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تتلقى السياسية القيادة
االنتخابية العملية بنجاح التهاني

من عــدداً أمــس يــوم البحرينية  السياسية  القيادة تلقت   ]
والبلدية النيابية االنتخابات نجاح بمناسبة التهنئة برقيات
داخل من والوزراء المسئولين كبار من عدد بعثها ،2006 للعام
بالمناخ سعادتهم عن فيها أعــربــوا البحرين،  مملكة وخــارج
االنتخابية، العملية ـــادت س الــتــي والشفافية الــديــمــقــراطــي
الــمــؤســســات ــة ــدول ل ــزز ــع ــم وال المتميز ــدث  ــح ــال ب ــا  ــوه ــف ووص

والقانون.
من الواسعة، المشاركة بما حققته المهنئة البرقيات وأشادت
الحقة. المواطنة روح البحريني، التي جسدت الشعب أبناء قبل
مسيرة التنمية تعزيز في البحرينية القيادة جهود أثنت على كما

واالصالح.

ارتياحه يعرب عن الملك
التعاون مجلس لمنجزات

خليفة آل  عيسى بــن حمد الملك جــاللــة الــبــالد عــاهــل أعـــرب   ]
من العربية الخليج ــدول ل التعاون مجلس حققه لما ارتياحه عن 
وأمنها المجلس  دول شعوب مصلحة فــي ــازات  ــج وإن مكتسبات
الى والتطلع المكتسبات هذه على الحفاظ أهمية مؤكدًا واستقرارها،
الشاملة التنمية من المزيد نحو شعوبها لطموحات تلبية تعزيزها
خطية رسالة جاللة الملك تسلم خالل جاء ذلك المجاالت. في جميع
الشريفين الحرمين خادم السعودية العربية المملكة عاهل أخيه من
إلى جاللته ــوة دع تتضمن سعود آل عبدالعزيز بن عبداهللا الملك
لدول  التعاون لمجلس األعلى للمجلس 27 الـ الدورة  أعمال حضور 
المقبل. الشهر الشقيقة  المملكة تستضيفها التي العربية  الخليج
السعودي الوزراء مجلس عضو الدولة وزير الرسالة بتسليم قام
قصر ــي ف ــه  ل الملك جــاللــة استقبال خــالل الخويطر عبدالعزيز

أمس. الصافرية عصر

بالتعاونين وينوه ...
أميركا مع والعسكري الدفاعي

أمس عصر قصر الصافرية في لقائه خالل البالد عاهل نوه ]
حاليًا، البالد يزور الذي وينتر سي دونالد األميركي البحرية وزير
في وخصوصًا المجاالت كافة في البلدين بين الودية بالعالقات
الوزير مع جاللة الملك تبادل كما والعسكري. الدفاعي المجالين
فيما المشترك  االهتمام ذات والموضوعات القضايا من ــدداً ع

المنطقة. في واالستقرار األمن بقضايا يتعلق

محرر الشئون المحلية الوسط - § 

تسربات ــدوث  ح في أمــس هطلت  التي  الغزيرة  األمــطــار تسببت   ]
مناطق مختلف في  السقوط إلى واآليلة القديمة المنازل من الكثير في
والمنامة جدالحاج من مواطنين من مكالمات «الوسط» تلقت إذ المملكة،
والــدراز، والسهلة وسترة والجفير وعالي عيسى ومدينة حمد ومدينة
من المتسربة بالمياه غرفها امتالء  أو بيوتهم من  ــزاء أج بسقوط تفيد 

األسقف.
المعنية الجهات الــمــحــدود الــدخــل ذوي  مــن هــؤالء مــن  ــدد  ع ونــاشــد 
على العمل ــان، ــك واإلس ــال ــغ األش ووزارة البلدي الجهاز وخــصــوًصــا
أوحـــال إلـــى الــشــتــاء خـــالل ــي تــتــحــول ــت ــن هـــذه الــبــيــوت ال ــم م ــه ــراج إخ
ما إذا وخصوًصا معها، أوالتكيف فيها العيش يصعب ومستنقعات
بفعل المياه منسوب ارتفاع بسبب البالعات في  فيضان ذلك صاحب 

األمطار. تساقط
البيوت وترميم إلعادة بناء مشروًعا تبنى الملكي الديوان أن إلى يشار
مع بالتعاون واإلسكان األشغال وزارة عليه تعمل السقوط، إلى  اآليلة
مشروع لديها والزراعة البلديات شئون وزارة أن كما البلدية، المجالس

والقرى. تنمية المدن مشروع من خالل القديمة لترميم البيوت

وأوحال مستنقعات البيوت إلى مجموعة من تحول األمطار

للسقوط اآليلة البيوت أحد

الحلواجي صادق - الوسط §

جراء  تخوفهم عن العاصمة بمحافظة  301 مجمع مواطنو  عبر  ]
التابعة الكهربائية  المحطات ــدى إح فــي انــفــجــارات ــدة ع دوي  سماع 
والتي (األحد) أمس  فجر األمطار لمياه تعرضها بسبب وذلك للمنطقة،
وأن سبق الذي الوقت في ذلك ويأتي كهربائية. ماسات حدوث إلى أدت
المواطنين بعض  شكاوى على لها رد في والماء الكهرباء وزارة  صرحت
من أكثر قبل المحافظات كل في  المكشوفة المولدات  تغليف بصدد بأنها
االنفجارات التي وصلت «عدداً من إن مهدي عباس: المواطن وقال شهر».
إلى إضافًة الغزيرة، األمطار توقف حتى استمرت انفجاراً خمسين الى 
اختراق السهولة ومــن األمــطــار  ضد مؤمنة غير معظمها المحطات أن 
الكهرباء لــوزارة بالغ أي يقدموا  لم األهالي وأن وقت،  أي  في لها المياه
البالغات من الكبير إحباطهم بسبب وذلك األصوات، بعد سمعهم والماء

مسبقًا». المقدمة
عضو إلى خطابًا  رفعوا وأن سبق المنطقة في «األهالي أن وأضــاف
الــمــولــدات وضـــع ــورة ــط خ بــخــصــوص ــالد ــي م مجيد  الــبــلــدي  المجلس 
إال منها، اقترابهم  لكثرة الضحايا هم األطفال وأن خصوصًا المكشوفة،

شيء ملموس». ُيالحظ لم اآلن الى أنه

في أحد دوي انفجارات
األمطار بسبب الكهربائية المولدات

العوض الديه- فرح §

في للعمل المتطوعات ـــدى إح اشتكت  ]
مياه تغلغل من يوسف مريم للنساء الديه مأتم
كبيرة أضرارا ملحقة المأتم، داخل إلى األمطار
يقع ــذي ال الطريق تسوية عــدم بسبب داخله
األشغال «وزارة ان مريم وقالت عليه. المأتم
الطريق بتبليط المعنية الجهة وهي واإلسكان
أجل من بتسويته  عام قبل وعدتنا وتسويته 
أنها إال الرجال،  ومأتم مأتمنا وضع يتحسن  أن
«األشغال» مطالبة اآلن»،  حتى بوعدها تف لم
المشكلة حــل فــي ــوري ــف وال السريع بالتدخل 
بملحقات كبيرة أضرار الحاق في تسببت التي

مريم. بحسب ما قالته المأتم
حفرة بتصميم «األشغال» مريم طالبت كما
تتجمع مياه أي  أو األمطار مياه  لتجميع مجار
بيد لن يكون أن الحل من المأتم، مؤكدة بالقرب

«األشغال». سوى جهة أي

بمحتوياته أضرارًا وتلحق نسائيًا مأتمًا تدخل األمطار

المخرق) محمد (تصوير: للنساء الديه مأتم تغرق األمطار

عبدالحسين ــون ــات خ تعالى اهللا رحــمــة ــى إل انتقلت   ]
ــازي  ــع ــت ال تــقــبــل عـــامـــًا،   45 ــز ــاه ن ــر  ــم ع عــن جــعــفــر  ــي  ــاج ح

بالمحرق. الشهابي مأتم في
والد حسين علي محمد عثمان تعالى اهللا رحمة إلى انتقل ]
جامع  في للرجال التعازي تقبل عامًا.  84 ناهز عمر عن محمد
فيال المتوفى مــنــزل فــي  وللنساء بــالــحــورة الــصــديــق أبــوبــكــر 

.721 جدعلي   2144 طريق   1645
والد القالف علي  خليفة سيف تعالى رحمة إلى  انتقل ]
 97 ناهز عمر  عن وراشد وعلي ومحمد  وخليفة جمال من  كل
موسى بن خليفة مسجد في  للرجال التعازي  تقبل عامًا.
 221 ممر   223 رقم ابنته منزل في وللنساء بوماهر بحالة

.2104 البسيتين

راجعون) إليه وإنا هللا (إنا

علي - علياء الوسط §

الــعــامــة الــجــراحــة  اســتــشــاري ـــرح  ص  ]
علي الطبي السلمانية بمجمع والمناظير
متكامل برنامج إعداد بصدد بأنه القيم ميرزا
الحاالت وعــالج المبكر  التشخيص  طرق عن
على سيعرضه ــه أن ــى  إل ــًا ــت الف الــســرطــانــيــة،
إمكان لبحث قريبا  حفاظ ندى الصحة  وزيرة
مجمع في  الصلة ذات المعايير  بعض تطبيق 

أن بعد البرنامج هذا  يأتي الطبي.  السلمانية
الطرق عن متقدمة تدريبية دورة القيم أنهى
 3 استمرت األورام  وجراحة عالج في الحديثة
نظمتها طوكيو  اليابانية العاصمة في  أشهر
(JICA) الدولي للتعاون اليابانية الوكالة
اليابان تعتبر  إذ الصحة،  وزارة  مع بالتعاون 
منالدولالرائدةفيعالج السرطانفي العالم.
المبكر الكشف على ركزت الدورة إن القّيم وقال
مشيراً المعدة، سرطان مثل السرطانات عن

الذي يتعامل الجراحي الفريق مع أنه عمل إلى
والكبد والــمــعــدة الــقــولــون أورام حـــاالت  ــع  م
آخر ــى إل ـــدورة ال تطرقت ــد وق الــثــدي، وأورام 
إلى القيم واشار لــألورام. التشخيص تقنيات
اليابان في بالسرطان اإلصــابــة معدالت أن 
العالم في األعلى تعتبر  المعدة  سرطان  مثل
الرجال، إلى بالنسبة القولون سرطان يليها
النساء بين األعلى الثدي سرطان يبقى فيما

والعربية. األوروبية الدول في الحال هو كما

باليابان «عالج األورام» دورة أن أنهى بعد

السرطان عن برنامجًا للكشف المبكر يعد القيم

في ب ــر ــع ل ا ــن ــي ح ا ــر ــج ل ا ــة ــط ب ا ــر ل ي ر ا د إل ا لــمــجــلــس  ا نــتــخــب  ا  ]
ظير لمنا ا و مة لعا ا حة ا لجر ا ي ر ستشا ا اً خير أ عقد ي لــذ ا ه تمر مؤ
ئــيــســًا ر ــة ــن ي د ــن ب خليفة يــنــيــة لــبــحــر ا حــيــن  ا لــجــر ا ــة  ــط ب ا ر ــس  ــي ئ ر و
بــي لــعــر ا ــن ط ــو ل ا ــي ف ظــيــر لــمــنــا ا ــة ح ا ــر ج ث  بــحــا أ و يــر  تــطــو لــلــجــنــة 

لصحة ا ت ا ر ا ز لـــو بية لعر ا ل  و ــد ل ا ممثلي و م لــعــا ا مــيــن أل ا ر  بحضو
في ينة د بن  شح ر كما . بية لعر ا ل و لد ا في ت لجمعيا ا و بط  ا و لر ا و
لى إ فة ضا إل با لهضمي ا ز لجها ا حة ا جر ير تطو لجنة سة ئا لر مصر 

. حة ا للجر بية لعر ا لمجلة ا ير تحر في عمله

العربية» المناظير «جراحة للجنة رئيسًا دينة بن

على تعترض الهندسية» «الرابطة
«البلديات» «التخطيط» عن فصل

الهندسية المكاتب رابطة - المنامة §

إدارة نقل  على اعــتــراضــهــا الهندسية المكاتب رابــطــة أبــدت   ]
العقاري التسجيل إدارة  إلى والزراعة البلديات وزارة  من التخطيط
أساسي ارتباط  لها التخطيط إدارة  أن إلى  مشيرة المساحة، إلى  أو

البلديات. بوزارة وعضوي
لها والقرى المدن تخطيط إدارة «إن  لها بيان في الرابطة وقالت
أن إلى مشيرة البلديات»، بوزارة  وضروري  وأساسي قوي ارتباط
إصــدار بها المنوط اإلدارة هــي والهندسية الفنية  الشئون  «إدارة
تصنيف تحديد بعد إال تصدر  ال البناء  رخــص وأن البناء، رخــص

التخطيط». مهمات إحدى وهي األراضي
الــبــلــديــات، ــــوزارة ب الــتــخــطــيــط ارتــبــاط أهــمــيــة  ــة  ــط ــراب ال وأكـــدت 
ــأن «ب الــبــلــديــات بـــوزارة  التخطيط إدارة ــاط  ــب ارت ـــرورة  ض ـــررت  وب
البلدية مهندسي ــع م يــومــيــة  مــراجــعــات لــهــا الهندسية  الــمــكــاتــب 
تصنيف اشــتــراطــات بخصوص أو ـــي، األراض تصنيف بخصوص 
من قريبا التخطيط إدارة ــود وج يــكــون أن يستدعي مــا ـــي،  األراض

البلديات». وزارة


