأكمل وزير الخارجية »ناقش الفريق العامل التابع لمجلس 
حقوق اإلنسان، التقرير الوطني الثالث للمملكة، وترأس الوفد 

السلطة  ممثلي  من  عدداً  وشمل  الخارجية  وزير  مساعد 
عملهم  يتصل  والذين  المعنية  الحكومية  والجهات  التشريعية 

بشكل مباشر وأساسي بمضمون التقرير«.
تمت  اآلتي:  التقرير،  لمناقشة  بالنسبة  »يالحظ  وأردف 
مناقشة التقرير في الفترة من 1 إلى 5 مايو2017، وقد طرحت 
عدد من الدول بعض التوصيات التي ستتم دراستها من قبل 
في   36 الـ  المجلس  دورة  قبل  عليها  والرد  المعنية  الجهات 

سبتمبر2017«. 
وأوضح »هذا وقد تضمنت كلمة رئيس الوفد في ختام أعمال 
الدوري  االستعراض  آلية  أن   ،2017 مايو   5 في  العمل  فريق 
الشامل تستحق كل الدعم لتحقق أهدافها على أساس المبادئ 
والموضوعية  الحوار  مبادئ  وهي  المجلس  عمل  تحكم  التي 
في  التفاعل  يحكم  وان  البناء،  الدولي  والتعاون  والالانتقائية 
إطار هذه اآللية اإلدراك بان تشجيع واحترام وحماية حقوق 
اإلنسان هي عملية مستمرة ال تخلو من تحديات أو مصاعب«.

وأشار إلى »الروح اإليجابية التي اتسمت بها مناقشة التقرير 
الوطني الثالث لمملكة البحرين والذي شاركت في مناقشته 83 
دولة قدمت ببيانات شفهية، وقد أشادت 75 دولة من تلك الدول 
بأبرز اإلنجازات التي تشهدها مملكة البحرين في مجال حماية 
والتشريعي  المؤسسي  الصعيد  اإلنسان على  وتعزيز حقوق 
في  الراسخ  والتزامها  والجاد  الحثيث  البحرين  سعي  والى 
اهتمام  من  الجانب  هذا  به  يحظى  لما  المرأة  وتمكين  حماية 
تدريب  إجراءات  والى  للمرأة،  األعلى  المجلس  قبل  من  كبير 
رجال إنفاذ القانون على مبادئ حقوق اإلنسان، وإنشاء آليات 
التحقيق  ووحدة  للتظلمات،  العامة  كاألمانة  الوطنية  الحماية 
وإنشاء  والمحتجزين،  السجناء  حقوق  ومفوضية  الخاصة، 
باريس،  مبادئ  وفق  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

وغيرها من التطورات التي استحقت المدح والثناء«. 
الكاملة  الشفافية  التزم  قد  البحرين  مملكة  »وفد  أن  وأكد 
والموضوعية في التعبير عما تحقق من إنجازات على أرض 

الواقع، وفي التعقيب والرد على ما طرح من أسئلة ومالحظات 
أثناء الحوار، وعن موقف الوفد الذي ارتكز على مبادئ النهج 
اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المفدى الذي يؤكد على احترام مبادئ تعزيز وحماية حقوق 
األمن واألمان  لتحقيق  اإلنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى 
والتنمية والعدالة للجميع والذي يؤكد على أن عملية اإلصالح 
ديننا  السامية ومبادئ  القيم  هي عملية متواصلة منطلقة من 
الدولة  نشأة  منذ  البحرين  مملكة  بها  تتسم  التي  الحنيف 

الحديثة«. 
تم  ما  سرد  في  ينحصر  لم  الوطني  »التقرير  أن  وبّين 
إنجازه في مجال ضمان الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والحق في التنمية باإلضافة 
أيضًا  بوضوح  تطرق  بل  الطوعية،  التوصيات  من  عدد  إلى 
إلى التحديات التي تواجهها المملكة ومنها التدخل في الشئون 
الطائفي والتعصب،  الفكري  التطرف  الداخلية، وتزايد مخاطر 
اآلمنة  الحياة  في  الحق  من  تنال  التي  اإلرهابية  واألعمال 
وتعرق جهود التنمية الشاملة، األمر الذي تعمل البحرين على 
مواجهته والتصدي له وفق القانون وفي إطار احترام حقوق 

اإلنسان«.
التي  للدول  الشكر  توجيه  تم  »كما  الخارجية  وزير  وأفاد 
شاركت في الحوار التفاعلي على تقديرها لجهود المملكة في 
التوصيات  التي طرحت  الدول  اإلنسان، وكذلك  مجال حقوق 
حيث جاء العديد من هذه التوصيات في سياق تشجيع مملكة 
وحماية  تعزيز  في  وجهودها  نهجها  استمرار  على  البحرين 
حقوق اإلنسان، ووجه شكر خاص إلى الترويكا المكونة من 
اليابان وغانا وكوبا التي تولت مسئولية المقرر لجهودهم في 
تيسير عملية استعراض التقرير الوطني وإعداد مشروع تقرير 
لحقوق  السامية  المفوضية  سكرتارية  والى  العامل،  الفريق 
التقرير  اإلنسان لتسهيل عمل فريق الترويكا وإعداد مسودة 

النهائية«.

»المفوض السامي«: أطالب بإجراء تحقيقات 
حول مقتل متظاهرين في البحرين

§جنيف - األمم المتحدة 
المّتحدة  األمم  مفّوض  طالب   [
رعد  زيد  اإلنسان،  لحقوق  السامّي 
نهار  البحرين  حكومة  الحسين، 
فوّري  تحقيق  بإطالق  الجمعة، 
مالبسات  لكشف  وفاعل  ومستقّل 
مقتل خمسة متظاهرين خالل عملّية 

أمنّية جرت األسبوع الماضي. 
قامت   ،2017 أيار  مايو/   23 ففي 
قوى أمن بحرينّية بعملية أمنّية في 
منطقة الدراز، حيث ينّظم مناصرو 
اعتصامات  قاسم،  عيسى  الشيخ 
منذ شهر يونيو/ حزيران 2016. مما 
متظاهرين  خمسة  مقتل  الى  ادى 
واعتقال 286 شخًصا وفقا لمصادر 
 19 جرح  إلى  باإلضافة  رسمّية 
األمنّية  العملّية  هذه  أمن.  رجل 
المنطقة  تشهدها  التي  الثالثة  هي 
 ،2016 األّول  كانون  ديسمبر/  منذ 
من  يوَمْين  بعد  العملّية  جرت  وقد 
بحرينّية  محكمة  عن  حكم  صدور 
يقضي  قاسم  عيسى  الشيخ  ضّد 
التنفيذ  بسجنه مّدة سنة مع وقف 
أموال  جمع  بتهمة  إدانته  بعد 
وبتبييض  مشروعة  غير  بطريقة 

األموال. 
وقد أشار المفّوض السامّي: »اني 
أحّث الحكومة على إجراء تحقيقات 
حول  سّيما  ال  مايو،   23 أحداث  في 
وأحثها  األشخاص،  من  عدد  مقتل 
التحقيقات  نتائج  تنشر  أن  على 
مرتكبي  تحّمل  وأن  العام  للرأي 

أفعالهم، كما  األفعال مسئولّية  هذه 
االبتعاد  الى  األطراف  كافة  أدعوا 

عن العنف«. 
الى  السامي  المفوض  وأشــار 
دفن  إلى  تشير  التي  التقارير 
على  الحصول  دون  مِن  الضحايا 
موافقة ذويهم وهو أمر يثير القلق، 
السماح  يجب  انــه  على  ــدد  وش
بمراسم  يقوموا  بأن  العائلة  ألفراد 

الجنازة حسب عاداتهم وتقاليدهم. 
من  السامي  المفوض  ــا  ودع
إطالق  إلى  السلطات  أخرى  جهة 
محتجًزا  يزال  ال  شخص  أّي  سراح 
حرّية  في  سلمًيّا  حّقه  لممارسته 
ال  انه  واضاف  والتجمّع.  التعبير 
بارتكاب  المتََّهمين  معاملة  من  بّد 
حقوقهم  تحترم  معاملًة  جرائم  أّي 
في  الحق  ذلك  في  بما  الكاملة، 

المحاكَمة وفق األسس القانونّية. 
السامي  المفوض  عّبر  وقــد 
وعملّيات  العنف  حيال  قلقه  عن 
التوقيف ألّنها برزت وكأّنها جزء من 
المعارضة  ضّد  نطاًقا  أوسع  حملة 
َحلَّت  األربعاء،  فنهار  البالد.  في 
الجمعيات  أحَد  المنامة  في  محكمٌة 
تزال  ال  التي  المعاِرِضة  السياسية 
قائمة في البالد، وهي جمعّية العمل 
والمعروفة  الديمقراطّي،  الوطنّي 
المصادر  وتشير  »وعــد«.  باسم 
من  عدد  استدعاء  إلى  المّطلعة 
حقوق  عن  والمدافعين  الناشطين 
مؤّخًرا،  لالستجواب  اإلنسان 
ووصلتنا اّدعاءات تشير الى سوء 
وفي  االستجواب.  خالل  معاملتهم 
العام،  هذا  من  نيسان  أبريل/  شهر 
المحاكَِم  دستورّي  تعديٌل  منح 

العسكرّية حّق محاكمة المدنّيين. 
قائاًل:  السامي  المفوض  وختم 
المدافعين  أّن  إلى  التقارير  »تشير 
في  العاملين  اإلنسان  حقوق  عن 
البحرين ال يزالون يواجهون القيود 
والترهيب واالستجواب واالحتجاز 
على  البحرين  وأحّث  السفر.  ومنع 
مسار  هو   – آخر  مسار  اختيار 
مساءلة  وعلى  والحوار،  التواصل 
عن  النظر  بغض  العنف  مرتكبي 
هوّيتهم. وأكد على استعداد مكتبه 
المشورة  أو  المساعدة  لتقديم 
وحماية  تعزيز  بشأن  التقنّية 

حقوق اإلنسان في البحرين«.

فرنسا: توترات البحرين 
»تكبح« المصالحة الوطنية

§باريس - رويترز
] قالت فرنسا أمس 
يونيو/   2( الجمعة 
حزيران 2017( إن تزايد 
البحرين  في  التوتر 
ــل مــســاعــي  ــرق ــع ي
الوطنية  المصالحة 
جماعة  حل  قرار  بعد 
العلمانية  المعارضة 
أثار  الذي  الرئيسية 
عن  المدافعين  قلق 

حقوق اإلنسان.
محكمة  ــرت  ــ وأم
األربعاء  يوم  بحرينية 
العمل  جمعية  بحل 
الديمقراطي  الوطني 
جمعية  وهــي  ــد(  )وع
وسياسية  اجتماعية 
للديمقراطية  تدعو 

وحقوق اإلنسان والحريات االجتماعية.
للصحافيين  نادال  رومان  الفرنسية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
البحرين  في  المتفاقمة  »التوترات  اإلنترنت  على  يومية  صحفية  إفادة  خالل 
المجتمع  أطياف  كل  يضم  شامل  سياسي  حوار  استئناف  على  مكبحا  تضع 

البحريني«.
وأضاف قائال »هذا الحوار هو السبيل الوحيد لضمان المصالحة الوطنية«.

وتبنت فرنسا في ظل اإلدارة السابقة عالقات أوثق مع دول الخليج العربية 
ونادرا ما كانت تنتقد علنا قضايا سياسية داخلية.

وكانت وزارة العدل البحرينية قد أقامت دعوى ضد جمعية وعد في مارس 
حكم  احترام  مبدأ  تستهدف  جسيمة  »مخالفات  بارتكاب  إياها  متهمة  آذار 

القانون، ودعم اإلرهاب، وتغطية العنف«. وقد أشادت بالحكم.
وقالت المحكمة إن الجمعية مجدت رجاال أدينوا بقتل ثالثة من الشرطة في 
تفجير وقع عام 2014 ووصفتهم بأنهم »شهداء الوطن«. وأعدم الثالثة في ذلك 

العام في أول تنفيذ لعقوبة اإلعدام في البحرين منذ سنوات.

زيد رعد الحسين

رومان نادال
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»النواب« يصوت: ال زيادة في الرسوم الحكومية إال بموافقة النواب
§القضيبية - حسن المدحوب 

جلسته  في  النواب  مجلس  يصوت   [
المقبلة، يوم الثلثاء )6 يونيو/ حزيران2017(، 
الحكومة  تقييد  هدفه  بقانون  اقتراح  على 
لرفع  زيادتها  أو  الرسوم  فرض  عملية  في 
يحصلون  لكونهم  المواطنين،  عن  المعاناة 
زيادة،  أي  عليه  يطرأ  ال  ثابت  دخل  على 
مما  الرسوم،  مسمى  تحت  أمواالً  ويدفعون 

يثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم المعيشية.
تعديل  -قبل  بقانون  االقتراح  ويتألف 
نصت  حيث  ومادتين،  ديباجة  من  صيغته- 
المادة األولى على أن ُيستبدل بنص الفقرة 
بقانون  المرسوم  من   )16( المادة  من  )ب( 
الميزانية  بشأن   2002 لسنة   )39( رقم 
الرسوم  تفرض  »ب-  اآلتي:  النص  العامة، 
فئاتها  تحديد  ويكون  القانون،  حدود  في 
من  بقرار  تخفيضها  أو  زيادتها  ونسب 
الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء 
ينص  لم  ما  النواب،  مجلس  مع  واالتفاق 
الثانية  المادة  أما  القانون على خالف ذلك«، 

فهي تنفيذية.
مقدمي  مع  المالية  اللجنة  توافقت  وقد 
االقتراح بقانون على تعديل صيغته، بحيث 
ينص على أن تضع القوانين حدود قصوى 
للرسوم التي يكون للوزير المختص تحديد 
فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها، ويحظر 
يجوز  ال  كما  القصوى.  الحدود  هذه  تجاوز 
زيادة الرسوم السارية حتى يتم وضع هذه 
القوانين  في  الرسوم  القصوى على  الحدود 

المنظمة.
التشريعية  الشئون  لجنة  رأي  وكان 

عدم  شبهة  »وجود  إلى  انتهى  والقانونية 
دستورية في االقتراح بقانون لتعارضه مع 
الدستور،  من  و)39/أ(   )32( المادتين  أحكام 
تقترح  الدستورية  عدم  شبهة  ولتفادي 
المقترح على  البند  اللجنة أن تكون صياغة 
من  )ب(  الفقرة  بنص  يستبدل  اآلتي:  النحو 

 )39( رقم  بقانون  المرسوم  من   )16( المادة 
النص  العامة،  الميزانية  بشأن   2002 لسنة 
القانون،  حدود  في  الرسوم  تفرض  اآلتي: 
أو  زيادتها  ونسب  فئاتها  تحديد  ويكون 
بعد  المختص  الوزير  من  بقرار  تخفيضها 
موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون 

ال  ــوال  األح جميع  وفي  ذلك،  خالف  على 
يجوز تخطي الحدود القصوى للرسوم التي 

يحددها القانون«.
أنه  المالية،  وزارة  أفادت  جهتها،  ومن 
»لم يغير االقتراح بقانون في مسألة تنظيم 
الواردة  الرسم  فئات  وتعديل  تحديد  آليات 

إلغاء  باستثناء  التعديل،  محل  البند  في 
تفويض  في  ــوزراء  ال مجلس  صالحيات 
الرسوم  فئات  تحديد  في  المختص  الوزير 
منحت  والتي  تخفيضها،  أو  زيادتها  ونسب 
حالة  في  الكافية  المرونة  الوزراء  مجلس 

الرسوم قليلة القيمة أو األهمية«. 
االقتراح  هدف  »تحقق  إلى  ــارت  وأش
المشار  الميزانية  قانون  إن  إذ  بقانون، 
ومن  مكملة،  وأحكامه  عام  قانون  هو  إليه 
هو  معين،  لرسم  منظم  قانون  أي  فإن  ثم 
القاعدة  وتقضي  له،  بالنسبة  خاص  قانون 
األصولية في تفسير التشريعات بأن النص 
الخاص يقيد النص العام في حكمه ولو كان 
سابقاً عليه، وبالتالي تكون األولوية للنص 

الخاص بالرسم«. 
ملزمة  التنفيذية  »السلطة  أن  وأكدت 
العدالة  مقتضيات  بقيد  دســتــوريــاً، 
إلى  الرسم  يتحول  ال  بحيث  االجتماعية، 
فإن  حقيقية،  خدمة  تقابلها  ال  جباية  وسيلة 
الناحية  من  مشروع  غير  الرسم  كان  فعلت 

الدستورية«. 
االقتراح  »ساوى  المالية  وزارة  وختمت 
وذلك  الرسوم،  فئات  جميع  بين  بقانون 
لها  األقصى  بالحد  قانون  صدور  جعل  بأن 
الفهم  حين  في  الرسم،  تعديل  قبل  ضرورة 
كل  مع  التعامل  يجعل  السليم،  الدستوري 
يمنع  ما  يوجد  وال  األخرى،  عن  مختلفاً  فئة 
بالحقوق  الصلة  وثيقة  الرسوم  غير  في 
والحريات العامة، أن يكون التفويض شاماًل 
الرسوم  فرض  في  الكافية  للمرونة  تحقيقاً 
المتغيرة في تكاليف أداء  لمجابهة الظروف 

الخدمة العامة«.

نواب: نريد تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها

 »النواب« يصوت الثلثاء: 
منع تسجيل األسماء المركبة للمواليد الجدد

 مقترح نيابي: فرض ضريبة 5 % 
على الشركات التي تربح 500 ألف دينار وأكثر

 6( الثلثاء  يوم  المقبلة،  جلسته  في  النواب  مجلس  يصوت   [
يونيو/ حزيران2017(، على مشروع قانون يحظر تسجيل األسماء 

المركبة للمواليد الجدد.
وفي مرئياته، أفاد المجلس األعلى اإلسالمي أنه »ال يوجد مبرر 
المادة  المواليد بأسماء مركبة، كما ورد في  شرعي لمنع تسجيل 

7 من مشروع القانون المعدل«.

ومن جهتها، عدلت لجنة لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن 
فيه  جاء  تعديال،  بقانون  المشروع  في  بالنظر  المختصة  الوطني 
مخالف  باسم  المولود  تسجيل  يجوز  ال  األحوال  جميع  »وفي 
اسم  في  األب  من  أختان  أو  أخوان  يشترك  أن  أو  العام،  للنظام 
للنظام  المخالفة  األسماء  التنفيذية  الالئحة  تحدد  أن  على  واحد، 

العام«.

جلسته  في  النواب  مجلس  يناقش   [
المقبلة، يوم الثلثاء )6 يونيو/ حزيران2017(، 
مقترحا بقانون يقضي بإضافة مادة جديدة 
برقم )360 مكرراً( إلى المرسوم بقانون رقم 
)21( لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات 
التجارية، تنص على فرض ضريبة مقدارها 
5 في المئة من صافي األرباح على الشركات 
التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمئة 
فقد  الثالثة  المادة  أما  بحريني،  دينار  ألف 
القرارات  إصــدار  المالية  بوزير  أناطت 
المادة  جاءت  فيما  القانون،  لتنفيذ  الالزمة 

الرابعة تنفيذية.
وجاء في المبادئ واألسس التي جاء بها 
ضريبة  »فرض  يتم  أنه  بقانون  االقتراح 
األرباح  صافي  من  المئة  في   5 مقدارها 
ربحها  صافي  يتجاوز  التي  الشركات  على 
السنوي مبلغ خمسمئة ألف دينار بحريني، 
وذلك لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة 

للدولة«.
إلى  المالية  وزارة  أشارت  جانبها،  ومن 
»جهود الحكومة لمواجهة التحديات المالية، 
من  الدخل  مصادر  تنويع  منهجية  واعتماد 
النفطية،  العائدات  أجل تقليل االعتماد على 
إضافة إلى سعي الحكومة لتطبيق مجموعة 
المالي  الوضع  لتعزيز  المبادرات  من 
انخفاض  عن  الناتجة  التحديات  ومواجهة 
إطار  في  وذلك  العالمية،  النفط  أسعار 
التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية، 

وبناًء على برنامج عمل الحكومة«.
فيما ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
نظرا  بقانون،  االقتراح  على  الموافقة  »عدم 
القطاع  أمام  التحديات  من  عدد  لوجود 
التجاري والصناعي في الوقت الحالي، أهمها 
عدم توافر البنية التحتية الصناعية وضعف 
وضع  لدراسة  والحاجة  الشرائية،  القوة 
السوق المحلي الحالي بشكل متأٍن، وتضرر 

االقتراح  تطبيق  ألن  البحريني،  االقتصاد 
بقانون سيؤدي لعزوف الشركات األجنبية 

والخليجية عن االستثمار بالمملكة«.
المالية  الشئون  لجنة  أوصــت  فيما 
جميع  وبتوافق  النيابية  واالقتصادية 
أعضائها الحاضرين برفض االقتراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 
الشركات  قانون  بإصدار   2001 لسنة   )21(
األوضاع  تأثير  اآلتية:  لألسباب  التجارية، 
التجارية بشكل  الشركات  االقتصادية على 
مباشر، وعدم تمكن الشركات التجارية من 
القيام بالتزاماتها وأداء مسئولياتها بسبب 
األعباء المالية وضعف المعامالت التجارية، 
فرض  ألن  البحريني  االقتصاد  وتضرر 
الضرائب سيؤدي إلى تحويل االستثمارات 
المحلية والخليجية واألجنبية لخارج مملكة 
البحرين، وضعف البنية التحتية الصناعية، 

وضعف القوة الشرائية.

»مالية النواب« رفضت المقترح والقرار بيد األعضاء يوم الثلثاء المقبل 

مقترح نيابي: فليرسل وزير العدل 
شهادات عضوية المجالس البلدية 

بداًل من »البلدية«
في  الـــنـــواب  مــجــلــس  ــوت  ــص ي  [
يونيو/   6( الثلثاء  يوم  المقبلة،  جلسته 
حزيران2017(، على مشروع قانون، ينص 
على أن يتم إرسال شهادة عضوية أعضاء 
االنتخابات  في  الفائزين  البلدية  المجالس 
اإلسالمية  والشئون  العدل  )وزير  قِبل  من 
عليه  منصوص  هو  مما  بداًل  واألوقــاف( 
حاليًا من أن إدارة البلدية هي التي ترسل 

هذه الشهادات. 
مرئياتها  في  طلبت  الحكومة  أن  غير 
القانون،  النظر في مشروع  ضرورة إعادة 
تضمنه  الذي  »التعديل  أن  إلى  مشيرة 
مشروع القانون من أن ُيرسل وزير العدل 
شهادة  ــاف  واألوق اإلسالمية  والشئون 
لألعضاء  البلدي  المجلس  في  العضوية 
الفائزين، قياسًا على أعضاء مجلس النواب 
جاء في غير محله؛ ذلك أن الفقرة األخيرة 
بقانون  المرسوم  من   )28( المادة  من 
مباشرة  بشأن   2002 لسنة   )14( رقم 
اللجنة  أن  إلى  تشير  السياسية،  الحقوق 

والشئون  العدل  وزير  يرأسها  التي  العليا 
)اإلعالن  فقط  تتولَّى  واألوقاف  اإلسالمية 
االنتخابية  للعملية  النهائية  للنتيجة  النهائي 
الفائزين  وإخطار  النواب  مجلس  ألعضاء 
بالعضوية(، وتتولَّى األمانة العامة لمجلس 
العضوية  شهادات  تسليم  مهمة  النواب 
تنظيمية  إدارية  عملية  باعتبارها  لألعضاء 
القياس  هذا  معه  ُيعّد  الذي  األمر  بحتة، 
غير  في  قياس  أي  الفارق؛  مع  قياس  هو 

موضعه«.
من  البلدية  المجالس  تعّد  »ال  وأكملت 
فروعها،  أحد  وال  التشريعية  السلطة  قبيل 
عام  بوجه  اختصاصاتها  تمارس  وإنما 
في حدود السياسة العامة للدولة وخططها 
التنموية على النحو المبيَّن في المادة )19( 
بالمرسوم  الصادر  البلديات  )قانون  من 
وتعديالته(،   2001 لسنة   )35( رقم  بقانون 
لمعاملة  وجه  ثمة  يكون  ال  فإنه  وعليه 
النواب  مجلس  معاملة  البلدية  المجالس 

الذي هو أحد غرفتي السلطة التشريعية«.

»خارجية النواب«: ال يجوز تسجيل المولود باسم مخالف للنظام العام

48 عاماً،  ] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى وحيد علي عبداهلل الذوادي، عن عمر ناهز 
ومحمد  وعبداهلل  عادل  من:  ُكلٍّ  وشقيق  وشيخة،  ووجدان  وأمينة  علي  من:  ُكلٍّ  والد 
وخلود وعفاف ومريم. تقبل التعازي للرجال في مسجد نوف النصار بمدينة عيسى 
بعد صالة التراويح، وللنساء في منزل والد المتوفى رقم 4043 طريق 1204 مدينة 

عيسى 812.
يوسف  أحمد  أحمد، زوجة  عبدالرحمن  السيد  تعالى حصة  اهلل  إلى رحمة  انتقلت   [  
ُكلٍّ من: يوسف وإبراهيم وأحمد  ُكلٍّ من: هاشم وطارق وخالد، وشقيقة  السيد، ووالدة 
وسلمان. تقبل التعازي للرجال في صالة جامع سبيكة األنصاري بمدينة عيسى، وللنساء 

في منزل ابنها طارق رقم 2722 طريق 4578 سند 745.
 ] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاّجة مريم سلمان نصيف، والدة ُكلٍّ من: أحمد 
من  الرابعة عصراً  الساعة  )السبت(  اليوم  وعبداألمير، وسُيشيَّع جثمانها  ومنصور 
جامع رأس الرمان. تقبل التعازي للرجال في مأتم أهالي رأس الرمان، وللنساء في 

مأتم المعلمة بالمنطقة نفسها.
وفيق  ُكلٍّ من:  َجدُّ  )أبوقمبر(،  مبارك  قمبر  الحاج رستم  تعالى  اهلل  إلى رحمة  انتقل   [
التعازي للرجال في مأتم الشهابي بالمحرق،  المرحوم فرهاد حسين. تقبل  ابَنّي  ومحمد 

وللنساء في منزل رقم 930 طريق 4513 مجمع 245 عراد.
 ] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الشاّبة خديجة عبدالكريم عبداهلل آل عبود، زوجة 
الحسين  دار  مأتم  في  للرجال  التعازي  تقبل  الدير.  قرية  من  منصور  علي  منصور 

بمنطقة سترة الخارجية، وللنساء في مأتم أهل الكساء بالمنطقة نفسها.
من: محسن  ُكلٍّ  والد  آل ضيف،  عبداهلل محسن  الحاج  تعالى  اهلل  إلى رحمة  انتقل   [  
التعازي  تقبل  ومنير.  وجعفر  وعباس  وخلف  وعلي  وأحمد  ويوسف  وحسين  ومحمد 

للرجال في مأتم اإلمام الحسن المجتبى بمنطقة دمستان.
 ] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاّجة مريم عبداهلل حسن، أرملة المرحوم الحاج 
التعازي للرجال في مأتم منطقة  إبراهيم مهدي، ووالدة ُكلٍّ من: عباس وأحمد. تقبل 

الجفير، وللنساء في مأتم المتروك بالمنطقة نفسها.
علي  من:  ُكلٍّ  والد  علي حسين،  عباس  السعودية(  )في  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقل   [
ومحمد. تقبل التعازي للرجال في مأتم آل شهاب بمنطقة الدراز، وللنساء في صالة الحاج 

عبدالكريم الشهابي بالمنطقة نفسها.

 »إّنا لله وإّنا إليه راجعون«
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سيتم االنتهاء من المشروع في العام 2021... 

وزير النفط: تحديث مصفاة »بابكو« سيرفع 
اإلنتاجية من 260 إلى 360 ألف برميل

§القضيبية - حسن المدحوب

] أفاد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، 
من  يعتبر  بابكو،  شركة  مصفاة  تحديث  »مشروع  أن 
لرفع مستوى مصفاة  الرامية  اإلستراتيجية  المشاريع 
ورفع  التكريرية  القدرة  تعزيز  إلى  ويهدف  البحرين، 
اليوم  في  برميل  ألف   260 من  اإلنتاجية  مستوى 
وحدة  بناء  وتشمل  اليوم،  في  برميل  ألف   360 إلى 
التكسير  تكسير جديدة، إضافة إلى زيادة طاقة وحدة 
من  يوميا  برميل  ألف   70 إلى  المعتدلة  الهيدروجيني 
التحديث  مشروع  أن  كما  يوميا،  برميل  ألف   54 نحو 
قيمة  وذات  نظيفة  منتجات  إنتاج  في  يساهم  سوف 
مضافة وصديقة للبيئة، ويتوقع االنتهاء من المشروع 

في عام 2021«.
جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من النائب محمد 
تحت  المنضوية  والمصانع  الشركات  حول  األحمد 
التملك،  نسبة  ذكر  مع  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة 
والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم 

الثلثاء )6 يونيو/ حزيران2017(. 
استثمارات  بصافي  يتعلق  »فيما  النفط:  وزير  وقال 
مجموع  بلغ  فقد  والغاز،  للنفط  القابضة  الشركة 
مليون   250 حوالي   2016 إلى   2009 منذ  االستثمارات 
إنشاء  في  االستثمارات  هذه  تشغيل  تم  حيث  دينار، 
شركة  منها  والغاز  النفط  مجال  في  شركات  وتطوير 
المسال وشركة  البحرين  للبترول وشركة غاز  تطوير 
هذه  استثمار  تم  كما  الوطنية،  البحرين  غاز  توسعة 
مرفأ  مشروع  مثل  إستراتيجية  مشاريع  في  األموال 
الجديد  النفط  أنابيب  وخط  المسال  الطبيعي  الغاز 
العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  يربط  الذي 

السعودية«.
لحقل  النفط  برميل  كلفة  بخصوص  »أما  وأضاف 
البحرين، فهي تمثل مجموع التكاليف التشغيلية والتي 
المال  رأس  وتكاليف  الخام  إنتاج  تكاليف  من  تتكون 
وتكاليف  المساندة  والخدمات  اإلدارية  والتكاليف 
عند  انه  الذكر  ويجدر  اإلستراتيجية،  المشاريع 
 International العالمية  الكلفة  الكلفة مع معيار  مقارنة 
لإلنتاج  التشغيلية  الكلفة  استخدام  يتم   Benchmark
والخدمات  اإلداريــة  التكاليف  إضافة  دون  فقط 

المساندة«.
وتابع »أما بالنسبة لكلفة البرميل من حقل ابوسعفة 
فنود  السعودية،  أرامكو  شركة  إلدارة  يخضع  والذي 
اإلفادة بان حصة البحرين تبلغ 50 في المئة من إنتاج 
طريق  عن  الخام  برميل  كلفة  احتساب  ويتم  الحقل، 
لشركة  بابكو  شركة  تدفعها  باإلنتاج  خاصة  رسوم 

أرامكو«.

مجال  في  التطويرية  المشاريع  »وحول  وواصل 
تهدف  التي  المشاريع  من  عدد  فهناك  والغاز،  النفط 
المتزايد  الطلب  وتلبية  الطاقة  مصادر  تطوير  إلى 
الطبيعي  للغاز  البحرين  مرفأ  مشروع  مثل  عليها، 
للغاز  البحرين  شركة  تأسيس  تم  حيث  المسال 
 ،2015 ديسمبر  في  للمرفأ  والمطورة  المالكة  المسال 

ومرفأ  عائمة،  تخزين  وحدة  من  المشروع  وسيتألف 
وحاجز بحري الستالم الغاز الطبيعي المسال، ومنصة 
حالته  إلى  ليعود  المسال  الغاز  لتبخير  مجاورة 
المنصة  من  الغاز  لنقل  الماء  تحت  وأنابيب  الغازية، 
إلى  إضافة  الغاز،  الستالم  بري  ومرفق  الشاطئ،  إلى 
منشأة برية إلنتاج النيتروجين، وتبلغ قدرة المشروع 

االنتهاء  سيتم  حيث  اليوم،  في  مكعب  قدم  مليون   800
من المشروع في الربع األول من 2019، وسيكون المرفأ 
للنفط  القابضة  للشركة  المئة  في   30 بنسبة  مملوكا 
الذي  الشركات  لتحالف  المئة  في   70 وبنسبة  والغاز 
يضم )نيكاي إل جي( و)سامسونغ( ومؤسسة الخليج 

لالستثمار.
تحديث  مشروع  فهو  اآلخر  المشروع  »أما  وبّين 
من  المشروع  هذا  يعتبر  حيث  بابكو،  شركة  مصفاة 
لرفع مستوى مصفاة  الرامية  اإلستراتيجية  المشاريع 
ورفع  التكريرية  القدرة  تعزيز  إلى  وبهدف  البحرين، 
اليوم  في  برميل  ألف   260 من  اإلنتاجية  مستوى 
وحدة  بناء  وتشمل  اليوم،  في  برميل  ألف   360 إلى 
التكسير  تكسير جديدة، إضافة إلى زيادة طاقة وحدة 
من  يوميا  برميل  ألف   70 إلى  المعتدلة  الهيدروجيني 
التحديث  مشروع  أن  كما  يوميا،  برميل  ألف   54 نحو 
قيمة  وذات  نظيفة  منتجات  إنتاج  في  يساهم  سوف 
مضافة وصديقة للبيئة. ويتوقع االنتهاء من المشروع 

في عام 2021.
الجديد  النفط  أنابيب  خط  »مشروع  أن  إلى  وأشار 
العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  يربط  الذي 
مسار  وتغيير  استبدال  إلى  يهدف  والذي  السعودية 
 360 إلى  االستيعابية  الطاقة  وزيادة  الحالية  األنابيب 
ألف برميل يوميا يعد من ابرز المشاريع النفطية، وقد 
حيث   ،2015 سبتمبر  في  المشروع  على  التوقيع  تم 
السعودية لعقد تشييد  القابضة  فازت شركة آل ربيع 
اإلنشاءات  شركة  فازت  فيما  الخط،  من  البري  الجانب 
الجانب  تشييد  يعقد  اإلماراتية  الوطنية  البترولية 
البحرين. سيمتد الخط من مصنع البقيق التابع لشركة 
مصنع  إلى  السعودية  العربية  المملكة  في  أرامكو 
التكرير التابع لشركة بابكو إذ سيبلغ طول الخط 112 
كيلومترا ويتوقع االنتهاء من المشروع في عام 2018«. 
حاليا  تقوم  لذلك،  »باإلضافة  النفط  وزير  وختم 
مصنع  بإنشاء  الوطنية  البحرين  غاز  توسعة  شركة 
المشروع ضمن  هذا  يأتي  للشركة، حيث  الجديد  الغاز 
احتياطات  تأمين  اجل  من  اإلستراتيجية  المشاريع 
النمو االقتصادي ورفع مستوى المعيشة في  استمرار 
مملكة البحرين. وقد تنافست 3 شركات عالمية من خالل 
مجلس المناقصات والمزايدات للحصول على مناقصة 
حيث  الجديد،  الغاز  مصنع  مشروع  وتصميم  تنفيذ 
فازت شركة جيه. جي. سي كوربوريشن اليابانية، وقد 
350 مليون  تم تصميم مصنع الغاز الجديد ليستوعب 
في  المتوافر  اإلضافي  المصاحب  الغاز  من  مكعب  قدم 
السوائل،  استخالص  من  وسيتمكن  البحرين،  حقل 
الحقل، وسيتم  الفائض في  الغاز  وإعادة ضغط وحقن 

تجهيز المصنع بنظام لمعالجة وتجفيف الغاز«.

الشركات المنضوية تحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز
ونسبة حصة حكومة مملكة البحرين في كل منها

نسبة مساهمة حكومة البحرينسنة التأسيساسم الشركة

100 %1929شركة نفط البحرين )بابكو(1

33.3 %1979شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك(2

75 %1979شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز(3

60 %1985شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات )بافكو(6

100 %2008شركة توسعة غاز البحرين الوطنية )بناغاز التوسعة(4

100 %2009شركة تطوير للبترول5

55 %2009شركة البحرين لزيت األساس للتشحيم7

35 %2010شركة سكاوجن جلف8

30 %2015شركة البحرين للغاز المسال9

حصة الحكومة من أرباح الشركات النفطية للسنوات 2014 و2015

نسبة حصة الحكومةالشركة
)مليون دوالر(

20142015

100824741 %شركة بابكو

75247 %شركة بناغاز

100591.6 %شركة بناغاز التوسعة

33.36517 %شركة جيبك

--100 %شركة تطوير للبترول

--60 %شركة بافكو

350.30.3 %شركة سكاوجن جلف

--55 %شركة البحرين لزيت األساس للتشحيم

الشركة
)مليون دوالر(                 2014      

صافي األرباحالمصروفاتاإليرادات

9.8459.021824شركة بابكو

14211032شركة بناغاز

1408159شركة بناغاز التوسعة

443248.1194.9شركة جيبك

---شركة تطوير للبترول

-8.58.5شركة بافكو

65.10.9شركة سكاوجن جلف

-2626شركة البحرين لزيت األساس للتشحيم

الشركة
)مليون دوالر(             2015

صافي األرباحالمصروفاتاإليرادات

5.6804.939741شركة بابكو

74.973.91شركة بناغاز

75.974.31.6شركة بناغاز التوسعة

294.8243.251.6شركة جيبك

---شركة تطوير للبترول

-8.38.3شركة بافكو

5.84.81شركة سكاوجن جلف

-2020شركة البحرين لزيت األساس للتشحيم

إيرادات ومصروفات وصافي أرباح الشركات النفطية للسنوات 2014 و2015

إيرادات المملكة المحصلة من النفط والغاز للسنوات 2014 و2015

مليون دينار بحرينيالسنوات

20142.718.7

20151.594.7

كمية اإلنتاج من حقل أبوسعفة وحقل البحرين

الحقل
201420152016

ألف برميل

17.80518.46217.758حقل البحرين

56.07755.09456.185حقل أبوسعفة

وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
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مزاد لبيع 6 شركات بحرينية في البورصة لعقيد سابق
§الوسط - علي الفردان

 6 المالية  لألوراق  البحرين  بورصة  في  عرض   [
شركات بحرينية للبيع في المزاد العام، إال أن المزاد لم 
يلَق أي اهتمام يذكر. ولم يقدم أي طلب لشراء الشركات 
يوم  البورصة  في  العلني  المزاد  في  للبيع  المعروضة 
التنفيذ  محكمة  من  بأمٍر  للبيع  طرحت  والتي  األربعاء، 

الخامسة.
سابق  عقيد  بقضية  مرتبطة  الشركات  هذه  وملكية 
كما يبدو من السجالت، ومن المتوقع أن يتم إعادة طرح 
المزاد بأسعار أدنى في محاولة الستقطاب المشترين، إال 

للبيع هي:  المعروضة  يتأكد بعد. والشركات  لم  أن ذلك 
الممتلكات،  وتطوير  إلدارة  الكريستال  هضيبة  شركة 
شركة  والمقاهي،  المطاعم  إلدارة  الصنوبر  غابة  شركة 
ديمكو،  شركة  ميركو،  شركة  القابضة،  ميجا  بحرين 
مسئولية  ذات  شركات  وهي  سي،  تي  أف  وشركة 

محدودة.
بعدد  وذلك  بالكامل،  للبيع  الشركات  هذه  وعرضت 
شركة،  لكل  سهماً   4980 إلى   400 بين  ما  يتراوح  أسهم 
بقيمة تتراوح ما بين 45 و164 ديناراً للسهم الواحد. وقد 
التنفيذ  محكمة  قبل  من  االبتدائية  األسعار  جدول  حّدد 

على  كاًل  للبيع  الست  الشركات  عرض  تم  إذ  الخامسة، 
الشركات  هذه  أنشطة  إلى  البيانات  تشير  وال  حدة. 
التي  أو األصول  أموالها  أو حتى حجم رؤوس  التجارية 
بحوزتها، إال أنها جميعها شركات غير مدرجة في بورصة 

البحرين لألوراق المالية.
وتأتي خدمة عرض الشركات في مزادات مع مساعي 
والذي  االستثماري،  البحرين  سوق  إلطالق  البورصة 
الصغيرة  األمــوال  رؤوس  ذات  الشركات  يستهدف 
يساعد  الذي  األمر  أقل،  إدراج  وتكاليف  بمتطلبات 
من  سيولة  على  الحصول  على  الصغيرة  الشركات 

المستثمرين بطرق قانونية ومسهلة، عوضاً عن اللجوء 
إلى القروض المصرفية المكلفة.

ووسعت بورصة البحرين قائمة الخدمات التي تقّدمها 
الدين  أوراق  لتشمل  تقّدمها  التي  المنتجات  جانب  إلى 
االستثمار  صناديق  ووحــدات  والصكوك  الحكومية 
نشاط  سنوات  عدة  قبل  أدخلت  كما  المدرجة،  العقاري 
تسجيل األسهم كاالحتفاظ بسجل إلكتروني للمساهمين 
إلى  باإلضافة  الشركة،  مساهمي  سجل  في  المسجلين 
التداوالت  الناتجة عن  المساهمين  بيانات سجل  تحديث 

على أسهم الشركة.

»بورصة البحرين«: تداول 11 مليونًا من األسهم ووحدات
الصناديق االستثمارية العقارية األسبوع الماضي

§الوسط - المحرر االقتصادي
] بلغت كمية األسهم ووحدات الصناديق 
االستثمارية العقارية المتداولة في »بورصة 
11 مليوناً  الماضي  األسبوع  البحرين« خالل 
و925 ألفاً و740 سهماً ووحدة، وقد بلغ إجمالي 
األوراق المالية المتداولة 3 مليون و524 ألفاً 
و560 ديناراً بحرينياً، نفذها الوسطاء لصالح 

المستثمرين من خالل 260 صفقة.

حركة تداول األسهم
األسبوع  خالل  المستثمرون  ــداول  وت  
أسعار  ارتفعت  شركة،   27 أسهم  الماضي 
أسعار  انخفضت  حين  في  شركات،   4 أسهم 
10 شركات، واحتفظت باقي الشركات  أسهم 

بأسعار إقفالها السابق. 

 مساهمة القطاعات
في القيمة اإلجمالية لألسهم

تعامالت  في  األول  المركز  على  استحوذ 

حيث  الصناعة،  قطاع  الماضي  األسبوع 
و393  مليوناً  المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت 
ألفاً و490 ديناراً بحرينياً أو ما نسبته 39.54 
المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي  المئة من  في 
وبكمية قدرها 3 ماليين و298 ألفاً و42 سهماً، 

تم تنفيذها من خالل 58 صفقة.
نصيب  من  كانت  فقد  الثانية  المرتبة  أما 
قيمة  بلغت  حيث  التجارية،  البنوك  قطاع 
و28  ألفاً  و76  مليوناً  المتداولة  أسهمه 
المئة  في   30.53 بنسبة  بحرينياً  ديناراً 
في  المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي  من 
و986  ماليين   5 قدرها  وبكمية  البورصة 

 102 ألفاً و434 سهماً، تم تنفيذها من خالل 
صفقة.

البورصة في  المسجلة  الشركات  أداء 
جاءت  فقد  الشركات،  مستوى  على  أما 
المركز  في  »ألبا«  البحرين  ألمنيوم  شركة 
األول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمها 
بحرينياً  ديناراً  و38  ألفاً  و392  مليوناً 
األسهم  قيمة  من  المئة  في   39.50 وبنسبة 
و294  ماليين   3 قدرها  وبكمية  المتداولة 
 54 خالل  من  تنفيذها  تم  سهماً،  و260  ألفاً 

صفقة.
األهلي  البنك  الثاني  المركز  في  وجاء 
ديناراً  ألفاً و342   464 قدرها  بقيمة  المتحد 
قيمة  من  المئة  في   13.17 وبنسبة  بحرينياً 
مليوناً  قدرها  وبكمية  المتداولة  األسهم 
و813 ألفاً و276 سهماً، تم تنفيذها من خالل 

27 صفقة.

والصكوك  السندات  تداول  حركة 
العقارية والصناديق 

األسبوع  خالل  المستثمرون  وتــداول 

الصناديق  ــدات  وحـ على  الــمــاضــي 
المدرجة في بورصة  العقارية  االستثمارية 
ديناراً  و632  ألفاً   31 قدرها  بقيمة  البحرين 
القيمة  من  المئة  في   0.90 نسبته  ما  أي 
خالل  المتداولة  المالية  لألوراق  اإلجمالية 
الكمية  بلغت  حين  في  الماضي،  األسبوع 
ألفاً و899 وحدة، تم تنفيذها من خالل   315

7 صفقات.

األسبوع خالل  اليومي  المتوسط 
خالل  التداول  معدالت  إلى  وبالعودة 
عمل،  أيام   5 خالل  من  الماضي  األسبوع 
األسهم  لقيمة  اليومي  المتوسط  أن  نجد 
و912  أالف   704 بلغ  المتداولة  والسندات 
المتوسط  كان  حين  في  بحرينياً  ديناراً 
الصناديق  ووحدة  األسهم  لكمية  اليومي 
مليونين  المتداولة  العقارية  االستثمارية 
و385 ألفاً و148 سهماً ووحدة، أما متوسط 
عدد الصفقات خالل األسبوع الماضي فبلغ 

52 صفقة.

أداء مؤشرات البورصة

اإلقفال الحاليالمؤشرات
01  يونيو 2017  

اإلقفال الحالي
التغير )%(التغير )نقطة(25  مايو 2017  

1,325.201,314.2210.980.84مؤشر البحرين العام

0.35-3.73-1,066.961,070.69مؤشر البحرين اإلسالمي

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

النسبة إلى اإلجمالي القيمة )بالدينار البحريني(الشركة

39.50 %1,392,037.560ألمنيوم البحرين )ألبا(

13.17 %464,342.180البنك األهلي المتحد

8.20 %288,921.870بنك البحرين الوطني

8.04 %283,297.500شركة البحرين للسينما

6.54 %230,503.410شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة

24.56 %865,457.950بقية الشركات

أداء المؤشرات القطاعية
 نسبة التغير التغيرالمؤشرالقطاع  
SectorsIndexChange% Change

2,744.2463.942.39مؤشر قطاع البنوك التجارية
3,057.650.000.00مؤشر قطاع الفنادق والسياحة

0.46-3.14-684.56مؤشر قطاع الصناعة
1,645.930.000.00مؤشر قطاع التأمين

1.22-9.06-731.40مؤشر قطاع االستثمار
1,228.853.250.27مؤشر قطاع الخدمات

وزير الطاقة السعودي 
يستبعد وصول الطلب على 
النفط إلى ذروته قبل 2050

سان بطرسبرغ )روسيا( - رويترز
] قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن من 
إلى  النفط  العالمي على  الطلب  المستبعد أن يصل 

ذروته قبل 2050.
واتفق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع 
الفالح في الرأي، قائاًل إن من غير المرجح أن يصل 

الطلب إلى ذورته قبل منتصف القرن الحالي.
وقال بن فان بوردن رئيس رويال داتش شل إن 
العقد  أواخر  في  ذروته  يبلغ  قد  النفط  الطلب على 
الرابع،  العقد  مطلع  أو  الحالي  القرن  من  الثالث 
الرئيسان  بويان  وباتريك  دادلي  بوب  توقع  بينما 
التنفيذيان لشركتي بي.بي وتوتال أن يبلغ الطلب 

على النفط الذروة قرب 2040.
التنفيذيين  الوزراء والرؤساء  جاءت تصريحات 
سان  في  الدولي  االقتصادي  المنتدى  خــالل 

بطرسبرغ بروسيا.

خالد الفالح 

إنتاج روسيا من النفط ينخفض دون 11 مليون برميل في مايو

»روسنفت الروسية« تتوسع في كردستان العراق بصفقات تنقيب وتطوير نفطية

موسكو - رويترز
الطاقة  وزارة  بيانات  أظهرت   [
الروسية، أمس )الجمعة(، أن إنتاج النفط 
إلى  أيــار  مايو/  في  انخفض  الروسي 
10.947 مليون برميل يوميا من 11 مليون 
برميل يوميا في أبريل/ نيسان، في الوقت 
الذي تلتزم فيه موسكو باتفاق أبرمته 22 

دولة منتجة للنفط لتقليص اإلنتاج.
مليون   11 دون مستوى  اإلنتاج  وهبط 
برميل يوميا للمرة األولى منذ أغسطس/ 
برميل  مليون   10.71 بلغ  حين   2016 آب 

يوميا.
 300 اإلنتاج  بخفض  موسكو  وتعهدت 
القياس  مستوى  من  يوميا  برميل  ألف 
بناء  يوميا  برميل  مليون   11.247 البالغ 
األول  تشرين  أكتوبر/  في  إنتاجها  على 

الماضي.
وبالطن، ارتفع إنتاج النفط إلى 46.298 
أبريل  في  مليون   45.002 مقابل  مليون 
كون شهر مايو يزيد يوما واحدا عن شهر 

أبريل.
واتفق أحد عشر عضوا بمنظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( وعدد مماثل من 
على  روسيا  بقيادة  المستقلين  المنتجين 
خفض اإلنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في 
النصف األول من 2017 لدعم أسعار النفط 

وتقليص فائض المعروض.
وفي 25 مايو اتفق الجانبان على تمديد 

االتفاق حتى مارس/ آذار 2018.
الروسية  الشركات  جميع  وخفضت 

الكبيرة المنتجة للنفط إنتاجها في مايو.
 0.2 مايو  في  روسنفت  إنتاج  وهبط 

نيسان  أبريل  في  مستواه  من  المئة  في 
المئة  في   0.8 أويل  لوك  إنتاج  وتراجع 
 0.7 نفتجاز  سورجوت  إنتاج  وانخفض 

في المئة.
وبلغت الصادرات عبر خطوط األنابيب 
من  انخفاضا  يوميا  برميل  مليون   4.518

4.736 مليون برميل يوميا. 
ألكسندر  الروسي  الطاقة  وزير  وقال 
أن  المتوقع  إن من  )الجمعة(،  نوفاك أمس 
مليون   257 الخام  النفط  صادرات  تبلغ 
 260.7 إلى  ترتفع  أن  على  العام  هذا  طن 

مليون طن في 2018.
ستخفض  الــوزارة  إن  أيضا  قال  كما 
توقعاتها إلنتاج النفط إلى 547 مليون طن 
 551 بلغت  سابقة  توقعات  من  العام  هذا 
اإلنتاج  خفض  اتفاق  بسبب  طن  مليون 

العالمي.
 54.63 إلى  مايو  في  الغاز  إنتاج  وزاد 
مليار متر مكعب، أو 1.76 مليار متر مكعب 
في  مكعب  متر  مليار   54.17 من  يوميا، 

أبريل.

حقل للنفط في روسيا  

§موسكو - رويترز

روسنفت  العمالقة  الروسية  النفط  شركة  اتفقت   [
حقول  خمسة  وتطوير  استكشاف  على  )الجمعة(،  أمس 
العبا  تصبح  ألن  سعيها  مع  العراق  كردستان  إقليم  في 
النفطية وأسرعها  رئيسيا في واحدة من أحدث المناطق 
إقليم  حكومة  مع  روسنفت  ووقعت  العالم.  في  نموا 

مناطق  لخمس  إنتاج  تقاسم  اتفاقات  العراق  كردستان 
امتياز، وقالت الشركة الروسية إنها ستستهدف التنقيب 

عن الغاز أيضا في المستقبل.
لروسنفت  التنفيذي  الرئيس  سيتشن  إيجور  وقال 
بوتين  فالديمير  للروسي  للرئيس  الحلفاء  أقرب  وأحد 
وقعت  بعدما  كردستان  مع  التعاون  توسع  الشركة  إن 
بضمان  مسبق  تمويل  اتفاق  العام  هذا  سابق  وقت  في 

مبيعات النفط الكردية لمصافي روسنفت في ألمانيا.
االتفاق »يضرب مثاال على  وقال سيتشن في بيان إن 
الرئيسية  المناطق  من  واحدة  في  ثقل  ذات  استثمارات 
نطاق  توسعة  للشركة  سيتيح  بما  األوسط  بالشرق 
لشبكة  اللقيم  وتوفير  واستكشافها  إنتاجها  )أنشطة( 
أصولنا  ربحية  وزيادة  لروسنفت  المتنامية  التكرير 

العالمية«.
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في خطوة لتخليد اللحظات الجميلة 

مصورون بحرينيون استغلوا مواهبهم 
في تصوير حفالت الزفاف

§المنامة -  ُثريا علي َمرزوق 

جديدة  ظاهرة  الزفاف،  حفالت  تصوير   [
عدد  ازداد  البحريني،  المجتمع  في  انتشرت 
ورجاًل،  نساًء  فجأًة  الفوتوغرافيين  المصورين 
التصوير  عبر  خالدة  الزفاف  ذكريات  فتبقى 
العرسان  يحظى  أن  الجميل  فمن  الفوتوغرافي، 
مرة  تحدث  التي  المناسبة  فهي  رائعة،  بصور 

واحدة في العمر. 

بدايات المصورين 
للتصوير،  هاوية  )22عاماً(  الجريش  غفران 
دزاين«،  »جرافيك  البحرين  معهد  من  تخرجت 
للتخصص،  دراستها  خالل  من  هوايتها  اكتشفت 
اختارت مجال تصوير األعراس بسبب احساسها 
تشعر  ما  ودائماً  متجددة،  أفكار  في  بالبداع 
»العروسات  قالت  كما  العرسان،  مع  بالنسجام 
بتصوير  تقوم  أنها  إلى  باإلضافة  جميل«،  شيء 

عدة مجالت من ضمنها المواليد الجدد. 
العرب  زينب  المصورة  تقول  آخر  جانب  من 
في  الفوتوغرافية  موهبتي  »اكتشفت  »20عاما«، 
2012، فكانت أول تجربة لي بتصوير إحدى  عام 
قريباتي، حتى انني لم أكن أمتلك المعدات الكافية 

للتصوير«. 
خارج  تصويرها  تم  عروس  »أول  وذكــرت 
أدوات  فأستعرت   ،2013 عام  في  العائلة  نطاق 
في  انطالقي  بداية  الحفل  هذا  كان  فقد  التصوير، 
لسهولة  فأخترته  الزفاف،  حفالت  تصوير  مجال 
إلى  باإلضافة  الزبائن  مع  التعامل  و  التواصل 

سهولة العمل به«. 
الجناوي  وجــدان  المصورة  إلى  باإلضافة 
بكالوريوس  شهادة  على  الحاصلة  »23عاماً، 
منذ  موهبها  بدأت  اإلدارية،  المعلومات  نظم  في 
المرحلة الدراسية في عام 2010 من خالل التقاط 
وعندها  المدرسة،  حفالت  في  المختلفة  الصور 
بدأت تستقبل مختلف طلبات التصوير، فكانت لها 

مشاركات وجوائز في مسابقات عديدة. 
تصوير  مجال  اختياري  سبب  »بأن  وتقول 
األعراس بسبب تواجده بكثرة خالل طول السنة«. 

تصوير أعراس الرجال
المصور  الرجال،  أعراس  تصوير  ناحية  ومن 
كان  بداياته  أن  يذكر  )25عاماً(،  المرزوق  محمود 
فبعد  الجتماعي،  التواصل  برامج  انتشار  بعد 
عرضه ألعماله تفاجأ بإعجاب الكثير من المتابعين 
ألعماله والتي كان يراها نوعاً ما عادية، فكان هذا 
دافع قوي جعله يستمر في مجال التصوير، فمع 
الممارسة أصبح له لمساته الخاصة في التصوير 
التجربة  هذه  ومن  أيضا،  والفيديو  الفوتوغرافي 

فقد أصبح لديه قناعة بأنه يمتلك هذه الموهبة. 
الزفاف  حفالت  تصوير  مجال  »بأن  وأضاف 
فحبي  قلبي ألسباب عدة،  إلى  األقرب  المجال  هو 

اجتماعيا  أكون  أفراحهم وأن  في  الناس  لمشاركة 
علني  المجال  هذا  فأخترت  المجتمع،  أفراد  مع 
البسمة  ورسم  العرسان  سعادة  في  سببا  أكون 
فنية  تغطية  واخــراج  الحاضرين،  شفاه  على 
وفيديو  فوتوغرافي  تصوير  من  المناسبة  لهذه 
وعمل اللقاءات مع الحضور، وإضافة على ذلك أن 
فبتميزك  تقريبا،  السنة  طوال  مستمرة  األعراس 
في هذا المجال واقبال الناس على عملك فهذا يعني 

بأن عملك مستمر طوال السنة«. 

فرص المصورين
على  »حصلت  الجريش  غفران  المصورة  قالت 
عرض من مصورة سعودية أرادت أن نكّون فريق 
لي  تسمح  لم  ولكن  والبحرين،  السعودية  في 
الفرصة إضافة على حصولي على أكثر من حجز 

تصوير من خارج البحرين«. 
»حصلت  الجناوي  وجدان  المصورة  وأشارت 
على فرصة تصوير في السعودية، ولكني رفضت 

بسبب ظروف الدراسة«. 
المصور محمود المرزوق، يقول »بالنسبة إلى 
البحرين،  خارج  التصوير  في  األولى  تجربتي 
كانت  الحفل  فأجواء  السعودية  في  كانت  فقد 
لكون  البحرين  في  الجواء  عن  تقريباً  مختلفة 
الحفل في مزرعة كبيرة، إضافة على ذلك أن حفل 
الزفاف يبدأ في وقت متأخر مقارنة بوقت الحفالت 
المعتاد في البحرين ويستمر إلى ساعات متأخرة 
الوصول  في  صعوبات  واجهتني  فقد  الليل،  من 
إلى موقع الحفل. أما بالنسبة إلى تجربتي الثانية 
أكثر  الحفلة  كانت  الكويت،  في  التصوير  في 
الموجودة  الحفالت  من  حضوراً  وأكثر  تنظيماً 
بسبب  التصوير  في  اريحية  وأكثر  البحرين،  في 
مساحة القاعة الكبيرة وسهولة الحركة فيها، لذلك 
 5 كان  الحفل  أن  الوقت رغم  لم أشعر بطول مدة 

ساعات تقريباً«. 

صعوبات المصورين 
العثرات  في  الوقوع  من  فالبد  أخرى،  جهة  من 
غفران  المصورة  فتشير  الطريق  بمنتصف 
»النستغرام«  على  حسابها  سرقة  بأن  الجريش 
العودة من جديد وكسب  في  لها صعوبات  سبب 
إلى  باإلضافة  الجديد،  الحساب  على  المتابعين 
لشراء  متوفرا  يكن  لم  البداية  في  المادي  المبلغ 

مستلزمات التصوير والستيديو. 
العروس في  تأخر  أخرى  ناحية  »من  وأضافت 
بأسرع  التصوير  في  ورغبتها  للصالة  الدخول 
غير  من  أهل  خطوبة  كانت  إذا  باإلضافة  وقت، 
حالة  في  العروسات  أغلب  فتكون  سابقة  عالقة 
توتر وحرج، وكثرة الطفال في الحفل وقربهم من 
على  من  ونزولهم  وصعودهم  الكاميرا  فالشات 

المسرح يشكل لي عائق في التصوير«.
صعوبات  عدة  لقت  العرب  زينب  المصورة 
بأن  فتقول:  الزفاف  حفالت  في  تصويرها  خالل 

تكرار  اواجهها  التي  الكثيرة  الصعوبات  »من 
أسئلة العرائس عن الصور والحاحهم عليها«.

المصورة وجدان الجناوي تشير إلى أن »كثرة 
طلبات التصوير مثل حصولي على طلب تصوير 
ومسافة  الوقت  بين  واحد  يوم  في  لعروستين 
تصوير  أخذ  قررت  النهاية  في  ولكن  الطريق، 

عرس واحد في اليوم«. 
»عندما  المرزوق  محمود  المصور  ويشير 
عن  نتحدث  فنحن  األعراس  تصوير  عن  نتحدث 
مسئولية كبيرة ألنها تعتبر ليلة العمر، باإلضافة 
مجهوداً  يتطلب  تحديداً  الفيديو  تصوير  أن  إلى 
زوايا  واختيار  التركيز  ناحية  من  جداً  كبيراً 
فأجواء  المستخدمة،  المعدات  وثقل  التصوير 
الحفل تختلف من حفل إلى آخر، فبعض الحفالت 
وأنا  الحركة،  فيها  تكثر  وأجواء  مزدحمة  تكون 
مع  ولكن  التركيز  إلى  يحتاج  فعملي  مصور 
إلى  باإلضافة  األجواء،  هذه  مع  تتأقلم  الستمرار 
صعوبة  اواجه  الحيان  فبعض  الحفل  قاعة  حجم 
في تركيب معدات التصوير إذا كان المكان صغير 
المعدات  أجعل  ل  ان  نفسه  الوقت  وفي  ما  نوعا 

تضايق الحاضرين«. 
وأضاف »باإلضافة إلى أنني أواجه صعوبة في 
تصوير حفل خارج البحرين وهو صعوبة التنقل 
إلى  البحرين وصول  التصوير من مطار  بمعدات 

مطار الكويت ومن ثم إلى الفندق«. 

ردة الفعل
لها  بالنسبة  الجريش  غفران  المصورة  أفادت 
وجهدها  عملها  تناسب  الربح  في  التصوير  »بأن 
بعد  البعض  أو  السعر  يستغل  بعضهم  ولكن 
جميلة  فعله  ردة  تكون  الصور  البوم  إلى  رؤيته 

وهذا أجمل شعور عند المصور«. 
ويشير المصور محمود المرزوق بأن »المردود 
ليس مساوياً للجهد الذي ابذله ولكن هذا العمل هو 
مصدر دخلي الوحيد، فيجب أن اتكيف مع الحالة 
اتعامل معها بكثرة، خصوصا  التي  للفئة  المادية 
أن تكاليف الزواج كثيرة، فبقدر المستطاع تكون 

أسعاري مناسبة للجميع«. 

طلبات المعازيم 
المكان  قدر  »يحاول  بأنه  المرزوق  أشار 
بوضعيات  التصوير  في  الحضور  رغبات  تلبية 
الحضور  من  أحد  يرغب  الحيان  فبعض  مختلفة، 
التقاط  أو  العريس  غير  شخص  مع  بالتصوير 

الصور الجماعية لصدقاء بعيدا عن العريس«. 
ما يجدر ذكره بأن بعد انتشار ظاهرة تصوير 
تبين  فقد  البحريني،  المجتمع  في  الزفاف  حفالت 
صعوبات  عدة  يواجهون  المصورين  أغلبية  بأن 
على  البسمة  ورسم  العرسان  إسعاد  سبيل  في 
شفاههم، كما أنهم يحاولون قدر اإلمكان بأن تكون 

أسعارهم في متناول يد الجميع.

§سان فرانسيسكو - أ ف ب
من  مماثلة  منتجات  ينافس  موصول  صوت  مكبر  إلطالق  »أبل«  تستعد   [

»أمازون«، »إيكو«، »غوغل«، و»هوم«، بحسب ما كشفت وكالة »بلومبرغ نيوز«.
ومن  »سيري«  الصوتية  المساعدة  خدمة  مع  هذا  الصوت  مكبر  ويتماشى 
المقبل،  الذي تنظمه »أبل« األسبوع  المطورين  المرجح أن يعرض خالل مؤتمر 

على ما أوردت »بلومبرغ نيوز«.
بعد  عن  يتحكموا  بأن  »أبل«  منتجات  لمستخدمي  خصوصا  يسمح  وهو 
النترنت  تصفح  عن  فضال  والحرارة،  اإلنارة  مثل  بمنازلهم،  خاصة  بخدمات 

بواسطة توجيهات صوتية.
2014 نسخة  التي تسيطر على هذه السوق منذ  ومؤخراً، أصدرت »أمازون« 
محدثة من مكبر الصوت »إيكو« المزود بشاشة تعمل باللمس والذي يعتمد على 

خدمة المساعدة الصوتية »أليكسا«.
وأظهرت دارسة أجرتها مجموعة »إي ماركتر« في مايو/أيار 2017 أن »إيكو« 
يستحوذ على 70.6 في المئة من الحصص في السوق، في مقابل 23.8 في المئة لـ 

»غوغل هوم« و5.6 في المئة لمصنعين آخرين، مثل »لينوفو« و»ال جي«.

محمود المرزوقزينب العربغفران الجريش

 »أبل« تستعد إلطالق مكبر صوت موصول
أكبر  إحدى  ياندكس  الروسية  البحث  شركة  أعلنت   [
هذا  »غوغل«  لشركة  والمنافسة  الروسية  اإلنترنت  شركات 
لوضع  القيادة  ذاتية  سيارة  مشروع  أطلقت  أنها  األسبوع 
أعمالها فيما يخص سيارات األجهزة بحسب الطلب على المسار 
الصحيح لمستقبل التنقل، مما يعني دخول روسيا رسمياً هذا 
المجال. وكانت روسيا وشركاتها متأخرة بأشواط عن شركات 
التكنولوجيا والسيارات األميركية واآلسيوية واألوروبية التي 
ذاتية  السيارات  تكنولوجيا  مجال  في  كبيرة  أشواطاً  قطعت 
القيادة على مدى العامين الماضيين، وتقوم الشركة الروسية 
من   5 للمستوى  الالزمة  التقنيات  من  مجموعة  ببناء  حالياً 
السيارات ذاتية القيادة، وهو المستوى الذي ل يحتاج تدخل 

اإلنسان.
ونشرت الشركة مقطع فيديو يظهر واحدة من تلك السيارات 
الختبار  يبدأ  أن  المقرر  من  حيث  عملها،  وكيفية  التجريبية 
على الطرق العامة خالل العام المقبل، األمر الذي يؤكد انضمام 
ياندكس إلى شركات تقنية أخرى يعملون على جعل المركبات 

ذاتية القيادة حقيقة واقعة.

»ياندكس« تدخل مجال 
السيارات ذاتية القيادة

رئيس النادي العالمي لإلعالم االجتماعي

مجالس رمضان واإلعالم االجتماعي
من مجلس لمجلس ومن غبقة لغبقة، أهداف كثيرة تتحقق، 
من بينها رؤية األصدقاء والمعارف، ومعرفة ما هو جديدهم، 
وكيف تمضي هذه الدنيا بهم، إضافة إلى اكتساب معارف 
وأصدقاء جدد، والترويح عن النفس في أجواء من البهجة، 
وكسب بعض الهدايا أحيانا، وتجريب أصناف قديمة/جديدة 

من الطعام.
احتفظ لنفسي بتقييمي الخاص لفعاليات بعد اإلفطار في 
رمضان، وأسمع أن هناك من يدعمها ويشجعها ألنها تقرب 
بين الناس وتزيد المودة بينهم، وهناك من ينتقدها قائال إنها 
أصبحت مكانا لالستعراض والتباهي بمستوى الزوار، كما 
أنها تسبب االزدحام، وخاصة أن البعض يزور عدة مجالس 
أن  سمعت  أني  حتى  واحدة،  ليلة  في  متباعدة  مناطق  في 
مجموعة من زوار المجالس قرروا استئجار حافلة صغيرة 
لتقلهم بشكل جماعي، وهذا ما يختصر عليهم الزمن، وعناء 

البحث عن موقف لسيارة كل منهم.
بـ  تصيب  ربما  المجالس  في  ــام  واالزدح العجلة  هذه 
»الربكة«، وخاصة أن عدد المجالس هذا العام وفقا للكتيبات 
السنوية الخاصة بالمجالس فاق الـ 350 مجلسا، فهل يتوجب 
عليَّ أن أجهد نفسي كي أزور أكبر عدد منها؟ المجلس اسمه 
»مجلس«، وهو لفظ من كلمة »الجلوس«، لكن ال أحد يجلس 

في المجالس اليوم ألكثر من دقائق معدودة!
اتحدث عن  أن  مني  والمتوقع  اجتماعي،  إعالم  أنا خبير 
لسياق  وفقا  واستخداماته  وعالقاته  االجتماعي  اإلعالم 
األحداث والفعاليات، وقد كتبت مقاال األسبوع الماضي عن 
شهر  خالل  التسويق  في  واستخدماته  االجتماعي  اإلعالم 
رمضان، واآلن أكتب عن اإلعالم االجتماعي واستخدماته في 

المجالس والغبقات.
انستغرام  مثل  االجتماعي  اإلعــالم  مواقع  توفر  اآلن 
وفيسبوك خدمة البث المباشر »اليف«، وأنا أدعو الستخدام 
الهاتف  تثبيت  بقوة في كل مجلس. يمكن مثال  الميزة  هذه 
الجوال على منصة في مكان بارز من المجلس، والبدء بالبث، 
ن الراغبين بمتابعة األحداث داخل المجلس على مدار  بما يمكِّ

الدقيقة. هكذا، بهذه البساطة.
أدعو أيضا الستخدام هاشتاق موحد لمجالس رمضان في 
البحرين، وليكن مثال #majales_bh، وعبر هذ الهاشتاق يمكن 
لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي متابعة لحظية لصور 
ومنشورات المجالس، مع رجاء خاص مني لعدم استخدام 
على  األمور  تختلط  ال  أخرى حتى  أمور  في  الهاشتاق  هذا 

المتابعين كما يحدث في العادة.
البحرين لديها واحد من أعلى معدالت مستخدمي مواقع 
اإلعالم االجتماعي في العالم، مع بنية تحتية تقنية قوية جداً، 
لكن، ومن واقع خبراتي المتراكمة وتجربتي الطويلة في مجال 
اإلعالم االجتماعي، أؤكد أننا بحاجة ماسة الستثمار اإلعالم 
ذلك  رأس  وعلى  المجالس،  أهداف  خدمة  في  االجتماعي 
تعزيز التواصل، ولهذا سمي اإلعالم االجتماعي بـ »التواصل 

االجتماعي«.
هذه  على  القائمين  أن  أعتقد  مازلت  إنني  صراحة  أقول 
المجالس لم يتمكنوا بعد من استثمار وسائل اإلعالم االجتماعي 
تطرحها،  التي  والقضايا  لمجالسهم  الترويج  في  يجب  كما 
ومازلنا نعرف عن المجالس من الكتيبات الصغيرة التي توزع 
مع الصحف، ونجد أن بعض المجالس اكتفى بإنشاء حساب 
ومقاطع  الصور  بعض  من خالله  ينشر  إنستغرام  على  له 
الفيديو، وعلى رغم وجود بعض المحاوالت هنا وهناك لبناء 
جسور بين المجالس والشبكة العنكبوتية واإلعالم االجتماعي 
مثل بناء تطبيقات متخصصة أو مجموعات عبر الواتساب، 
فإنه من المفيد هنا التفكير بمشروع إلكتروني جامع للمجالس 
الدائر في هذه  الفكري واالجتماعي  الحراك  يقدم  البحرينية 

المجالس بشكل مهني ويوزعه على أوسع نطاق ممكن.
وليس المقصود هنا النشر لمجرد النشر، بل النشر بقصد 
المطلوب،  األثر  وتحقيق  المستهدفة  الشرائح  إلى  الوصول 
وهذا يدفعنا إلدراك أن استثمار وسائل اإلعالم االجتماعي 
ليس بالسهولة التي يبدو عليها للوهلة األولى، بل إنه يعتمد 

على دراسات وتحليالت وأدوات تتطور باستمرار.
الدعاة  أكبر  من  أني  ورغم  إنه  أقول  أن  يجب  أخيرا، 
والمروجين إلنشاء تواصل صحيح وفعال عبر مواقع اإلعالم 
البشري  التواصل  أهمية  تماما  أدرك  أنني  إال  االجتماعي، 
الحقيقي، وليس من خلف شاشات الهواتف النقالة واألجهزة 

الذكية فقط.
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تدريبات يومية جادة لمنتخبنا... ومباراة ودية الثلثاء مع فلسطين

العبو األحمر سيخوضون لقاء تركمانستان في نهار رمضان وهم صائمون
§الوسط - حسين الدرازي

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يواصل   [
المالعب  على  اليومية  تدريباته  القدم 
وذلك  الكرة،  التحاد  التابعة  الخارجية 
ضمن  الثانية  المباراة  لخوض  تحضيراً 
آسيا  كأس  لتصفيات  الخامسة  المجموعة 
العربية  ــارات  اإلم في  ستقام  التي   2019
المتحدة، وستكون هذه المباراة ضد منتخب 
تركمانستان في عشق آباد يوم الثالث عشر 
ودية  مباراة  وستسبقها  الجاري،  الشهر  من 
فلسطين  منتخب  أمام  المقبل  الثلثاء  يوم 
بيوم  وقبلها  الوطني  البحرين  استاد  على 
سينتظم الالعبون في معسكر داخلي، وتضم 
سنغافورة  منتخبي  كذلك  المجموعة  هذه 
قد  األحمر  وكان  »تايوان«،  تايبيه  والصين 
في  سنغافورة  مع  األول  لقاءه  في  تعادل 
لزاماً  بات  وبالتالي  أهداف،  بال  البحرين 
الثانية كي يستعيد  المباراة  في  الفوز  عليه 
ووصيفه  المجموعة  بطل  بأن  علماً  توازنه، 

يتأهالن للنهائيات اآلسيوية باإلمارات.
وهم:  29 العباً  األحمر حالياً  قائمة  وتضم 
سيد محمد جعفر، عبداهلل عبدو، وليد الحيام، 
عبداللطيف،  إسماعيل  منصور،  هشام 
محمد  )المحرق(،  البناء  محمد  راشد،  جمال 
حرم  علي  وحيد،  أشرف  حبيب،  علي  عادل، 
الشرقي(،  )الرفاع  يوسف  عبداهلل  )المنامة(، 
مختار،  محمود  )الحد(،  المالود  عبدالوهاب 
علي مدن، علي حسن سعيد )الشباب(، محمد 
سعيد  ضياء  سيد  األسود،  كميل  الرميحي، 
محسن  سيد  )األهلي(،  جمعة  أحمد  )الرفاع(، 
محمد  )االتحاد(،  عبدالجبار  مهدي  علي، 
)النجمة(،  عبداهلل  أحمد  خليل،  علي  الطيب، 

سيد رضا عيسى، عبدالكريم فردان، عيسى 
العروبة  من  آدم  وأبوبكر  )المالكية(،  البري 

السعودي.

التحضيرات مثالية
للمنتخب  الحالية  التحضيرات  وعن 
الفني  القائد  سكوب  التشيكي  المدرب  قال 
لألحمر في تصريح إلعالم االتحاد الرسمي: 
اآلن،  المطلوب  وفق  تسير  »االستعدادات 
أعطينا الالعبين راحة في بداية شهر رمضان 
والتواجد  أهاليهم  مع  باألجواء  لالستمتاع 
معهم في هذه الفترة الهامة، وبعد ذلك أبدى 
المرحلة  لخوض  كبيراً  استعداًد  الالعبون 
وفق  التدريبات  استئناف  تم  إذ  القادمة، 
اآلن  الالعبين،  جميع  وبتواجد  المطلوب 

الودية  فلسطين  مباراة  لخوض  نستعد 
والتي من المؤكد أننا سنستفيد منها، بالذات 
كون المنتخب لم يلعب أي مباراة رسمية أو 

ودية منذ فترة«.
حالياً  مثالية  »األجواء  سكوب  وأضاف 
إصابات  أي  لدينا  توجد  ال  إذ  المنتخب،  في 
الالعبين  وكل  اعتيادية،  أمور  وكلها  قوية، 
وبعد  القادمة،  للمباراة  جاهزين  سيكونون 
خوض ودية فلسطين سنتدرب في البحرين 
يونيو/   11 يوم  نغادر  أن  على  أيام  ألربعة 
لخوض  تركمانستان  إلى  الجاري  حزيران 
اللقاء الثاني في التصفيات والذي البد من أن 
قادرون  ونحن  األول  التعادل  بعد  فيه  نفوز 

على ذلك«.

ال نريد خسارة نقاط أخرى
جعفر  محمد  سيد  الحارس  قال  جانبه  من 
االفتتاحية  المباراة  في  نقطتين  خسارة  إن 
بالتعادل مع سنغافورة يحتم التعامل بشكل 
أفضل مع المباراة القادمة ضد تركمانستان 
التصفيات  أن نظام  إلى  فيها، مشيراً  والفوز 

ُيحتم التعامل مع كل لقاء بشكل خاص.
في  الزلنا  »نحن  المرمى  سيد  وأضاف 
ال  هذا  ولكن  التصفيات  في  المشوار  بداية 
العمل  النقاط، بل يجب  أننا نفرط في  يعني 
أخرى،  مرة  نقطة  أي  خسارة  عدم  على 
الضغوط بل سيزيدنا  وهذا لن يضع علينا 
إصراًر لتقديم األفضل إن شاء اهلل، ونحن نعد 
األجواء  أن  المطلوب حالياً، صحيح  بالشكل 

في شهر رمضان مختلفة، ولكن أمامنا مهمة 
البد أن نتعامل معها وفق ما يجب بعيداً عن 

أي أمور أخرى«.

مباراة تركمانستان وقت الصيام
ضد  الوطني  منتخبنا  مباراة  ستكون 
الرابعة  عند  الحالي   13 يوم  تركمانستان 
بتوقيت  السادسة  البحرين،  بتوقيت  عصراً 
هناك  تغيب  الشمس  أن  وبما  تركمانستان، 
مساًء،  والنصف  الثامنة  الساعة  حدود  في 
شهر  نهار  في  سيكون  اللقاء  أن  يعني  فهذا 
الالعبون  وسيخوض  المبارك،  رمضان 
أذان  وسيكون  صائمون!  وهم  المباراة 
المباراة  نهاية  بعد  اإلفطار  وموعد  المغرب 

بـ45 دقيقة تقريباً!

من تدريبات األحمر استعداداً للمرحلة القادمة سيدمحمد جعفر ميروسالف سكوب

االتفاق يجدد تعاقده مع المدرب صالح حبيب للموسم الثاني
§الوسط - محمد طوق

المدرب  مع  تعاقده  االتفاق  نادي  جدد   [
الوطني صالح حبيب لقيادة الفريق األول لكرة 
 2018/2017 المقبل  الموسم  في  بالنادي  القدم 

التوالي. الثاني على  للعام 
األول  أمس  التجديد  عقد  على  حبيب  ووقع 
احمد  النادي  رئيس  بحضور  )الخميس( 

المرزوق.
النادي  رغبة  ظل  في  التعاقد  تجديد  ويأتي 
من  النادي  أبناء  على  باالعتماد  باالستمرار 

الالعبين وصناعة جيل جديد.
وأكد المدرب الوطني صالح حبيب أن العقد 
مع االتفاق سيكون للموسم المقبل، مشيراً إلى 
الالعبين  من  جيل  لبناء  سيتواصل  العمل  أن 
نادي  إدارة  طموح  على  والسير  الشباب 

االتفاق.
من  الكثير  االتفاق  فريق  »يمتلك  وقــال: 
أخرى  مجموعة  وهناك  الشباب  الالعبين 
يحتاج  الشباب،  فئة  من  صاعدة  ستكون 
األهداف  تحقيق  اجل  من  الوقت  إلى  الفريق 

للمستقبل«. فريق  وتكوين  المرجوة 
وأضاف »أود أن أقدم جزيل الشكر والتقدير 
المرزوق على هذه  أحمد  االتفاق  نادي  لرئيس 
الذين  واإلداري  الفني  الجهازين  وأشكر  الثقة، 
أن  وأتمنى  الماضي  الموسم  في  معي  عملوا 

المقبل«. الموسم  نحقق األهداف في 
بأفضل  الفريق  يخرج  ألن  »سنسعى  وتابع 

وأؤكــد  المقبل،  الموسم  في  المستويات 
للفرق  سهلة«  »لقمة  يكون  لن  االتفاق  بأن 
في  بالالعبين  كبيرة  ثقة  على  فأنا  األخرى، 
وقدموا  يمتلكونها  التي  العالية  اإلمكانات  ظل 

الماضي«. الموسم  مستويات طيبة في 

عند  أكون  أن  »أتمنى  بالقول  حديثه  وختم 
عملنا  لقد  االتفاق،  وجماهير  اإلدارة  ظن  حسن 
بعض  وحققنا  الماضي  الموسم  في  بمثابرة 
سنواصل  المقبل  والموسم  المرجوة  األهداف 

منها«. المزيد  على تحقيق 

صالح حبيب خالل توقيع العقد

 اتحاد الطاولة: لم نستلم اخطارًا لحضور جلسة 
نادي البحرين وسنطعن في الحكم 

§الوسط - المحرر الرياضي
الرياضي«  »الوسط  تلقى   [
لكرة  البحريني  االتحاد  من  بياناً 
نادي  على  فيه  ــرد  ي الطاولة 
البحرين، وإيماناً منا بحرية الرأي 
في  جاء  ما  ننشر  اآلخر  والــرأي 

البيان: 
لكرة  البحريني  االتحاد  يود 
بأنه على ضوء ما  اإلفادة  الطاولة 
طالعتنا به بعض الصحف المحلية 
المحكمة  من  حكم  صدور  بشأن 
مايو   31 بتاريخ  الموقرة  الكبرى 
2017 بإلغاء القرار اإلداري الصادر 
من االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
تحت  فبراير2017،   21 بتاريخ 
نادي  فريق  باعتبار   2017/93 رقم 
للمباراة  وخاسراً  متخلفاً  البحرين 
 10 3 صفر وتغريمه مبلغ  بنتيجة 
أي  على  حصوله  وعدم  دنانير، 

نقاط واعتبار القرار كأن لم يكن(.
فإن االتحاد يود إيضاح التالي:

احترامه  على  االتحاد  يؤكد  أوالً: 
أحكام القضاء، إال أنه حتى تاريخه 
هذه  بالئحة  إعالن  أي  يستلم  لم 
من  ألي  للحضور  أو  الــدعــوى 
بهذا  رسمي  إعالن  أي  أو  جلساتها 

الحكم.
أن  على  االتحاد  يؤكد  كما  ثانياً: 
صدوره  فرض  على  الحكم  هذا 
وليس  ابتدائي  حكم  فهو  بالفعل 
أو  به  االتحاد  إخطار  وفور  نهائيا، 
رسمية  بصفة  صدوره  من  التأكد 

القانوني  الطريق  االتحاد  سيسلك 
لألدلة  استنادا  عليه  للطعن 
واألسانيد القانونية التي لم يتمكن 
محكمة  أمام  تقديمها  من  االتحاد 
اول درجة؛ بسبب عدم استالمه اية 

دعوة للحضور كما سلف البيان. 
توضيح  االتحاد  يود  كما  ثالثاً: 
من  مبادرات خيرة  هناك  كانت  انه 
قبل المسئولين في االتحاد ووزارة 
هذا  في  والرياضة  الشباب  شئون 
البحرين،  نادي  إدارة  مع  الصدد 

إدارة  مجلس  من  وفد  قام  حيث 
للوزارة  ممثل  بحضور  النادي 
باالجتماع في مقر االتحاد بناء على 
هذا  حول  للتباحث  النادي  رغبة 
النادي  بأن  يوحي  بما  الموضوع، 
يهدف إلى تسوية هذا الملف بصفة 
خاصة  دعوى  أية  وسحب  ودية 
قام  النادي  أن  إال  القضاء،  أمام  به 
أظهره  لما  مخالف  موقف  باتباع 
واستمر  االجتماع،  هذا  في  لالتحاد 
في مباشرة دعواه ضد االتحاد على 
النحو المبين في االخبار الصحافية 

المشار إليها.
باتخاذ  االتحاد سيقوم  لذلك فإن 
الالزمة بشأن  القانونية  اإلجراءات 
البيان  سلف  وكما  الموضوع،  هذا 
سيستعمل حقه القانوني في الطعن 
االتحاد  ضد  يصدر  حكم  أي  على 
بتقديم  وسيقوم  الصدد،  هذا  في 
كافة األدلة والمستندات التي تبين 

صحة قراره سالف الذكر.

التسهيالت للتأمين 
 يتأهل رسميًا لثاني 

أدوار بطولة »تأمين 9«
§الوسط - المحرر الرياضي

النهائي،  نصف  الدور  إلى  رسميا  تأهله  للتأمين  التسهيالت  فريق  أكد   [
شركات  لبطولة  األولى  المجموعة  في  التوالي  على  الثالث  فوزه  حقق  أن  بعد 
التأمين الرمضانية التاسعة لكرة القدم على حساب منافسه على الصدارة فريق 

سوليدرتي بستة أهداف مقابل هدف واحد.
محمد  وخضر  هدفين  شهاب  وائل  للتأمين  التسهيالت  سداسية  وسجل 
هدفين، وهدف لكل من فالح عباس وفاضل عباس، فيما سجل هدف سوليدرتي 

الوحيد الالعب سيد نبيل.
 9 للمجموعة برصيد  للتأمين صدارته  التسهيالت  فريق  الفوز واصل  وبهذا 
في  فريق سوليدرتي  بقي  فيما  النهائي،  إلى نصف  المتأهلين  أول  نقاط، وبات 

المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
 »BIBF« المصرفية  للدراسات  البحرين  معهد  فريق  ثأر  الثانية،  المباراة  وفي 
لنفسه من خسارته أمام بيت التمويل الوطني في نهائي البطولة الماضية، وألحق 
به الهزيمة األولى بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن إطار المجموعة 

األولى.
إلى  رصيده  رفع  حيث  النهائي  نصف  إلى  التأهل  في  آماله  المعهد  وأنعش 
التمويل الوطني  اللقب بيت  3 نقاط وتبقت له مباراة واحدة، فيما أصبح حامل 
صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط مهددا بفقدان لقبه في حالة خسارته أمام 
العربي  الصندوق  على  المعهد  وفوز  األخيرة،  الجولة  في  للتأمين  التسهيالت 

لتأمين أخطار الحروب بنتيجة كبيرة.
وسجل للفائز هداف الفريق رضا حسن 4 اهداف وهدف لكل من عوف المال 
وعبداهلل عبدالرحمن، فيما سجل هدف بيت التمويل الوطني العب المعهد عوف 

المال خطأ في مرماه.
المباريات  تستأنف  أن  على  الفرق،  لجميع  راحة  )السبت(  اليوم  وسيكون 
بين  األولى  ستجمع  إذ  األولى،  المجموعة  إطار  ضمن  بمباراتين  )األحد(  غدا 
فريقي بيت التمويل الوطني مع التسهيالت في الساعة 10 مساء، وتليها مباشرة 
مباراة معهد البحرين للدراسات المصرفية مع الصندوق العربي لتأمين أخطار 
على صالة  المباراتان  وتقام  10:40 مساء،  الساعة  عند  والتي ستقام  الحروب 

نادي الشباب.

من منافسات »تأمين 9«
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اليوم في انطالقة مباريات الدور ربع النهائي بدورة ناصر10

صقور البحرين أمام جنرز يونايتد... ونوماس يواجه فيكتوريوس
§عوالي - اللجنة اإلعالمية

ربع  الدور  مباريات  )السبت(  اليوم  مساء  تنطلق   [
النهائي من دورة »ناصر 10« بمواجهتين تحمالن الكثير 
فريقا  األولى  المباراة  في  فيلتقي  المتوقعة،  اإلثارة  من 
صقور البحرين مع بتلكو جنرز يونايتد عند الساعة 9.00، 
وتليها مواجهة نوماس وفيكتوريوس عند الساعة 11.15 
وكلتا المباراتين يحتضنهما ملعب مدينة خليفة الرياضية، 
حالة  في  اإلضافيين  للشوطين  تمديد  هنالك  يكون  ولن 
انتهاء الوقت األصلي بالتعادل، بل سيتم اللجوء مباشرًة 

لركالت الترجيح.
بعدما  الدور  لهذا  البحرين  صقور  فريق  تأهل  وجاء 
على  متقدما  نقاط   7 برصيد  األولى  المجموعة  تصدر 
فريق فيكتوريوس بفارق نقطة واحدة، فيما تأهل نوماس 
على  متفوقا  نقاط   6 برصيد  الثانية  المجموعة  متصدرا 

فريق جنرز يونايتد بفارق األهداف.
إلى  الليلة  لمواجهتي  والمعطيات  التوقعات  وتشير 
الفني  االستقرار  عدم  حالة  مع  وخصوصا  وإثارة  ندية 
والذي  الدورة،  من  األولى  المرحلة  خالل  شهدناه  الذي 
فشل  بدليل  للفرق،  العامة  المستويات  على  كثيرا  أثر 
مقعد  خطف  في  يونايتد  وجنرز  فيكتوريوس  مثل  فرق 
صقور  لفرق  عنها  وتنازلهما  مجموعتيهما  في  الصدارة 
خاللها  من  أكدا  مستويات  قدما  الذين  ونوماس  البحرين 

على قدرتهما في مقارعة بقية الفرق.
في المباراة األولى من المتوقع أن نشهد مباراة حذرة 
من  شهدناه  الذي  التباين  ظل  في  والجنرز  الصقور  بين 
الفريقين، ويعتمد الصقور كثيرا على الجوانب التنظيمية 
فيه بصورة  الذي تفوق  الدفاعي  الجانب  وخصوصا في 
كبيرة في الدور األول، ويبرز في صفوفه حسين الفرحاني 

وعبداهلل سعيد وغيرهما من الالعبين.
من جانبه، لم يظهر الجنرز بصورة ثابتة في مبارياته 
الثالث على رغم قدراته التي يتمتع بها وامتالكه مجموعة 
الكافية،  الكروية  بالخبرة  يتمتعون  الالعبين  من  جيدة 
السابق  والدولي  دييغو  البرازيلي  صفوفه  في  ويبرز 

محمود عبدالرحمن ورضا حسن وجاسم الجبن وغيرهم.
نوماس  بين  التكافؤ  فــإن  الثانية  المباراة  أمــا 
وفيكتوريوس يبدو حاضرا، في ظل ما قدمه نوماس من 
ويقود  مجموعته،  في  التفوق  منحته  جيدة  مستويات 
صفوفه  في  ويبرز  الفرحان  خميس  المدرب  فنيا  الفريق 
عبداهلل  وكميل  خليفة  بن  عبداهلل  الشيخ  وهدافه  قائده 

والفرنسي فيرنانديز وغيرهم.
بعد  العودة  في  نجح  فيكتوريوس  فإن  المقابل،  وفي 
عثرة البداية ونجح في استعادة شيء من بريقه المفقود، 
وتواجد  العبيه  انسجام  على  جوهر  علي  مدربه  ويعول 
العصفور ومحمود  باقر  قبيل  أوراق جيدة بين يديه من 

رياض وعيسى موسى وغيرهم من الالعبين.

صدارة ثالثية لقائمة الهدافين 
مثير  سباق  عن  التمهيدية  المرحلة  مباريات  كشفت 
بها  حفلت  التي  التهديفية  الغزارة  ظل  في  للهدافين 
العب  هم  العبين   3 الهدافين  قائمة  ويتصدر  المباريات، 
فندق قصر الفرسان هشام جواد، والعب نوماس الشيخ 
عبداهلل بن خليفة، والعب الفخار مهدي حميدان برصيد 5 
أهداف، ويتمتع عبداهلل بن خليفة وحميدان بأفضلية على 
هشام في ظل خروج فريق األخير من الدور االول وسباق 
المنافسة في حين أن فريقيهما سيخوضان مباراتي الدور 
النهائي، فهل نشهد دخول العبين آخرين في سباق  ربع 
المنافسة؟ ال سيما مع تواجد العبين متحفزين لالنقضاض 
الذي  الهجومي  النجاح  ظل  وفي  الخصوم،  شباك  على 

شهدناه في الفرق بالدور االول.

المفاجآت حضرت فهل تستمر؟
المفارقات  من  الكثير   »10 »ناصر  دورة  شهدت 
أبرز  الفرق، ولعل  بين  الفني  التكافؤ  والمفاجآت في ظل 
وبتلكو  فيكتوريوس  بحجم  فرق  تنازل  هي  المفاجآت 
جنرز يونايتد عن صدارة مجموعتيهما، وهو ما لم يحدث 
في النسخ األخيرة، وأيضا كونهما بطل ووصيف النسخة 

األخيرة العام الماضي.
صعيد  على  االول  الدور  شهدها  التي  المفاجآت  ومن 
النتائج هي خسارة جنرز يونايتد على يدي فندق قصر 
الفرسان، وهو الحال ذاته بسقوط فريق الزلزال المدجج 
بأسماء المعة في سماء الكرة البحرينية أمام فريق الزعيم.
فهل تشهد مباريات األدوار النهائية واالقصائية مفاجآت 
الذهبي  للمربع  جديدة  لفرق  اختراقا  ونشهد  أخرى 

والوصول للمباراة النهائية ومن ثم اقتناص اللقب؟

قالوا:
»موشي«  رضي  محمد  الفخار  فريق  العب  قال   -
الحاصل على نجومية مباراة فريقه مع الحصان األسود 
قادم  في  اإلطالق  على  سهلة  تكون  لن  فريقه  مهمة  ان 
أمام  النهائي  ربع  الدور  مباراة  من  انطالقا  المباريات 
في  ستبدأ  فريقه  مهمة  أن  معتبرا  األبيض،  الصقر  فريق 
مواجهة الصعوبات في ظل تكافؤ المستويات الفنية للفرق 

المتأهلين. 
الرابعة  للمجموعة  فريقه  صدارة  أن  »موشي«  وأكد 
زمالئه  قدمها  ثابتة  فنية  مستويات  إثر  على  جاءت 
على  القادمة  المباريات  في  تستمر  أن  متمنيا  الالعبين، 
أمل الوصول للمباراة النهائية ومن ثم التفكير في تحقيق 
الثالث  المباريات  في  صعوبات  »وجهنا  وأضاف  اللقب، 
الفريق  الزلزال  أمام  وخصوصا  صدارتنا  رغم  على 
القوي«، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة من جميع أفراد 
الفريق من إداريين ومدربين، مؤكدا تكامل المنظومة التي 

أوصلت الفريق للدور الثاني.
- من جهته، قال العب فريق الزلزال عطية محمد: »لقد 
خسرنا أمام الزعيم؛ بسبب عدم التركيز والتهاون وعدم 
استغالل الفرصة، فقد أضعنا نتيجة المباراة بأيدينا رغم 
تقدمنا بالنتيجة وكنا األقرب لتحقيق النقاط الثالث. ولكن 
لم  فالهزيمة  الخاسر.  الفائز وهناك  الكرة هناك  هذه حال 
فقد  بالمجموعة،  مبارياتنا  آخر  في  بتاتا  نتوقعها  نكن 
لتصدر  الفرصة  يمنحنا  الذي  الفوز  لتحقيق  نتطلع  كنا 
بالمركز  الثاني وفريقنا  للدور  تأهلنا  أننا  أال  المجموعة، 
نتيجة  معتبرا  بالمجموعة«،  الترتيب  سلم  في  الثاني 
المسئولية،  يتحمل  الجميع  وأن  قاسيا  درسا  الخسارة 
جيدا  يستعد  وأن  ذلك  من  االستفادة  يجب  أنه  موضحا 
لمباراته القادمة والتي ستجمعه بفريق النوايف، متوقعا 
ان تكون المباراة صعبة على الفريقين، متمنيا في الوقت 
الذي يمنحه  الفوز  للفريق لحصد  التوفيق والنجاح  ذاته 

االستمرار في هذه البطولة.
- قال العب فريق الزعيم حسين علي والذي حصل على 
جائزة أفضل العب ضد الزلزال: »سعيد بما حققه الفريق 
متأخرين  كنا  أن  فبعد  الزلزال،  أمام  األخيرة  مباراته  في 
األخيرة  الدقائق  الخمس  في  استطعنا  رد،  دون  بهدف 
المباراة حسم األمور لصالحنا وخرجنا بنتيجة  من عمر 
أننا ودعنا بشرف عبر  إال  النتيجة  االنتصار. فرغم هذه 
الفوز على أحد المرشحين لنيل لقب هذه النسخة وصاحب 

السجل الحافل بثالثة ألقاب في هذه البطولة«.
هذه  في  رجوليا  أداء  الالعبون  قدم  »لقد  وأضاف 
الرمق  حتى  والقتالية  بالحماس  اتسم  والتي  المواجهة 
النتيجة  يقلبوا  أن  ذلك  خالل  من  واستطاعوا  األخير، 
أن  ذاته  الوقت  في  مشيرا  جدارة«،  عن  الفوز  ويحققوا 
المجموعة  منافسات  خالل  جيد  بمستوى  ظهر  الفريق 
الرابعة، متمنيا التوفيق والنجاح للفريق في المشاركات 

القادمة.

شمسان: أستوديو مصاحب للمراحل النهائية
قال رئيس قناة البحرين الرياضية بتلفزيون البحرين 
فواز صالح شمسان: »إن القناة حريصة كل الحرص على 
دعم نجاح منافسات دورة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، من خالل تسخيرها كافة اإلمكانات لنقل هذا الحدث 
بالصورة التي تخدم التطلعات إلبراز هذا الحدث الكروي 
مصاحبا  تحليليا  استوديو  القناة  خصصت  فقد  المميز. 
)السبت(  اليوم  تنطلق  التي  النهائية  األدوار  لمنافسات 
اإلعالمي  سيديره  والذي  الثمانية،  دور  مواجهات  عبر 
الشاب فهد بوجيري مع محللين رياضيين لديهما الخبرة 
زويد  صديق  الوطني  المدرب  هما  البطولة  بمنافسات 
والمحلل الفني نادر العوضي، إذ سيقومان بتحليل جميع 

مباريات المراحل النهائية من هذه البطولة«. 
التحليلي  األستوديو  تحصيص  »ويعتبر  وأضاف 

ضمن  مباشرة  الهواء  على  المباريات  لنقل  المصاحب 
التجمع  هذا  فعاليات  لنقل  القناة  وضعتها  التي  الخطة 
في  لإلسهام  الخطة  هذه  خالل  من  تهدف  حيث  الكروي، 

إنجاح فعاليات هذا الحدث«.

 مواقع التواصل االجتماعي تبرز 
في التغطية اإلعالمية للدورة

الشبكة  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  لعبت 
الجانب  في  اآلن  لغاية  وواضحا  مؤثرا  دورا  العنكبوتية 
وتغطية  لمتابعة  أصحابها  تواجد  خالل  من  اإلعالمي، 
الدورة، وهو ما ساهم في متابعة الجماهير منافساتها على 
رغم قلة الحضور الجماهيري لغاية اآلن، والمتوقع له أن 
يرتفع في قادم المباريات واألدوار النهائية في ظل الجهود 
أشار  ما  المنظمة، وهو  اللجنة  قبل  المبذولة من  الكبيرة 
إليه رئيس اللجنة اإلعالمية حسين الدرازي في تصريح 
ha.« علي  حسين  الرياضي  المصور  لحساب  خاص 

sports«والذي يغطي البطولة بقوله »ان توجيهات سمو 
واالهتمام  البحريني  الشباب  لخدمة  تأتي  ناصر  الشيخ 
بهم، وبما أن الدورة تخدم شريحة واسعة من الرياضيين 
منها الالعبون واإلداريون والمدربون فكان ال بد أن نضيف 
بهدف  الجانب  هذا  في  والمهتمين  اإلعالمي  الجانب  لهم 
االهتمام  أن  مؤكدا  للدورة«،  اإلعالمي  النجاح  تحقيق 
بهذه المواقع هو تكريم بسيط للقائمين عليها بإشراكهم 
هذا  استمرار  إلى  الدرازي  ومشيرا  المنشود،  النجاح  في 

االهتمام وأنه سيتواصل في السنوات القادمة.
في  المتواجدة  االجتماعي  التواصل  مواقع  ضمن  ومن 
 »sayed_almala3ib« المالعب  سيد  حساب   »10 »ناصر 
للمصور  والــواضــح  المعهود  بنشاطه  المعروف 
 »ala7mar»األحمر مجلة  وحساب  إبراهيم،  سيدحسين 
بقيادة أحمد العامر الذي يتميز بالتغطية وإجراء اللقاءات، 
بحساب  يحيى  جابر  الرياضي  المصور  يتواجد  وأيضا 
»jaberphoto« الذي له إسهامات كبيرة في التقاط الكثير 
من الصور ولقطات الفيديو، وهناك الكثير من الحسابات 
التي تغطي وقائع الدورة واإلشارة إلى فعالياتها الكثيرة 
والمستمرة منذ فترة طويلة منها حساب راصد الجماهير 
بقيادة   »basketball_bh« االنتشار  الواسع  السلة  لكرة 
 »mhrqii« محرقي  حساب  وأيضا  المحاري،  حامد  المميز 

لصاحبه عادل المحرقي.
وتأتي هذه التغطيات من وسائل التواصل االجتماعية 
للبطولة  التابع  الرسمي  للحساب  حقيقية  كإضافة 
»nasser10.bh« والذي يقوم بالتغطية أيضاً وبفريق عمل 
مكون من الزمالء: عمر عبدالسميع ومحمد الدرازي وعلي 
مراد وسيدحسين منير، إذ يقدم هؤالء عماًل كبيراً من أجل 

وضع جميع المتابعين في قلب الحدث.

جنرز يونايتد وصيف حامل اللقب في مباراة صعبة فيكتوريوس يريد مواصلة طريق الحفاظ على البطولة

على  الثاني  السحب  أجــري   [
الباقة  ضمن  السيارات  من  واحدة 
التي وجه ممثل عاهل البالد لألعمال 
رئيس  الشباب  وشئون  الخيرية 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
البحرينية،  األولمبية  اللجنة  رئيس 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
التي  للجماهير  بتقديمها  خليفة، 
كرة  مباريات  حضور  على  تحرص 
لأللعاب  سموه  دورة  ضمن  القدم 
من  وبدعم  »ناصر10«،  الرياضية 
شركة إبراهيم خليل كانو »تويوتا« 
عددها  والبالغ  للسيارات  والفخامة 
للفائز  الحظ  وابتسم  سيارات،   10

الثاني إلياس الحجيري.
للدورة  المنظمة  اللجنة  وقامت 
الثانية،  السيارة  الحجيري  بتسليم 
»اتقدم  للسيارة:  تسلمه  بعد  وقال 
ناصر  الشيخ  سمو  إلى  بالشكر 
تخصيص  على  خليفة  آل  حمد  بن 
التي  للجماهير  سيارات   10 سموه 
سموه  دورة  مباريات  تحضر 
الذي يؤكد  االمر  الرياضية،  لأللعاب 
باعتبارها  للجماهير  سموه  تقدير 

التي  النجاحات  من  اساسيا  ركناً 
السنوات  دورة سموه خالل  حققتها 

الماضية«.
دورة  اترقب  ما  »دائما  وأضاف 
الرياضية،  لأللعاب  حمد  بن  ناصر 

حضور  على  ــا  دومـ وأحـــرص 
المباريات للوقوف الى جانب فريقي 
لتقديم  وتشجيعه  الدورة  هذه  في 
مبارياته،  في  المستويات  أفضل 
على  السحب  فقرة  عند  وتفاجأت 

التذكرة  لرقم  المذيع  بذكر  السيارة 
التي احملها«.

والتقدير  الشكر  الحجيري  وجدد 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  إلى 
البطولة  دعمه  على  خليفة  آل 

وجماهيرها، مؤكدا أنه سيستمر في 
التي تعظم  الدورة  حضور مباريات 

دور الشباب البحريني.
مساء  ُيجرى  متصل،  شأن  وفي 
ثالث  على  السحب  )السبت(  اليوم 
سيارة ُمخصصة للجماهير في دورة 
الثالثة  الرمضانية  حمد  بن  ناصر 
لأللعاب الرياضية »ناصر10«، وذلك 
الثمانية  دور  مباريات  إقامة  أثناء 
القدم، على ملعب  من منافسات كرة 
وهذه  الرياضية،  خليفة  مدينة 
للحضور،  للجماهير  مفتوحة  دعوة 
والسحب سيقام بين شوطي المباراة 

الثانية بين فيكتوريوس ونوماس.
وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، قد وجه بتوزيع السيارات 
على  للجماهير  المخصصة  العشر 
كافة منافسات كرة القدم؛ وذلك بهدف 
الحضور  من  نسبة  أكبر  تحقيق 
القدم،  كرة  لمنافسات  الجماهيري 
الى  الوقوف  على  الجماهير  ولحث 
جانب فرقها الكروية في كافة جوالت 
سمو  يحرص  ما  ودائما  البطولة. 
الشيخ ناصر بن حمد ومنذ انطالقة 

منح  على   2007 العام  في  الدورة 
ومتميزة،  كبيرة  جوائز  الجماهير 
تقديرا من سموه للدور البارز الذي 
ولحضورها  الجماهير،  به  تقوم 
الواضح في جميع مباريات البطولة، 
الجماهير  تلك  من  جعل  الذي  االمر 
التي  النجاحات  في  أساسيا  شريكاً 

تحققت للدورة الشبابية الهامة.
على  السحب  تــم  ــه  أن يــذكــر 
الثانية  الجولة  في  االولى  سيارتين 
عليها  السحب  تم  الثانية  والسيارة 
ولدور  الثالثة،  الجولة  ختام  في 
سيارتين  تخصيص  تم  الثمانية 
واحدة،  سيارة  النهائي  قبل  والدور 
سيتم  الختامية  المباراة  وفــي 
السحب على 5 سيارات، وكل التذاكر 
التي يتم توزيعها حالياً ستدخل في 
ستكون  فيما  القادمة،  السحوبات 
بالنسبة  منفصلة  تذاكر  هنالك 

للمباراة النهائية.
أن  بالسيارة البد  الفائز  بأن  علماً 
أجل  من  الملعب  في  متواجداً  يكون 
على  السحب  سيتم  وإال  استالمها، 

رقم آخر.

تسليم الفائز إلياس الحجيري جائزة السيارة الثانية

إلياس الحجيري يفوز بالسيارة الثانية... واليوم السحب على السيارة الثالثة بـ »ناصر10«
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لمن الغلبة الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا... للريال أم يوفنتوس؟
§كارديف - د ب أ

للنجاح  االسباني  مدريد  ريال  يطمح   [
دوري  لقب  عن  للدفاع  القياسية  حملته  في 
أبطال أوروبا اليوم )السبت( لكنه سيصطدم 
بأحالم يوفنتوس اإليطالي الذي يتطلع إلى 
منذ  األولى  للمرة  التتويج  لمنصة  الصعود 

21 عاما.
كارديف  في  تقام  التي  النهائية  المباراة 
خط  بين  خاص  نوع  من  مواجهة  ستشهد 
القناص  بقيادة  الملكي  النادي  هجوم 
أن  بعد  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
النسخة  في  هدفا   32 تسجيل  في  نجحوا 
مواجهة  في  األبطال،  دوري  من  الحالية 
الحارس  بقيادة  ليوفنتوس  الصلب  الدفاع 
شباك  تهتز  لم  حيث  بوفون،  جانلويجي 
الفريق سوى بثالثة أهداف خالل 12 مباراة.

»بي.بي.سي« هو المسمى الذي يطلق على 
خط هجوم الريال في إشارة إلى غاريث بيل 
فيما  رونالدو،  وكريستيانو  بنزيمة  وكريم 
ليوناردو  من  يوفنتوس  دفاع  خط  يتشكل 
وجورجيو  بارتزالي  واندريا  بونوتشي 

كيليني.
زين  الفرنسي  للريال  الفني  المدير  وقال 
من  الكثير  يستقبلون  ال  »إنهم  زيدان:  الدين 
األهداف،  من  الكثير  نسجل  ونحن  األهداف 
ما سيحدث، ستكون  على  يؤثر  لن  هذا  لكن 

مباراة رائعة«.
أنحاء  في جميع  بثها  التي سيتم  المباراة 
العالم تشهد صراعا برازيليا في الدفاع بين 
مارسيلو مدافع الريال ومواطنه داني الفيش 
ألمانيا في وسط  ظهير يوفنتوس، وصراعا 
وسامي  )الريال(  كروس  توني  بين  الملعب 
المهاجمان  يواجه  كما  )يوفنتوس(،  خضيرة 
واالسباني  هيغواين  غونزالو  األرجنتيني 

الفارو موراتا فريقيهما السابقين.
لدوري  القياسي  البطل  مدريد  ريــال 
البطولة،  في  الـ12  لقبه  عن  يبحث  األبطال 

أول  منه  سيجعل  النهائي  في  الفوز  أن  كما 
منذ  متتالتين  مرتين  باللقب  يتوج  فريق 
انطالق البطولة في شكلها الحالي في موسم 

.1992/1993
يوفنتوس توج باللقب مرتين من قبل في 
1985 و1996 ولكنه خسر منذ ذلك الحين في 
6 مباريات نهائية للبطولة، آخرها كان على 

يد برشلونة في 2015.
عاما(   39( بوفون  سيمنح  اليوم  الفوز 
العالم  إيطاليا بلقب كأس  الفائز مع منتخب 
2006، أول لقب قاري له مع يوفنتوس، كما 

سيصبح أكبر حارس مرمى ينال اللقب.
موناكو  على  الفوز  بعد  بوفون  وقال 
عامين  »قبل  الذهبي:  المربع  في  الفرنسي 

اعتقد الجميع أنه سيكون النهائي األخير لي، 
لكن عليك أن تثق في حلمك«.

راموس  سيرخيو  الريال  قائد  وأشــاد 
قال  فيما  باألسطورة،  ووصفه  ببوفون، 
كيليني: »أشعر بأنني محظوظ للعب طوال 
اإليطالي  والمنتخب  يوفنتوس  في  مسيرتي 
وجانلويجي بوفون يقف خلفي في المرمى«.
وأكد كيليني أن دفاع يوفنتوس قادر على 
في  حدث  مثلما  الريال،  هجوم  خط  إيقاف 

المربع الذهبي لدوري األبطال العام 2015.
مدريد  ريال  هجوم  خط  »قوة  وأوضح 
ليست سرا، علينا أن نبقي الكرة بعيدة عن 

مرمانا على قدر استطاعتنا«.
بشكل  واالستعداد  بالقوة  »نشعر  وتابع 

أفضل لهذا النهائي عما كنا عليه قبل عامين، 
لقد نضجنا منذ ذلك الحين«.

ماسيميليانو  يوفنتوس  مدرب  وأعرب 
اليغري عن أمله في تتويج فريقه بالثالثية 
والكأس  الدوري  في  المتمثلة  التاريخية 
تاريخ  في  األولى  للمرة  األبطال،  ودوري 
للمرة  الــدوري  بلقب  الفوز  بعد  النادي، 
قياسي،  رقم  في  التوالي  على  السادسة 
البطولتين  لقبي  بين  الجمع  بجانب 
في  التوالي  على  الثالث  للموسم  المحليتين 

رقم قياسي آخر.
ولدينا  النهائي  إلى  »نذهب  اليغري:  وقال 

القناعة بقدرتنا على العودة باللقب«.
المرشح  هو  الريال  بأن  اليغري  واعترف 

الثقة بالنفس هي مفتاح  للفوز، لكنه أكد أن 
دور  من  ببرشلونة  أطــاح  الــذي  فريقه، 

الثمانية.
ويحلم الريال المتوج حديثا بلقب الدوري 
االسباني، بالحفاظ على لقب دوري األبطال 
في إنجاز تاريخي، كما يطمح إلى الجمع بين 
ثنائية المحلية واألوروبية للمرة األولى منذ 

العام 1958.
المباراة  ندخل  أن  »ينبغي  رونالدو:  وقال 
المعهود  أدائنا  إظهار  مع  ولكن  بتواضع 
وشخصيتنا، أن نظهر أننا األفضل، يوفنتوس 

فريق رائع ولكني أعتقد أننا أفضل«.
جيدة،  حالة  في  بأنني  »أشعر  وأضاف 
نستغل  أن  وعلينا  جيدة،  حالة  في  الفريق 
إلحراز  التاريخية  الفرصة  لدينا  ذلــك، 
الثنائية، ونتمنى يوم السبت أن نتوج بلقب 

دوري األبطال«.
وسجل رونالدو 103 أهداف خالل مسيرته 
األوروبية، من بينها 5 أهداف في شباك بايرن 
ميونيخ األلماني في دور الثمانية، و3 أهداف 
في شباك اتلتيكو مدريد في المربع الذهبي، 
واآلن يطمح إلى الفوز بدوري األبطال للمرة 
مانشستر  مع  باللقب  فاز  أن  بعد  الرابعة 
اللقب  وحصد   2008 في  اإلنجليزي  يونايتد 

مع الريال في 2014 و2016.
مؤثرة،  إصابات  من  الفريقان  يعاني  وال 
زيدان  كان  إذا  ما  بعد  يتضح  لم  ولكن 
في  الكروية  مسيرته  من  جزءا  قضى  الذي 
من  العائد  بيل  بغاريث  سيدفع  يوفنتوس، 
اإلصابة، أم المتألق ايسكو، في مركز الجناح.

وتحظى المباراة النهائية بإجراءات أمنية 
إذ تم نشر قرابة  غير مسبوقة في كارديف، 
أنحاء  جميع  في  وضابط  جندي  6االف 
الملعب الذي يتسع لـ66 الف مشجع، وكذلك 
غلق  وسيجري  المدينة،  انحاء  شتى  في 
سقف الملعب للمرة األولى في نهائي دوري 

األبطال.

هل ينجح ريال مدريد في تحقيق اللقب الثاني على التوالي أم يوفق يوفنتوس في »كسر العقدة« للمرة الثالثة؟

كيف يحسم الريال أو يوفنتوس النهائي األوروبي؟
§برلين - د ب أ

اإلسباني  مدريد  ريال  مهاجم  يصبح  هل   [
البرتغالي كريستيانو رونالدو أو نجم يوفنتوس 
نجما  هيغواين  غونزالو  األرجنتيني  اإليطالي 
أوروبا  أبطال  دوري  لبطولة  النهائية  للمباراة 
تحسم  أم  كارديف،  في  )السبت(  اليوم  المقررة 

المباراة من خالل أحد األخطاء؟
وتمثل المباراة بين الفريقين اليوم مواجهة مثيرة 
والسطور  حاليا،  أوروبا  في  فريقين  أقوى  بين 
التالية توضح نقاط القوة والعف لكل من الفريقين:

نقاط القوة في ريال مدريد:
- النهم لألهداف: هز ريال مدريد الشباك في كل 
مباراة خاضها هذا الموسم، وسيكون على ثقة في 
مواصلة هذه النزعة خالل المباراة النهائية اليوم. 
سجل  في  أسماءهم  الفريق  العبي  جميع  وسجل 
الهدافين باستثناء فابيو كوينتراو الذي شارك في 
مباراة فشل  المباريات. وتعود آخر  نادر من  عدد 
خاللها الريال في هز الشباك إلى الموسم الماضي 
سيتي  مانشستر  مع  سلبيا  الفريق  تعادل  عندما 
اإلنجليزي في 26 أبريل/ نيسان2016 بالدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
النصف  في  ورونالدو:  إيسكو  بين  الربط   -
الثاني من الموسم الحالي، لجأ الفرنسي زين الدين 
زيدان المدير الفني للريال إلى تغيير طريقة لعب 
وضع  خالل  من   2  /4  /4 إلى   3  /3  /4 من  الفريق 
للفريق.  الماسي  الوسط  خط  العبي  بين  إيسكو 
الذي  إليسكو  بالنسبة  للغاية  مناسبا  هذا  وكان 
تحرر من المسئوليات الدفاعية، كما سمح له هذا 
نفس  وفي  يجيده.  الذي  الدور  أداء  في  بالتركيز 
الوقت، تألق رونالدو داخل منطقة جزاء المنافسين 
بعدما انتقل للعب دور رأس الحربة بدال من مركزه 

الذي اعتاد عليه في الماضي كمساعد هجوم.
- القوة في العمق: يمكن لزيدان أن يعتبر نفسه 
محظوظا للغاية ألنه يدرب فريقا هو األكثر عمقا في 
الجاهزة،  البدائل  الريال جيشا من  العالم. ويمتلك 
بالفريق  االحتياطيين  مجموعة  أن  أحيانا  ويبدو 
يمكنهم الفوز بلقب البطولة. كما يمثل كل من ماركو 
ورائعا  جاهزا  بديال  فاسكيز  ولوكاس  أسينسيو 

يمكنه قلب األمور وحسم المباريات.
نقاط الضعف في الريال:

الفضل في  المطمئن: يعود بعض  الدفاع غير   -
قوة الجانب الهجومي للريال إلى مشاركة مدافعيه 
دائما في أداء الدور الهجومي. وعلى سبيل المثال، 
في  دائما  مارسيلو  البرازيلي  المدافع  يتواجد 
األيسر  بالجانب  وذلك  للفريق  الهجومي  النصف 
الدفاعية  الناحية  ضعف  إلى  يؤدي  هذا  ولكن 
بلقب  الريال  فوز  ورغم  أحيانا.  الجانب  هذا  في 
الدوري اإلسباني، استقبلت شباك الريال 41 هدفا 
شباك  استقبلت  فيما  الموسم  هذا  المسابقة  في 
وشباك  هدفا   37 الثاني  المركز  صاحب  برشلونة 

أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث 27 هدفا.
- خطر فقدان االنضباط: على رغم تمتع الفريق 
بخبرة هائلة، يفقد ريال مدريد أعصابه وانضباطه 
أحيانا. ويدخل كريستيانو رونالدو في اشتباكات 
المنافس أحيانا بدون كرة فيما يوصم  مع العبي 
البطاقات  على  حصوله  بكثرة  راموس  سيرخيو 
العب  أعصاب  تتوتر  الوقت،  نفس  وفي  الحمراء. 

البرازيلي كاسيميرو بشكل شبه  المدافع  الوسط 
دائم، وأكد النقاد أن الحظ حالفه ليفلت من الطرد 
األلماني  ميونيخ  بايرن  أمام  الفريق  مباراة  خالل 

في دور الثمانية لدوري األبطال.
ال  المباريات:  أجواء  إلى  الدخول  في  البطء   -
يدخل الريال أحيانا في أجواء المباريات بالدرجة 
المطلوبة. وفي مباراة نهائية مثل مباراة اليوم قد 
يكلفه هذا كثيرا. ويحتاج الريال أحيانا إلى استثارة 
من الفريق المنافس قبل أن يبدأ في الدخول ألجواء 
اللقاء وتقديم مستواه. وجاء 14 من آخر 15 هدفا 
للفريق في دوري األبطال في الدقيقة 42 وما بعدها.

نقاط القوة في يوفنتوس:
الفريق )بي بي سي(: يعتمد يوفنتوس  - دفاع 
على خط دفاع حديدي مكون من الثالثي المخضرم 
وجورجيو  بونوتشي  وليوناردو  بارزالي  أندريا 
سي(  بي  )بي  برمز  إليهم  يشار  والذين  كيليني 
إضافة لوجود مهدي بن عطية الذي انتقل للفريق 
االعتماد  يمكن  جاهزا  بديال  ليصبح  الموسم  هذا 
المرمى  حارس  القوي  الدفاع  خط  وساعد  عليه. 
على  الحفاظ  في  بوفون  جانلويجي  المخضرم 
إذ  المباريات،  من  العديد  في  الفريق  شباك  نظافة 
 12 في  فقط  أهداف   3 يوفنتوس  شباك  استقبلت 
أوروبا  أبطال  بدوري  اآلن  حتى  خاضها  مباراة 
هذا الموسم. وحافظ الفريق على نظافة شباكه في 
مباراتي الذهاب واإلياب بدور الثمانية للبطولة في 
مواجهة فريق برشلونة اإلسباني المفعم بالنجوم.

المنافسين  من  العديد  واجه  رائعان:  جناحان   -
مشكلة كبيرة خالل الموسم الحالي إليقاف خطورة 
في  ألفيس  داني  أو  كــوادرادو  خوان  احتواء  أو 
األيسر  والظهير  يوفنتوس  لفريق  األيمن  الجانب 
مباراته  اليوم  ألفيس  ويخوض  ساندرو.  أليكس 
األوروبي  األبطال  دوري  بطولة  في   100 رقم 
سبق  إذ  الرابعة  للمرة  بلقبها  الفوز  إلى  ويطمح 

السابق  فريقه  مع  مرات  ثالث  باللقب  الفوز  له 
برشلونة المنافس التقليدي العنيد للريال.

الهجومي  الثنائي  نجح  الهجوم:  نجوم   -
في  ديباال  وباولو  هيغواين  غونزالو  األرجنتيني 
في  سويا  لهما  موسم  بأول  شراكتهما  تحسين 
هيغواين  وقدرات  طاقة  وتمتزج  الفريق.  صفوف 
مع ابتكارات زميله الشاب ديباال فيما يهدد ماريو 
وجود  مع  اليسرى  الناحية  من  ماندزوكيتش 

مساندة من الدفاع.
نقاط الضعف في يوفنتوس:

- الدفاع الممل: يحرص المدير الفني ليوفنتوس 
فريقه  تذكير  على  دائما  أليغري  ماسيميليانو 
بالحاجة إلى تحسين قدراتهم في االحتفاظ بالكرة 
وبناء الهجمات بداية من منطقة جزاء الفريق أكثر 
من االعتماد على تشتيت الكرة. وإضافة لهذا، وعلى 
اإلحصاءات  من  الفريق  يستمدها  التي  الثقة  رغم 
يمكن  »ال  قائال:  فريقه  كيليني  حذر  به،  الخاصة 

تصور أال نمنح فريقا مثل الريال بعض الفرص«.
مشجعي  من  العديد  أعرب  الخاطئ:  الهجوم   -
يوفنتوس عن شكواهم من الفرص العديدة المهدرة 
في منطقة جزاء الفرق المنافسة وهي الفرص التي 
مواجهة  أجل حسم  من  للغاية  تكون ضرورية  قد 
فاصلة أمام فريق مثل الريال. وكشفت االحصاءات 
مطلع  في  تورينو  مع  الديربي  بمباراة  الخاصة 
مايو/ أيار المنقضي إهدار الفريق 11 فرصة من 18 
تسديدة في هذه المباراة التي انتهت بالتعادل 1/ 1.
لكن  متفائال  أليجري  يبدو  قاسية:  مسيرة   -
نهائية  مباريات   4 آخر  في  يوفنتوس  خسارة 
خاضها بدوري أبطال أوروبا ال تصب في مصلحة 
معنويات الفريق. ويشهد سجل الفريق بما في هذا 
نهائي كأس أوروبا العام 1985 على فوز يوفنتوس 
في مباراتين نهائيتين فقط من 8 مباريات نهائية 

الـ»ميلينيوم ستاديوم«خاضها في البطولة األوروبية على مدار التاريخ.

ءات أمنية  »سقف مغلق« وإجرا
غير مسبوقة في كارديف 

لتأمين النهائي األوروبي
§لندن - د ب أ

التي سيتم  األمنية  اإلجراءات  بين  من  كان  االستاد،  غلق سقف   [
)السبت(  اليوم  أوروبا  أبطال  لدوري  النهائية  المباراة  خالل  تطبيقها 

في كارديف.
تجمع  التي  المواجهة  خالل  أشدها  على  ستكون  األمنية  اإلجراءات 
بين ريال مدريد االسباني ويوفنتوس اإليطالي في »ميلينيوم ستاديوم« 
هجوم  في  22 شخصا  مقتل  أعقاب  في  كارديف،  الويلزية  بالعاصمة 

إرهابي وقع في مانشستر االسبوع الماضي.
أعقاب  الحرجة في  الدرجة  إلى  بريطانيا  التأهب في  وتم رفع حالة 
شخص  ألف   170 فيه  يتواجد  الذي  الوقت  وفي  االرهابي،  الهجوم 
في ساحات  أو  الملعب  داخل  من  المباراة سواء  لمتابعة  كارديف  في 
الجماهير، أو حتى في الحانات، أخذت الشرطة في حسبانها كل التدابير 

األمنية الممكنة.
غلق  في  سيتمثل  نفسها  المباراة  على  سيؤثر  الذي  األكبر  المعيار 

سقف الملعب للمرة األولى في تاريخ نهائي دوري األبطال.
إمكانية وقوع هجوم بطائرات بدون طيار كان من بين العوامل التي 
التنفيذي  الرئيس  فورد  لجوناثان  وفقا  القرار،  هذا  اتخاذ  في  تسببت 

لالتحاد الويلزي لكرة القدم.
داخل  محدد  تهديد  أي  لدينا  يكن  لم  الذي  الوقت  »في  فورد:  وقال 
الملعب، هناك طائرات بدون طيار ترفيهية، وفي تلك األثناء لن يعرف 

الحكم إذا ما كانت هذه الطائرات ترفيهية أم ال«.
تلك  الملعب في  الالعبين من أرض  وأضاف »قد يضطرون إلخراج 
المهم  من  كان  النهاية  وفي  غلقه،  السهل  ومن  سقف،  هناك  الحالة... 
اتخاذ هذا القرار لضمان أن أنشطة الشرطة تركز على الجوانب المهمة 

فقط«.
وفي  الشرطة  رجال  أعداد  في  زيادة  هناك  سيكون  االستاد  خارج 
مع  االستاد  إلى  الحقائب  جلب  حظر  وسيتم  األمنة،  المحيطة  المنطقة 

قيام الشرطة بعمليات تفتيش واسعة إذا اقتضت الضرورة.
وفي الوقت الذي لم ترد فيه أي تهديدات محددة، فإن الشرطة تقوم 
بكل ما في وسعها لتأمين المباراة على النحو األمثل من خالل نشر 6 

آالف رجل أمن في أكبر عملية أمنية في كارديف.
»الخطة  لويس:  ريتشارد  ويلز  جنوب  شرطة  رئيس  مساعد  وقال 

األمنية المفصلة واالستعدادات تم تحديدها منذ أشهر«.
وأضاف »طوال الفترة الماضية خطتنا واستعداداتنا كانت تسير في 
اتجاهها، مستوى التهديدات في جميع أنحاء بريطانيا يظل مرتفعا، وكل 

خطتنا األمنية تعكس ذلك«.
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نهائي دوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS HD 2يوفنتوس × ريال مدريد21:45

دوري أبطال افريقيا

beIN SPORTS HD 3فيروفياريو دا بيرا × المريخ16:00

beIN SPORTS HD 3النجم الساحلي ×  الهالل السوداني00:45

كأس االتحاد االفريقي

beIN SPORTS HD 4سموحة المصري × هالل األبيض السوداني00:00

يوميًا خالل شهر  المساحة  هذه  الرياضي«  »الوسط  يخصص   [
القدير  الوطني  المدرب  وذكريات  وعبر  لحكم  المبارك،  رمضان 
أن  »إما  عنوان  تحت  السابعة  والحلقة  طه،  نبيل  الدولي  والمحاضر 

نخطط أو نتخبط«.
تدري  كنت  وإن  مصيبة  فتلك  تدري  ال  كنت  »)إن  الجنرال«  يقول 
فالمصيبة أعظم(، فبعد سنوات في مجال تدريب المدربين وتصنيفهم 
وسنوات من تدريس علوم اإلدارة ضمن مختلف البرامج، وبعد قضاء 
سنوات في التدريب لمختلف المراحل العمرية والمشاركة في بطوالت 
محلية واقليمية وقارية ودولية، فإن أهم االستنتاجات العلمية التي ال 
يختلف عليها أن جدول المسابقات هو احد العوامل الرئيسية في بناء 

او هدم الالعب«.
الموسم  لمسابقات  رياضية  روزنامة  »وجود  الجنرال  ويضيف 
التخطيط   في  المدربون  عليها  يعتمد  التي  االولى  االداة  هي  القادم 
اداريا  وحتى  نفسيا  تكتيكيا،  ،فنيا،  بدنيا  الالعبين  وتطوير  الرياضي 
جدول  وضع  في  نخفق  ومازلنا  كنا  اننا  محزن  هو  وكم  وماديا، 
ان تخطط  انت فشلت في  )اذا  قادم،  ثابت ومسبق لموسم  للمباريات 

فإنك تخطط لتفشل(«.
ويتابع الجنرال »عندما نلتقي بالمدربين والذين هم العمود الفقري 
ينتهي،  ومتي  القادم  الموسم  يبدأ  متى  ونتساءل  الرياضية  للعملية 
تنتاب المدربين حالة من اليأس والتحسر واالستهزاء أيضا الن شر 
التخطيط وتغير الجداول سمة داخلية  البلية ما يضحك، أصبح غياب 
والعمل  السعي واالجتهاد  الرياضية  االتحادات  فيما من واجب  لدينا، 
علي إصدار جدول مسابقات ثابت لموسم جديد قبل ان ينتهي الموسم 
الفائت، حتى تستطيع االندية والمدربون والالعبون وضع برامجهم«.

وعدم  االجتهاد  بحر  في  نستمر  أال  »أتمنى  قائال  الجنرال  ويختم 
مختلف  في  واالتحادات  الدولية  االتحادات  التخطيط،  معالم  وضوح 
مدربين  من  للجميع  ومعروفة  علميا  مدروسة  جداول  لديها  الدول 
والعبين وإداريين وجماهير، التخطيط السبيل نحو االرتقاء بالمستوي 

الفني، ال توجد بدائل للتخطيط فإما اننا نخطط او نتخبط«.

إما أن نخطط أو نتخبط

انتصار كبير لدمستان على صدد 
في دورة بتلكو الرمضانية )22(

§الوسط - المحرر الرياضي
 4 مقابل  أهداف  بثمانية  صدد  على  كبيراً  فوزاً  دمستان  فريق  حقق   [
تقام  التي  والعشرين،  الثانية  الرمضانية  بتلكو  بطولة  منافسات  ضمن 

مبارياتها على مالعب بتلكو بالهملة.
تسجيل  من  وتمكن  المباراة  في  إبراهيم  علي  دمستان  العب  وتألق 
»سوبر هاتريك«، واألهداف األخرى سجلها حسن علي وطه الفردان وحسين 

عبدالرضا، أما أهداف صدد فسجلها محمود سعيد )هاتريك( وأحمد سعيد.
في الشوط  المباراة أفضلية كبيرة لفريق دمستان وخصوصاً  وشهدت 
الثاني، إذ سيطر دمستان على الشوط الثاني وتمكن من تسجيل 6 أهداف 
المباراة  وأدار  هدف.  مقابل  بهدفين  بتقدمه  األول  الشوط  انتهى  أن  بعد 

باقتدار حكم الساحة محمد خالد وساعده عبدالسالم فواز ومحمد الصفار.
وفي مباراة أخرى، فاز فريق الحجر على جدحفص بثالثة أهداف مقابل 

هدف بعد مباراة مثيرة قدم فيها الفريقان مستوى مميزا.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي، وجاءت أهداف اللقاء جميعها في 
الشمالن  وإبراهيم  عباس  محمود  الحجر  لفريق  سجل  إذ  الثاني،  الشوط 
أدار  إبراهيم.  خليل  سجله  الوحيد  جدحفص  وهدف  عياد،  عباس  وياسر 

المباراة الحكم علي هالل وساعده عبداهلل يعقوب والسيدحسين فيصل.
وتقام اليوم )السبت( مباراتان ضمن المجموعة الثانية، إذ يلعب عالي مع 
الحصم والعكر  أم  الثانية بين  8.45 مساًء، والمباراة  الساعة  المعامير في 

عند العاشرة والنصف، والمباراتان على مالعب بتلكو بالهملة.

من لقاء دمستان وصدد

االتحاد اآلسيوي يقر تصفيات الرجال لكرة اليد في سيئول
§الوسط - محمد أمان

اآلسيوي  االتحاد  في  الصندوق  أمين  أكد   [
اليد ونائب رئيس االتحاد الدولي عن قارة  لكرة 
بأن  الرياضي«  »الوسط  لـ  الذياب  بدر  آسيا 
بطولة  استضافة  شرف  منح  اآلسيوي  االتحاد 
كأس آسيا للرجال القادمة والمؤهلة إلى نهائيات 
النصف  في  الجنوبية  كوريا  إلى  العالم  كأس 

الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل.
الذياب  ــدر  ب وأشـــار 
فـــي تــصــريــحــه 
ــوســط  إلـــى »ال
ــي«  ــاض ــري ال
ملف  أن  إلــى 
اســتــضــافــة 
تــصــفــيــات 
الـــشـــبـــاب 
شئين  لنا ا و
في  ستقام  التي 
 2018 العام  صيف 

اتحاد  في  المسئولين  بأن  علماً  بعد.  يحسم  لم 
تصفيات  استضافة  فكرة  طرحوا  بالبحرين  اليد 
بعد  االتحاد  تاريخ  في  الثانية  للمرة  الشباب 

بطولة 1998.
وكانت العاصمة التايلندية بانكوك، آخر مدينة 
في شرق آسيا استضافت بطولة آسيا للرجال في 
العام 2006، وفيما عدا ذلك كل البطوالت أقيمت في 
والسعودية  وإيران  لبنان  في  آسيا  غرب  بلدان 
2006 في قطر، لذلك تعود  والبحرين، وقبل العام 
إلى  يمتد  طويل  غياب  بعد  هناك  إلى  البطولة 

التسعينات.
الجنوبية  كوريا  منتخب  استضافة  وبالتأكيد، 
على  المنافسة  في  حظوظها  من  يعزز  للبطولة 
بعد  العالم  كأس  لنهائيات  والتأهل  القاري  اللقب 
بعد  األخيرة  التصفيات  التأهل عن  في  أن فشلت 
بأن  علماً  المونديال.  في  المشاركة  من  سنوات 
مقاعد   4 بـ  بالمشاركة  الحق  تمتلك  آسيا  قارة 
لمونديال  النهائي  ربع  الدور  إلى  قطر  تأهل  بعد 

فرنسا.
في  أقيمتا  قد  للرجال  بطولتين  آخر  وكانت 
 2016 العام  إلى  باإلضافة   2014 العام  البحرين، 
كبلد بديل عن اإلمارات التي اعتذرت بسبب تغيير 

موعد التصفيات.

بدر ذياب

الفالحي بعد التوقيع: اخترت باربار بحثًا عن تحدٍّ جديد
§الوسط - محمد أمان

السيد  الوطني  المدرب  وقع   [
الفريق  تدريب  عقد  الفالحي  علي 
باربار  نادي  في  اليد  لكرة  األول 
الوطني  للمدرب  خلفاً  واحد  لموسم 
رئيس  بحضور  عيسى  حسين 
من  ومجموعة  حسين  علي  النادي 
تأكيداً  وذلك  اإلدارة،  مجلس  أعضاء 
الرياضي«  »الوسط  له  أشار  لما 

سابقاً.
لـ  الفالحي  علي  السيد  وقــال 
فضل  بأنه  الرياضي«  »الوسط 
األخرى  العروض  عن  باربار  عرض 
والمنافسة  للتحدي  وحبه  لطموحه 
تدريبية  تجربة  في  والــدخــول 
قوي  فريق  »باربار  مضيفاً  قوية، 
اليد  كرة  في  الثالث  الضلع  يمثل 
من  مجموعة  يمتلك  البحرينية، 

المميزين  والشباب  المنتخب  العبي 
لذلك  جماهيرية،  قاعدة  ولديه 
أرضية العمل والنجاح خصبة وآمل 

أن أوفق في هذه التجربة«.

عن  الفالحي  علي  السيد  وتحدث 
توبلي  نادي  في  السابقة  تجربته 
قائاًل:  سنوات  لخمس  امتدت  والتي 
بالنسبة  رائعة  تجربة  »كانت 

بداية  في  كثيراً  منها  استفدت  لي، 
مشواري الحقيقي في مجال التدريب، 
وأعتقد  للنادي  أملك  ما  كل  قدمت 
كنت  اليوم،  منه  البد  التغيير  بأن 
القرار الصيف الماضي،  سأتخذ هذا 
ولكني فضلت البقاء موسماً إضافياً، 

ستبقى تجربة هامة في حياتي«.
الفالحي  علي  السيد  ويأتي 
عهدت  في  موسمين  بعد  لباربار 
المدرب الوطني حسين عيسى الذي 
حقق بطولة الكأس للمرة الثانية في 
تاريخ النادي باإلضافة إلى برونزية 
إلى  مرة  ألول  الخليجية  البطولة 
ويدرك  التنشيطية،  الدورة  جانب 
بالمنافسة  مطالب  بأنه  الفالحي 
في  الفريق  يشارك  قد  كما  محلياً، 
أبطال  لألندية  اآلسيوية  البطولة 

الدوري أيضاً.

الفالحي يرفع قميص باربار بعد التوقيع
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قاعدة اللعبة: 

الســودوكـــو   [
لعبة يابانية سهلة، 
من دون عملــيات 
تتألف  حسـابيــة. 
شبكتـــها مــن 81 
أو  خانة صغيرة،  
مــــن 9 مـربعات 
يحــتوي  كــبيـرة 
عــلى  منـــها  كل 
صغيرة.  خانات   9
على الالعب إكمال 
الشبكـــة بواسطة 
أرقـــام من 1 إلى 
9، شـرط استعمال 
كــــل رقـــم مرة 
واحـدة فقــط، في 
كـل خط أفقي وفي 
كـــل خط عمودي 
وفي كل مربع من 

المربعات التسعة.

صحيفة الوسط البحرينية، تصدرها شركة دار الوسط للنشر والتوزيع ش. م. ب. )مقفلة(، ص ب 31110،  مبنى896، طريق 5237، مجمع 374 شارع البديع، أبوصيبع، مملكة البحرين هاتف: 17596999 )973+(، فاكس 17596900 )973+(
االعالنات: هاتف 905/906/907-17596999 )973+(. فاكس 17594058/ 17596907 )973+(، التوزيع: هاتف 17488999. فاكس 17626642 )973+(، المطبعة: هاتف 17596911 )973+(، فاكس ١٧٥٩٦٩٠٤ )٩٧٣+(

انقطع منهو  الموّدة  ] حبل 
الذي شّده

الحروف  فوق  نقط  صرت 
بعد صرت شّدة

كنت  يوم  معي  منهو  صار 
في ِشّدة

وصرت  ابتعد  عّني  البعض 
في حالي

ما  منهم  المر  حتى  سقوني، 
شفت حالي

ما حد نشد عّني في حلّي وترحالي 
اهلل هو كان معي قاسيت من ِشّدة

جميل صالح
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في  أوضاعك  تتحسن   [
فترة  بعد  اليوم  العمل 
أخبار  تصلك  قد  صعبة 
جيدة عن صفقة ربحتها.

قسم  إلى  نقلك  يتم  قد   [
مع  التأقلم  حــاول  آخر 
وبرهن  الجديدة  الظروف 

على قدراتك.

قد  المالية  أوضاعك   [
تراجع  لم  إن  بأزمة  تمر 
قليال  وتخفف  حساباتك 

من مصاريفك.

الروتين  مــن  فترة   [
بها  تشعر  قــد  والملل 
هدوءا وال شيء جديد في 

العمل.

] ال ترهق نفسك وتحمل 
طاقتها  ــوق  فـ نفسك 
فصحتك في تدهور نتيجة 

اإلرهاق في العمل.

إلى  اليوم  تتعرض   [
من  المعارضات  بعض 
قبل زمالء في العمل نتيجة 
لعدم اقتناعهم في أسلوبك.

في  طــارئــة  مشكلة   [
العمل تتطلب منك التعامل 
الحكمة  من  بالمزيد  معها 

والصبر.

كلها  أموالك  تضع  ال   [
في مشروع واحد وتجربة 
جديدة تدخلها ألول مرة.

في  تلوح  جديد  فرص   [
سيرتك  بتعديل  قم  األفق 
في  تــتــردد  وال  الــذاتــيــة 

إرسالها.

جديدة  عمل  مسئوليات   [
تحصل عليها مما يزيد عبء 
القادمة  الفترة  عليك  العمل 

تعد بالكثير من الضغوط.

] ال مانع أن تجرب أسلوبا 
أو طريقة جديدة في العمل 
حريصا  تكون  ان  على 

وتبتعد عن المغامرات.

الذي  الجديد  االقتراح   [
من  قــبــوال  يلقى  قدمته 
إلى  يضيف  مما  الرؤساء 
سجلك المهني رصيدا جيدا.
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حسن مع تصاعد األتربة في بعض المناطق.

شمالية غربية من ١٢ إلى ١٧ عقدة وتزداد 
سرعتها من ١٧ إلى ٢٢ عقدة عند منتصف 

الليل وتصل من ٢٢ إلى ٢٧ عقدة أحيانًا.

من قدم إلى ٣ أقدام قرب السواحل، ومن ٣ 
إلى ٦ أقدام في عرض البحر.
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ــهــان-  ــشــاب مــت  -  6
متشابهان- صداق )م(

7 - سكون )م(
الخليج-  8 - من عمالت 

حرف جر
9 - للزراعة )م(- قنوط

الــعــمــالت  ــن  م  -  10
الرئيسية- غصن )م(

عمودي:
1 -  عهود- وحي

2 - متشابهان- تقال في الهاتف
3 - جاهل )م(- خرَّب

4 - للقهوة- متشابهان
5 - ممثلة مصرية راحلة

أفقي:
1 - بروفيسور بحريني وخبير 

في »المياه«
2 - راية- ثلثا )كوب(- يجيب

3 - أحّرك- متشابهان
مدينة  أحب-  متشابهان-   -  4

فرنسية
أوروبــيــة-  عــاصــمــة   -  5

متشابهان
6 - متشابهة- من الجوارح

7 - متشابهان- يجيب
أداة  لعب-  األنبياء-  من   -  8

نصب
9 - من األسماء- متشابهة

10 - عاصمة أوروبية- عاصمة 
أوروبية

اإلسالمية  الشريعة  تميزت   [
بأنها حفظت حقوق اليتامى وحثت 
إليهم  واإلحسان  إكرامهم  على 
وإصالح أمورهم وتكافل المجتمع 
جاء  وقد  وماديًا.  معنويًا  معهم 
البر والعطاء واإلحسان لأليتام في 
القربى  ذوي  تلي  متقدمة  درجة 

وهم أولى من أعطي.
َوإِْذ أََخْذَنا مِيَثاَق َبنِي إِْسَرائِيَل اَل 
َتْعُبُدوَن إاِلَّ اهلّلَ َوبِالَْوالَِدْيِن إِْحَسانًا 
َوالَْمَساكِيِن  َوالَْيَتاَمى  الُْقْرَبى  َوذِي 
َوأَقِيُمواْ  ُحْسنًا  لِلنَّاِس  َوُقوُلواْ 
َتَولَّْيُتْم  ُثمَّ  َكاَة  الزَّ َوآُتواْ  اَلَة  الصَّ
ْعِرُضوَن  مِّ َوأَنُتم  نُكْم  مِّ َقلِياًل  إاِلَّ 

)83( البقرة.
ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّواْ  أَن  الْبِرَّ  لَّْيَس 
َولَـكِنَّ  َوالَْمْغِرِب  الَْمْشِرِق  قَِبَل 
اآلِخِر  َوالَْيْوِم  بِاهلّلِ  آَمَن  َمْن  الْبِرَّ 
َوآَتى  َوالنَّبِيِّيَن  َوالْكَِتاِب  َوالَْمآلئَِكةِ 
الُْقْرَبى  َذِوي  ُحبِّهِ  َعلَى  الَْماَل 
بِيِل  َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساكِيَن َواْبَن السَّ
َوأََقــاَم  َقاِب  الرِّ َوفِي  آئِلِيَن  َوالسَّ
َوالُْموُفوَن  َكاَة  الزَّ َوآَتى  الَة  الصَّ
ابِِريَن  َوالصَّ َعاَهُدواْ  إَِذا  بَِعْهدِِهْم 
اء َوِحيَن الَْبْأِس  رَّ فِي الَْبْأَساء والضَّ
ُهُم  َوُأولَـئَِك  َصَدُقوا  الَّذِيَن  ُأولَـئَِك 

الُْمتَُّقوَن )177( البقرة.
ُقْل  ُينفُِقوَن  ــاَذا  َم َيْسَأُلوَنَك 
َفلِلَْوالَِدْيِن  َخْيٍر  ْن  مِّ أَنَفْقُتم  َما 
َوالَْمَساكِيِن  َوالَْيَتاَمى  َواأَلْقَربِيَن 
َخْيٍر  مِْن  َتْفَعُلواْ  َوَما  بِيِل  السَّ َواْبِن 

َفإِنَّ اهلّلَ بِهِ َعلِيٌم )215( البقرة.

مع تحيات جمعية الكوثر للرعاية 
االجتماعية - رعاية اليتيم

نحن وأمانة االختيار
ونصيبه  الدنيا  هذه  في  حظه  يغير  أن  بإمكانه  اإلنسان   [
ومصيره. اإلنسان استثناء عن سائر ما خلق اهلل سبحانه وأوجده، 

يملك قراره »قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها«
الكثيرة، واالتجاهات  الطرق  بين  أن يختار من  يملك  إذن هو 
المختلفة، أن يكون من أصحاب الجنة أو أصحاب النار، سيدنا 
من  كان  أنه  ال  »فلو  الحوت  التقمه  الذي  السالم  عليه  يونس 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون« سورة الصافات، إال 
أن هبة القدرة على االختيار محفوفة بالمخاطر والمآسي بسبب 
نوازع البشر المحفوفة بالغرور واألنانية واالستخفاف بحقوق 
اآلخرين، واختيار وسيلة العنف والدمار والجشع اعتقاداً منهم 

جهالً أنه سوف يصل إلى أطماعه التي لن تدوم طويالً.
َفأََبْيَن  َواْلِجَباِل  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َعَلى  اأْلََماَنَة  َعَرْضَنا  »إِنَّا 
َظُلوًما  َكاَن  إِنَُّه   ۖ اإْلِنَساُن  َوَحَمَلَها  مِْنَها  َوأَْشَفْقَن  َيْحمِْلَنَها  أَن 
على  القدرة  بأمانة  اإلنسان  استبد  لقد  األحزاب  سورة  َجُهواًل« 
االختيار واتجه نحو أطماعه وجشعه »إال ما رحم ربي« سورة 
أقمار  حيث  والعشرين  الواحد  القرن  في  تجد  وأنت  يوسف. 

االستطالع يزدحم بها مجال األرض، وعلى رغم الدقة المتناهية 
في إرسال المعلومات والصور الواضحة عن كل شبر على سطح 
األرض؛ بل الكواكب البعيدة يتكرر هذا االدعاء الفاشل بعد قتل 
مئات األبرياء بضربات جوية عمياء وبأكثر األسلحة فتكاً والتي 
القوى،  منهوكة  شعوب  على  يلقونها  الذكية  بالقنابل  يسمونها 
ودول مستقلة، بدل أن يلقوا الطعام حتى يسد رمقهم، أو بطانيات 
رغم  على  تجدهم  الشديد  البرد  سياط  من  أطفالهم  تقي  لكي 
وضوح الرؤية مع وسائل المراقبة الحديثة الدقيقة، يعاودون قتل 
المئات بأسلحتهم الجهنمية، ثم وبكل دم بارد ومنطق المعربد 
وفم مفتوح تفوح منه روائح السكر واإلدمان بأنه قد حدث خطأ، 

وكأنما يتحدثون عن خطأ في اإلمالء في صفوف محو األمية.
األعذار  هذه  أن  بالعظمى  تسمى  التي  الدولة  هذه  تجهل  هل 
التفكير  في  الناس  أبسط  على  تنطلي  ال  المتكررة  الصبيانية 
والتحليل على هذا الكوكب البائس من تصرفاتهم الشنيعة؛ ولكنها 
العنجهية والغرور في امتالكم أسلحة الدمار واإلبادة وامتالكهم 

القدرة على االختيار وكل خياراتهم نحونا دمار في دمار.

وأين نحن من امتالكنا القدرة المطلقة على امتالك الخيارات، 
والتي هي أمانة سيحاسبنا عليها من منحنا إياها سبحانه. أين 
نتدارك  لم  إذا  أية هوة سحيقة نحن منجرفون.  اآلن وإلى  نحن 
األمور ونختار طريقاً آخر يحفظ المنطقة من الويالت والخسائر 
المقصودة  األخطاء  يكررون  الذين  من  أستبعد  فال  المتالحقة 
بالصراعات  المنطقة  ويشعلوا  بنا جميعاً  يمكروا  أن  والمدمرة 
الرهيبة، ثم يتخلوا عنا كما تخلوا عن »ليبيا« بعد تدمير البنى 
التحية فيها وكما يحدث في سورية والعراق، ثم ال يزيدون على 
نملك  دمنا  ما  قد حدث خطأ.  أنه  بأنفاس مخمورة  أن يصرحوا 
أمانة االختيار لماذا نفتح لهم األبواب حتى تتكرر هذه األخطاء 
المقصودة فيحرقوا المنطقة بأسرها وبمن فيها. ال أتمنى أن نكون 

كمن قال عنهم الشاعر المتنبي 
»من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيالم«

اللهم امنحنا الحكمة عند االختيار حتى تسلم منطقتنا من شرور 
األشرار الذين يلهون وراء أطماعهم من دولهم البعيدة عنا جميعاً.

جعفر شمس

حبل الموّدة

جميل صالح

رسالة إلى وزارة الصناعة والتجارة بشأن عقود استئجار التملك
] يالحظ على بعض الشركات والبنوك 
استغالل بعض صالحياتهم بخالف الواقع 
»استأجر  مغلوطة  بعبارات  والقانون 
والبيع  االيجار  عبارة  أن  مع  لتملك«، 
معلومة في القانون، ولها مدة محددة بزمن 
ووقت وهدف، بموجب سند سجل تجاري 
مرخص من جهة االختصاص أال وهي وزارة 
في  المركزي،  والبنك  والتجارة  الصناعة 
مواجهة المستهلك وال يطولها رقابة إدارة 
حماية المستهلك، بمعنى أن نظام التأجير 
حددها القانون بنظام، على سبيل المثال: 
ايجار المساكن الخاصة والشقق والفنادق 
والسيارات، ولكن بعض البنوك والشركات 
المالية طورت عملية العالقة بينهم وبين 

الرجوع  إرادتهم ودون  المستهلك بمحض 
على  وباالطالع  الصناعة،  وزارة  الى 
عقدين؛  تحرير  يالحظ  التسهيل  عقود 
آخر  وعقد  شخصية  مديونية  سند  )عقد 
وعند  ايجار(  عقد  بشكل  السيارة  شراء 
إلى  الشركات  تلجأ هذه  المستفيد  تخلف 
إجراء سحب السيارة وبيعها في حال عدم 
السداد، مستخدمين سند المديونية، ويظل 
الشركة  مع  مواجهة  في  الغارم  المستفيد 
بيع  في  والتصرف  التنفيذ،  محاكم  أمام 
السيارة دون احتساب ما قام بسداده من 
مبالغ، ويظل مكبل اليدين... فمن المسئول 

في مراقبة ذلك التجاوز؟
الشركات  بين  تحرر  التي  العقود  إن 

القيمة  محددة  تكون  أن  يجب  والبنوك 
والوقت ونوع االستخدام، بغرض االنتفاع 
والتسهيل ال لمجرد استغالل الحاجة، ناهيك 
التي  الفائدة  على  رقابة  وجود  عدم  على 
تحديدها  أو  مراقبتها  فعدم  الظهر،  تقصم 
نقصا  يعتبر  المركزي  البنك  جانب  من 
وتحديدها  منها  الحد  ويجب  تشريعيا، 
سنويا بنسب معينة، ولهذا أوجه سؤالي 
الصناعة  ووزارة  المركزي  البنك  إلى 
على  رقابي  جهاز  يوضع  متى  والتجارة: 
محددة  القروض  في  والبنوك  الشركات 

المدة؟        

حمد جاسم الحربي
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] الرئيس ترامب الذي لم يكمل شهوره األربعة األولى هو عملياً أضعف 
رئيس أميركي على مستوى اإلنجاز والشعبية، وأكثرهم تورطاً في تحقيقات 
قد تطيح به وبمعاونيه... ترامب هو الرئيس الذي يريد بناء أطول جدار مع 
المكسيك ويسعى لجعل إسرائيل في قلب الواقع العربي دون أدنى تعامل مع 

الحقوق التاريخية للشعب العربي الفلسطيني.
محكمة  رفضت  عندما  وذلك  جديدة  أميركية  بمقاومة  ترامب  ووجه  لقد 
أميركية، في أول حكم فيدرالي، قراره بإيقاف دخول المسلمين من عدة دول 
عربية وغير عربية بصفته قراراً يناقض الدستور، وبل ووفق المحكمة التي 
صّوت 10 قضاة منها ضد قرار ترامب مقابل 3 قضاة، فالقرار بمنع المسلمين 
من دخول الواليات المتحدة ينم عن عنصرية مسبقة... قرار المحكمة لم يترك 
ما  منع  إلقرار  وذلك  العليا،  الدستورية  للمحكمة  الذهاب  الرئيس سوى  أمام 
يقارب 200 مليون مسلم وعربي من دخول الواليات المتحدة... وعلى األغلب 
لن ينجح في قراره، فالواضح أن قوى كثيرة تشتبك مع الرئيس وسياساته 

وأسلوبه في التعامل مع األصدقاء واألعداء والحلفاء والناتو.
مع  حرب  في  فهو  واالرتباك،  النيران  مرمى  في  ترامب  الرئيس  سيبقى 
من  كبرى  قطاعات  ومع  األميركية  الدولة  مؤسسات  مع  حرب  وفي  اإلعالم، 
المجتمع المدني األميركي... هذه المواجهة الداخلية بين ترامب وفريقه وبين 
فئات كبرى تدخل كل يوم في مرحلة جديدة تحملها نحو أبعاد لم يكن يتوقع 

أحد بأنها ستصل إليها... هناك بالفعل واقع جديد تفرزه األوضاع األميركية.
أنها  األبيض  البيت  من  كما تصدر  المتحدة،  الواليات  والجديد في سياسة 
لن تتعامل مع حقوق اإلنسان إال في الدول والمجتمعات التي تناصبها العداء، 

الكثير  وشابه  الباردة  الحرب  زمن  في  المتحدة  الواليات  خطته  أسلوب  هذا 
من النقد بسبب تحالفها مع ديكتاتوريات في دول في آسيا وأميركا الالتينية 
وغيرها... ترامب ال يتحدث عن إصالح أو حقوق إنسان إال إذا كان األمر يتعلق 

بمن صنفهم في خانة اإلرهاب.
الرئيس ترامب ستنتهي بنا إلى العكس تماماً من  التي يثيرها  إن األجواء 
إعالناته، فهي ستزيد من االحتقان في العالم، ولكنها في اإلطار العربي ستسهم 
في توتر الحالة المذهبية، باإلضافة للتوتر بشأن غزة بما في ذلك آفاق قتال 
جديد وضربات إسرائيلية دون تحقيق انتصار ضد حماس، وسيزداد التوتر 
في جنوب لبنان بما في ذلك آفاق محاوالت إسرائيلية باتجاه الجنوب تدميراً 
سيزداد  هذا  كل  وفوق  واالحتالل...  التقدم  على  المقدرة  هذا  يعني  أن  دون 
الحقيقية  مسبباته  مع  التعامل  على  المقدرة  لعدم  نظراً  اشتعاالً،  اإلرهاب 
الواليات  قيادة  في  ترامب  بوجود  والعدالة.  والحقوق  بالبطالة  المرتبطة 
المتحدة سيزداد المشهد عبثية، وهو لن يضعف الدور الروسي في اإلقليم وإن 

كان سينجح نسبياً في بعض التعديل.
لكن المعضلة األكبر ليست في السياسة الخارجية فقط، بل في اإلدارة الراهنة، 
أكبر  القادم  األميركي  التغير  الحكم سيكون  في  ترامب  أمد وجود  فكلما طال 
وأعمق، ففي انتخابات 2018 للكونغرس سنرى حجم التغير المضاد لسياسات 
ترامب، لكن في انتخابات 2020 سيقع زلزال كبير في الساحة األميركية، وهذا 
بالحقوق  تتعلق  كثيرة  ملفات  ستفتح  حينها  العالم،  على  سينعكس  بدوره 
واإلصالح والحروب، بوادر هذا واضحة اآلن في الساحة األميركية وفي كبرى 
أكثر  سيكون  المتحدة  الواليات  في  القادم  التغير  والمؤسسات...  الصحف 
ديمقراطية وحقوقية ونقدية تجاه إسرائيل وعنصريتها وأكثر التزاماً بحقوق 

اإلنسان تجاه العالم... إن الواليات المتحدة التي يمثلها 
ترامب  يمثل  بل  المتحدة،  الواليات  كل  ليست  ترامب 
الرئيس اآلن فريقاً صغيراً سيزداد تراجعاً مع الوقت... 
ترامب ليس زعيماً من العالم الثالث يحكم بال مساءلة 
وخارج فضاء الشعب والمؤسسات، إنه بالكاد يمسك 

بخيوط البيت األبيض نفسه.
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خطابات الكراهية مطلوبة...
لماذا نكذب؟

في  يثقوا  أن  يتفاعلون  أو  يتفاءلون  الناس  من  الكثير  يعد  لم   [
المتشدد  الخطاب  بمواجهة  المتعلقة  العرب  المسئولين  تصريحات 
لسان(  )لقلقة  مجرد  أنها  تبين  فلقد  الكراهية،  وخطابات  والتكفيري 
تجول وتصول على ألسنتهم، فيما الحقيقة المؤلمة هي أن الكثير من 
فلماذا  الكراهية...  خطاب  ترعى  وإعالمها،  الدينية  منابرها  في  الدول، 
نكذب على أنفسنا وندعي أننا كدول ومجتمعات: معتدلة... متسامحة... 
منفتحة... نحارب التكفير والتشدد والطائفية؟ ولماذا ال تظهر القوة في 

تطبيق هذا )الهراء( إال على مكون هنا، أو طائفة هناك، أو ملة بينهما؟
والطائفية  الكراهية  خطابات  مواجهة  عن  الحديث  يكون  أن  نتمنى 
بضع  في  تجد  أن  معقواًل  فليس  والقناعة،  الصدق  أساس  على  قائمًا 
منابر )أيًا كانت طائفة ذلك المنبر... وأكرر... أيًا كانت طائفة ذلك المنبر(، 
ويخونهم  الناس  دماء  لسفك  ويدعو  ويزبد  ويكفر  يشتم  من  تجد 
وتجد الدولة )ساكتة عنه(، وما أن يتحدث منبر آخر )أيا كانت طائفة 
الناس  قضايا  عن  المنبر(،  ذلك  طائفة  كانت  أيا  وأكرر...  المنبر...  ذلك 
وهمومهم أو يتحدث في مساحة السياسة والحكم والنظام السياسي، 
ناله... بل ودون شك،  الهجوم والتنكيل والتخوين ما  ناله من  إال وقد 
ذنب  رافضي...  متآمر...  خائن...  الجاهزة:  المفردات  هذه  ستالحقه 
أتباع  إيران... صفوي... كافر... مشرك... وكأن أولئك، وخصوصًا من 
)لم  أو  حفظوا  ما  وكأنهم  وغيرها،  »تويتر«  في  اإللكتروني  الجيش 
يتمكن صاحبهم وراعيهم( من تعليمهم وتحفيظهم سوى تلك الكلمات.

يتفاءلون  )ما عادوا  الذين  الناس  دائرة  أية حال، سأخرج من  على 
أو يتفاعلون( مع تصريحات المسئولين، وسأتفاءل باللقاء الذي جرى 
بين وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل 
الثلثاء )30 مايو/ أيار2017(، مع مجلسي إدارة األوقافين  خليفة، يوم 
فريد  اإلسالمية  للشئون  الوزارة  وكيل  بحضور  والسنية،  الجعفرية 
المفتاح،  الوكيل  أن  إال  الوزير،  عن  سابقًا  أتحدث  لم  ولعلني  المفتاح، 
سنين  منذ  المعتدل  ومنهجهم  وأفكارهم  خطبهم  تناولت  ممن  واحداً 
طويلة، بل منذ بداية عملي في الصحافة في العام 1989، وكنا نجد في 
مقاالته وكتاباته المتيسرة لنا ما يثلج الصدر، ففيه وفي أمثاله الخير.

ذلك اللقاء كما ورد في الصحافة )سلط الضوء على تأكيد الوزير على 
أهمية توسيع مجاالت الحوار الثقافي ونبذ كل أشكال العنف والتطرف، 
الفكرية وترشيدها لتكون متوافقة مع منهج  وأهمية تجديد الخطابات 
اإلسالم الوسطي المعتدل، والتصدي لألجندات المذهبية والطائفية لما 
لها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والعالم، ومحاربة اإلرهاب 
تمويله(...  مصادر  وتجفيف  الفكرية  لجذوره  والتصدي  أشكاله  بكل 
انتهى االقتباس، وذلك األمر في غاية األهمية، فلماذا ال تزال مساحات 
من وسائل التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية بل وحتى بضع 
خطب هنا وهناك تنال من المواطنين وتكفرهم وتخونهم وتخرجهم من 
ملة اإلسالم فقط ألنهم )معارضون سياسيون( أو )ليسوا من مذهب 
الخطيب فالن والمتحدث عالن(! لماذا ال تتم مساءلتهم ومعاقبتهم؟ هل 
هذا نوع من المكافأة؟ أسئلة كثيرة ال تحتاج إلى إجابات فقط، بل تحتاج 

إلى تقديم أمثلة حقيقية... وهي متوفرة إن أراد المسئولون.
من المؤسف جداً أن تتوالى الحوادث الجسيمة وسط وحول منطقة 
الخليج العربي، فيما ثمة ظواهر تنخر من الداخل وكأنها أصبحت من 
الكثير  ولعل  والطائفية،  التكفير  ومنها  والطبيعية،  المقبولة  المسلّمات 
هذا  في  وكتاباتهم  عملهم  كثفوا  والمهتمين،  والباحثين  الكتاب  من 
الحقل لكونهم من أشد مهددات االستقرار خطورة... فهل يغرق الخليج 
الطائفية  بث  تطويق مسببات  في  الفشل  هذا  كل  ولماذا  الطائفية؟  في 

والتناحر والصدام العقائدي؟
التي  الطائفية  لمخاطر  مجهواًل  أفقًا  اعتباره  يمكن  ما  هناك  وليس 
الحقيقة  أن  حتى  وأدها،  عن  والحكومات  الدول  من  الكثير  عجزت 
أن  التهاون،  ذلك  كل  غمرة  في  بها  القبول  يمكن  التي  المنطقية 
الطائفية والتكفير والعنصرية والتمييز المرتبط بالفساد وغياب العدالة 

االجتماعية، ال يمكن أن تنتشر إال في مجتمعات 
أفسحت  األساس  في  هي  وحكومات  ودول 
الطريق لها لكي تنمو وتترعرع وتنتشر، وإال 
والحفاظ  الطائفية  سحق  تريد  دولة  من  فما 
المكونات  كل  وحماية  الوطني  نسيجها  على 

واألديان والمذاهب إال ونجحت في ذلك.

] عندما تصل بلغة خطاب إقصائية، ترفض االعتراف بوجود اآلخر، بل تعمل 
على تخوينه، وشيطنته، ورميه بكل التهم، فاعلم بأن صاحب الخطاب بلغ حد 
اإلفالس، وأنه يسير على ذات نهج الجماعات التي تكفر اآلخرين، وال ترى إال 
نفسها هي الصواب، وأنها من تمتلك الحقيقة الكاملة، ومن يختلف معها مجرد 

مجموعات »إرهابية«!
ليس صعباً أن تتهم أحداً بـ »اإلرهاب« أو العمالة أو الخيانة، أو أي تهمة، 
فهي كلمة سترمى، سواء كانت مسئولة أو غير مسئولة، من شخصية عامة أو 
مجهولة أو من جاهلة أو كاتبة، أو من أي شخص آخر، ولكن من الصعب عليك 
أن تثبت ذلك على أرض الواقع بعيداً عن الترهات والمهاترات واالسترسال في 

الكالم واإلنشاء.
من المعيب أن يصل الخطاب لحد وصف كل من له خطاب آخر أو لغة أخرى 
أو رأي مختلف بأنه »إرهابي«، من المعيب أن يسمح لهذه الخطابات اإلقصائية 
العنصرية  الطريقة  بهذه  رأيه  عن  للتعبير  حتى  أو  اآلخر،  لوجود  الرافضة 

والطائفية.
من يمجد اإلرهاب؟ من يتستر عليه؟ لن نمل من إعادة هذا الكالم، حتى تكون 
األمور واضحة، والصورة مكشوفة، والحقيقة ناصعة، بالدليل وليس بالمهاترات 
واالفتراءات، لكي نوضح بما ال شك فيه من هو الحضن الذي آوى وتستر على 

خاليا »داعش«، ومن هو الذي هدد بـ »القاعدة« واستدعائها إلى البحرين؟
وجود  عن  الحديث  رفض  ومن  »القاعدة«؟  بـ  هدد  ومن  لإلرهاب؟  برر  من 
»داعش« في البحرين؟ ومن حذر المسئولين من مغبة الوقوع في »فخ« الحديث 
عن وجود »داعش« في البحرين للتستر عليهم، وشغل الرأي العام والجهات 
المكاسب  لتحقيق  ويسعى  األوراق  يخلط  من  وجودهم؟  حقيقة  عن  األمنية 
الشخصية على حساب المصلحة العامة؟ من يرفض اإلصالح وإعطاء كل ذي 

حق حقهم، ومن يرفض اآلخر مهما كان لمجرد االختالف معه؟
هل »القاعدة« ليست إرهابا، وهل التهديد باللجوء لها وتخويف الناس منها 
ومن استدعائها، ال يعد إرهاباً، من لجأ إلى ذلك التخويف، ومن تحدث عن قبوله 

بالتغيير في حال »وجدت معارضة وطنية لبناء التجربة الديمقراطية الحقيقية«، 
هي ذاتها التي كانت تقول في مارس/ آذار 2013 من خالل التخويف بـ »القاعدة 
وأخواتها« إن »التطرف السني الذي بدأ ينشط مؤخراً سيتسيد هو الموقف ال في 
مواجهة الشيعة فقط بل حتى في مواجهة المصالح األميركية«، عبارة واضحة 
المعالم في رسالة دقيقة ومقصودة، وهي جاءت في سياق التهديد بـ »القاعدة« 
لمواجهة أي مطالب اصالحية في البحرين، فتم استخدام اللغة الطائفية والتهديد 

بـ »اإلرهاب« و »القاعدة«، لرفض أي اصالح.
وال سياسّياً  ثقله ال مجتمعياً  لم يستوعب  الوقت ولحظته  ذلك  في  قيل  ما 
سواء محلّياً أو حتى دولّياً حتى من قائله لسذاجته، إال بعد نشره، لنجد أنه في 
الً جداً لم تستوعبه المساحة المعتادة، بل تجاوز  يوم واحد طرح تبريراً مطَوّ
لتفاصيل مطولة في محاولة عبثية لتفسير ما هو مفسر، ولتبرير ما هو مبرر، 
وللتراجع عن التحذير والتهديد بـ »استخدام تنظيم القاعدة« في حال فرض 

االصالح على البحرين!
ولم  يتغير،  لم  اآلن،  حتى  ومستمر  قبل  من  واضح  اإلقصائي  التفكير  ذلك 
يتعلم، ولم يستوعب الدرس، لذلك كان واليزال لب الكالم إما ما نريد وما نقول 
أو مصيركم هو »القاعدة وأخواتها«، وحالياً التهديد بهدم منازل القرى وإبادة 

أهاليها.
اإلرهابي، هو ذلك الذي حاول التستر على »داعش«، وحذر من الوقوع في فخ 
وجودها في البحرين، ليس لعدم قناعته بوجودها، بل للتستر عليها، وإلبقائها 
التهديد باستجالب  كأداة يمكن استخدامها في حال تطلب األمر ذلك، فلم يكن 
»القاعدة« عبثي بل كان واقعي، وما كان التستر على خاليا »داعش«، إال لتحقيق 

ذلك الهدف وعندما تسير األمور عكس ما كان يريدون.
من يتهم األخرين بـ »اإلرهاب«، ال يهدد به! من »ال يكيل بمكيالين« كما يقول، ال 
يتستر على خاليا »داعش« في البحرين، ويحذر المسئولين في األجهزة األمنية 
من الوقوع في »الفخ« و »االنسياق واالنجرار إلى الحديث عما ال وجود له في 

البحرين«، حتى افتضح أمرهم، وكشف عن نواياهم.
الفكر اإلقصائي األحادي الرافض لغيره، هو الذي يجعل من البعض أن يرفض 

وجود اآلخر ويهدد بإزالته وهدم منازله، وهي السمة 
الداعشي  والفكر  عقلية  هذه  بين  والمشتركة  األبرز 
اللذين يلتقيان في رفض وجود أي فكر يختلف معهما، 
وبالتالي ال يتوانيان عن إسقاط ما بهم على غيرهم، 
كعادة قياداتهم في »القاعدة« و »داعش«، ولذلك تحولوا 

إلى حضن إعالمي حاضن لـ »القاعدة« و »داعش«.

الحضن اإلعالمي الذي آوى »داعش وأخواتها«

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

سياسة الرئيس ترامب... تداعيات متباينة في العالم

الحب وسط المأساة

على  إليهم  وينظرون  بشراً،  غيرهم  يعتبرون  ال  الناس  بعض  »هناك   [
من  األميركية  المغنية  قالته  ما  هذا  شيء«.  أّي  بهم  فيفعلون  أشياء،  أّنهم 
أصول أرمنّية »شير«، بعد أن شاهدت فيلم »الوعد- THE PROMISE« الذي 
يتناول قّصة إبادة األرمن التي ابتدأت في 24 إبريل/ نيسان1915 في غمرة 
إنهيار  بدايات  شهدت  والتي   )1919-1914( األولى  العالمّية  الحرب  أحداث 

اإلمبراطورية العثمانّية. 
الفيلم يتحّدث عن طالب أرمني ُيدعى مايكل بوغوصيان )أوسكار إيزاك-

في  الطبي  النظام  بتطوير  يحلم  كان  الذي  غواتيمالي(  أصل  من  األميركي 
بلدته، حيث يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون منذ مئات السنين، والتي 

تقع جنوب تركيا.
القسطنطينية  مدينة  في  الدراسي  مشواره  بوغوصيان  يبدأ  حين 
)اسطنبول( ذات التنّوع والتعددّية الثقافّية واإلثنّية، يلتقي بالفاتنة األرمنّية 
رغم  على  غرامها  في  فيقع  بون(  لو  شارلوت  الفرنسّية  )الممّثلة  »أّنا« 
عالقتها مع الصحافي والمصّور األميركي »كريس مايرز« )كريستيان بيل-

الممّثل البريطاني( الذي يحتفظ بدفتٍر يكتب فيه يومّيات عن أعمال اإلبادة 
الجماعّية ويتّم العثور عليه وُيعتقل، ولوال وصول خبر اعتقاله إلى السفارة 
األميركّية لكان مصيره في خبر كان مثل غيره من مئات األلوف الذين ذهبوا 
ضحايا بدٍم بارد، حيث تدّخلت السفارة األميركّية إلنقاذه ومن ثم ترحيله. 

مخرجه  أضفى  الذي  الفيلم  يمّيز  ما  هو  والمأساوي  الدرامي  الحدث 
أنه قد عمل سابقاً  اإليرلندي تيري جورج لمساته الفّنية عليه، وخصوصاً 
على موضوع اإلبادة في فيلمه المرشح لجائزة األوسكار »أوتيل رواندا«. 
وبلغت تكاليف إنتاج فيلم »الوعد« 100 مليون دوالر، قام بالتبّرع بها رجل 
األعمال األرمني الراحل »كيرك كيركوريان« الذي نجت عائلته من المذبحة 

التي ارتكبت حينها. 
الفيلم يعيدنا إلى الموقف من المجاميع الثقافية األخرى، اإلثنّية والدينّية 
الشعب  اليوم بحق  إبادة وحشّية  أعمال  تندلع  والساللّية والّلغوّية، حيث 
الفلسطيني الذي تستمر معاناته منذ نحو 7 عقود من الزمان. ونستحضر 
احتالله  بعد  »داعش«  يد  على  لإليزيديين  حصلت  التي  المآسي  معه 
حصل  ما  ذلك  وقبل  نسائهم،  وسبي  شبابهم  قتل  وخصوصاً  الموصل، 
اضطّر  حيث  وعنف  استهداف  أعمال  من  العراق  في  المندائيين  للصابئة 
العراق  في  سّيما  ال  المسيحيون  تعّرض  مثلما  الهجرة،  إلى  منهم  اآلالف 

وسورية إلى مأساة حقيقّية بسبب أعمال التعّصب والعنف واإلرهاب. 
بأّن  علماً  عنها،  االعتذار  يتّم  لم  األرمني  للشعب  حصلت  التي  المأساة 
الرواية التاريخّية التي حاول الفيلم أن يضيء عليها تقول أن نحو مليون 
بحسب  مراوغاً  التاريخ  كان  وإذا  غدراً.  قتلوا  أبنائه  من  المليون  ونصف 
من  ما  كّل  عمل  تستوجب  التي  الدامغة  بالوقائع  اليوم  فحسبنا  »هيغل« 
شأنه حماية البشر، ووضع حّد للمآسي اإلنسانية بغض النظر عن الدين أو 
العرق أو اللغة أو اللون أو األصل االجتماعي، فالبشر، كل البشر، لهم الحق 

في الحياة والعيش بسالم ودون خوف. 
تحريك  هو  والحاضر  الماضي  في  للضحايا  تقديمه  يمكن  ما  أبسط  إّن 
ضمير المجتمع الدولي لالعتراف بما حصل واالعتذار عنه وكشف الحقيقة 
األنظمة  إصالح  على  والعمل  الضرر  وجبر  الضحايا  وتعويض  كاملًة 
من  الجناة  يفلت  ال  ولكي  حصل  ما  يتكرر  ال  لكي  والقضائية  القانونية 

الدولي  المستوى  على  االنتقالّية  العدالة  إطار  في  يندرج  ما  وذلك  العقاب. 
والوطني. 

األرمني  الشعب  مأساة  يعكس   »THE PROMISE »الوعد-  فيلم  كان  وإذا 
جاداً  عماًل  يتطّلب  الواقع  أرض  على  يجري  ما  فإّن  التاريخّية،  الحقيقية 
والسياسّية  والدينّية  والثقافّية  الفكرّية  الجبهات؛  جميع  وعلى  ومسئوالً 
التعّصب  الستئصال  والدبلوماسّية،  والقانونّية  والتربوّية  واالقتصادّية 
نقيضاٍ  والتآخي  والسالم  التسامح  ثقافة  وإشاعة  واإلرهاب  والتطّرف 

للثقافة السائدة التي تقوم على الكراهية والعنف واالنتقام. 
على  أّنه،  الفيلم وهي  إليها بخصوص  اإلشارة  من  بّد  ال  أخيرة  مالحظة 
دعاية  تمرير  من  يخلو  ال  أّنه  إال  الجريمة،  بشاعة  تصوير  محاولته  رغم 
عموماً  والغرب  والفرنسّيين  األميركّيين  وتحّضر«  »مدنّية  مثل  موّجهة، 
أحد  أّن  لدرجة  »اليهود«،  اسم  فيه  ُيَدّس  كما  اإلنسان،  حقوق  عن  ودفاعهم 
المسئولين األتراك يخاطب أحد موّظفي السفارة األميركّية في أنقرة بقوله 
»أنت تدافع عن األرمن ألّنك يهودي«، ُمظهراً تعاطفاً زائفاً في حين أن العرب 
في حلب والموصل وبيروت وعمان والقاهرة وغيرها من المدن العربّية هم 
من استقبل األرمن ووّفروا لهم األمن والحماية، دون أن ننسى أّن عدداً من 
العوائل التركية ساهم في إنقاذ عوائل وأفراد من جيرانهم ومعارفهم األرمن 
بتأمين مخابئ لهم، كما قاموا بتربية بعض األطفال الذين فقدوا ذويهم خالل 

أعمال اإلبادة.
اعتذار  تشمل  فإنها  لألرمن،  باالعتذار  المطالبات  اليوم  ترتفع  ومثلما 
واعتذار  بربرّية،  أعمال  من  ارتكبوه  وما  الجزائر  احتاللهم  عن  الفرنسيين 
األميركان لسكان البالد األصليين على ما قاموا به من إبادة بحّقهم، واعتذار 
العربي  بالشعب  األضرار  أفدح  ألحق  الذي  بلفور  وعد  عن  البريطانيين 
الفلسطيني. وبغّض النظر عن كل شيء فإّن الفيلم هو الئحة اّتهام، بل وثيقة 

إدانة ألّنه ُيظهر المأساة الحقيقّية لشعب تعّرض لإلبادة.
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من  العدوان  لضحايا  دوليًا  يومًا  خالقه،  بإذن  )األحد(  غداً  ] سيحل 
األطفال األبرياء، يومًا لالعتراف باألطفال الذين القوا صنوفًا من العدوان 
يملكون  ال  فهم  اإلطالق،  على  البشر  أضعف  هم  األطفال  العالم.  في 
في  بهم،  يحل  مما  الشكوى  على  يقدرون  ال  بل  حياتهم،  في  التصرف 
بالعداء  المشحون  العالم  هذا  في  بهم  يراد  ماذا  يعوون  ال  ذاته  الوقت 

والعنف.
من  إسرائيل  ارتكبته  لما  تضامنية  فعل  ردة  كانت  اليوم  هذا  انطالقة 
مجازر  في  واللبنانيين  الفلسطينيين  األطفال  من  كبير  عدد  بحق  عدوان 
  7/-8 دإط  قرارها  بموجب  العامة  الجمعية  أعلنت  حينها  1982م،  العام 
المؤرخ 19 أغسطس/ آب 1982 في دورتها االستثنائية الطارئة السابعة 
باعتبار يوم 4 يونيو/ حزيران من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا 
العدوان من األطفال األبرياء. والهدف منه هو االعتراف بمعاناة األطفال 
أنحاء  جميع  في  والنفسية  والعقلية  البدنية  المعاملة  سوء  ضحايا  من 

العالم.
أو  ترف،  حديث  ليس  األطفال  ضد  الموجه  العدوان  عن  الحديث 
موضوع تعاطف بقدر ما هو واقع مؤلم تظهره إحصائيات لألمم المتحدة 
بشأن حوادث االعتداء على األطفال، إذ تشير إلى أن نحو مليوني طفل 
الماليين  هناك  أن  كما  الماضية،  سنة  عشرين  خالل  الصراع  في  ُقتلوا 
ماليين   10 من  يقارب  ما  انضمام  إلى  إضافة  واليتامى،  الجرحى  من 
لالجئين،  المتحدة  األمم  وكالة  واهتمام  رعاية  تحت  للعيش  الجئ  طفل 
كما أشارت التقارير إلى أن هناك ماليين من األطفال  يتعرضون لخطر 
التورط في أسوأ أشكال العدوان من استخدامهم في العمل، واالستغالل 
البلدان  العنف األسري خاصة في  ناهيك عن  بالبشر،  الجنسي واالتجار 
سنويًا  يموت  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أميركا  ففي  فقراً،  األشد 
نحو 80 ألف طفل نتيجة هذا العنف، الجريمة التي تمارس ضد األطفال 
اقحامهم  يتم  إنما  القتل، والتعذيب واالستهداف فقط،  ال تتوقف عند حد 
بالصراعات واألعمال العسكرية من خالل تجنيدهم وإجبارهم على حمل 
السالح، كما يتعرضون لالختطاف واالختفاء بصورة مروعة لالستغالل 
الجنسي أو التسول خاصة في البلدان التي تشهد فقراً وفوضى وانفالتًا 
أمنيًا. ولكن هل العدوان على األطفال اقتصر على تلك البلدان التي تتعرض 
للحروب واالقتتال األهلي المقيت؟ كال، بل ال يستبعد أطفال البالد اآلمنة، 
وبطرق  مختلفة  بصورة  كان  وإن  للعدوان  تعرضهم  من  يسلموا  لم  إذ 
أقل فتكًا، والمتمثلة في سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية واإلهمال 

والضياع وممارسة التعذيب والعنف الجسدي.
إن العدوان بوصفه سلوكًا موجه إليذاء الغير عمداً، يفسره علماء النفس 
االجتماعي من منظور ما يعرف بالمقاصد الكامنة وراء السلوك البشرى، 
المضادة  الشخصية  اضطرابات  مثل  المرضية  بالحاالت  والمرتبطة 
هذا  والعدوانية،  الغضب  من  حالة  تولد  والتي  المجتمع،  من  لجماعة 
الغضب الذي يكون مبعثه الشحن اإلعالمي والذي يجعل من الطفل الذي 
ال ُيرغب في وجوده عرضة للعدوان البغيض الذي ال يفرق بين الصغير 
والكبير بدعوى أنه يحمل تصنيفًا كسبه من عائلته أو منطقته الجغرافية، 
وهذا يتعارض مع ما جاء في المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل » تتخذ 
الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية 

المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو 
الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو 
المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة 
أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية«، لذا 
فاحموا األطفال من هذا العدوان، والذي ال يراعي 

ضميراً وال إنسانية.

كل شيء في حياتنا أرقام. أعمارنا، وأوقاتنا، ومناسباتنا وحسابات إنفاقنا، 
ارتفاع  نسبة  بأن  لنا  ُيقال  للطبيب  نذهب  فحين  وعافيتنا.  أمراضنا  وقياس 
ضغط الدَّم لدينا هو بهذا المقدار. وحين ُنعَطى مضاداً حيوياً لعالج التهاب ما 
ُيقال لنا بأن نتناوله لسبعة أيام مثاًل. بل حتى األشياء المجرَّدة نحتاج فيها 
نسبة  هي  ما  أحدهم:  فيسألك  أكثر،  واضحة  الصورة  نجعل  كي  األرقام  إلى 
شعورك تجاه ذلك الشيء. إذاً، تعمل األرقام عملها في حياة الناس منذ اليوم 

األول لوالدتهم.
والقضايا  األشياء  من  لكثير  وتعاطينا  فهمنا  أن  ندرك  يجعلنا  األمر  هذا 
حساباً  أقمنا  لو  فماذا  كذلك،  الحال  دام  وما  ُمرقمة.  تكون  أن  يجب  والمشاكل 
لعاَلمنا الذي نعيشه. فإذا كنا 7 مليارات إنسان، ومساحة أرضنا هي 149 مليون 
ما  وإذا  واحد.  كيلومتر  في  يعيشوا  أن  47 شخصاً  بإمكان  أن  يعني  فهذا  كم، 
استثنينا المناطق الجليدية، فإن الرقم لن يتغّير كثيراً ما دامت المساحة ستبلغ 
ال  التي  القاحلة  الصحراوية  للمناطق  بالنسبة  الحال  وكذلك  كم.  مليون   135

تصلح للعيش مطلقاً.
ألف   700 و  مليون  هناك  أن  علمنا  ما  إذا  شيئاً  يساوي  ال  كم   /47 فالرقم 
على  هذا  كم!   360 الـ  عن  مساحتها  تزيد  ال  التي  غزة  يسكنون  فلسطيني 
المستوى الديمغرافي. أما على مستوى قضية الغذاء في العالم وما هو مستقبل 
العالمي  فاالنتاج  كثيراً.  يختلف  ال  الموضوع  فإن  الفقر  موجات  أمام  إنتاجه 
من الغذاء كبير جداً وهو يواصل تفوقه على نسب النمو السكاني، إذ سيبقى 
الغذاء متوفراً في العالم حتى ولو زادت أعداد البشر بالمليارات حسب تقديرات 

المنظمات األممية المعروفة.
ُيعَرف  والذي  أالن  ريتشارد  دوغالس  الكندي  الصحافي  كتبه  مقال  لفتني 
بـ دوج سوندرز بشأن هذا الموضوع. هو يقول أن جباالً من األغذية مازالت 
تتكدَّس في بلدان كثيرة ومن بينها بلده كندا جعل من أسعار األغذية ألن تهبط 
بنسبة 2.8 في المئة حين قّل سعر الزيت النباتي 6.2 في المئة والحليب 2.3 في 
المئة! بل مازال الكثير من المزارعين والصناعيين عاجزين عن توفير مناطق 
تخزين لمنتجاتهم بسبب كثرتها وعدم القدرة على استيعاب تسويقها المربح!

اإلنسان.  لدى  الموجودة  الغذاء  لكميات  عجيبة  أرقاماً  سوندرز  ويعرض 
فالعالم يملك اليوم »كميات من األرز والقمح في المخازن تكثر بنحو الثلث عن 
تلك الكمية التي ُيتَوقع أن يستهلكها العالم ويبيعها أو ُيحولها إلى وقود خالل 
هذا العام. كما تجاوز مجموع ما فاض عالمياً من الذرة الشامية واألرز وفول 
الصويا 670 مليون طن، وهي كميات تكفي إلطعام كل سكان الصين طيلة عام 

كامل«!
هذه األرقام مثيرة فعالً أمام ما نقرؤه من وجود مئات الماليين من الجوعى 
في األرض. فإذا كان فائض العالم من الذرة الشامية واألرز وفول الصويا قادٌر 
على إطعام مليار إنسان في الصين فهذا يعني أنه لو ُشِحَن للمناطق الفقيرة 
في العالم لما ظل مليون إنسان في إفريقيا يتضّورون جوعاً وال عشرين مليوناً 
فشلت مواسم حصادهم، وكذلك الحال في آسيا واألميركيتين والجزر المتناثرة 

في المحيطات.
هذا يعني أن هناك حصاراً غير معلن تفرضه بعض الدول الغنية والشركات 
والتجار ضد الفقراء! ماذا يعني أن تبقى األغذية في المخازن حتى تتلف في 
حين يوجد 7 ماليين نيجيري في الشرق والشمال يواجهون خطر المجاعة؟ ماذا 
يعني أن تبقى كل تلك األغذية رهينة لدى الشركات خوفاً من هبوط األسعار 
في الوقت الذي يعتمد فيه 20 مليوناً من فقراء العالم الريفيين على إنتاج البن 

الُمهدَّد؟!
بالتأكيد نحن ال نعني فقط باألغذية تلك المحاصيل الزراعية التي تنتجها 
اليابسة فقط، بل حتى اإلنتاج السمكي العالمي الذي زاد قبل ثالثة أعوام على 
93 مليون طن. فهو أيضاً صورة من صور ما يجري من احتكار وتالعب في 

التكديس!
هناك أشياء قد ال نراها بالطريقة التي ُتقنعنا إالّ إذا تلّمسناها باألرقام. دعونا 
نستحضر ما ذكرته منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة. هي تشير 
إلى أنه وفي العام 2015م بلغ حجم اإلنتاج العالمي من نوٍع واحدٍ فقط من السمك 
المستزرع والبري قرابة الـ 6 ماليين و 400 طن بقيمة تصل إلى نحو 9 مليارات 
و 800 مليون دوالر وبقيمة تجارية عالمية تصل إلى مليار و 800 مليون دوالر.

هذا يعني أن البحار قادرة هي األخرى على تزويد 
الغذاء  من  حاجتهم  عن  يزيد  ما  اليابسة  على  البشر 
يتساءل:  المرء  يجعل  الخير  هذا  كل  عدة.  بأضعاف 
حتى  ُمكّدسة  بضاعته  تبقى  أن  اإلنسان  ل  ُيفضِّ لماذ 
تهلك لكنه ال يستطيع أن يجدها في أفواه ذابلة وألسن 

يابسة وبطون خاوية؟ إنه الجشع ال غير!
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] عدا حاالت واستثناءات محدودة، فإن إضرابات المعتقلين والسجناء في سجون 
العالم نادراً ما تحدث في الدول الديمقراطية الحقة، بل تحدث عادًة في سجون األنظمة 
أو  اعتقالهم  مدد  ُتنشئها كسجون عقاب جماعي مستديم طوال  التي  الدكتاتورية 
فترات محكومياتهم، حتى لو كانت بعشرات السنين أو قضى كثير منهم نحبه فيها 
تحت تأثير األوضاع الالإنسانية البالغة السوء التي تتعمد سلطات تلك السجون 
والمعتقالت بأن تسومهم فيها شتى صنوف العذاب اليومي والتحطيم النفسي، بدءاً 
من جعل الزنازن مكتظة بنزالئها، ومروراً بالحرص على جعل الحّمامات قذرة على 
الدوام، وكذلك إطعامهم وجبات غذائية ُتقرف شهية حتى الجوعى، فجعل السجين 
عرضًة ألضرار التقلبات المناخية برداً أو حراً بدون حماية، فالتضييق على زيارات 
معظم  حظر  عن  ناهيك  فتراتها،  وتقصير  الدورية  مواقيتها  ومباعدة  لهم،  األهالي 
الحاجيات العادية التي يحتاجها السجين من ذويه، ومنها أدويته المقررة إن كان 
قبل دخوله السجن واإلهمال الطبي ألي سجين يتعرض للمرض بداخله،  مريضاً 
البدني بالهراوات وتوجيه أقذر الشتائم  التعذيب  انتهاًء حتى من ممارسة  وليس 
باختالق ذرائع مفتعلة، دع عنك ما سامته حيالهم قِبالً من تعذيب في غرف التحقيق 

فأحكام السجن الطويلة بحقهم. 
وبذلك فان أوضاع السجون في العالم هي مرآة أمينة صادقة -بقذارتها أو نظافتها- 
لوجه األنظمة السياسية. ومع إن األوضاع التي تمرد عليها األسرى الفلسطينيون في 
السجون االسرائيلية من خالل معركة األمعاء الخاوية والتي استمرت 41 يوماً ال 
تختلف عن أوضاع سجون المنطقة، إال أنه يمكن فهمها على األقل بأنها نتاج منطقي 
الشعب  إزاء نضاالت  كدولة عنصرية  القبيح السرائيل  العنصري  الوجه  يعكس 
العربي الفلسطيني الذي اغتصبت أرضه، وصادرت حقه في الحياة وتقرير المصير. 
مطالب  من  األدنى  الحد  بتلبية  نصر  من  األخير  اإلضراب  حققه  ما  أن  والحال 
خبرات  من  الفلسطينيون  األسرى  راكمه  ما  إلى  أفضاله  بعض  يعود  المضربين، 
إضرابية عريقة على مدى 50 عاماً منذ ما بعد حرب 67، والسيما أنه تحقق في ظل 
ظروف وموازين فلسطينية وعربية وإقليمية ودولية شديدة االختالل لغير صالح 
القضية الفلسطينية، وهنا تكمن عظمة الملحمة اإلضرابية األخيرة والتي ساهمت 
عدة عوامل في تكللها بالنجاح، والتي تشكل في الوقت ذاته دروساً مهمة جديرة 
التمسك بها، واستلهامها ليس على الصعيد الفلسطيني فحسب؛ بل وعلى الصعيد 

العربي، ولعل أهمها:  
األول: الصمود األسطوري والعزيمة الجبارة التي أبداها كل الُمضربين، مستلهمين 
البرغوثي  مروان  رأسهم  وعلى  السجون  داخل  الفذة  لقياداتهم  الفوالذي  الموقف 
)القيادي في فتح( وأحمد سعدات )قائد الجبهة الشعبية( وقياديون من فصائل وطنية 
على  يلن  لم  الذي  إصرارهم  ثم  ومن  و«حماس«،  »الجهاد«  مثل  أخرى  وإسالمية 

مواصلة اإلضراب وتصديهم بال كلل لكل حيل العدو إلفشاله.  
العامل الثاني: وحدة فصائل النضال الفلسطيني في هذه المعركة تحديداً بدون 
مزايدات أي منها على األخرى خالل معركة اإلضراب، احتراماً لمشاعر المضربين، 
وبدون أيضاً إقحام مطالب سياسية بعيدة عن شجون وشئون السجون التي يرزح 

فيها األسرى.  

العامل الثالث: الموقف الشجاع  ألهالي المضربين والمساند بكل قوة إلضراب 
الضفة والقطاع، وهنا  التي نصبوها في مختلف مدن  المخيمات  ذويهم، من خالل 
يبرز بوجه خاص الموقف المتميز الشجاع للمناضلة الرائعة فدوى البرغوثي زوجة 

المناضل القيادي في »فتح« األسير البطل مروان البرغوثي. 
والعالمية  العربية  والحركات  األحزاب  وقفته  الذي  المساند  الدور  الرابع: 
 ،BDS والمؤسسات الحقوقية العالمية، ولجان المقاطعة العالمية السرائيل المعروفة
فضالً عن المؤسسات الوطنية والحقوقية ولجان التضامن واإلسناد الشعبية في 
للجبهة  العام  األمين  أحمد سعدات  األسير  القيادي  المناضل  فلسطين. وقد ضرب 
الشعبية مثاالً إنسانياً رائعاً في االمتنان لكل المواقف التضامنية العربية والعالمية 
مع اإلضراب مهما بدا تأثيرها محدوداً، كما جاء في بيانه من معتقل ريمون بتاريخ 

28 مايو/ أيار الماضي.  
وأخيراً فإن توحد الفصائل والقوى الفلسطينية في هذه المسألة تحديداً ليعطي 
درساً جديراً باالستلهام من قوى المعارضة الوطنية واالسالمية في عالمنا العربي، 
وبخاصة في دول الربيع العربي الُمجهض، ذلك بأن النضال من أجل تحقيق مطالب 
السياسي ال ينبغي  إنسانية في أحوال محددة ناجمة عن تداعيات االحتقان  آنية 
االصالحية  المطلبية  باالستحقاقات  الدوام  على  ربطه  الطارئة-  -لخصوصيتها 
شدة  وطأة  تحت  الجماهيري  واالنكفاء  والتوتر  التأزم  اشتداد  ظل  في  الكبرى، 
القمع، ومن ثم انسداد قنوات الحلول بشأنها. فلئن كانت قنوات الحوار السياسي 
مسدودة ومعدومة تماماً فال يعني ذلك عدم بذل الجهود المستميتة لفتح القنوات 
المثال ال الحصر، الحاالت  لألحوال اإلنقاذية اإلنسانية الطارئة، ومنها على سبيل 
المتعلقة بإنقاذ أرواح بضع عشرات من الشباب اليافعين خالل اعتصاماتهم، والذين 
الُمفرط  الجهادي  الحماس  ُيتركون لمواجهة مصيرهم لوحدهم بأنفسهم بدافع  قد 
في مواجهات معزولة غير متكافئة مع القوات األمنية دون أن تبذل الجهود الكافية 
لفتح القنوات مع السلطات لتحقيق غاية آنية ُمحددة تسمح بمخرج يحفظ أرواح 
مثل هؤالء الشباب العرب، حتى لو بدا المنتصر فيها السلطة العربية. وأحسب ان 
القيادات الوطنية والدينية الروحية العربية تتحمل قسطاً من المسئولية )وأشدد هنا 
على معنى »قسطاً«( لعدم بذل أقصى جهودها المستميتة الممكنة، ولربما ذلك ناجم 
عن تأثير مشاعر اإلباء التي ال ينبغي خلطها في مثل تلك األحوال االنسانية الطارئة 
الشاخصة بمشاعر اإلباء والندية المفترضة لفتح القنوات المتصلة بالمطالب الكبرى 
المسدودة سلفاً، نقول ذلك بصرف النظر هنا عن ُحسن نواياها في مثل هذا التقصير 

وتألمها لما وقع.  
وبالتالي، في تقديري، األمر بحاجة لمراجعة موضوعية 
شجاعة من قِبل القيادات الروحية والدينية العربية المعنية 
المعارضة، وبخاصة غير الميدانية منها لتالفي مستقباًل 
الدماء، وزهق  إراقة  المؤسفة من  الحاالت  وقوع مثل تلك 
األرواح في ظل أوضاع متردية من اختالل الموازين والتي 
يتم فيها فرض تكبيل أيدي حركة المعارضة تكبيال شبه 

كلي، وفرض الشلل شبه التام لحركة الجماهير.

radhi.alsammak@alwasatnews.com

دروس نجاح إضراب األسرى الفلسطينيين 

670 مليون طن من الغذاء الفائض!

 كاتبة بحرينية

 اليوم الدولي لضحايا
العدوان من األطفال األبرياء عالِم  وكان  العلوم.  أبو  هو  الرياضيات  علم  بأن  يقال   [

رذرفورد  إرنست  المولد(  )والنيوزلندي  البريطاني  الفيزياء 
أكثر  كانت  لذلك،  طوابع!  جمع  وإما  فيزياء  إما  العلوم  يقول: 
الرياضيات  علماء  قدمها  التي  تلك  هي  للبشرية  نفعاً  األشياء 
والفيزياء أمثال إسحق نيوتن وماري كوري وفيرنر هايزنبرغ 
وألبرت أينشتاين. إذ إن اختراعات وصناعات كثيرة اشُتهَِرت 
الرياضيات والفيزياء  ُيَغَفل دور أصحاب  بأسماء أخرى لكن 
الذين تّمت االستعانة بهم في صياغة معادالت االختراع الدقيقة 

ومكّوناتها.

 ماذا يعني أن تبقى األغذية في 
حين  فــي  تتلف  حتى  الــمــخــازن 
في  نيجيري  مــايــيــن   7 يــوجــد 
والشمال يواجهون خطر  الشرق 
المجاعة؟ ماذا يعني أن تبقى كل 
تلك األغذية رهينة لدى الشركات 
خــوفــًا مــن هــبــوط األســعــار في 
 20 فــيــه  يعتمد  ــذي  الـ ــوقــت  ال
مليونًا من فقراء العالم الريفيين 

د؟! على إنتاج البن الُمهدَّ
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الكامل لنقل وتركيب األثاث

مسـار المستقـبـل للمقاوالت والعقـارات

من 7 غرف 
و 6 حمامات 

و صالتين 
و مجلس مفتوح على الصالة 

و غرفة طعام 
و مطبخين 

و غرفة غسيل و كراج 

مساحة االرض = 357 متر مربع
مساحة البناء = 530 متر مربع 

المطلوب = 180الف دينار  
قريبة من حديقة الجنبية 

قريبة من مدرسة سار الثانوية 
للبنات

الفيال جديدة لم تسكن من قبل

39993932-33277337 - فاكس: 17793675
Future7366@gmail.com

للبيع فيال جديدة في الجنبية

للعمرة   أسبوعية  رحالت   *

لمدة  خميس  كل  الرجبية  

يوم  وكل  دينار   30 أيام   3

أربعاء 4 أيام 35 مع وجبتي 

مكة  في  ــغــذاء  وال الفطور 

البحريني  البوفيه  بنظام 

الشعبانية  الرجبية  العمرة 

4/22 لمدة 10 أيام 90 دينار 

و4/25 لمدة أسبوع 70 دينار 

و4/26 لمدة 5 أيام 45 دينار 

والغذاء  الفطور  وجبتي  مع 

بحريني  بوفيه  مكة  فــي 

األكبر للحج  التسجيل  *بدء 

ــل  ــســجــي ــت ــال ســــــارع ب

ـــدودة  ــح الـــمـــقـــاعـــد مـ

 ȵ 1 7 6 4 6 5 8 8

 ȵ 3 6 8 1 1 3 9 9

 حملة المرتضى

رايت موتور 
للسيارات

جميع  ونستبدل  نشتري 
نقداً  ــارات  ــســي ال أنـــواع 
توجد  األسعار،  وبأفضل 
باألقساط. البيع  خدمة 
  2016 ــري    ــام ك تويوتا 
 2013 ــوروال    كـ تويوتا 
 2015 يـــارس    تويوتا 
2013 سكويا    تويوتا 
2013 ــزس  ــك ل  ES350
2012  /570 لــكــزس 
يــــوكــــن           2012

 2012 اسكاليد   كاديالك 
2014CTS ــالك  ــاديـ كـ
2012 اودســـي     هوندا 
ــي      2012 ــت هــونــدا س
2012 ــورد       ــ اك هوندا 
2012 التيما      نيسان 
2012 ارمـــاده     نيسان 
2016 سنترا      نيسان 
2016 ــي      صــن نيسان 
2016 الينترا    هــونــداي 
2016 اكسنت    هونداي 

 2016 سوناتا     هونداي 
2016 توسان     هونداي 
 2014 هونداي سنتفي      
2014 فيليستر      هونداي 
  2016 كيا ريــــــو         
2016 بــكــانــتــو        كيا 

 ȵ Rightmotor
 ȵ 1 7 5 5 4 4 7 7
 ȵ 3 6 6 6 2 2 6 7

حملة الديري

ــل  ــي ــج ــس ــت ال بـــــدأ   *
 2017 صــيــف  ــالت  ــرح ل
تايلند/  صــاللــة/  ــا/  أوربـ
نيوزيلندا/ امريكا/  ماليزيا/ 

ــة/   ــوســن ــب تـــركـــيـــا/  ال
اذربيجان/ كيرال/ بريطانيا/ 
العراق إيـــران/  الكويت/ 

* رحالت يومية للعراق المدة 
دينار  270 الطلب  حسب 

لمشهد  يومية  رحــالت   *
الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 
رحــالت  ديـــنـــار*   159
 35 للكويت  خميس  كــل 
الى  يومية  رحالت  دينار* 
شانغريال دبي/  البوسنة/ 

ــر  ــذاك ت حـــجـــوزات   *
العالم دول  لكل  وفنادق 

ــالت  ــ ــم رحـ ــيـ ــظـ ــنـ *تـ
العسل شهر   – سياحية 

 ȶ d a i r y t r a v e l

 ȵ 3 3 0 0 3 0 1 0

 ȵ 3 9 0 0 3 0 1 0

عمال  )فورمن(  مشرف 

حفريات،  مقاوالت  لشركة 

اإلنجليزية  اللغة  يجيد 

خمس  خبرة  والهندية، 

ويفضل  األقل  على  سنوات 

بسيطة  خبرة  لديه  مــن 

السيارات  ميكانيكية  في 

 ȵ 3 8 8 6 6 6 0 8

تركيب  في  متخصصون 

الجديدة   لألماكن  ــاث  األث

وسيارات  خاصة  بعناية 

مغلقة مع الضمان والتأمين، 

والستائر  السجاد  تركيب 

ورش  ستاليت  وتركيب 

الحشــرية، المبيدات 

بتنظيف  ــوم  ــق ن كــمـــــا 

ولدينا  والمكاتب   المنازل 

المكيفات  تصليح  ورشــة 

ــرال  ــت ــســن ــة وال ــادي ــع ال

والغساالت والــثــالجــات 

على: االتصال  لالستفسار 

 ȵ 1 7 5 5 2 0 9 0 

 ȵ 1 7 5 5 5 1 6 4

للتوظيف
يــــــوجــــــد لـــديـــنـــا

حفر ودفن وتسوية فنديشنات

لألراضي البحري  الدفان 

تــنــظــيــف األراضـــــــي

ــري ــب ــى ال ــص ــح ــع ال ــي ب

ــع الـــرمـــل الـــزراعـــي ــي ب

الثقيلة الــمــعــدات  تأجير 

 ȵ 3 6 6 6 6 2 4 7

 ȵ 3 6 1 3 0 0 7 3

مقاوالت

مؤسسة كانيون للمقاوالت

إليها  تقدم  قد  أنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السادة أصحاب مطعم البوسفور ش.ش.و لمالكها ميناس عبدعلي محمد عبداهلل 

المسجلة بموجب القيد رقم 93078-1، طالبين تغيير االسم التجاري من مطعم 

البوسفور ش.ش.و لمالكها ميناس عبدعلي محمد عبداهلل إلى مطعم عين النور 

ش.ش.و لمالكها ميناس عبدعلي محمد عبداهلل.

المذكورة خالل مدة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن رقم )-( لسنة 2017
 بشأن تغيير االسم التجاري مطعم البوسفور ش.ش.و

لمالكها ميناس عبدعلي محمد عبدالله   

إليها  تقدم  قد  أنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السيد أحمد يوسف محسن علي المالك ألحمد يوسف للكهرباء )مؤسسة فردية( 

والمسجلة بموجب القيد رقم 70757 طالباً تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة 

بحريني،  دينار  آالف  خمسة   5000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1- أحمد يوسف محسن علي - بحرينية الجنسية

BINOJ MATHEW -2 - هندية الجنسية

إعالن رقم )85943( لسنة 2017
 بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة   
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تيلرسون يقلل من أهمية انسحاب بالده من اتفاقية باريس... 
وبوتين يرد على االتهامات بالتدخل في االنتخابات األميركية

االنسحاب  أهمية  من  تيلرسون  وقلل 
المراقبين  وحث  سياسياً«  »قراراً  باعتباره 

على مواصلة بحثه. 
أكبر  انسحاب  إلى  ترامب  قرار  وأدى 
مكافحة  التزامات  من  العالم  في  اقتصاد 
مسيرة  يوقف  لن  أنه  إال  العالمي،  االحترار 
المتجددة  الطاقة  نحو  األميركية  الشركات 
أو جهود الدولة والحكومات المحلية في هذا 

المجال.
وقال تيلرسون، الرئيس التنفيذي السابق 
»الواليات  موبيل«:  »إكسون  الطاقة  لشركة 
المتحدة لديها سجل رائع في خفض انبعاثات 
أعتقد  أمر  بها، وهذا  الخاصة  الدفيئة  غازات 
غياب  في  ذلك  وكان  به،  نفخر  أن  يمكن  أننا 

اتفاق باريس«. 
من  كان  تيلرسون  أن  التقارير  وتفيد 
على  لترامب  المشجعين  المستشارين  بين 
للشركات  جيدة  لكونها  االتفاقية،  في  البقاء 

الواليات  )االنسحاب(  يعزل  وقد  األميركية، 
المتحدة على الصعيد الدولي. 

سنغير  أننا  أعتقد  »ال  تيلرسون:  وقال 
االنبعاثات  تلك  من  للحد  المستمرة  جهودنا 

في المستقبل«. 
باريس تنطوي  اتفاقية  أن  واعتبر ترامب 
وأضاف  المتحدة،  الواليات  ضد  تمييز  على 
على  للتفاوض  مفتوحاً  الباب  سيترك  أنه 
اتفاقية أفضل للشركات والعمال األميركيين. 
إعادة  يمكن  ال  إنه  األوروبيون  القادة  وقال 

التفاوض على اتفاقية باريس. 
الروسي  الرئيس  طلب  آخر،  جانب  من 
بلده  اتهام  وقف  أمس  بوتين  فالديمير 
الرئاسية  االنتخابات  حملة  في  بالتدخل 
األميركية معتبراً أن هذا االتهام ال يقدم »أي 
مع  تقارب  أي  يعرقل  بل  ملموس«  شيء 
جذب  إلى  الكرملين  يسعى  فيما  واشنطن 

االستثمارات األجنبية.

عامين  من  للتو  روسيا  خــروج  ومــع 
أسعار  تدهور  عن  الناجم  االنكماش  من 
المفروضة  الغربية  والعقوبات  المحروقات 
شكل  األوكرانية،  األزمة  خلفية  على  عليها 
سان  في  المنعقد  االقتصادي  المنتدى 
للرئيس  منصة  غرب(  )شمال  بطرسبورغ 
الروسي لإلعالن عن دخول االقتصاد الروسي 
واستعداده  التوسع«  من  جديدة  »مرحلة 

إلجراء إصالحات تجذب الشركات األجنبية. 
لكن اآلمال الروسية بتحسين العالقات مع 
وصول ترامب إلى البيت األبيض لم تتحقق، 
على  البلدين  بين  الخالف  نقاط  هيمنت  بل 
مداخلة بوتين أمام هذا المنتدى، وخصوصاً 
حملة  في  الروسي  بالتدخل  االتهامات 

االنتخابات الرئاسية األميركية.
ال  التي  الثرثرة  هذه  »كل  بوتين  وقال 

تتوقف«،  أن  يجب  والمؤذية  لها  معنى 
معتبراً أنها »مجرد بث للصراعات السياسية 
الدولية«،  الساحة  على  األميركية  الداخلية 
وهي »ضارة بالعالقات الدولية وباالقتصاد 

واألمن العالميين«.
االتهامات  أن  الروسي  الرئيس  أكد  كما 
شيئاً  تقدم  »ال  المضمون  في  األميركية 
ملموساً، ليست سوى تكهنات واستنتاجات 

قائمة على هذه التكهنات. هذا كل شيء«.
المركزية  االستخبارات  وكاالت  واتهمت 
ترجيح  إلى  بالسعي  موسكو  األميركية 
وإصــدار  بالرئاسة  للفوز  ترامب  فرص 
األوامر باختراق الخوادم اإللكترونية للحزب 

الديموقراطي.
إنشاء  الممكن  »من  تهكم  بنبرة  وأضاف 
نريد!  مكان  أي  من  كومبيوتر  جهاز  عنوان 
وهناك اختصاصيون قادرون على استخدام 
كان  لو  كما  المنزل،  في  جهازكم  عنوان 

أوالدكم الذين يستخدمونه«.
كما جدد الرئيس الروسي انتقاد السياسة 
التي اعتمدتها الواليات المتحدة في السنوات 
رفض  لكنه  وأوكرانيا،  سورية  في  األخيرة 
من  االنسحاب  ترامب  قرار  على  »الحكم« 
إلى »عمل  داعياً  المناخ  باريس بشأن  اتفاق 

مشترك« معه في القضايا المناخية.

بوتين خالل اجتماعه مع غوتيريس خالل المنتدى االقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ أمس

§واشنطن، سان بطرسبورغ - د ب أ، أ ف ب

 2( الجمعة  أمس  تيلرسون  ريكس  األميركي  الخارجية  وزير  قال   [
غازات  انبعاثات  من  للحد  األميركية  الجهود  إن   )2017 حزيران  يونيو/ 
الرئيس دونالد ترامب باالنسحاب من  الدفيئة ستستمر بالرغم من قرار 

اتفاقية باريس بشأن المناخ.
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اليابان

فلسطين

يونيو/   2( الجمعة  أمس  أكيهيتو  اليابان  إمبراطور  اقترب   [
حزيران 2017( خطوة أخرى من التنازل عن العرش بعد أن وافق 
الذي  للتنازل  الطريق  يمهد  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس 

سيكون األول من نوعه منذ قرابة 200 عام.
العام  نادرة  علنية  تصريحات  في  عاماً(   83( أكيهيتو  وقال 
الماضي إنه يخشى أن يصّعب تقدمه في العمر عليه أداء واجباته.
وسيحال  كبيرة  بأغلبية  القانون  مشروع  النواب  مجلس  وأقر 
انتهاء  قبل  إقراره  أمل  على  المستشارين  مجلس  إلى  ذلك  بعد 

الدورة البرلمانية الحالية خالل بضعة أسابيع.

] أدى عشرات آالف الفلسطينيين المسلمين الصالة في أول جمعة 
من شهر رمضان في المسجد األقصى في القدس التي وضعت تحت 

حماية أمنية مشددة.
على  عناصرها  من  كبرى  أعــداداً  اإلسرائيلية  الشرطة  ونشرت 
مداخل المدينة القديمة في القدس المؤدية إلى الحرم القدسي. وكانت 
حركة  أمام  الطرق  غالبية  أغلقت  فيما  المنطقة  فوق  تحلق  مروحيات 
عدد  أن  القدس  في  اإلسالمية  األوقاف  باسم  متحدث  وأعلن  السير. 
المصلين الذين أدوا صالة أول يوم جمعة في رمضان وصل إلى نحو 

250 ألفًا، بينما قدرت الشرطة اإلسرائيلية عددهم بمئة ألف.

ألمانيا

والشئون  األمن  مسئولة  األلمانية  هيسن  والية  منحت   [
)الجمعة(  أمس  موغريني  فديريكا  األوروبي  باالتحاد  الخارجية 

جائزتها للسالم عن عام 2016.
وقال رئيس برلمان الوالية نوربرت كارتمان أمس في فيسبادن 
خالل عرض حيثيات اختيار موغريني إنه قد تحقق تحت إدارتها 
انفراج في أشق المفاوضات وأطولها مدى والخاصة بالنزاع بشأن 

البرنامج النووي اإليراني.
تجنب  إلى  أدى  المفاوضات  هذه  إتمام  أن  كارتمان  وأضاف 

صراع عسكري في الشرق األوسط.

ميانمار

] احتجزت السلطات في ميانمار رئيس تحرير وكاتب عمود في 
التشهير  تهمة  بموجب  )الجمعة(  أمس  ديلي«  فوايس  »ذا  صحيفة 

المثيرة للجدل من قانون االتصاالت.
عن  باهان  شرطة  مركز  أمام  ميانمار  في  الصحافيون  واحتج 

الصحافيين المحتجزين في يانغون.

فنزويال

مادورو  نيكوالس  بالمشكالت  المحاصر  فنزويال  رئيس  ذكر   [
يسعى  أنه  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع  على  له  تغريدة  في 
عنيفة  مظاهرات  تتواصل  فيما  جديد،  دستور  بشأن  استفتاء  إلجراء 
ضد حكومته. وقال مادورو مساء أمس األول )الخميس( »سيتم طرح 

الدستور الجديد على الشعب في تصويت«.
جانب  من  انتقادات  حتى  أثار  الذي  اقتراحه،  المعارضة  ورفضت 

أعضاء من حزبه االشتراكي.
إلجراء  أواًل  حاجة  هناك  إن  أورتيجا  لويزا  العام  المدعي  وقالت 

استفتاء بشأن ما إذا كان سيتم الدعوة لجمعية دستورية أم ال.

الدوحة تستعين بمحققين من »إف بي آي« 
للتحقيق في قرصنة الوكالة القطرية

§الدوحة - أ ف ب
] أفاد مصدر قطري رسمي وكالة »فرانس برس« أمس الجمعة )2 يونيو/ 
األميركي »إف بي  الفدرالي  التحقيقات  أن محققين من مكتب   )2017 حزيران 
وكالة  لها  تعرضت  التي  »القرصنة«  مصدر  تحديد  في  قطر  يساعدون  آي« 

األنباء القطرية الرسمية ما أدى إلى تأجيج التوتر مجدداً بين دول الخليج.
األميركيين  مساعدة  »طلبت  قطر  إن  التحقيق  من  القريب  المصدر  وقال 
وهناك فريق )من إف بي آي( موجود في الدوحة منذ الجمعة الفائت. إنه يعمل 

مع وزارة الداخلية«.
وتتعاون في هذا التحقيق أيضاً دولتان لم تحدد هويتهما ويرجح أن تعلن 

نتائجه األسبوع المقبل.
لهجوم  تعرضت  أنها  أكدت  بعدما  التحقيق  هذا  القطرية  السلطات  وبدأت 
تصريحات  الرسمية  القطرية  األنباء  وكالة  موقع  على  نشروا  »قراصنة« 

نسبت إلى األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
واضحة  انتقادات  قطر  أمير  إلى  نسبت  التي  التصريحات  وتضمنت 
إن  قوله  األمير  عن  ونقل  إيران.  من  موقفها  لجهة  الخليج،  ودول  للسعودية 

إيران »تمثل ثقاًل إقليمياً وإن ليس من الحكمة التصعيد معها«.
ألنه  باإلرهاب  يتهمنا  أن  يحق ألحد  »ال  أيضاً  التصريحات  هذه  في  وجاء 
صّنف اإلخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس 

وحزب اهلل«. 
وأعلنت الدوحة على األثر أنها تتعرض لحملة إعالمية »مسيئة« وخصوصاً 

في الواليات المتحدة.
وأثارت التصريحات التي نسبت إلى أمير قطر ردود فعل في وسائل إعالم 
خليجية بينها قنوات ممولة سعودياً وإماراتياً واصلت بثها حتى بعد صدور 

نفي الدوحة.

انتخاب الكويت لعضوية مجلس األمن الدولي
§األمم المتحدة - رويترز 

] انتخبت الجمعية العامة لألمم المتحدة التي 
يونيو/ حزيران   2( الجمعة  أمس  دولة   193 تضم 
والكويت  االستوائية  وغينيا  العاج  ساحل   )2017
الدولي  األمن  مجلس  لعضوية  وبولندا  وبيرو 
كانون  يناير/  أول  في  تبدأ  عامان  مدتها  لفترة 

الثاني عام 2018.
بعد  عام  مدتها  لعضوية  هولندا  وانتخبت 
التوصل التفاق مع إيطاليا العام الماضي القتسام 
فترة العامين. ووصل التصويت بين البلدين إلى 
أن  على  اتفقا  لذا  الماضي  العام  مسدود  طريق 
ثم   2017 لعام  المجلس  عضوية  إيطاليا  تشغل 

تتنحى وتسمح بانتخاب هولندا لعام 2018.
فقد  منافسة  دون  الدول  كل  ترشحت  وبينما 
إجمالي  ثلثي  على  تحصل  أن  عليها  يتعين  كان 

األصوات لنيل مقعد.

بينما  صوتاً   189 على  العاج  ساحل  وحصلت 
 188 والكويت  185 صوتاً  اإلستوائية  غينيا  نالت 
صوتاً.   190 وبولندا  صوتاً   186 وبيرو  صوتاً 

وحصلت هولندا على 184 صوتاً.
عشر  هم  دولة   15 من  األمن  مجلس  ويتألف 
دائمة  الخمس  للدول  باإلضافة  باالنتخاب  دول 
الواليات  وهي  النقض  بحق  وتتمتع  العضوية 
وروسيا.  والصين  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
لألمم  التابعة  الوحيدة  الجهة  هو  والمجلس 
المتحدة التي يمكنها إصدار قرارات ملزمة قانوناً 
استخدام  وتفويض  عقوبات  فرض  سلطة  ولديها 

القوة.
المجلس  في  الجغرافي  التمثيل  ولضمان 
وآسيوية  إفريقية  لدول  مقاعد  خمسة  ٌتخصص 
ومقعد لدول من شرق أوروبا ومقعدان لدول من 
أميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي ومقعدان لدول 

غربية ودول أخرى.
على  عام  بوجه  إقليمية  مجموعات  وتتفق 
تكون  ما  ونادراً  سيطرحونهم  الذين  المرشحين 

هناك سباقات تنافسية على المقاعد.
هناك  إن  قالوا  اإلنسان  حقوق  نشطاء  لكن 

»مشكلة خطيرة«.
منظمة  في  المتحدة  األمم  شئون  مدير  وقال 
شاربونو:  لويس  ــش«  ووت رايتس  »هيومن 
اختيار  من  األعضاء  الدول  تتمكن  أن  »ينبغي 
االستوائية  غينيا  مثل  دولة  في  ستثق  كانت  إن 

للحفاظ على األمن والسلم الدوليين أم ال«.
ضايقت  دولة  االستوائية  »غينيا  وأضــاف 
المدافعين عن حقوق اإلنسان والجماعات المدنية 

في كثير من األحيان باالعتقاالت التعسفية«.
بالفساد  االتهامات  االستوائية  غينيا  ونفت 

وانتهاك حقوق اإلنسان.

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تقّيد 

إيران بالتزاماتها الواردة في االتفاق النووي
§فيينا، واشنطن - أ ف ب

في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أعلنت   [
حزيران  يونيو/   2( الجمعة  أمس  نشر  لها  تقرير 
في  الواردة  بالتزاماتها  تتقيد  إيران  أن   )2017
القوى  مع   2015 عام  الموقع  النووي  االتفاق 

الكبرى في فيينا.
تخصب  لم  طهران  أن  أيضاً  التقرير  ويفيد 
تجمع  لم  كما  محظورة،  بدرجات  اليورانيوم 
اليورانيوم  من  بها  مسموح  غير  مخزونات 

الضعيف التخصيب أو من الماء الثقيل.
تنفيذ  مواصلة  اإليجابي  التقرير  هذا  ويتيح 
يناير/  في  التنفيذ  حيز  دخل  الــذي  االتفاق 
البدء  عملية  أطلق  والذي   2016 الثاني  كانون 
طهران  على  المفروضة  الدولية  العقوبات  برفع 

وخصوصاً في مجال الطاقة.
في  أعلنت  قد  المتحدة  الواليات  كانت  وإذا 
الماضي عزمها على مواصلة  أيار  منتصف مايو/ 
الريبة  فإن  إيران،  عن  العقوبات  رفع  سياسة 

التزال تتحكم بالعالقة بين طهران وواشنطن.
وعد  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وكان 

خالل حملته االنتخابية بـ »تمزيق« االتفاق.
الدولية  للوكالة  الدوري  التقرير  هذا  وحسب 
الضعيف  اليورانيوم  كمية  فإن  الذرية  للطاقة 
التخصيب الذي تملكه إيران تبقى تحت سقف الـ 

300 كلغ المسموح به.

كشفت   2015 الثاني  تشرين  نوفمبر/  وفي 
تجاوزت  إيران  أن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
 130 بـ  المحدد  الثقيلة  المياه  من  مخزونها  قلياًل 
طناً، إال أن هذا المخزون سرعان ما عاد وانخفض 

وهو حالياً 128.2 طناً حسب المصدر نفسه.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن إيران »لم تواصل 

بناء« مفاعلها للمياه الثقيلة في آراك.
تموز  يوليو/  في  الموقع  االتفاق  من  والهدف 
2015 هو ضمان الطبيعة السلمية تماماً للبرنامج 
النووي اإليراني مقابل رفع العقوبات االقتصادية.
ووافقت إيران بموجب هذا االتفاق على تخفيض 
لعمليات  تخضع  وهي  النووية  لقدراتها  هائل 
للطاقة  الدولية  الوكالة  قبل  من  قاسية  تفتيش 
من  التأكد  المكلفة  المتحدة  لألمم  التابعة  الذرية 

هذا الشق التقني من االتفاق.
تعمل  تكون  أن  ــدوام  ال على  إيــران  وتنفي 
تأكيدها على  مع  الذري،  السالح  على  لالستحواذ 
حقها في استغالل الطاقة النووية ألهداف سلمية.

وقبل أسابيع من إعالن واشنطن إبقاء سياسة 
التزامها  مدى  على  بناء  إيران  عن  العقوبات  رفع 
باالتفاق، أعلن ترامب تنديده باالتفاق الذي وصفه 
بـ »الفظيع الذي ما كان يجب التوقيع عليه«، كما 

اعتبر أن إيران ال تلتزم بـ »روحية« االتفاق.
إيران  على  أيضاً  المتحدة  الواليات  وتأخذ 
والحوثيين  األسد  بشار  السوري  للرئيس  دعمها 

برنامجها لصنع  العمل على  اليمن، ومواصلة  في 
الصواريخ البالستية.

أول جولة  السعودية محطة في  ترامب  واختار 
في  إسالمية  أميركية  قمة  انعقدت  إذ  له،  خارجية 

الرياض بحضوره هاجمت إيران بشدة.
في  تايمز  نيويورك  صحيفة  نقلت  ذلك،  إلى 
كلفت  األميركية  اإلدارة  أن  أمس  الصادر  عددها 
التجسس  »التشدد« مسئولية  بـ  معروفاً  شخصاً 
عن  بالبحث  سابقاً  كلف  كان  وهو  إيران،  على 
برنامج  وبإدارة  لقتله،  تمهيداً  الدن  بن  أسامة 

االغتياالت عبر طائرات من دون طيار.
أجهزة  في  مصادر  عن  نقاًل  الصحيفة  وقالت 
يترجم  داندريا  مايكل  اختيار  إن  االستخبارات، 
ترامب  دونالد  الرئيس  إلدارة  المتشدد  الموقف 
تجاه إيران. ورفضت وكالة االستخبارات المركزية 

األميركية »سي آي أيه« تأكيد أو نفي هذا الخبر.
اعتنق  وهو  العمر،  من  الستين  داندريا  ويبلغ 
اإلسالم وشارك بقوة في الحرب على المجموعات 

المتطرفة.
في  اإلرهاب  مكافحة  مركز  عن  مسئوالً  وكان 
خالل  األميركية  المركزية  االستخبارات  وكالة 
زعيم  مطاردة  على  أشرف  إذ  األلفين  سنوات 
القاعدة أسامة بن الدن الذي قتل في غارة للقوات 
أيار  مايو/  في  باكستان  في  األميركية  الخاصة 

.2011

 أربعة قتلى خالل تظاهرة مناهضة 
للحكومة وتوتر شديد في كابول

§كابول - أ ف ب
أمس  أشخاص  أربعة  قتل   [
 )2017 حزيران  يونيو/   2( الجمعة 
األمن  قــوات  بين  مواجهات  خالل 
تطالب  كانت  غاضبة  وجــمــوع 
بعد  األفغانية  الحكومة  باستقالة 
مفخخة  بشاحنة  المروع  االعتداء 
 90 الماضي  )األربعاء(  أوقع  الذي 

قتياًل.
العاصمة  في  شديد  توتر  ويسود 
الشرطة  أطلقت  إذ  األفغانية 
مئات  لتفريق  الحي  الــرصــاص 
يحاولون  كانوا  الذين  المتظاهرين 

التوجه إلى القصر الرئاسي.
وزارة  باسم  المتحدث  ــال  وق

مجروح  وحيد  األفغانية  الصحة 
تظاهرة  »في  برس  فرانس  لوكالة 
وأصيب  أشخاص  أربعة  قتل  اليوم 

ثمانية آخرون بجروح«.
في  الغضب  ــدة  ح وتــتــزايــد 
بشاحنة  اعتداء  منذ  أفغانستان 
على  قتياًل   90 عن  أسفر  مفخخة 
الحي  في  الجرحى  ومئات  األقــل 
األفغانية.  بالعاصمة  الدبلوماسي 
بحماية  يتمتع  أنه  يفترض  الذي 

مشددة.
كابول  تشهده  اعتداء  أسوأ  وهذا 

منذ 2001.
ويتساءل العديد من األفغان كيف 
من  االستخبارات  أجهزة  تتمكن  لم 
الدخول  من  المفخخة  الشاحنة  منع 

أمنية  بحواجز  محصن  حي  إلى 
وحراس.

موقع  قرب  المتظاهرون  وتجمع 
مناهضة  هتافات  ورددوا  االنفجار 

للحكومة و«الموت لطالبان«.
في  النار  بإطالق  الشرطة  وردت 
المياه  خراطيم  واستخدام  الهواء 
تجاوز  منهم  بعض  حاول  عندما 

طوق أمني.
جعفري  رحيلة  الناشطة  وقالت 
وأخواتنا  »إخوتنا  إن  التظاهرة  في 
قضوا في االعتداء الدامي... وال يفعل 
المذبحة«.  هذه  إلنهاء  شيئاً  قادتنا 
يتم  أن  نريد  العدالة،  »نريد  مضيفة 

شنق منفذي الهجوم«.
التجمعات  أن  آخر  متظاهر  وأكد 

ستتواصل إلى حين استقالة الرئيس 
السلطة  ورئــيــس  غني  ــرف  أش
عبداهلل.  عبداهلل  البالد  في  التنفيذية 
يتعرض  يــوم،  بعد  »يوماً  وقــال 
أيدي  على  للقتل  أبرياء  مدنيون 
قادتنا  بوسع  يكن  لم  إذا  إرهابيين. 

إحالل األمن، فعليهم االستقالة«.
االستخبارات  أجهزة  ونسبت 
شبكة  إلى  االعتداء  تنفيذ  األفغانية 
حقاني المسلحة المتحالفة مع حركة 
كبير  عدد  وراء  تقف  التي  طالبان، 
األجنبية  القوات  على  الهجمات  من 

واألفغانية.
ونفت حركة طالبان التي تخوض 
في  التقليدي  السنوي  هجومها 

الربيع، أي تورط لها في االعتداء.
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التي وفرتها »}«      يسلم كوبون اإلجابة من خالل أحد الصناديق 
في األماكن التالية:

المنطقة  أسواق  توبلي«،  »فرع  الحلي  أسواق  »سترة«،  الفواطم  أسواق 
الغربية »دار كليب«، برادات رويان »المحرق«، برادات واقف »سوق واقف 
- مدينة حمد«، سوبر ماركت ريجال بالقرب من فندق صحاري »المنامة«، 
أسواق النور )الرفاع الغربي( باإلضافة إلى مقري صحيفة »}« في 

شارع البديع وشارع االستقالل.
 اإلجابة يجب أن تكون على الكوبون األصلي للمسابقة.

  آخر موعد لتسلم كوبون اإلجابة هو الساعة 12 من ظهر اليوم التالي 
بمقر صحيفة »الوسط«، وبالنسبة إلى الصناديق الموزعة في المناطق 
الساعة  حتى  منها  اإلجابة  كوبونات  لتسلم  الفرصة  سُتتاح  المذكورة 

التاسعة صباحًا.
 ال يسمح لمنتسبي الصحيفة أو عوائلهم المشاركة في المسابقة.

لحامل هذا الكوبون

 باتريك فولستر بول ألدرين نيل آرمسترونغ
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الرقم الشخصي: ................................................................................... رقم الهاتف: ................................................................
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 القوات العراقية تستعيد أحد أربعة أحياء متبقية 
في يد »داعش« بالموصل... والمرجعية العليا تدين االنفجارات

أ §بغداد، كربالء - رويترز، د ب 
أمس  العراقي  للجيش  بيان  قــال   [
إن   )2017 حزيران  يونيو/   2( الجمعة 
المتحدة  الواليات  من  المدعومة  القوات 
سيطرت على حي من بين أربعة أحياء في 
جيب اليزال خاضعاً لسيطرة تنظيم الدولة 

اإلسالمية »داعش« في الموصل.
على  اإلرهاب  مكافحة  قوات  وسيطرت 
عمليات  بدء  من  أسبوع  بعد  الصحة  حي 
الحملة  وإنهاء  الجيب  من  المتشددين  لطرد 
التي  الموصل  استعادة  استهدفت  التي 

الثامن. دخلت اآلن شهرها 
نينوى  يا  قادمون  عمليات  قائد  وقال 
في  ياراهلل  رشيد  عبداألمير  الركن  الفريق 
»قوات  الحربي  اإلعالم  هيئة  نشرته  بيان 
األولى  الصحة  حي  تحرر  اإلرهاب  مكافحة 
الموصل  مدينة  من  األيمن  الساحل  في 
على  عالياً  ليرفرف  العراقي  العلم  وترفع 

مبانيه«.
وتقلص بذلك الجيب الذي ال يزال خاضعاً 
على  أحياء  ثالثة  إلى  »داعش«  لسيطرة 
المدينة  وهي  دجلة  لنهر  الغربية  الضفة 

والزنجلي. الطبية  والمدينة  القديمة 
العراقية  الحكومة  قوات  واستعادت 
يناير/  في  الموصل  من  الشرقي  الشطر 
 27 في  مرحلة جديدة  وبدأت  الثاني  كانون 
مايو/ أيار للسيطرة على الجيب المتبقي إذ 
محاصرون  مدني  ألف   200 نحو  أن  يعتقد 

فيه في ظروف معيشية مروعة.
وبدأ هجوم الموصل في أكتوبر/ تشرين 
دولي  تحالف  من  وبري  جوي  بدعم  األول 

واستغرقت  المتحدة.  الواليات  بقيادة 
بسبب  المتوقع  الوقت  من  أطول  الحملة 
أبطأ  مما  المدنيين  بين  من  »داعش«  قتال 

القوات. من تقدم 
وقالت الشرطة العراقية إن سبعة مدنيين 
آخرين بسبب   23 قتلوا وأصيب  األقل  على 

أثناء  مقاتلو »داعش«  أطلقها  قذائف مورتر 
يوم  الزنجلي  حي  من  الفرار  محاولتهم 

)الخميس(.

بشكل  الموصل،  على  السيطرة  وستمثل 
دولة  من  العراقي  الشطر  سقوط  فعلي، 
أبوبكر  التنظيم  زعيم  أعلنها  »خالفة« 
العراق  من  أجزاء  على   2014 في  البغدادي 
في  أثري  جامع  منبر  على  من  وسورية 

القديمة. المدينة 
في  العليا  المرجعية  دانت  جانبها،  من 
السيستاني،  علي  السيد  بزعامة  العراق، 
بغداد  في  وقعت  التي  االنفجارات  أمس، 
قتلى  ضحيتها  راح  والتي  أخرى،  ومناطق 
مهني  تحقيق  بإجراء  وطالبت  وجرحى، 

األمنية. الخروقات  بشأن هذه 
وقال معتمد المرجعية الشيعية في مدينة 
أمام  الكربالئي،  عبدالمهدي  الشيخ  كربالء، 
صالة  خطبة  خالل  المصلين،  من  اآلالف 
الجمعة في صحن األمام الحسين )ع( »نعبر 
إرهابية  تفجيرات  من  حدث  لما  حزننا  عن 

في بغداد ومدن أخرى«.
المعنية  األمنية  القوات  »ندعو  وأضاف 
تعرضت  التي  المناطق  في  األمني  بالملف 
المهني  التحقيق  ــراء  إلج للتفجيرات 
العصابات  مكنت  التي  باألسباب  والتدقيق 
من اختراق الحواجز األمنية والوصول إلى 

االستهداف«. مناطق 
ــع  ــوات األمــنــيــة »وض ــق ــب ال ــال وط
هذه  تكرار  لتفادي  عاجلة  مهنية  معالجات 

االنفجارات«.
وقضاء  بغداد  في  الكرادة  حي  وشهد 
هيت في األنبار األسبوع الماضي انفجارين 

القتلى والجرحى. أوقعا عشرات  مدمرين 

عنصر من الحشد الشعبي يقف فوق مبنى مدرسة تم تحريرها مؤخراً من »داعش«

§واشنطن - رويترز

] قال الجيش األميركي في بيان 
حزيران  يونيو/   2( الجمعة  أمس 
2017( إن 484 مدنياً على األقل قتلوا 

على األرجح في ضربات للتحالف 
الذي تقوده الواليات المتحدة ضد 
»داعش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
في العراق وسورية منذ بدء الحملة 
في عام 2014. وتشير األرقام التي 

أقل  التحالف شهرياً، وهي  يعلنها 
من تقديرات جماعات غير حكومية 
 132 زيــادة  إلى  وورز،  إير  مثل 
حالة وفاة بين المدنيين في تقرير 
سابق نشر يوم 30 أبريل/ نيسان. 

المعايير  تخفيف  التحالف  ونفى 
المدنيين وقال إن  المعنية بحماية 
ارتفاع العدد يرجع في جانب منه 
إلى زيادة في وتيرة العمليات في 

مناطق حضرية كثيفة السكان.

البنتاغون: مقتل 484 مدنيًا في ضربات للتحالف بالعراق وسورية

دي ميستورا سيزور موسكو األسبوع المقبل لبحث األزمة السورية
- رويترز  §موسكو، جنيف 

الروسية  ــالم  اإلع وكالة  نقلت   [
وزير  نائب  بوجدانوف  ميخائيل  عن 
الجمعة  أمس  قوله  الروسي  الخارجية 
مبعوث  أن   )2017 حزيران  يونيو/   2(
ميستورا  دي  ستافان  المتحدة  األمم 
إلجراء  المقبل  األسبوع  موسكو  سيزور 

محادثات بشأن األزمة السورية. 
الدولية  اللجنة  قالت  جانبها،  من 
للصليب األحمر أمس إن من غير المرجح 
مارشال«  »مشروع  سورية  تشهد  أن 
مئات  عودة  احتمال  مع  إعمارها  إلعادة 
قريباً  منازلهم  إلى  المدنيين  من  اآلالف 
بعيد  أمراً  مازال  السالم  تحقيق  أن  رغم 

المنال.
بيتر  األحمر  الصليب  رئيس  وقال 
الخامسة  زيارته  بعد  كلمة  في  ماورر 
إلعادة  عملها  تكثف  اللجنة  إن  لسورية 

والصحة  الماء  في  التحتية  البنية 
استعادتها  التي  المناطق  إلى  والكهرباء 

المدنيون. إليها  الحكومة والتي يعود 
من  صغيرة  لمجموعة  ماورر  وقال 
»يتحدث  بجنيف  مكتبه  في  الصحافيين 
كبير  مارشال  مشروع  عن  اآلن  البعض 
لن  هذا  أن  أيضاً  نعرف  لكننا  لسورية 
سياسي  توافق  هناك  يكن  لم  إذا  يحدث 

ويتحقق الحد األدنى من االستقرار«.
من  تتوقع  أن  يمكن  »ال  قوله  وتابع 
تعيد  أن  والتنموية  اإلنسانية  الوكاالت 
ال  كافية.  أموال  توجد  ال  سورية.  بناء 
ما  يوجد  وال  الطاقة  من  يكفى  ما  يوجد 

المهارات«. يكفي من 
الشهر  وتركيا  وإيران  واتفقت روسيا 
»مناطق  ومراقبة  ترتيب  على  الماضي 
القتال.  عدم تصعيد« في سورية لتهدئة 
إن  األسد  بشار  السوري  الرئيس  وقال 
فرصة  تمثل  المناطق  تلك 
المعارضة  لمسلحي 
دمشق  مع  للتصالح 
المتشددين  ــرد  وطـ

اإلسالميين.
أن  ــاورر  ــ م ــر  وذكـ
ثمانية  إلــى  يصل  ما 
ماليين شخص اليزالون 
سورية  في  مشردين 
بحد  ألف   500 عاد  كما 

وذكر  أخرى.  ومناطق  حلب  إلى  أقصى 
آخرين  ألف  و800  ألف   700 بين  ما  أن 
ربما يفكرون في العودة إلى منازلهم في 
محلية  اتفاقات  بموجب  أو  المناطق  تلك 
لوقف إطالق النار تتضمن إجالء مقاتلي 

المعارضة إلى محافظة إدلب.
والهالل  األحمر  الصليب  أن  وأضاف 
البنية  إصالح  يمكنهما  السوري  األحمر 
التحتية المتضررة بشدة بحيث يتسنى 

واستئناف  لمجتمعاتهم  العودة  للناس 
طبيعي. بشكل  حياتهم 

وذكر أنه رغم إجراء محادثات مبشرة 
مسئولين  مع  أكبر  بشكل  وبناءة 
من  مزيد  فتح  بشأن  كبار  سوريين 
األحمر  الصليب  زيارات  أمام  السجون 
فإنه ال يستطيع إعالن أي انفراجة بشأن 
الوصول إلى معتقلين أو طرح احتماالت 

تبادل األسرى في أي وقت قريب.

لبنان يضغط ضد فرض عقوبات 
فيما تستهدف واشنطن حزب اهلل

§بيروت - رويترز
] دقت تحركات في واشنطن لتوسيع 
نطاق العقوبات المالية على جماعة حزب 
اهلل اللبنانية ناقوس الخطر في بيروت إذ 
تخشى الحكومة من تعرض قطاع البنوك 
الذي يدعم استقرار لبنان ألضرار جسيمة.
قانون  على  تعديالت  مسودة  وتهدد 
بفرض  كقانون،  بعد  تقترح  لم  قائم، 
عقوبات على أي شخص يمول حزب اهلل 
ودفع  كبير.  بشكل  إيران  من  المدعوم 
للقيام  لبنانيين  وساسة  مصرفيين  ذلك 
أيار  مايو/  في  واشنطن  إلى  برحالت 

للضغط من أجل منع العقوبات.
وعاد المسئولون وقالوا إن المسئولين 
مسودة  من  مخاوفهم  أدركوا  األميركيين 
القانون  نطاق  التي ستوسع  المقترحات 
حلفاء  على  تدقيق  أو  عقوبات  بفرض 
المسئولون  السياسيين. وعبر  حزب اهلل 
اللبنانيون عن اعتقادهم بأن أي توسيع 
مخففة  نسخة  سيكون  القانون  لنطاق 
الرئيس  حرص  مع  لكن  االقتراحات.  من 
األميركي دونالد ترامب على الحد من نفوذ 
فإن  األوسط  الشرق  في  وحلفائها  إيران 
المخاطر لم تتبدد بعد فيما يتعلق بلبنان 

حيث يتمتع حزب اهلل بنفوذ قوي.
ومالية  سياسية  شخصيات  وتخشى 

أن يضر مزيد من الضغط التنظيمي بقطاع 
البنوك وهو حجر زاوية في اقتصاد لبنان 
االستقرار  للخطر  ويعرض  المستقر  غير 
المالي الذي حافظ لبنان عليه رغم الحرب 
وإيران  اهلل  حزب  يدعم  حيث  سورية  في 

الرئيس بشار األسد.
بنوك  أن  هي  للقلق  األساسي  والسبب 
نهاية  في  تقرر  ربما  األميركية  المراسلة 
األمر أن مخاطر التعامل مع البنوك اللبنانية 
األميركية  المراسلة  بنوك  كبيرة. وتواجه 
غرامات كبيرة إذا اكُتشف أنها تتعامل مع 
أشخاص أو شركات فرض عليهم عقوبات 

بموجب تشريع مكافحة تمويل اإلرهاب.
يعتمد  التي  التحويالت  هذا  وسيهدد 
عملة  الدوالر  حيث  لبنان  اقتصاد  عليها 
الصحافة  نشرت  أن  وبعد  أساسية. 
اللبناني  الرئيس  قال  المسودة  اللبنانية 
ميشال عون وهو مسيحي ماروني وحليف 
هي  كما  المسودة  إن  اهلل  لحزب  سياسي 
وشعبه.  للبنان  كبير  ضرراً  تسبب  قد 
نطاق  المقترحات  مسودة  وستوسع 
التشريع ليضم أشخاصاً وجهات مرتبطين 
بحزب اهلل واإلبالغ عن الموارد المالية لكبار 
الصيغة  وزادت  أمل.  حركة  في  األعضاء 
ربما  عون  أموال  بأن  لبنان  في  التكهنات 

تكون هدفاً للتدقيق.

رئيس الصليب األحمر بيتر ماورر خالل مؤتمر صحافي بشأن سورية في جنيف أمس
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ءة لغلوم في »كلمات«...  »حدود الجاذبية المضطربة«... حوار وقرا

شخصيات القاّص كمال تستسلم لنوع من العْجز والضْعف اإلنساني

ومسار  خط  في  المنحى  لذلك  باالنحياز  ارتباط  ثمة 
البحرين، وتحديداً  القصيرة في  القصة  كثير من تجربة 
في خمسينات القرن الماضي، وما بعدها بسنوات، وربما 
القرن، يتحدد في طبيعة الحياة...  حتى مطلع سبعينات 
المجتمع  في  شريحة  ألكبر  المهّمشين  تمثيل  المجتمع... 
انية، ولم تمسس  وقتها. وإن بدت المعالجات سطحية وبرَّ
حقيقة الحاالت والنماذج المجتمعية تلك، وخصوصاً مع 
وارتجال  والضعف،  العجز  خانة  في  ووضعها  تأطيرها 

النهايات وهشاشتها في الوقت نفسه.
الدافع  بإبراز  أكثر من عني  في نظر غلوم، كان كمال 
االجتماعي واإلنساني في سقوط بطل القصة القصيرة، 
وهو الذي نشر مجموعة من القصص في مجلة »صوت 
المعاناة  سنوات  في  أي  الخمسينات؛  في  البحرين«، 
صدى  موضوعاتها  في  كأنها  والسياسية.  االجتماعية 
من  الذي  بالعمق  المعاناة،  لتلك  حقيقياً  صوتاً  وليست 

المفترض أن تضمَّه وتتخلَّله. 

التعبير عن عجز البطل
»الغضب  التي تدور في سياق  أب«  من قصة »جناية 
شخصية  خالل  من  غلوم،  عليه  يطلق  كما  الرومانسي« 
إلى  والدخول  السرقة  إلى  ُيضطر  الذي  األب  بطلها، 
من  وأطواراً  العذاب  من  سلسلة  عاش  أن  »بعد  السجن 
تفاصيله  بكل  المصير  أبواب  له  فتحت  التي  الشقاء 
المأسوية في نهاية القصة«. إلى قصة »المجنونة«، حيث 
يرى غلوم أنها تقدم صورة أكثر قساوة وإثارة للمشاعر 
أن  موضحاً  المتخّلف.  المجتمع  تقاليد  إليه  تقود  فيما 
عجز  عن  التعبير  في  يستمر  القصة  هذه  في  كمال 
الشقاء  أسباب  إدراك  على  قدرته  وعدم  وضعفه  البطل 
والمعاناة إدراكاً يقوده إلى عمل شيء في سبيل التغيير. 
متوّصاًل إلى أن الكاتب كمال ليس لديه بديل - ضمن ما 
المجتمع  هذا  عن   - قصصه  في  وأفكار  قيم  من  يطرحه 
التمّسك  غير  واالنتحار  والجنون  الموت  إلى  يقود  الذي 
بالعواطف النبيلة، والقيم الشريفة«، موضحاً أن انسجام 
الشخصية وتوازنها يكمن في إدراك القيم الفاضلة بحيث 
التمّرد  أو  المشكلة،  على  كتغّلب  آخر،  بهدف  تنشغل  ال 
على نتائجها. ُمبّيناً أن بناءه الفني »ال يجري في سياق 
إنه يجري في  للمجتمع بأسره، بل  الخالص  البحث عن 
كالتمّسك  الفردية  المثاليات  بعض  عن  البحث  سياق 
مما  ذلك  ونحو  والتعاطف  والصدق،  والنْبل،  بالشرف، 

ينضوي في ذوات األفراد ويرتهن بطبيعة مكوناتهم«.
في  غلوم  عندها  يقف  التي  الفنية  المالمح  يبن  ومن 
يظل  قصصه  في  المجتمع  أن  القصصي،  كمال  مشروع 
التي  »الميلودرامية«  المصائر  خالل  من  مقطوعاً  منفياً 
يركض إليها اختياراً، فالموت، والقتل، والجنون، ال تعني 
الذي  ما  وإال  به،  الصلة  وقطع  المجتمع  نفي  سوى 
الظلم  نحو  وبراءته  طْهره  بكل  البطل  ينقاد  أن  يعني 
انتهاء  أن  يعني  »إنه  الموت.  إلى  وبالتالي  والشقاء، 
النظم  سيرورة  على  احتجاج  هو  إنما  اختياراً  البطل 

الجائرة في المجتمع«.
أب«:  »جناية  قصة  من  مشهد  أمام  غلوم  يضعنا 
جائعاً  كنت  ألنني  سرقُت  فقط...  آلكل  سرقُت  »سرقُت... 
وقسوة  والحرمان،  الجوع  منتفخة:  ُكروش  وأمامي 

الناس دفعت بي إلى ذلك«. 
الموقف  هذا  يحمل  غلوم،  يكتب  نفسه  المشهد  وعن 
ولكنه  والشفقة  العواطف،  إلثارة  البراءة  من  »لبوساً 
لمجّرد  البطل  عليها  ينكفئ  سلبية  فردية  على  ينطوي 
الصراخ والجْلجلة باختالل النظام االجتماعي... ولعل في 
مجيء العرض القصصي على لسان البطل وبروايته ما 
يضفي تضافراً فنياً بين المادة واألسلوب من أجل اإلعالء 
الشخصية في  به  تثور  الذي  الصارخ  الموقف  من شأن 

القصة«.

من فضاء اللقاء
المقدمة التي وضعها غلوم تطّرقت إلى حالة االزدهار 
فترة  شهدْته  الذي  الثقافي  النشاط  وتدّفق  والخصوبة 
بعض  عكست  والذي  الماضي،  القرن  من  الخمسينات 
تلك  االزدهار  الصحافة واألندية واإلذاعة. حالة  مظاهرة 
استطاعت أن تخلق وعياً ثقافياً »هّيأ األذهان الستيعاب 
البوادر  ظهرت  أن  فكان  والفن،  األدب  من  جديدة  أنماط 
األدبية واالجتماعية  القصيرة والمقالة  للقصة  الحقيقية 
- وال شك  وقد سبقت  اإلذاعية،  والتمثيلية  والسياسية، 
البناء  ساذجة  كانت  الفنون  لهذه  جنينية  محاوالت   -

ضعيفة األسلوب«.
لم   - تصنيف  أقل  في   - انطباعية  نظر  وجهة  من 
المراحل،  تلك  عن  القصصي  وإنتاجه  كمال  أسلوب  ينَأ 
بسذاجة البناء وضعف األسلوب، لكن كل ذلك لم يقترب 
منه المحسوبون على النقد في صورته األولّية، باعتبار 
أن جيل كمال وسيار وغيرهما من المؤّسسين وبالتالي 
ُتعمِل  بأدوات  نتاجهم  مع  التعامل  يتم  أن  الذوق  من 

واحدة، وتؤّجل أخرى.
وتكريس  التناقض،  من  تسلم  لم  نفسها  غلوم  مقدمة 
أجرى  الذي  اللقاء  أن  نتفهم  وقد  السذاجة،  من  تاريخ 
كونه  يتجاوز  لم  الماضي،  القرن  ثمانينات  مطلع  في 
مسايرة  صاحبها  ُتلزم  ال  تلك  االحتفائية  لكن  احتفائياً، 
ليس  البتة،  فيها  روح  ال  أسئلة  بسذاجة  اإلنتاج  سذاجة 
إجابات  استدراج  تملك  ال  ولكنها  فحسب،  لمباشرتها 
تلك  االحتفائية  وكأن  نفسها،  المباشرة  على  خارجة 
كمال  يترّدد  ولم  مرحلة،  ضعف  مثَّل  جيل  مع  تتواطأ 
باإلشارة  الحوار  في  سؤال  أول  على  اإلجابة  في  نفسه 
تكن  لم  الفترة  تلك  في  األدبية  الحياة  مالمح  أن  إلى 
لبعض  استعراضنا  ثنايا  في  سيأتي  كما  واضحة، 
أنه  السبب  لكن  واضحة،  المراحل  واإلجابات.  األسئلة 
ال  وثقافي،  معرفي  واتكاء  بصيرة  بنفاذ  إليها  ُينظر  لم 

بالهروب من التشخيص إلى آراء ُموغلة في التعميم.

صوت البحرين... األندية
)فترة  والثقافي  األدبي  بالمحيط  المتعلِّق  السؤال  في 
مساهمات  فيه  كمال  لسلمان  كانت  الذي  الخمسينات( 
الفترة،  تلك  مالمح  إضاءة  غلوم  يطلب  كقاّص،  واضحة 
لتأتي اإلجابة ضمن أقصى درجات مباشرتها، واالكتفاء 
مالمح  تكن  »لم  بقوله:  المالمح  تلك  إلى  النظر  ببّرانية 
اآلن.  عليه  هي  الذي  بالشكل  واضحة  األدبية  الحياة 
األكثر  هي  البحرين(  )صوت  مجلة  كانت  حقيقة.  وهذه 
وجميع  هي  توقفْت  وقد  الثقافية،  الحياة  في  حضوراً 
الحركة  موقف  بسبب   ،1956 العام  المحلية  الصحف 
النشاط  كان  مصر.  على  الثالثي  العدوان  من  الوطنية 
األهلي ونادي  كالنادي  األندية،  في  أيضاً  يترّكز  الثقافي 
العروبة، اللذين كنت عضواً فيهما. وكان للناديين نشاط 
تكن  فلم  الصحف  أما  األخرى.  األندية  بقية  عن  متمّيز 
ُيقبل  كان  الفترة  تلك  لكن شباب  منتظم،  متوفرة بشكل 
الشباب  كان  سريعاً.  تنفد  فكانت  بحماس،  شرائها  على 
مهتماً بمتابعة األحداث السياسية العربية، وخاصة بعد 
ثورة 23 يوليو/ تموز؛ ما جعل الصحف المصرية رائجة 

كثيراً إلى درجة التزاحم والتسابق للحصول عليها«.
خالل  من  الفترة،  تلك  لمالمح  تناوله  كمال  يكمل 
غلوم؛  من  سؤال  على  رداً  ذلك  يأتي  السائدة.  األنشطة 
والمناظرات  والمحاضرات  الندوات  أن  إلى  يشير  حيث 
الطابع  عنها  كمال  ونفى  متباعدة،  فترات  في  تتحقق 
وتثار  تبرز  التي  بالقضايا  صلة  على  كانت  بل  األدبي، 
من قبيل: أيهما أهم التربية في البيت أم المدرسة! وكذلك 
موضوعات ترتبط بالتربية والمجتمع أكثر منها قضايا 

تتصل باألدب.

وإجابة على سؤال يرتبط باألسماء البارزة في مجال 
كمال:  يجيب  وقتها،  عموماً،  الثقافي  النشاط  أو  النشر 
التاجر،  وعلي  العريِّض،  إبراهيم  بالطبع  هناك  »كان 
ي... وكان هؤالء من الكتَّاب  وتقي البحارنة وحسن الجشِّ
فترة  بين  »وأنا  البحرين(«.  )صوت  مجلة  في  الدائمين 
التي  القصة  كانت  وقتها  قصة.  لي  ُتنشر  كانت  وأخرى 
أو  الصور  من  خالية  وُتنشر  ما،  نوعاً  طويلة  أكتبها 
رأسها  وعلى  األسطر  كتلة  فقط  التعبيرية،  الرسوم 

العنوان أو في ذيلها اسم الكاتب«.

عبدالقدوس ومحفوظ غير معروفين
الفترة،  تلك  في  المفارقات  بعض  إلى  كمال  ويشير 
حين يذكر من بين األسماء ميرزا العريِّض »وكان مثلي، 
قصته  يوقِّع  كان  ولكنه  تقريباً،  مستمر  بشكل  ينشر 
هذه  وألن  )أبوكامل(،  بها  ويقصد  ك(،  )أ.  بالحروف 
الحروف هي أيضاً الحروف األولى من اسمي، فقد كانت 
أوقِّع  أنني  يظّنون  الذين  اء  القرَّ مع  حرجاً  لي  تسبِّب 

باالسم الصريح وأخرى بالرمز«.
اسمين  أن  كمال  الراحل  إجابات  ثنايا  من  وسيتضح 
وخصوصاً  العربية،  الرواية  عالم  في  األسماء  أهم  من 
ونجيب  عبدالقدوس  إحسان  وهما:  مصر،  جمهورية  في 
أحداً  أذكر  »ال  المعروفة:  األسماء  من  يكونا  لم  محفوظ 
تتوفر  ال  المجلة حين  وكانت  سوانا.  ينشر قصصاً  كان 
لكتَّاب  النشر  إلى  تلجأ  أبوكامل  ومن  مّني  قصص  لها 
عرب، ولكنها لم تكن من األسماء المعروفة في تلك الفترة 

كإحسان عبدالقدوس أو نجيب محفوظ«.
ل أحمد  وعن بدء االهتمامات، والدوافع والمؤثرات فصَّ
في  أدرس  طالباً  كنت  أن  »منذ  بالقول:  كمال  حسن 
التحضيري واالبتدائي، كنت أعيش أجواء  ثم  ع(  )المطوَّ
لبيع  مكتبة  صاحب  الدي  كان  فقد  والمكتبات،  الكتب 
الكتب، ُتعدُّ من أقدم المكتبات في البحرين، إذا استثنينا 
المكتبة األولى في  التي تعتبر  التاجر  مكتبة محمد علي 

البحرين من حيث النشأة«. 
في  ُمعّين  بأسلوب  يؤمن  »كان  يضيف  والده  وعن 
التربية وهو أسلوب السيطرة على الولد لكي ال يضيع 
أتواجد دائماً  لذا فقد كنت  في الشوارع على حد رأيهم... 
شيء  أسهل  وكان  بالقراءة،  وقتي  وأشغل  المكتبة،  في 
سن  في  هي  التي  الفترة،  تلك  في  أقرأه  أن  أستطيع 
الثامنة إلى العاشرة، هو القصص، وقد واصلت القراءة 
القراءة  كانت  ذلك  من  العكس  وعلى  باستمرار،  فيها 
عملية  عندي  تشّكل  العلوم  أو  الثقافة  أو  السياسية 
الصحف  قراءة  تستهِوني  لم  كذلك  ما،  حد  إلى  صعبة 
تصلنا  التي  الصحف  كانت  فقد  الخارج،  من  تأتي  التي 
ذات  الثورة  قبل  ما  فترة  في  وكانت  مصر،  من  معظمها 
غالباً  تتناول  محلية  قضايا  على  ترّكز  إقليمي  طابع 
مجلة  أما  والسعديين.  الوفد  لحزبي  الحزبية  النشاطات 
)االثنين( المصرية فكانت تهتم بنشر القصة وكنت أتابع 
قراءة القصة التي تنشرها بشكل مستمر وأجدها سهلة 
تكّون  القصة  قراءة  على  مداومتي  خالل  ومن  وممتعة، 
الكتابة،  في  األدبية  األنواع  أسهل  أنها  عنها  انطباع  لدّي 
أعني  اآلن،  عليها  صارت  الذي  باألسلوب  ليس  ولكن 
وتنتهي  العقدة  فيها  وتتوفر  السرد  تعتمد  التي  القصة 

إلى نتيجة«.

 عائلة أبوجاسم
نفسه  الوقت  في  والقراءة  التربية  تلك  انعكاس  وعن 
الذي  حياتي  وأسلوب  تربيتي  »بحكم  كمال  يوضح 
الوالد،  مع  المكتبة  إلى  المدرسة  إلى  البيت  من  عشته، 
القصص  على  انعكست  المثالية،  من  نوع  لدّي  تكّون 
التي كتبتها فيما بعد. فالقصة لدّي دوماً ترمز إلى شيء 

الوعظ  أو  اإلصالح  غالباً  هو  شيء،  إلى  تهدف  أو  ما 
واإلرشاد. كما تكّون لدّي ولع بالقراءة خاصة في مجال 
القصة والتاريخ، الذي هو أقرب إلى طبيعة القصة، كما 
ساعدتني القراءة المستمرة على أن أكون طالباً متقّدماً 
في مواد اللغة العربية واإلنشاء والتاريخ في المدرسة«.

التي  الفترة  في  حتى  القص  على  كمال  مقدرة  أتاحت 
المعارف«  »دائرة  أو  والتعليم  التربية  بدائرة  فيها  عمل 
وقتها، وفي مدرسة رأس رمان خصوصاً، أن يسد فراغ 
وقتها.  سكرتيراً  يعمل  وكان  المدرسين،  بعض  غياب 
من  بإيعاز  اإلذاعة  في  االشتغال  إلى  المرحلة  تلك  قادته 
في  لينطلق  جيدة،  خامة  صوته  في  رأى  الذي  بلجريف 
منه  أنجز  أبوجاسم«،  »عائلة  بعنوان  مسلسل أسبوعي 
19 حلقة. أتاح له عالم اإلذاعة بعد توقف الصحف تقديم 

مجموعة من البرامج.
أن مشروع  إلى  »كلمات«  لقاء  في  كمال  الراحل  يشير 
جيمس  عليه  اقترحه  أبوجاسم(  )عائلة  المسلسل 
ُيذاع  مشابهاً  مسلساًل  هناك  أن  أساس  »على  بلغريف 
على  المسلسل  فكرة  وتقوم  البريطانية.  اإلذاعة  في 
عموماً،  البلد  ومشاكل  االجتماعية  المشاكل  معالجة 
الحج وانتشار  المناسبة مثاًل مناسبة موسم  إطار  وفي 
مرض معّين كالكوليرا مثاًل... وتدور أحداث الحلقات في 
مختلف  يمّثلون  الذين  وبأفرادها  معّينة،  عائلة  نطاق 

المستويات العمرية والثقافية )...(«.
أن  بد  ال  القصة  كمال:  مقوالت  إحدى  عند  غلوم  يقف 
تصل إلى أسوأ قارئ«. هل كنت تهتم بمسألة اإليصال؟ 
يطرح  مكتوب  أو  مسموع  تفكير  هي  »قصصي  يجيب: 
وأنا  نفسية...  قضايا  هذه  تكون  ما  غالباً  معّينة  قضايا 
القضية  القارئ  يفهم  أن  على  أحرص  األساس  هذا  على 
ويدرك الهدف. ولكنني ال أبّسط القصة إلى درجة اإلخالل 
للقارئ  أقل  لم  الرابع(  )الطفل  قصة  في  مثاًل،  بالحبكة 
له  وصار  حلماً  يعيش  الزوج  إن  األولى  الوهلة  من 
وجعلت  المفاجأة،  بعنصر  فيها  احتفظت  بل  وكذا...  كذا 
الشخصية  ومشاعر  القصة  أحداث  مع  ينجذب  القارئ 

حتى النهاية«.
ختاماً: حتى مع قراءة اللقاء ضمن سياقه الزمني؛ أي 
وعميقاً؛  حقيقياً  يقدِّم تشخيصاً  لم  أنه  إال  عاماً؛   34 قبل 
فترة  في  إن شئت - سواء   - اإلبداعية  والحالة  للحركة 
ونظره  تعاطيه  في  حتى  أو  تالها،  وما  الخمسينات 
القرن  ثمانينات  في  األدبية  والحركة  الحالة  واقع  إلى 
الماضي، والتي كانت في أوجها، من خالل أسماء كبيرة 
الضيقة،  الدائرة  خارج  باهتمام  تحظى  أن  استطاعت 
النتاج  أْوَلت  عربية  عواصم  إلى  اإلقليم،  دائرة  وخارج 
مصر  في  سواء  ملحوظاً،  اهتماماً  البحريني  اإلبداعي 
تْخُل تلك  لم  العواصم.  أو بغداد، وغيرها من  أو بيروت 
المرحلة من مطبات المماألة والمجاملة، وأحياناً التواطؤ 
إلبراز أسماء كل ما تستند إليه هو تاريخ في الحضور، 
الحضور، حين  ذلك  يمثلها  التي  القيمة  ذلك  بعد  يهم  وال 
ص بعين فاحصة بعيداً عن المحسوبيات أو  يقرأ وُيشخَّ

المجامالت. 
الجانب  في  ال  تتحدَّد  وغيره  ذاك  اللقاء  أهمية  تظل 
التفكير  مستويات  في  ولكن  واألرشيفي،  التسجيلي 
وتأثيراته،  ومحصالته  المعرفي  والتراكم  وعمقه، 
األربعينات  مثقَّفي  بعض  اهتمام  ظل  الذي  الوقت  في 
القرن  ثمانينات  من  سنوات  إلى  وصوالً  والخمسينات 
الماضي وما قبل األلفية الجديدة، في حدود ما ُيحسنون 
فنون أخرى على متاخمة بفنياتها  من فن وكتابة، بعيداً 
ته من تجارب، يمكن الوقوف عليها  ومدارسها، وما تخطَّ
باهتمام  تحَظ  لم  التي  والفكرية،  النقدية  المدارس  في 
في  يضع  ال  منهجي  نقدي  غياب  على  عالوة  منهم،  ُكُثر 
مثالب  عن  بنظره  ليشيح  »التأسيس«  مسألة  االعتبار 

كثير من التجارب.

أحمد سلمان كمالإبراهيم العريَّضالشيخ محمد علي التاجرتقي البحارنةإبراهيم عبداهلل غلوم

§الوسط - جعفر الجمري

] تأخذنا قراءة نقدية وحوار في الوقت نفسه، ُنشرا في »كلمات«، المجلة الفصلية التي تصدر عن أسرة األدباء والكتَّاب في البحرين، خريف العام 1983م، أي 
قبل 34 عامًا من اليوم، إلى الرؤى التي تظل حية وقادرة على االستمرار. نقف على ذلك في »حدود الجاذبية المضطربة«، وهو عنوان قراءة كتبها األستاذ الجامعي 
إبراهيم عبداهلل غلوم، لعدد من القصص التي كتبها القاص والصحافي البحريني أحمد سلمان كمال، الذي رحل عن دنيانا في التاسع من مايو/ أيار 2017م، ُمتناواًل 
فيها االشتغال الموضوعي واإلنساني، وإدارة الصراع بين الفرد والمجتمع؛ وبحسب ما كتب غلوم فإن جميع شخصياته في القصص التي أنجزها »تحتضر من 
سورة هذا الصراع، وتستسلم لنوع من العجز والضعف اإلنساني؛ إذ إنها ال تستطيع الخروج من محنتها أو مشكلتها االجتماعية، وال تهتدي إلى طريق أو خالص«.
الشخصيات تلك وإن لم تكن هامشية، وإن لم تكن على مستوى متدٍن من الوعي، إال أنه ُكتب عليها أن تكون عاجزة وال يخفى ضعفها اإلنساني أمام القارئ 

اللبيب وغير اللبيب أيضًا.
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القرية اإلسالمية في موقع قلعة البحرين

] ناقشنا في الحلقة السابقة تاريخ بناء القصر 
البحرين،  قلعة  موقع  في  يوجد  الذي  المحّصن 
الدنماركية رّجحت أن هذا  البعثة  أن  إلى  وخلصنا 
من  طبقة  فوق  اإلسالمية،  الفترة  في  ُبني  الحصن 
اآلثار الهلنستية، وذلك اعتماداً على الفخار الذي عثر 
عليه في هذا الحصن والذي يعود أغلبه إلى القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الميالديين. هذا وقد أكدت 
يعود  التي  التاريخية  الفترة  على  الحقة  دراسات 
2013م،  العام  في   Priestman رّجح  كما  الفخار،  لها 
اعتماداً على تاريخ الفخار، أن القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الميالديين هي فترة ذروة االستيطان 

في الفترة اإلسالمية في موقع قلعة البحرين. 
يذكر، أن البعثة الفرنسية، التي نقبت في الحصن 
بعد البعثة الدنماركية، تتفق مع البعثة الدنماركية 
في الفترة التاريخية التي يعود لها الفخار الذي عثر 
في  معها  تختلف  أنها  إال  الحصن،  موقع  في  عليه 
تاريخ بناء الحصن، حيث ترى أن الحصن بني في 
الفترة الهلنستية. أي أن ما اعتبرته البعثة الدنماركية 
آثاراً هلنستية مستقلة بني فوقها الحصن، اعتبرتها 
فيما يخص  أما  الحصن.  أساَس  الدنماركية  البعثة 
إعادة استخدام الحصن في الفترة اإلسالمية، فترى 
البعثة الفرنسية أن هذا الحصن أعيد استخدامه في 

فترة السيطرة السلغرية قرابة العام 1250م.

القرية اإلسالمية
إلى الجنوب من موقع الحصن، تمتد آثار لبيوت 
تعود إلى الفترة اإلسالمية، التي تمثل قرية/مدينة 
هذه  إن  حيث  امتدادها،  مدى  بالتحديد  يعرف  ال 
الباحثين،  اهتمام  محط  تكن  لم  اإلسالمية  اآلثار 
كما أن  جزءاً منها قد دّمر أثناء بناء قلعة البحرين 
قرابة العام 1500م والحصار الذي حدث لهذه القلعة 
 Kervran( والمعارك الحربية التي حدثت في الموقع
pp. 329 - 330 ,2005(. ومع ذلك، فقد خّلفت أعمال 
التنقيب لكل من البعثة الدنماركية والبعثة الفرنسية 
نتائج آثارية كافية يمكن من خاللها تحديد فترة بناء 

وهجران هذه القرية، مع إعطاء مالمح عامة لها. 
والبعثة  الفرنسية  البعثة  من  كل  وترّجح  هذا، 
في  بنيت  اإلسالمية  القرية  هذه  أن  الدنماركية، 
الحصن،  فيها  كان يستخدم  التي  اإلسالمية  الفترة 
بين  جديد  من  الخالف  يظهر  وهنا  الذكر.  سالف 
كل من البعثة الفرنسية والبعثة الدنماركية، حيث 
اإلسالمي  الفخار  بدليل  الدنماركية  البعثة  تتمّسك 
الذي يعود أغلبه إلى القرنين الثاني عشر والثالث 
الفرنسية  البعثة  تتمّسك  بينما  الميالديين،  عشر 
من  الثاني  النصف  إلى  تعود  أخرى  آثارية  بلقًى 

القرن الثالث عشر الميالدي.

وصف القرية وتاريخ بنائها
 Frifelt( من خالل نتائج كال البعثتين الدنماركية
والفرنسية   ،)2001, pp. 35 – 36, pp. 45 - 61

تحديد  تم  فقد   ،)Kervran 2005, pp. 329 - 339(
وصف مبّسط لهذه القرية اإلسالمية، والتي تتكّون 
وحي  الناس،  لعامة  خاص  حي  أحياء،  ثالثة  من 
أطلق  أكثر،  معيشي  رخاء  على  يدل  ببناء  يتميز 
عليه »حي التّجار«، باإلضافة إلى وجود حي خاص 
محالت  أي  بــازار،  شكل  على  سوق  عن  عبارة 
ذلك  إلى  وباإلضافة  ومتقابلة.  متجاورة  صغيرة 

يوجد هناك مسجد وحّمام.
وتشير نتائج تحليل الفخار للبعثة الدنماركية، 
القرية  هذه  في  عليه  عثر  الذي  الفخار  أن  إلى 
الحصن،  في  عليه  عثر  الذي  الفخار  تماماً  يشبه 
عشر  الثاني  القرنين  إلى  يعود  غالبيته  أن  أي 
يعود  فّخار  وجود  إلى  باإلضافة  عشر،  والثالث 
القرنين  وبالتحديد  الحقة،  إسالمية  فترات  إلى 
الثالث عشر والرابع عشر الميالديين، وكذلك فخار 
الميالدي. وبحسب  السابع عشر  القرن  إلى  يعود 
القرية  أن  الدنماركية  البعثة  ترجح  النتائج،  هذه 
الثاني عشر والثالث  القرنين  بدأت في  اإلسالمية 
عشر الميالديين. هذا وقد عثرت البعثة الدنماركية 
أختام إسالمية، منها  التجار« على ثالثة  في »حي 
ختمين يعودان للفترة اإلسالمية المبكرة )القرنين 
التاسع والعاشر الميالديين(، والثالث يعود للقرن 
الرابع عشر الميالدي وقد نقش عليه أسماء األئمة 
االثني عشر )Porter 2001(. أي أن الموقع يحتوي 

على آثار إسالمية مبكرة أيضاً.
البعثة  مع  فتختلف  الفرنسية  البعثة  أما 
الدنماركية في تاريخ بداية القرية اإلسالمية حيث 
ترّجح أنها تأسست قرابة العام 1300م، بعد إعادة 
استخدام الحصن. وقد بنت هذا الترجيح على جزء 
الذي  الحي  في  عليه  عثر  التي  اآلثارية  اللقى  من 
عرف باسم »السوق« فقط. وترى البعثة الفرنسية 
1500م  العام  قرابة  حتى  استمرت  قد  القرية  أن 
البحرين باإلضافة  حيث هجرت بسبب بناء قلعة 
 Kervran( إلى المعارك التي حدثت في هذه المنطقة

.)2005, pp. 329 - 339

المقبرة اإلسالمية التابعة للقرية 
كشفت نتائج التنقيب للبعثة الفرنسية في موقع 
قلعة البحرين عن مقبرة إسالمية ضخمة، ال يعرف 
يسمح  لم  إنه  حيث  فيها؛  القبور  عدد  بالتحديد 
بالتنقيب فيها )Kervran 2005, pp. 334 – 342((. كل 
ما ذكر عن هذه المقبرة أن بها قبور شبيهة تماماً 
بمقبرة أبي عنبرة، وغيرها من المقابر اإلسالمية 
من  مختلفة  مناطق  في  عليها  عثر  التي  القديمة 
كذلك،   .))Kervran 2005, pp. 334 – 342 البحرين 
القسم  أساسيين،  قسمين  إلى  مقسمة  أنها  يعرف 
الناس، حيث تدفن  الشرقي، وهو مخصص لعامة 
القسم  أما  مبنية،  غير  لحود  عن  عبارة  قبور  في 
الغربي فيبدو أنه خصص لطبقة معينة من الناس 

حيث يوجد به أضرحة وقبور لها ساجات. 

الخالصة
إنه في موقع قلعة البحرين، بني حصن، استخدم 
ألغراض تجارية، وهناك خالف جوهري حول بناء 
هذا الحصن وإعادة استعماله في الفترة اإلسالمية، 
إال أننا نميل لترجيح نتيجة البعثة الدنماركية التي 
الفخار والتي رّجحت أن ذروة  اعتمدت على دليل 
استخدامه كانت في القرنين الثاني عشر والثالث 
العيونية  الدولة  فترة  )تشمل  الميالديين  عشر 
الحصن  هذا  من  بالقرب  نشأت  كما  بعدها(.  وما 
بدايتها،  تاريخ  في  اختلف  كذلك  مدينة،   / قرية 
لها  توصلت  التي  النتيجة  لترجيح  نميل  أننا  إال 
البعثة الدنماركية والتي بنيت على أساس تحليل 
عليه  الذي عثر  الفخار  مع  يتشابه  والذي  الفخار، 
القرنين  في  بدأت  فالقرية  وبالتالي  الحصن،  في 
نتفق  كما  الميالديين،  عشر  والثالث  عشر  الثاني 
مع نتيجة البعثة الفرنسية والتي ترّجح أن القرية 
هجرت  حيث  1500م  العام  قرابة  حتى  استمرت 
حدثت  التي  والمعارك  البحرين  قلعة  بناء  بسبب 

في المنطقة.

)Hojlund & Andersen 1994( آثار المدينة/ القرية اإلسالمية في موقع قلعة البحرين

»قاف« اإلماراتية 
ُتفرد ملفًا لناصر جبران

§الوسط - المحرر الثقافي
] أفردت مجلة »قاف« الفصلية الصادرة عن اتحاد كتاب وأدباء 
خاصاً  ملفاً  بالشعر،  تعنى  والتي  العاشر  عددها  في  اإلمــارات 
»ناصر  عنوان  حمل  جبران،  ناصر  اإلماراتي  والقاص  بالشاعر 

جبران: الوطن بتفصيالته كلها«. 
أما مواد الملف فتضّمنت تعريفاً بجبران على شكل سيرة موجزة، 
تلتها مقاالت وشهادات ودراسات إلبراهيم الهاشمي »ناصر... الوطن 
وأمينة  الحقول«،  عطر  »ناصر  مبارك  وإبراهيم  كلها«،  بتفصيالته 
ذيبان »بين مزمار الحديث ونفق االغتراب الطويل - ناصر جبران 
وعبداإلله  جبران«،  »ناصر  الظاهري  وحارب  هدنة«،  أو  زاوية  بال 
تركوا  »لو  أحمد  وعبدالحميد  اإلنسان«،  جبران  »أبو  القادر  عبد 
لتيار  مؤسساً  جبران  »ناصر  صبري  وعبدالفتاح  تمضي«،  الخيل 
حسين  وناصر  جبران«،  »ناصر  المطوع  عبداهلل  ومحمد  الرفض«، 
اإلماراتي  للشاعر  قصيدة  إلى  إضافة  البحر،  ابن  »ناصر  العبودي 
من  بمختارات  الملف  واختتم  ناصر«.  »هال  بعنوان  الخاجة  عارف 

أشعار ناصر جبران.
افتتح الهاشمي مواد العدد بزاوية »قاف البداية«، حيث اختار لها 
متوقفاً  العدد  مواد  فيها  واستعرض  الشعر«،  يكون  »حيث  عنوان 
المجلة  في  الثابت  الباب  الحضور«،  »قاف  عند  خاص  نحو  على 
الهاشمي  وصف  جبران.  ناصر  تجربة  المرة  هذه  تناول  والذي 
جبران بأنه »أحد رموز األدب في هذا الوطن المعطاء، تذوب حروفه 
وتتماهى في كل كتاباته مع نبض الوطن، وال تشير بوصلته إال إلى 
ويضرب  أشرعته  يمّد  والذي  بالبحر،  المعّتق  ناصر  األرض،  هذه 

بمجاديفه، فتخرج قالئد من شعر وسرد«.
األخرى  الثابتة  األبواب  على  المواد  توّزعت  الملف  جانب  وإلى 
وخلود  خميس  حمدة  لـ:  قصائد  وتضّمن  الحضور«،  »قاف  وهي: 
الدميني ومحمد نور  المعال وزكي الصدير وعائشة السيفي وعلي 

الدين ومعز العكايشي.
اإلماراتي  الفنان  لتجربة  المجلة  عرضت  التشكيل«  »قاف  وفي 
فني  عمل  أفضل  جائزة  على  حصوله  بمناسبة  سالم  عبدالرحيم 
لوحاته  قدمت  حيث   ،2017 لإلبداع  العويس  جائزة  عن  »الرسم« 
مذّيلة بنصوص للشاعر اإلماراتي ناصر جبران تعّبر عن مضمون 

اللوحة أو أجوائها.
بكر  ناصر  فيه  كتب  الذي  الختام«  »قاف  بباب  المجلة  واختتمت 
زوايا  من  الكتاب  عن  متحدثاً  االنتظار«،  وراء  »ما  بعنوان  الزعابي 
الورقي،  بالكتاب  والعالقة  للمؤلف،  األول  الكتاب  منها  مختلفة 

وأهمية الكتاب في توثيق الذاكرة الوطنية.
ُيذكر أن هيئة تحرير »قاف« تتكون من: الشاعر اإلماراتي إبراهيم 
الهاشمي رئيساً، وإلى جانبه أحمد العسم، وعلي الشعالي، وطالل 

سالم، وشيخة المطيري أعضاء.

غالف العدد العاشر من »قاف«

المنامة

حسين محمد حسين

في فيلم المدينة المفقودة »زد«... 

حين تكون اإلرادة أكبر من حب المغامرة
§الوسط - سوسن دهنيم

] ُيَصنَّف فيلم البحث عن المدينة المفقودة 
»زد«، والمأخوذ عن قصة واقعية للمستكشف 
لكنه  مغامرات،  كفيلم  فاوست،  تريسي 
يختلف كثيراً عن أفالم المغامرات العادية؛ إذ 
يميل هذا الفيلم إلى النزعة الثقافية أكثر من 

غيره من خالل حواراته وأحداثه.
والمؤلف  المخرج  أخرجه  الذي  الفيلم  في 
اإلنجليزي  صورة  تتوّضح  غراي،  جيمس 
بريطانيا  في  يعيش  كان  الذي  العنصري 
العظمى في مطلع القرن العشرين، ذلك الذي 
ويرى  ومهدها،  الحضارة  أصل  نفسه  يرى 
سّكان األمازون مجرد شعوب بدائية ال يمكن 

أن يكون لها تاريخ يذكر. 
من خالل  يبثها  التي  الرسائل  إلى  إضافة 
دور  أدى  الــذي  هونام،  تشارلي  البطل 
الذي يريد إعادة  الرائد في الجيش  فاوست، 
المقامر  والده  أضاع  أن  بعد  لعائلته  المجد 
مجدها بسيرته السيئة. وبإصراره وإرادته 
وتواضعه وثقافته يصل إلى المدينة ويقنع 
من  األمازون  سّكان  دور  بأهمية  حوله  من 
باعتبارهم  معهم  التعامل  وضرورة  الهنود 

بشراً. 

 الرحلة األولى
فاوست  ــول  ح الفيلم  أحـــداث  ــدور  ت
الجمعية  له  أوكلت  ــذي  ال المستكشف 
الجغرافية الملكية مهمة الذهاب إلى بوليفيا 
رغم  على  البرازيل  مع  الحدود  لرسم 

لم  لكنه  تحديداً.  الفترة  تلك  في  خطورتها 
يتردد في قبول هذه المهمة طمعاً في استرداد 
الحامل  زوجته  وراءه  تاركاً  عائلته،  شرف 
نينا التي كان يثق بجرأتها والتي أدت دورها 
الممثلة سيينا ميلر، وقد أظهرت بعض أحداث 
تربيتها  خالل  من  والقوة  الجرأة  تلك  الفيلم 
ألطفالها واهتمامها بشئون المنزل وانخراطها 
في الدفاع عن حقوق المرأة، وكيف أنها كانت 
وشئون  شئونها  جميع  إدارة  على  قادرة 
أسرتها وحيدة. وعلى رغم معرفتها أن زوجها 
إعادة  في  ورغبته  أحالمه  عن  يتنازل  لن 

االعتبار للعائلة إال أنها وافقت على ذهابه في 
رحلته األولى في العام 1906. 

أن  إال  وكثرتها  المخاطر  شدة  رغم  وعلى 
الموكلة  مهمته  ينجز  أن  استطاع  »فاوست« 
إليه بالتعاون مع »هنري كوستن« الذي أدى 
خيَر  فكان  باتيسون  روبرت  ببراعة  دوره 

معاون وفياً ومخلصاً. 
األحداث التي يمر بها المستكشف ومعاونه 
في  االستمرار  إلى  المشاهد  تدفع  كانت 
متابعة الفيلم بشغف، على رغم بطء األحداث 
واهتمامها في كل مرة بإبراز جانب معين؛ إذ 
اهتمت في المشاهد األولى من الفيلم بإيضاح 
شخصية فاوست، ثم انتقلت لتكشف العالقة 
وسط  وفاوست  كوستن  بين  تتكون  التي 
 - الهنود  أحد  يرشدهما  كان  حين  األدغال 
في   - الجنوبية  ألميركا  األصليين  السّكان 
إلى  للوصول  الخشبية  واألطواف  الزوارق 
كانا  البرازيل حيث  في  فيرد  ريو  نهر  منبع 

يريدان الوصول. 
منهما  كل  إخالص  تبين  الرحلة  هذه  في 
لآلخر، إذ صمدا أمام الشمس الحارقة، وتمّكنا 
من تحاشي السهام التي أطلقت عليهما بالقرب 
وحسن  فاوست  ثقافة  تبينت  كما  النهر.  من 
أن  بدهاء،  استطاع،  حين  وثباته  تصرفه 
يهّدئ مخاوف الهنود المهاجمين بعد أن غّنى 
الوطنية  األغاني  إحدى  بعثته  أفراد  مع  لهم 
البريطانية وهي جنود الملكة، فيتوقفوا عن 
مهاجمتهم، واستضافوهم وسمع منهم أخباراً 
على  فيها  عثر  التي  المفقودة،  المدينة  عن 
أجزاء من أوان فخارية قديمة تدل على وجود 

حضارة متقدمة فيها.

 العودة والرحلة الثانية
كلمة  ألقى  وزمالؤه،  فاوست  عاد  عندما 
أخبرهم  الملكية،  الجغرافية  الجمعية  أمام 
فيها بما وجد في األدغال، لكنهم سخروا منه 
واتهموه بالكذب، وخصوصاً حين أخبرهم أن 
الحضارة التي اكتشفها في أميركا الجنوبية 
البريطانية،  الحضارة  من  أقدم  تكون  ربما 
فما كان منه إال أن أخرج لهم األواني الخزفية 
خطابه  وألقى  معه،  أحضرها  التي  القديمة 
وانكشاف  أفقه  اتساع  على  يــدل  ــذي  ال
أنه سيعود مجدداً  أمامه. وأخبرهم  الحقائق 
 .»z« ليستكشف هذه الحضارة التي أسماها
وبالفعل عاود فاوست وكوستن البحث مرة 
أن  بعد  تكتمل  لم  هذه  رحلتهم  لكن  أخرى، 
أفسدها أحد المرافقين فاضطرا للعودة لتبدأ 
الحرب العالمية األولى، حيث حارب ببسالة 
في معركة السوم، وفقد بصره بشكل مؤقت 

إثر انفجار تعرض له وزمالؤه. 

 الرحلة األخيرة 
مجّدداً  فاوست  انطلق   ،1925 العام  في 
للبحث عن مدينته المفقودة، ولكن هذه المرة 
بصحبة ابنه األكبر جاك الذي لعب دوره توم 
األب  بين  العالقة  قوة  تتبين  وهنا  هوالند. 
وابنه التي كانت مضطربة طوال تلك األعوام، 
وخصوصاً حين اقتيدا أسيرين وأوشكا على 
الموت، ليجد االبن والده يحاول بث الشجاعة 

في نفسه ويجعله يواجه مصيرهما المشترك 
بإيمان. 

ليس اإليمان هو الذي أبداه األب وابنه في 
هذا المشهد فقط؛ بل هو إيمان فاوست طوال 
الفيلم بقدرته على الوصول إلى هذه المدينة 
والتعرف على هذه الحضارة، وإيمان زوجته 
التي كانت متأكدة على رغم غيابه لسنوات 
انقطعت  فقد  الحياة،  قيد  على  أنه  طويلة 
أخباره وابنها بعد رحلتهما ولم يسمع عنهما 
أو يرى منهما إال بوصلة أرسلها مع أحدهم 
لعضو في الجمعية الجغرافية الملكية لتكون 
من  سنوات  بعد  لهدفه  وصوله  على  دلياًل 
وإيمانهم  بزمالئه  إيمانه  إلى  إضافة  غيابه، 

به.
نهاية الفيلم مفتوحة، لكنها تترك للمشاهد 
وابنه  فاوست  حياة  في  أمــل  بصيص 
غموض  رغم  على  هدفهما  إلى  ووصولهما 
السبب الذي جعلهما ال يعودان إلى موطنهما 

وأسرتهما.
خرج الفيلم بشكل جميل، تصويراً وإخراجاً 
اختيار  المخرج في  فقد برع  وتمثياًل.  ونصاً 
نوعية  واختيار  وزواياها،  التصوير  أماكن 
اإلضاءة ودرجة اللون في كل حقبة ومع كل 
رحلة. كما استطاع المخرج أن يبرز المغامرة 
واقعيتها  خالل  من  حقيقياً  حدثاً  باعتبارها 
أفالم  التي تتعّمدها بعض  اإلثارة  بعيداً عن 
يؤدوا  أن  ممثلوه  واستطاع  المغامرات، 
شخصية  كل  بحسب  بديع  بشكل  أدوارهم 

ومميزاتها.

ملصق الفيلم
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مانيه غارينشا
] ذكرت عائلة أسطورة كرة القدم 
أن  غارينشا  مانيه  السابق  البرازيلية 
جثمانه ُفقد من المقبرة التي دفن فيها 
ريو  والية  في   1983 العام  وفاته  بعد 

دي جانيرو.
وأوضحت ابنته روزانجال سانتوس 
يوم األربعاء )31 مايو 2017( على أحد 
مواقع التواصل االجتماعي، أن جثمان 
والدها الفائز بكأس العالم مرتين ُنبش 
قبل عدة أعوام دون إذن بذلك، وفقدت 

العائلة أي أثر له بعد ذلك.
المقبرة  زارت  أن  بعد  وقالت 
الصغيرة في ماجيه على بعد نحو 70 
جانيرو:  دي  ريو  مدينة  شمال  كلم 
ماذا  نعرف  وال  وثيقة  أي  نملك  »ال 
برازيلي   مسئول  ــال  وق حصل«. 
ريو  في  الصادرة  »إكسترا«  لصحيفة 
من  أخرجت  عظامه  إن  جانيرو،  دي 
قبره وغير معروف ما الذي تعرضت 
له. وأضاف »من بحثنا لسنا متأكدين 
من وجود رفاته في المقبرة«. وأضاف 
أخرجت  رفاته  بأن  معلومات  »لدينا 

من المقبرة«.
واسمه  غارينشا  مانيه  ــد  ُول  -
سانتوس  دوس  فرانشيسكو  مانويل 
في 28 أكتوبر 1933، في باو غراندي، 

البرازيل.
الجناح  في  الرائع  بأدائه  اشتهر   -
ولقب  البرازيل،  بالده  لمنتخب  األيمن 

بالجناح الطائر.
الذين  الالعبين  أفضل  من  يعتبر   -

يركضون بالكرة في التاريخ.
- لعب كرة القدم وهو صغير، وفي 
مع  ولعب  اللعبة  احترف   1955 العام 

نادي بوتافوغو البرازيلي.
- لعب في صفوفه لمدة 12 موسمًا، 
وشارك في 581 مباراة سجل خاللها 

232 هدفًا.
نادي  إلى  انتقل   1966 العام  في   -
مباريات   10 معهم  ولعب  كورنثيانز، 
فقط، وفي العام 1968 انتقل إلى نادي 
مباراة  لهم  ولعب  جونيور  أتلتيكو 
نادي  إلى  بعدها  لينتقل  فقط،  واحدة 

فالمنغو.
نادي  إلى  انتقل   1972 العام  في   -
أوالريا ريو ولعب معهم 10 مباريات 
اعتزل  وبعدها  واحداً  هدفًا  وسجل 

كرة القدم.
- انضم في صفوف منتخب بالده 
العام  حتى  معه  ولعب   ،1955 العام 

.1966
بيليه  األسطورة  النجم  مع  - شكل 
أي  البرازيل  تخسر  ولم  رائعًا،  ثنائيًا 
وبيليه  غارينشا  فيها  شارك  مباراة 

سويًا.

بطاًل  ــالده  ب منتخب  مع  تــوج   -
لكأس العالم ألول مرة العام 1958 في 
السويد، ولعب دوراً مهّمًا في احتفاظ 
البرازيل باللقب العام 1962 في تشيلي 
في غياب األسطورة اآلخر بيليه الذي 
لمنتخب  الثانية  المباراة  في  ُأصيب 

بالده في تلك النسخة.
- هداف كأس العالم 1958، برصيد 
 5 مع  اللقب  هذا  وتقاسم  أهداف،   4
العبين آخرين سجلوا أيضًا 4 أهداف 

في البطولة.
يحمل  استاداً  البرازيل  شيدت   -
اسمه »استاد مانيه غارينشا الوطني« 
ألف  لـ70  يتسع  برازيليا،  مدينة  في 
مباريات  بعض  عليه  وأقيمت  متفرج، 

كأس العالم لكرة القدم 2014.
- تزوج غارينشا ثالث مرات، وترك 
1983 عن  في  يتوفى  أن  قبل  ولداً   13
49 عامًا؛ جراء مضاعفات ناجمة عن 

تعاطيه الكحول بكثرة.
لعائلته  تعود  مقبرة  في  دفنه  تم   -
البلدية  وقامت  ماجيه،  منطقة  في 
بعد  على  له  تكريمًا  ضريح  بتشييد 

أمتار قليلة من المدفن العائلي.

] لماذا ال تتم زيادة عدد المعارض المعنية بالتوظيف، 
الجامعي  الدراسي  الفصل  انتهاء  قرب  مع  وخصوصًا 

الجامعة؟ الطلبة من  العديد من  وتخرج 

األميركي  الرئيس  )قرار  المناخ  اتفاق  من  الخروج  إن   [
الواليات  يعزل  المناخ(  اتفاقية  من  االنسحاب  ترامب  دونالد 
العاصمة  في  النص  توقيع  عند  العالم  وحدنا  بعدما  المتحدة 

الفرنسية قبل نحو 18 شهراً.

وزير الخارجية األميركي السابق جون كيري
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»أبل« دفعت 70 مليار دوالر 

ري التطبيقات منذ 2008 لُمطوِّ
70 مليار  ] كشفت شركة »أبل« أمس األول )الخميس( أنها دفعت 
العام  ستور«  »آب  متجرها  إطالق  منذ  التطبيقات  لمطوري  دوالر 

االزدهار. قيد  سوق  لتنمية   2008
بالتسويق  المكلف  »أبل«  رئيس  نائب  شيلر  فيليب  وقال   
إن  المقبل  األسبوع  المطورين  مؤتمر  انعقاد  قبل  نشر  بيان  في 
قياسية«.  بمستويات  يحّملونها  وزبائننا  التطبيقات،  يحب  »الكل 
في  المئة  في   70 بنسبة  التحميل  عمليات  ازدادت  »أبل«،  وبحسب 
على  المتزايد  اإلقبال  من  بدفع  األخيرة  عشر  االثني  األشهر  خالل 

ران«. ماريو  و»سوبر  غو«  »بوكيمون 
التطبيقات من »غوغل«   وتواجه »أبل« منافسة محتدمة في قطاع 
وهي  الذكية.  الهواتف  أغلبية  في  المعتمد  »أندرويد«  ونظامها 
االشتراكات  على  قائم  نموذج  بواسطة  المطورين  جذب  إلى  تسعى 
يضمها  التي  وعشرين  الخمس  التطبيقات  فئات  من  لالستفادة 
في  المئة  في   58 بنسبة  االشتراكات  هذه  ارتفعت  وقد  متجرها. 

عام. خالل 
أو  الثمن  مدفوع  تطبيق  مليوني  من  أكثر  حالياً  »أبل«  وتوفر   
وغيرها  باد«  »آي  وأجهزة  فون«  »آي  هواتف  مع  يتماشى  مجاني، 

تصنعها. التي  المنتجات  من 

ولي العهد يحضر حفل تخّرج كريمته سمو الشيخة
فاطمة الدانة من مدرسة الرفاع فيوز الدولية

بنا  - §المنامة 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  ] حضر 
الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
البالد  عاهل  وقرينة  خليفة،  آل  حمد  بن 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
تخرج  حفل  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت 
بنت  الدانة  فاطمة  الشيخة  سمو  كريمته 
مدرسة  من  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الذي  الحفل  خالل  الدولية  فيوز  الرفاع 
في  )الجمعة(،  أمس  المدرسة مساء  أقامته 
فندق الريتز كارلتون لتخريج دفعة 2017 

23 خريجاً.  التي ضمت 
أفراد  كبار  من  عدد  الحفل  حضر  كما 
كبار  من  وعدد  الكريمة  المالكة  العائلة 

المسئولين. 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  هنأ  وقد 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
سمو  كريمته  ــوزراء  ال مجلس  لرئيس 

الدفعة،  وخريجي  الدانة  فاطمة  الشيخة 
للطلبة  تمنياته  خالص  عن  وأعرب سموه 
في  والنجاح  التوفيق  دوام  الخريجين 

المقبلة.  العلمية  حياتهم 
والتقدير  بالشكر  سموه  توجه  كما 
بمدرسة  والتعليمية  ــة  اإلداري للهيئة 
بذلوه  ما  على  الدولية  فيوز  الرفاع 
الدفعة،  هذه  طلبة  مع  كبيرة  جهود  من 
وتشجيعهم  الطلبة  تحفيز  في  ودورهم 

والتفوق.  النجاح  على 
الملكي  السمو  صاحب  تلقى  وقد  هذا 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
التهاني  الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
سمو  كريمته  تخرج  بمناسبة  والتبريكات 
الحضور  كبار  من  الدانة  فاطمة  الشيخة 
بمدرسة  والتعليمية  اإلدارية  والهيئتين 
عن  سموه  معرباً  الدولية،  فيوز  الرفاع 
مشاعرهم  على  للجميع  وتقديره  شكره 

السعيدة. المناسبة  هذه  في  الطيبة 

سمو ولي العهد يحضر حفل تخرج كريمته سمو الشيخة فاطمة الدانة من مدرسة الرفاع فيوز الدولية سمو الشيخة فاطمة الدانة خالل حفل تخرجها


