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الصالة لتنزيلبرنامجمواقيت
مجانًا الــنــقــال هــاتــفــك عــلــى 

} في مطابع طبعت

سلمان علي الشيخ
الـــوطـــنـــي الـــــوفـــــاق جــمــعــيــة  حـــقـــقـــت   ]
علي الشيخ العام  أمينها بقيادة اإلسالمية» 
النيابية االنتخابات في كاسحًا فوزًا سلمان
االول أمس البحرين شهدتها التي والبلدية
التي الــرســمــيــة الــنــتــائــج  بحسب  ــت)،  ــب ــس (ال

أعلنت يوم أمس.
أحمد سلمان علي سلمان -

األول  تشرين أكتوبر/ 30 مواليد من -
البحرين.  في القديم البالد بمنطقة 1965

جامعة ــي ف الــريــاضــيــات بقسم التحق   -
 1984 الــعــام فــي  الــريــاض فــي فيصل  الملك 

دراسية. سنوات 4 لمدة
في اإلسالمية العلوم بدراسة التحق ثم  -

.1987 العام في بإيران قم مدينة
مثل ــخ ــاي ــش ــم ال ــض ــع ب ـــد  ي ــى  ــل ع درس   -
الهاشمي كامل والسيد الشيخ محمود الشيخ
البحرين مشايخ من السندي حسين والشيخ
حسن ــخ ــي ــش وال ــي ــث ــي ــرم ال ــن  ــس ح ــخ  ــي ــش وال
محمد والشيخ الراضي والشيخ الجواهري

البحرين. خارج المشايخ من االيرواني باقر
في  قـــم مـــن ـــًا ـــادم ق ــن  ــري ــح ــب ال ـــى  إل ـــاد  ع  -  
في نفسه الــعــام فــي وشـــارك 1992م  الــعــام

للمطالبة انطلقت التي  النخبوية  العريضة
في الصادر البحرين دستور  تفعيل بإعادة

.1973 العام
اإلمام جامع صالة الجماعة في أخذ يؤم -
نيابة الجمعة  يــوم في بــالــدراز (ع) الصادق 
سفره بــعــد قــاســم  أحــمــد عيسى الــشــيــخ  ــن  ع

الدراسة. لمواصلة قم لمدينة
 1993 الــعــام بين ــرة م مــن أكــثــر اعتقل   -
تــبــنــوا ـــن ـــذي ال ـــن  م كـــونـــه  1994م  والــــعــــام
منتصف في انطلقت التي الشعبية العريضة
 1994 العام نهاية اعتقل كما ،1994 العام

الثاني كانون يناير/ من عشر الخامس حتى
العربية ــــارات اإلم دولـــة  ــى  إل أبــعــد و   1995
السابع في لندن إلــى انتقل ومنها المتحدة،

.1995 من العام من يناير عشر
بنشاط ــدن  ــن ل ـــى  إل انــتــقــالــه بــعــد الــتــحــق   -
ــل واص كــمــا ــاك، ــن ه ــودة ــوج ــم الــمــعــارضــة ال
بتجمع التحاقه خــالل  من اإلسالمي حراكه 

لندن. في الموجود العلماء
 2001 الـــعـــام فـــي ــن ــري ــح ــب ال الـــى  عـــاد   -
الــوطــنــي  ـــرح مــشــروع مــيــثــاق الــعــمــل ط بــعــد
أطــراف مع عليه التوافق عملية تمت ــذي وال

المعارضة.
التوافق  تــم البحرين، ــى  إل ــودة  ــع ال بعد   -
جمعية ــاء ــش إن عــلــى اإلســالمــيــة ــوز  ــرم ال ــع  م
الحركة تمثل مؤسسي إطـــار بشكل تعمل
ُرشح و البحرين، في السياسية اإلسالمية
كما التأسيسية ــدورة  ال في الجمعية لرئاسة 
وبعد الالحقتين، الدورتين في انتخابه أعيد
األمين لمنصب ترشح «الوفاق» هيكلية تغير

للجمعية. العام
فوز كاسح تحقيق إلى الوفاق قاد جمعية -
العام فــي والبلدية النيابية االنتخابات فــي
االنتخابات  جمعيته قاطعت ان بعد 2006

.2002 للعام النيابية
editor@alwasatnews.com

جاللة الملك شكرًا فصًال لتدشن ديمقراطيًا وعرسًا كبيرًة فرحًة عاشت البحرين إن ]
آل عيسى بن حمد الملك جاللة البالد لعاهل الوطني المشروع في  جديدًا 
ودليًال النيابية للمسيرة دعامًة المشاركة هذه في ترى والحكومة خليفة،

الوطنية. اللحمة وتماسك الديمقراطي الجسم صحة على
خليفة آل سلمان بن خليفة الشيخ سمو

الوزراء رئيس

الرسمي لإلعالن  الصحافي المؤتمر انعقاد تأجل لماذا ]

الذي األمــر أمــس، يوم  والبلدية النيابية االنتخابات  نتائج عن 

العربية ــاء ــب األن ـــاالت وك مراسلي بين ــًا ــح واض ارتــبــاكــًا أثـــار 

واألجنبية؟

الجمري منصور

على خليفة آل  عيسى بــن حمد الملك جاللة شــكــرًا نعم،  ...  ]
المعقدة األمــور إدارة في منك البحرين  شعب عهدها التي الحكمة

وحساسة مهمة بمرحلة تمر كانت التي البحرين فهذه والحساسة.
المراقبين من كثيٍر  بشهادة وتجتازها بنجاح  بها تمر

النيابية االنتخابات لتغطية بالدنا إلى حضروا الذين
والبلدية.

انتخابية حمالت شهدنا البحرين مثل صغير بلد في
وتخللت واألقاويل،  باإلشاعات ومررنا الشراسة،  غاية في

كانت ــك ذل ــع وم نبرتها، فــي ــادة  ح وخطابات مسيرات الحمالت 
الموقف. سيدة البحرينية الحكمة

شقاق  إلى يتحول لم اختالفنا  ولكن عــدة، قضايا على  المواقف في كبحرينيين اختلفنا  
في متأصلة البحرينية والطيبة  لبعضنا، ونفرح لبعضنا نتألم واحٍد، بلٍد أبناء  فكلنا عداء، أو
الهواء على ومسئولية بحرية  آرائنا طرح على  جميعًا  ساعدنا ما وهو  المجتمعي، نسيجنا

العالمية. قريتنا في زاوية كل إلى مداها يصل التي والفضائيات مباشرة،
جرأتهم وكانت المقاطعون شارك مثيًال... البحرين لها لم تشهد التي االنتخابات مررنا في
قبل من شارك  قد كان من  شارك كما دوائرهم، في لنجاحهم سبيلين مواقفهم  على وثباتهم 
من أجل وأرضى ضميره واجبه أدى ألنه الرأس؛ مرفوع وهو النتيجة َقِبل أنه أو بشرف، وفاز
شعروا االنتخابية الحمالت أثناء حضروا الذين  من كثيرًا  أن في شك لدّي ليس وطنه. خدمة 
مجتمعيًا تنوعًا أوساطه في يختزن أيضًا كبير بلد هي إنما حجمها في الصغيرة البحرين بأن
التي اللقاءات تلك جميلة هي فكم مكان. كل في  امتألت  التي االنتخابية الخيام في استعرضه
واستعرضتها القضايا من الكثير أوضحت حية ندوات في السياسية التيارات رموز جمعت

والتفاعلي. اإلعالمي االنفتاح من أجواء ضمن
المطر في واستمر طويلة، فترة منذ نشهده لم بشكل األمطار هطلت االنتخابات انتهاء بعد
مرحلة بدء معلنًا  نزل المطر الشمس. شروق  بعد حتى الليل  طوال والرعد البرق مع  الهطول،
دون من األماكن كل على ينزل للجميع، المطر هو كما للجميع، السياسة فيها ستكون جديدة

وتنعشها. أراضيهم وتسقي الناس كل على تنزل اهللا من تفريق، ورحمة
هي  عليها، القائمين في تشكيك  دون من  الوطن، شئون  ترعى التي  المسئولة السياسة  
تكون أن جميعًا بإمكانها  البلدية، المجالس ومعه القادم، النيابي والمجلس الرباني،  كالمطر
سعي في بعضهم،  من ويقتربون بعضًا، بعضهم  إلى يتعرفون  البحرينيين، لجميع ميدانًا 
منع في  واضحة حكمته  كانت الذي الملك جاللة إلى موصول الشكر وطنهم. خدمة إلى منهم

صدرها. بسعة والتعاضد، فالبحرين قوية اإلخاء أجواء تعم أن في ونأمل األجواء... تعكير

يتحولون الموسيقى عشاق
المفضلة أغانيهم بحثًا عن اإلنترنت إلى

عـــشـــاق مـــــن ــــدة ــــزاي ــــت م أعـــــــــداد  ـــت  ـــح ـــب أص  ]
أغانيها لتحميل  االنــتــرنــت ــى إل تتجه الموسيقى
من ـــدًال ب الكمبيوتر طــريــق ــن ع بالمنزل المفضلة 

األسواق. على اسطوانات من شرائها
بالنسبة مـــالءمـــة ــر ــث أك ـــاه  ـــج االت ـــذا  ه وأصـــبـــح 
من ــا  ــره ــي وغ بــــود - اي  ـــزة ـــه أج مــســتــخــدمــي  إلــــى 
الموسيقية.   3 - بــي إم مــلــفــات تشغيل وســائــل 
لاللكترونيات ــل أب شركة  باسم  المتحدث ويــقــول
الناس أصــبــح «لــقــد ألــبــرشــت: جـــورج  ميونيخ  فــي 
أيــنــمــا ــى ــق ــي ــوس ــم ال ــم ــه ــع م ــوا  ــل ــم ــح ي أن  يــــريــــدون 
مــــدار عـــلـــى ــل ــث ــم ـــة أبـــــل ت ـــرك ـــت ش ـــل ذهـــــبـــــوا». وظ
هذا في التطوير  قاطرة الماضية الخمسة األعــوام 
المحمول ــود ب  - اي جــهــاز ــرح  ط ــالل خ مــن  الــمــجــال 
تيونز اي  وبرنامج الموسيقية الملفات لتشغيل 

مع هذه الملفات على الكمبيوتر. للتعامل
الالسلكية لالتصاالت بيتكوم مؤسسة ــرت وذك
من األول الــنــصــف أن الــحــديــثــة ــــالم اإلع ووســـائـــل 
الملفات  ــن م عــدد أكــبــر  تحميل شهد   2006 ــام ــع ال

بلغت إذ ـــالق، اإلط على االنــتــرنــت  عبر الموسيقية
عبر تحميلها  ــم  ت الــتــي الموسيقية الملفات قيمة 
ـــورو  ي ــون ــي ــل م  21.2 الــفــتــرة ــك ــل ت ـــي ف االنـــتـــرنـــت 

ألمانيا وحدها. في دوالر) مليون 28.3)
دي اي منظمة ــن م أرمــجــيــتــاج جيسون ويشير 
العاصمة فــي ومقرها التسويقية لــلــدراســات ســي 
أنظمة استخدام سهولة ــى إل (لــنــدن) البريطانية
ــة ــرك ش وتـــعـــتـــزم تـــيـــونـــز. واي  ــــود  ب اي  ــل  ــي ــغ ــش ت
تسيطر الـــذي المجال ــذا  ه اقتحام مايكروسوفت
اســم يــحــمــل ــج ــام ــرن ب ــق ــري ــن ط ـــل ع ــة أب ــرك عــلــيــه ش
تيونز اي نــفــســهــا بــتــكــنــولــوجــيــا ــل  ــم ــع وي «زون» 
االتــصــال إمكانية حيث ــن م أكــبــر ــدرات ــق ب ويتميز 

االنترنت. عبر الموسيقى بمحالت
المجال ــذا ه لطرق  ــون ــوداف ف شركة  تخطط كما 
إذ المحمولة، الهواتف أو  االنترنت  قطاع  في ســواء
األغاني تحميل قريبًا الشركة عمالء بمقدور  سيكون
عليها واالستماع  المحمولة هواتفهم على مباشرة

الطريق. سيرهم على أثناء

 30 من أكثر تعطل األمطار
بشارع الشيخ خليفة سيارة

صادق الحلواجي الصخير - §

على ـــــد) (األح ـــس  أم ــاح ــب ص تعطلت   ]
الــمــؤدي ســلــمــان ــن ب خليفة الــشــيــخ  ـــارع  ش
حــمــد ـــة ـــن ـــدي ـــن وم ـــري ـــح ـــب ـــة ال ـــع ـــام ـــــى ج إل
أثــنــاء ــارة لــمــواطــنــيــن ــي ــن ثــالثــيــن س ــر م ــث أك
ــك وذل وأعــمــالــهــم، مــدارســهــم ــى  إل انطالقهم 
ــط وس ـــي ف ـــار ـــط األم نــتــيــجــة لــتــجــمــع مــيــاه
ــى إل ــاه ــي ــم ال ــــول دخ إلـــى أدى  مـــا  الـــشـــارع، 

وتعطيلها. السيارات محركات
تعطل ـــــذي ال الــمــواطــنــيــن أحــــد  ـــــال  وق
األمـــر: عــلــى ــه ل تعليٍق ــي ف ســيــارتــه مــحــرك 
في ــرع  ــس ت أن المعنية الــجــهــات عــلــى  «إن 
المتجمعة الكثيفة المياه  وتصريح شفط
الــمــيــاه تــجــمــع ألن الـــشـــتـــاء، ــل  ــص ف طــــوال 
المسرعين على يصعب  منحنى  فــي واقــع
وقـــوع إلــــى ـــــؤدي ي ـــــذي ـــــر ال ـــه، األم ـــادي ـــف ت

مستقبًال». بليغة حوادث

مهرجان سينمائي في اتشيه عن فيلم عرض الرقابة تحظر
عرض منعت الــرقــابــة إن إندونيسيا  ــي ف ـــي دول سينمائي مــهــرجــان منظمو  قــال   ]
أن ذريـــعـــة ــت ــح ت ــق ــاب ــس ال ـــرات فـــي ـــوت ت ــد ــه ش ــــذي ــه ال ــي ــش ــم ات ــي ــل ــي عـــن أق ــق ــائ فــيــلــم وث
ــده أع ـــذي ال  - الــمــظــلــم» ــق ــري ــط «ال فيلم ويــحــكــي األمــــن. ــزع  ــزع ي أن  يمكن  الفيلم  عـــرض 
ــل/ ــري أب ــي ف اتــشــيــه  دخـــول  ــن م مــنــع الـــذي نيسين  ــام ــي ــل وي ــر  ــح ال ــي  ــرك ــي األم الــصــحــافــي 
اتشيه  فــي  االنفصاليون يخوضه عــامــًا  30 نحو عمره ــراع ص قصة - الماضي نيسان
آب  أغــســطــس/ ــي ف بالسجن نيسين عــلــى ــم  ــك وح قــتــيــل.  ألـــف   15 نــحــو ضحيته وراح 
مدير  ــال وق اتشيه. في  االندونيسية الهجرة  قوانين بانتهاك إدانــتــه  بعد   2003 العام
هو الفيلم ــرض ع حظر فــي  :«الــســبــب ان ــرز» ــت «روي لـــ روازمــــري ــو  الل المهرجان  برنامج 
الموقف إن ــوا  ــال وق ــام». ــظ ــن وال األمـــن زعــزعــة فــي الفيلم يتسبب أن  تخشى  الــرقــابــة  أن 

الحرة اتشيه حركة وقعت أن بعد اتشيه فــي ــراع ــص ال وانتهى ذلــك. على  يساعد اآلن 
جزئيًا اليه ــع دف الماضي الــعــام فــي هدنة اتــفــاق  االندونيسية والحكومة االنفصالية 
ألفًا   170 نحو ضحيتها راح  ــي ــت وال ـــزال زل ــن ع الناجمة العاتية  الــمــد ــات  ــوج م ــة  ــارث ك
صناديق ــى  ال اتشيه  فــي الناخبون ويــتــوجــه  ومــفــقــود. قتيل بين مــا  اتشيه  ســكــان  مــن 
تهدف خطوة فــي العليا المناصب على مباشر اقــتــراع أول فــي المقبل  الشهر ــراع  ــت االق
تيمور  ــن  ع ـــالم أف  3 عـــرض ــة ــاب ــرق ال منعت كــمــا ــم.  ــي ــل األق ــي ف ــالم ــس ال ــاق  ــف ات تــدعــيــم  الـــى 
كانون  ديسمبر/  17 وحتى الثامن مــن الفترة فــي  يقام  الــذي المهرجان فــي الشرقية 
وفيلم سنغافورة مــن  و«بــاســابــي» هولندا  مــن  التماسيح» «حكايات ــالم أف ــي  وه األول 

البرتغالي. ساي» لورو «تيمور المتحركة الرسوم

الزوار قلة يعاني األلماني بخار البرلمان حمام
قبل األلماني البرلمان افتتحه ــذي ال السونا  ]
يعاني برلين العاصمة فــي الــعــام ونصف عامين 
ــاوزت ــج ت ــه ــت ــام إق كــلــفــة أن ـــم رغ ــى  ــل ع ـــــزوار  ال ــة  ــل ق

يورو.  20 ألف
أمـــس ـــــــادرة ـــر صــحــافــيــة ص ـــاري ـــق ــــــــارت ت وأش
النصف ــالل خ الــســونــا  زوار ــدد ع أن  ــى إل ــــد)،  (األح

أشخاص   10 يتجاوز لــم الماضي الــعــام مــن األول 
فقط  ــــراً زائ  61 رغــبــة  شهد   2004 ــام ــع ال وأن فقط 

هذا السونا. داخل إفراز العرق في
الــضــرائــب األلــمــان دافــعــي وانــتــقــد رئــيــس رابــطــة
البرلمان مهمات بين «ليس ــال: وق األمــر هذا بشدة

أحد». ال يستخدمه سونا بناء األلماني

الكثيرين حياة تنقذ شاحنة سائق بطولة
ـــي ـــق ـــائ س أحــــــــد تــــمــــكــــن   ]
إنقاذ من ألمانيا في الشاحنات
ـــادث ح ــد ــع ب ــن ــي ــاب ــص ــم حــيــاة ال
،52 بالطريق الــطــائــرة ــام  ــط ارت
الشرطة ــم ــاس ب مــتــحــدث ذكـــر  إذ 
وشـــجـــاعـــة ـــة ـــول ـــط أنــــــه لــــــوال ب
ـــــادث ـــــح ال ـــــح ـــــب ــــــل ألص ــــــرج ال
كثير ـــاة ـــوف ب حــقــيــقــيــًة ــًة  ــع ــاج ف
مصادر ـــادت وأف ــاص. ــخ األش مــن 
أن (األحـــــــــد) أمــــــس الـــشـــرطـــة 
بيبر ـــراز ط ــن م ــًة ــي ــاض ري ــرًة  ــائ ط
بــعــد  ســـقـــطـــت  34 - ــــــه  أي بـــــي 
في ــًا ــي ــب ــول ل ـــاراً ـــس م اتـــخـــذت  أن 
والمست الطريق  باتجاه  الهواء 
سقوطها، أثــنــاء ــور ــس ــج ال ـــد  أح
سيارتين ــادم ــص ت ــن ع ــر ــف أس ــا  م
ــى إل االرتــــطــــام ــــادث ح أدى  ــا  ــم ك

بــقــائــد ــة ــغ ــال ـــات ب ـــاب وقـــــوع إص
ــال ــم األع ــــال رج ــــد الــطــائــرة وأح
فوجئ جهته، ومــن  ومرافقتيه.
الحريق بمشهد البطل السائق
ما الــتــصــادم، الــــذي شــب جــــراء
ــل ــرام ــف ال ــى ــل ــط ع ــغ ــض ــه ي ــل ــع ج
مسافة مـــن  ـــزع ف ـــال ح فـــي  ـــو  وه
ــراً  ــي أخ وتــوقــف مــتــر   100 نــحــو
طنًا   40 حمولة ذات بشاحنته
ومعه ــزل ون الــحــادث موقع ــام  أم
ـــب ـــوان ج ـــــا ــــق. أم ــــري ـــأة ح ـــف ـــط م
في ــت ــل ــج ــت ف ـــق ـــائ ـــس ال بـــطـــولـــة 
ــى الـــمـــؤديـــة إل ــق ــري ــط إغـــالقـــه ال
حـــال ــــادث وبــــذلــــك ــــح ـــع ال ـــوق م
السيارات من  المزيد توافد  دون
أســــرع أنـــــه ـــان، كـــمـــا ـــك ـــم إلـــــى ال
ــرى أخ ــق ــري ح ــار مــطــفــأة ــض ــإح ب

ــة ــن ــس أل ــد ــم ــخ ــي ــه ل ــت ــن ــاح مــــن ش
إلى إضــافــًة الطائرة في النيران
ــاب ــرك ـــــراج ال إخ ــى ــل ــل ع ــم أنـــه ع
ــرة ــائ ــط ال الــمــحــتــجــزيــن بـــداخـــل
ـــــر لــهــم وف ــــك ــــذل الـــمـــحـــتـــرقـــة وب
للموت ــرض ــع ــت ال مــن الــحــمــايــة 
أخـــــرى، ــــًا. ومـــــن نـــاحـــيـــة ــــرق ح
بــاتــت الــطــائــرة ــــاب رك حـــال  ان 
بعد الحالي الوقت في مستقرًة
المحقق الموت من حياتهم إنقاذ
ـــة. ـــن ـــاح ـــش ــــق ال ــــائ ـــى يـــــد س ـــل ع
التي الخسائر أن  ــرات ــدي ــق ــت وال
بنحو تــقــدر ــادث ــح ال عنها أســفــر 
سبب  ـــــا  وأم ــــــورو، ي ــــف  أل  350
الظن غــالــب على فــكــان ــادث  ــح ال
مــن ــــود ــــوق ال ـــاد ـــف ـــًا عــــن ن ـــج ـــات ن

الطائرة. وقود خزان


