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وسط توقعات باإلفراج عنهم اليوم

الغموض يلف مصير المعتقلين البحرينيين الخمسة في »إسرائيل«
§ الوسط - علي الموسوي

فلسطين  مناصرة  لجنة  رئيس  قــال   [
الفضالة  نــاصــر  النائب  ــواب  ــن ال بمجلس 
البحرينيين  مــصــيــر  ــف  ــل ي ــوض  ــم ــغ ال إن 
يتم  أن  متوقعًا  »إســرائــيــل«،  في  الخمسة 
اإلفراج عنهم اليوم )الخميس(، بعد أن يتم 

معهم. التحقيق 
اعترضت  اإلسرائيلية  البحرية  وكانت 
سفينة  طريق  )الثلثاء(  األول  أمس  مساء 
من  نشطاء  متنها  على  ــزة،  غ حصار  لكسر 
خالد  ــم:  ه بحرينيين   5 بينهم  دول،  ــدة  ع
غلوم،  كلثم  الشنو،  خالد  الشيخ  عبدالقادر، 

فاطمة العطاوي، وجهينة القائد.
السفينة  اإلسرائيلية  البحرية  واقتادت 
وركابها إلى ميناء اسدود المحتل على بحر 

المتوسط.
مساء  الفضائية  »الجزيرة«  قناة  ونقلت 
أمس )األربعاء( خبراً تفيد فيه باإلفراج عن 
أن  دون  السفينة،  متن  على  كانتا  امرأتين 
تحدد جنسيتهما، أو أية تفاصيل أخرى عن 

عملية اإلفراج.
الصحية  األوضـــاع  أن  الفضالة  وبــّيــن 
ــن الــخــمــســة جــــيــــدة، لــكــنــهــم  ــي ــل ــق ــت ــع ــم ــل ل
يتعرضون إلى تحقيق واستجواب من قبل 

الجهات األمنية اإلسرائيلية.
مستمر  تــواصــل  عــلــى  ـــه  أن ـــى  إل ــــار  وأش
لمعرفة  البحرينية،  الخارجية  وزارة  مع 
وجه  التي  ـــراج،  اإلف مساعي  تــطــورات  آخــر 
خليفة  الــشــيــخ  ســمــو  ـــــوزراء  ال ــس  ــي رئ لــهــا 
يوجد  ال  أنــه  مضيفًا  خليفة،  آل  سلمان  بن 
ـــــوزارة والــجــهــات  ــل مــبــاشــر بــيــن ال ــواص ت

اإلســرائــيــلــيــة، ووعـــدت بــأن تــتــواصــل مع 
لبحث  الشقيقة  ــدول  وال الدولية،  الهيئات 

سبل اإلفراج.
عاهل  وجــــود  أن  ـــى  إل الــفــضــالــة  ــت  ــف ول
ــخ، يــتــيــح الــفــرصــة  ــي ــش ـــرم ال ــي ش ــاد ف ــب ال
حسني  ــري  ــص ــم ال ــس  ــي ــرئ ال ــع  م لــلــتــحــدث 
بينه  وثيقة  عــاقــة  لــوجــود  وذلـــك  ــارك،  ــب م
اليهود  أن  الفضالة  وذكر  »إسرائيل«.  وبين 
والخوف  الرهبة  بث  العملية  بهذه  يريدون 
إلى  يسعون  الذين  األشــخــاص  نفوس  في 

كسر الحصار، ومساعدة غزة.
الخمسة  ــؤالء  ــه ب نفتخر  »نــحــن  ـــال:  وق
ـــاب  ـــذه ــــاروا ال ــــت ــن، فــهــم اخ ــي ــي ــن ــري ــح ــب ال
ــر الــحــصــار  ــس ــم، وســـعـــوا إلــــى ك ــه ــس ــف ــأن ب
هناك  ــي  ــال األه ومــســاعــدة  غــزة،  قــطــاع  عــن 

باألدوية والمواد الغذائية«.
حسن يوسفالشيخ خالد الشنوخالد عبدالقادر

»إسرائيل« منعت خروج السفينة الثانية فعاد يوسف إلى أهله
الثانية  السفينة  خروج  اإلسرائيلية  االحتالل  قوات  منعت  أن  بعد   [
في  أهله  إلى  يوسف  حسن  عاد  غزة،  قطاع  إلى  للتوجه  قبرص  ميناء  من 
السفينة  في  الخمسة  رفاقه  وبقي  )الثلثاء(،  األول  أمس  مساء  البحرين 
اعتقلتهم  »إسرائيل«  أن  إال  »غ��زة«،  عن  الحصار  كسر  محاولين  األول��ى، 

في ميناء »اسدود«.
من  »كان  وقال:  االعتقال،  تفاصيل  عن  »الوسط«  إلى  تحّدث  يوسف 
وعلى  الغذائية،  والمواد  باألدوية  محملتان  سفينتان  تخرج  أن  المقرر 

يوم  »قبل  وتابع  الجنسيات«.  مختلف  من  شخصًا   36 سفينة  كل  متن 
واحد من انطالق السفينتين، لم توافق »إسرائيل«، إال على خروج سفينة 
يكن  ولم  الغذائية،  والمواد  األدوية  كميات  تقليل  إلى  إضافة  فقط،  واحدة 

على السفينة سوى كميات بسيطة من األسمنت )...(«.
البعض  تنازل  الثانية،  السفينة  خروج  على  الموافقة  »لعدم  وأضاف 
لم  ال��ذي��ن  م��ن  كنت  وأن��ا  بينهم،  قرعة  أج���روا  آخ��ر  وبعض  ال��ذه��اب،  ع��ن 

يحالفهم الحظ للذهاب إلى غزة، فعدت إلى البحرين«.

خالد لم يخبر أهله بذهابه إلى »غزة«
] المعتقل البحريني خالد عبدالقادر، لم يخبر أهله بأنه سيذهب إلى غزة، وإنما اكتفى بالقول »أنا ذاهب إلى قبرص«، وكانت زوجته الوحيدة التي 

تعرف أنه سيتجه إلى غزة، بعد أن يصل إلى قبرص.
عبدالعزيز عبدالقادر، شقيق المعتقل خالد، ذكر ل� »الوسط« أن أخاه كان على اتصال بزوجته يوم أمس األول )الثلثاء(، وتحدث مع أبنائه، ولم يكن 
يصل  أن  بعد  الحصار،  لكسر  غزة  قطاع  إلى  بسفره  البوح  ينوي  كان  أنه  أخبرتهم  خالد  زوجة  أن  عبدالعزيز  وبّين  سيعتقلون.  أنهم  على  يدل  ما  هناك 

إلى ميناء قبرص، إال أن »إسرائيل« اعتقلته ورفاقه األربعة.
بالفرج،  له  الدعاء  من  ورفاقه  خالد  تنسوا  »ال  وقالت:  ورفاقه،  ابنها  عن  لإلفراج  التدخل  الرسمية  الجهات  جميع  من  خالد  أم  طلبت  جهتها،  من 

والعودة إلى البحرين وإلى زوجته وعياله سالمًا غانمًا«.

المتغوي يستنكر اعتقال »إسرائيل«
5 بحرينيين ويطالب بإطالقهم

   § الزنج - جمعية الوفاق

ــب  ــائ ــن ال الــــوفــــاق  ــة  ــل ــت ك ــو  ــض ع ــر  ــك ــن ــت اس  [
عبدالحسين المتغوي اعتقال الكيان الصهيوني 
لكسر  سفينة  متن  على  كانوا  بحرينيين   خمسة 

حصار غزة.
البحرينيين  عن  بــاإلفــراج  المتغوي  وطالب 
الصهيوني،  الــكــيــان  لـــدى  الــمــوقــوفــيــن  الــســتــة 
الفلسطيني  الشعب  إغاثة  أصبحت  »هل  وسأل: 
مــن الــجــرائــم الــتــي تــوجــب االعــتــقــال والــحــظــر«، 
الشعوب  وكل  اإلسامية  الدول  كل  أن  إلى  مشيراً 

العربية تدعم هذا الشعب المظلوم.
الشعب  ظامة  استمرار  المتغوي  واستنكر 
أبسط  إلـــى  ــاره  ــق ــت واف ومــعــانــاتــه  الفلسطيني 
والحصار  االحــتــال  ــال  خ مــن  الحياة  مقومات 
غزة  قطاع  في  إخواننا  له  يتعرض  الذي  الظالم 

وغيرها من المناطق«.
الــشــعــب  عـــن  ــات  ــون ــع ــم ال »حــجــب  أن  ــــد  وأك
وسيستمر  عزيمته  من  يفتَّ  ولن  لم  الفلسطيني 
الحرية  أجل  من  وكفاحه  نضاله  في  الشعب  هذا 
يكن  مهما  المحتلة  األرض  استعادة  ــل  أج ــن  وم

الثمن غاليًا«.
وطالب المتغوي الجهات المعنية في البحرين 
وغيرها بالعمل على اإلفراج عن المعتقلين الستة 

وتجنيبهم بطش الكيان الصهيوني المحتل.
بطش  يعكس  األســلــوب  هـــذا  أن  إلـــى  وأشــــار 
ــد والــــغــــازي في  ــاق ــح ــان ال ــي ــك ــف هــــذا ال ــس ــع وت
الشعب  من  تقترب  قد  أمل  بارقة  أي  مع  التعامل 
من  فيه  هو  مما  ــزء  ج من  وتخلصه  الفلسطيني 
محن وبلوى، ويصر على أن يعيش الفلسطينيون 
الفلسطينية  المناطق  مــن  غيرها  ــي  وف ــزة  غ فــي 
واأللم  الجوع  رحمة  تحت  والمحاصرة  المحتلة 
األساسية  والمقومات  الخدمات  وقلة  والمرض 
اإلحساس  إلى  يفتقر  الكيان  هذا  ألن  الحياة،  في 
يتراجع  يجعله  شعور  أي  إلى  ويفتقر  اإلنساني 
مع  بها  يتعامل  التي  الوحشية  األســالــيــب  عــن 
اإلخوة الفلسطينيين وغيرهم. من ناحية أخرى، 
طــالــب الــمــتــغــوي الــــدول الــعــربــيــة واإلســامــيــة 
الصهيوني  الكيان  مــع  التعامل  حظر  بتفعيل 
سقف  زيادة  والعربية  اإلسامية  الشعوب  وعلى 
هذا  تدعم  أو  إسرائيلية  منتجات  ألي  المقاطعة 

الكيان الصهوني الغاشم.

»إسرائيل« تواصل احتجاز
ركاب سفينة »روح اإلنسانية« 

 § غزة - د ب أ

أمس  غزة  قطاع  عن  الحصار  لكسر  سفنًا  تسّير  التي  الحرة«  »غزة  حركة  في  ناشط  قال   [
من  منعتها  التي  اإلنسانية«  »روح  سفينة  ركاب  احتجاز  تواصل  »إسرائيل«  إن  )األربعاء( 

غزة. إلى  الوصول 
مازالت  اإلسرائيلية  السلطات  أن  عيد  حيدر  غزة  في  الحرة«  »غزة  حركة  ممثل  وأوضح 
اإلسرائيلي  اإلجراء  عيد  واعتبر  أسدود.  ميناء  إلى  اقتادتها  التي  السفينة  ركاب  كل  تحتجز 

ركاب  جميع  عن  الفوري  باإلفراج  اإلسرائيلية  السلطات  مطالبًا  مفضوحة«  »قرصنة  بأنه 
القطاع  لسكان  رمزية  إنسانية  مساعدات  من  يحملونه  ما  إيصال  من  وتمكينهم  السفينة 

المحاصر.  
وبحرينيون  وأميركيون  أوروبيون  وهم  المتضامنون  لها  ينتمي  التي  الدول  وطالب 

واعتقالهم  القارب  ركاب  بحق  واإلرهاب  »القرصنة  على  »إسرائيل«  بمقاضاة  وعرب 
في  قبرص  ومقرها  الحرة«  »غــزة  حركة  مضي  على  عيد  وشــدد  حــق«.  وجه  دون  من 

»تحديًا  لسكانه  إنسانية  ـــدادات  إم ونقل  القطاع  إلــى  الحصار  كسر  سفن  تسيير 
الحصار«. هذا  على  الدولي  والصمت  عامين  منذ  الظالم  للحصار 

»روح  سفينة  األول  أمـــس  منعت  إســرائــيــلــيــة  حــربــيــة  زوارق  ــت  ــان وك
بعد  أسدود  ميناء  إلى  واقتادتها  غزة  قطاع  إلى  الوصول  من  اإلنسانية« 

غزة.  إلــى  قبرص  من  رحلتها  طريق  في  وتفتيشها  السفينة  اقتحام 
بفعل  أيــام  أربعة  تأخير  بعد  األول  أمــس  صباح  السفينة  وانطلقت 

دول  عدة  من  متضامنًا   20 متنها  على  تقل  وهي  إسرائيلية  ضغوط 
البحرينيين. من  عدد  بينهم 

»النواب« يتابع قضية البحرينيين 
المحتجزين في »إسرائيل«

 § القضيبية - مجلس النواب

للمستجدات  المجلس  متابعة  الظهراني  أحمد  خليفة  النواب  مجلس  رئيس  أكد   [
كانوا  الــذيــن  »إســرائــيــل«  فــي  البحرينيين  المحتجزين  بشأن  الحاصلة  والــتــطــورات 
والتي  غزة  لقطاع  إنسانية  مساعدات  تحمل  التي  اإلنسانية«  »روح  سفينة  متن  على 
اعـــتـــرضـــتـــهـــا الــــــــزوارق 
إذ  اإلسرائيلية،  الحربية 
وعن  المجلس  يتابع 
عودتهم  تأمين  ــرب  ق
إلى الباد، مشيراً إلى 
البرلماني  التحرك 
ــــــــــع الــــــجــــــهــــــات  م
بــالــداخــل  المسئولة 
والـــــــخـــــــارج لـــســـرعـــة 
ـــم،  ـــه ـــن اإلفــــــــــــــراج ع
بالتحرك  مــشــيــداً 

الحكومي.

»المعلومات«: تحديث بيانات
عقود الزواج يتم عبر الجهة المعنية أو األفراد

§ مدينة عيسى - الجهاز المركزي للمعلومات 

نشر  ما  على  رده  في  للمعلومات  المركزي  الجهاز  قال   [
بيانات  قــاعــدة  عــن  الماضية  األيـــام  ــال  خ  « »الــوســط  فــي 
المشار  المواطنين  لبعض  االجتماعية  والحالة  الجهاز 
الدعم  بــمــشــروع  الــخــاص  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  فــي  إليهم 
التنمية  وزارة  عليه  تشرف  الذي  الدخل  لمحدودي  المالي 
المعلومات  باستقاء  ــوم  ــق »ي ــه  إن فيه  ــال  ق االجتماعية، 
الخاصة بعقود الزواج من الجهة الحكومية المسئولة عبر 
البيانات  تحديث  أن  إلى  إضافة  الحكومية،  الربط  شبكة 

المعنية  الجهة  هذه  خال  من  إما  يتم  العقود  بتلك  المتعلقة 
أو من خال األفراد بصورة شخصية«.

بتلقي  معنية  حكومية  جهة  الجهاز  »يعتبر  وأضــاف 
الحكومية  ــات  ــه ــج ال جــمــيــع  مـــن  الــشــخــصــيــة  ــات  ــان ــي ــب ال
وتخزينها في قاعدة بيانات وطنية يسهل الرجوع إليها إذا 

ما اقتضت الحاجة«.
العام  ــذا  ه االجتماعية  التنمية  وزارة  »قــامــت  وتــابــع 
ومن  المالي  الــدعــم  استحقاق  ومعايير  شـــروط  بتعديل 
وعليه  متزوجًا،  بحرينيًا  ذكراً  المستحق  يكون  أن  ضمنها 

ال  ذلك(  غير  أو  مطلق  أو  )أرمل  المتزوج  غير  األسرة  رب  فإن 
ينطبق عليه هذا الشرط«. الفتًا إلى أن »الجهاز المركزي غير 

معني بالمعلومات المتصلة بدخل األفراد«.
كما أشار إلى أنه »تم تسجيل عشرات األلوف من الطلبات 
بحسب إحصاءات وزارة التنمية االجتماعية، وكان لقاعدة 
بهذه  المعنية  الجهة  إمداد  في  األكبر  الدور  الجهاز  بيانات 
بيانات  قاعدة  بضعف  الزعم  يدحض  ما  وهو  المعلومات 
آراء  أو  مــاحــظــات  ــة  ــأي »ب ترحيبه  ــن  ع مــعــربــًا  ــاز«،  ــه ــج ال

موضوعية تهدف إلى خدمة هذا الوطن العزيز«.

12 ألف طالب خليجي يسجلون في المخيمات 
الصيفية لنيل رخصة »قيادة الكمبيوتر«

  § الوسط - محرر الشئون المحلية

لمجلس  الكمبيوتر  لقيادة  الدولية  الرخصة  »مؤسسة  أعلنت   [
عمليات  على  ــراف  واإلش ــاإلدارة  ب المعنية  الجهة  الخليجي«،  التعاون 
توفير التدريب واالختبار للحصول على »شهادة الرخصة الدولية لقيادة 
عن  مــؤّخــراً  والــعــراق،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الكمبيوتر« 
تسجيل أكثر من 12000 طالب وطالبة من مواطني دول مجلس التعاون 
على  للحصول  المنطقة  أنحاء  مختلف  في  موّزع  مركز   100 من  أكثر  في 
مخيمات  خــال  من  ــك  وذل الكمبيوتر،  لقيادة  الدولية  الرخصة  شهادة 
مع  بالتعاون  المخيمات  هذه  تقام  حيث   ،2009 لعام  صيفية  تدريب 
أخــرى  معتمدة  ومــراكــز  التعليم  ومجالس  والتعليم  التربية  وزارات 

متوزعة في منطقة الخليج.
المنطقة،  في  إطاقها  تم  التي  الصيفية  التدريب  مخّيمات  ضمن  ومن 
 3800 يضم  صيفي  بمخيم  المّتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  البدء  تم 
مع  وبالتعاون  للتعليم  أبوظبي  مجلس  ــراف  إش تحت  وطالبة  طالب 
الغربية  والمنطقة  والعين  أبوظبي  مــن  كــل  فــي  التعليمية  المناطق 
رئيسيين  مخيمين  إطــاق  تم  حين  في  الشمالية،  واإلمـــارات  والشارقة 
بإشراف  قطر  وفي  والتعليم،  التربية  وزارة  بإشراف  البحرين  من  كل  في 
طالب   1000 نحو  منهما  مخيم  كل  ويشمل  للتعليم،  األعلى  المجلس 

وطالبة.

قضية جديدة في المحكمة ضد رئاسة الجمعية

سرور: إدارة ملتقى الشباب الُمقالة تسلم طلب منحة لوزارة التنمية
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

الشباب  ملتقى  بجمعية  المؤسس  العضو  قال   [
الجمعية  إدارة  مجلس  إن  ــرور:  س باسم  البحريني 
الجمعيات  قــانــون  يتحدى  مـــازال  حكمًا(  )الــُمــقــال 
األهلية من خال إصراره على أنه ُيمثل الجمعية أمام 
بيان  في  وأوضــح  معيب.  أمر  وهو  األخــرى  الجهات 
عن  »ممثلين  أن  أمــس،  منه  نسخة  »الــوســط«  تلقت 
دعم  مركز  من  استمارات  تسلموا  حكمًا  الُمقالة  اإلدارة 
االجتماعية  التنمية  لوزارة  التابع  األهلية  المنظمات 
للحصول  الــمــاضــي  ــران  ــزي ح يــونــيــو/   29 بــتــاريــخ 
اإلدارة  عن  ممثل  وسلم  الوزارة،  من  مالية  منحة  على 
جمعية  باسم  للمركز  طلبًا  قانونًا  بها  المعترف  غير 
يونيو   30 الموافق   الثلثاء  يوم  في  الشباب  ملتقى 

للحصول على منحة من الوزارة«.
مسئولي  سماح  وقانونية  »كيفية  عن  وتساءل 
قانونًا،  بها  معترف  غير  إدارة  من  لممثلين  المركز 
النتهاء  نشاطاتها،  بوقف  رسميًا  ــوزارة  ال وأنذرتها 
قبل  قضائي  ــر  أم ضــدهــا  وصـــدر  القانونية،  مدتها 
أسبوع بهذا الشأن، وما زال بعض ممثليها يناطحون 

الرسمية  الجهات  »جميع  ســرور  وحــّث  القوانين«. 
مع  التعامل  في  والــحــذر  الحيطة  لتوخي  واألهلية 
أنهم  يّدعون  الشباب،  ملتقى  جمعية  من  أشخاص 
يمثلون  ال  الحقيقة  ــي  ف لكنهم  الجمعية،  يمثلون 

الجمعية قانونيًا أمام الغير«.
هي  االجــتــمــاعــيــة  التنمية  وزارة  أن  إلـــى  ــت  ــف ول
الفترة  ــذه  ه ــي  ف الجمعية  ــن  ع قــانــونــيــًا  المسئولة 
يجوز  ال  وبالتالي  الجمعية،  ــخ  ــاري ت ــن  م الــحــرجــة 
الجمعية  ُيمثل  ــه  أن يّدعي  شخص  أّي  مع  التعامل 
ضد  وقضائية  قانونية  بماحقة  وتوعد  إدارتها.  أو 
يعشقون  من  وخصوصًا  الملتقى  باسم  المتجاوزين 
الرئاسة. وأشار إلى أن صدور أمر قضائي ضد اإلدارة 
الُمقالة ُيعتبر مؤشراً واضحًا على اإلرباكات اإلدارية 
الــُمــقــالــون  ـــــون  اإلداري فيها  وقـــع  الــتــي  والــقــانــونــيــة 

والمدانون.
دعوى  لرفع  يتحركون  األعضاء  بعض  إن  وقــال: 
حكمًا  الــُمــقــال  اإلدارة  مجلس  ضــد  جــديــدة  قضائية 
التي  والمالية  ـــة  اإلداري التجاوزات  مسلسل  لوقف 
لصورة  أساؤوا  بالجمعية  سابقون  إداريون  بها  اتهم 

وسمعة الملتقى في المحافل الداخلية والخارجية.


