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جلسات المحاكمةعدد المعتقليناسم القضية
الموعد القادم 

للمحاكمة

لمناقشة كبير األطباء الشرعيين 19متهماًمتهمو قتل الشرطي
وندب محامين جدد

2009/1/12

متهمو حرق 
مزرعة كرزكان

13 متهماً وهناك متهمان هاربان 
2009/1/12لندب محامين)مجموع المتهمين  15(

متهمو بني جمرة
2009/1/28تحويلهم للمحكمة الكبرى الجنائية4 متهمين)تجمهر وشغب(

تجديد حبسهم 45 يوماً ولم يحولوا 6 + 3  متهمين أحداثمتهمو دمستان
حتى اآلن لمحاكمة

2009/1/4

2008/12/28الحكم في القضية5 متهمينمتهمو ديسمبر

المشاركة في جمعية 
غير مرخصة

)محمد المسقطي(
2009/1/15لتقديم مرافعة دفاعيةمتهم

بعضها أمام القضاء وأخرى مازالت في أروقة »النيابة«

ديسمبر ويناير سيحددان مصير 5 قضايا أمنية و53 متهمًا
§ المنامة - محرر الشئون المحلية

األول  كانون  ديسمبر/  شهري  خالل  البحرين  في  الجنائية  المحاكم  تشهد   [
ما  منها  مختلفة،  أمنية  قضايا  في  محاكمات  المقبل  الثاني  كانون  ويناير/  الجاري 
المعروفة  القضية  مثل  درج��ة(  أول  محكمة  )حكم  األول��ى  كلمته  القضاء  فيها  قال 
أمام  يمثل  وم��ازال  الماضي  العام  من  ديسمبر  في  وقعت  التي  ديسمبر،  بحوادث 
القضاء فيها )محكمة االستئناف( 5 متهمين. ومنها ما التزال منظورة أمام القضاء 
مثل قضية متهمي حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية اهلل آل خليفة )15 متهمًا، 

اثنان منهم هاربان( وقضية قتل الشرطي ماجد أصغر )19 متهمًا(.
في  الكبرى  للمحكمة  جمرة  بني  منطقة  من  متهمين   4 العامة  النيابة  حولت  كما 
قضية تجمهر وشغب، فيما لم تحول النيابة العامة حتى اآلن للقضاء قضية متهمي 
المحكمة  أن  كما  قاصرين.  متهمين   3 إلى  باإلضافة  متهمين   6 فيها  التي  دمستان 
المسقطي  محمد  اإلنسان  لحقوق  البحرين  شباب  جمعية  رئيس  قضية  في  تنظر 

بتهمة العمل في جمعية غير مرخصة.                                                )التفاصيل ص8(

أحد  في  األمونيا  غــاز  تسرب  أدى   [
المصانع القريبة من مبنى حملة الفاتح 
البحرينية مساء أمس إلى إخالء المبنى 
إصابات  أية  تسجل  أن  دون  من  بالكامل 

في صفوف الحجاج.
والعمرة  الحج  شئون  رئيس  وأفــاد 
ــون اإلســالمــيــة  ــئ ــش ـــــوزارة الــعــدل وال ب
حدث  بأنه  عبداهلل  عبدالناصر  الشيخ 
القريبة  المصانع  أحد  في  للغاز  تسرب 
مباشرة  البعثة  وتوجهت  الحملة،  من 
الحجاج،  سالمة  من  للتأكد  الموقع  إلى 
مشيراً إلى أن إدارة الدفاع المدني طلبت 
للتأكد  واحدة  ساعة  لمدة  المبنى  إخالء 
رئيس  ـــد  أك ــه،  ــب ــان ج مــن  ــه.  ــت ــالم س مــن 
البقارة  علي  بالبعثة  الطبية  اللجنة 

سالمة حجاج حملة الفاتح.
مملكة  بعثة  توّعدت  آخر،  جانب  من 
ــى  ــة إل ــي ــوص ــع ت ــرف ــن لــلــحــج ب ــري ــح ــب ال
والعمرة  الحج  لشئون  العليا  اللجنة 
بحق  قاسية  عــقــوبــات  بــفــرض  تقضي 
التي  البحرينية  الحج  حمالت  ــدى  إح
ــالل  ــات خ ــف ــال ــخ ــم ــت عـــــدداً مـــن ال ــب ــك ارت
عدم  ــا  ــرزه أب ــام،  ــع ال لهذا  الحج  موسم 
توفير سكن للحجاج في مكة المكرمة إال 

بعد ضغوطات من قبل البعثة. 
 )التفاصيل ص2 و3 (

فرع بحريني لجامعة السوربون ومجلس مشترك ألصحاب األعمال 

العاهل ملتقيًا ساركوزي: نرغب في 
االستفادة من خبرات فرنسا النووية

] التقى عاهل البالد جاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة في قصر األليزيه بالعاصمة 
الجمهورية  رئيس  أمس  )باريس(  الفرنسية 
خالل  وجرى  ساركوزي،  نيكوال  الفرنسية 
شتى  في  التعاون  عالقات  استعراض  اللقاء 
والمستجدات  التطورات  وآخ��ر  المجاالت، 

والدولية.  اإلقليمية  الساحتين  على  الراهنة 
اللقاء  عقب  له  تصريح  في  جاللته  ورحب 
األعمال  ألصحاب  مشترك  مجلس  بإنشاء 
مؤكدًا  البلدين،  كال  في  الخاص  القطاع  بين 
للجنة  عشرة  الحادية  ال��دورة  انعقاد  أهمية 
للتعاون  المشتركة  الفرنسية  البحرينية 
العام  مطلع  ف��ي  والتقني  والعلمي  الثقافي 
ال��م��ق��ب��ل ألج����ل ال���دف���ع ق���دم���ًا ف���ي ع��الق��ات 

. ين لبلد ا
والعلمي  الحضاري  التواصل  إطار  وفي   
ترحيبه  جاللته  أك��د  البلدين  بين  والثقافي 
في  السوربون  لجامعة  فرع  الفتتاح  ودعمه 
البحرين  مملكة  رغبة  أب��دى  كما  البحرين. 
أجل  من  المشترك  للتعاون  إطار  إرس��اء  في 
مجال  في  الفرنسية  الخبرات  من  االستفادة 

النووية. الطاقة 
ص4( )التفاصيل  ساركوزي مستقباًل جاللة الملك في األليزيه  )بنا( 

ضيوف الرحمن يتدفقون
 اليوم على منى لقضاء التروية

يبدأ نحو مليونين ونصف المليون حاج مع شروق شمس اليوم )السبت( بالتدفق من مكة المكرمة إلى منى المجاورة وذلك 
لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، أول أيام الحج. ورجحت مصادر إعالمية سعودية أن يكون ثالثة ماليين حاج قد أدوا صالة 

الجمعة أمس في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
الركن  وقضاء  الكبرى  الوقفة  ليشهدوا  عرفات  صعيد  إلى  )األحد(  غد  يوم  صباح  الحجاج  يتدفق  اليوم  بمنى  المبيت  وعقب 
يعود  بعرفات  الوقوف  وبعد  فيها،  ليلتهم  ويبيتون  المزدلفة  إلى  الشمس  مغيب  مع  ينفرون  وبعدها  الحج،  أركان  من  األعظم 
الحجاج إلى منى لالحتفاء بعيد األضحى االثنين ورمي الجمرة الكبرى.             )التفاصيل ص 25(

حملة بحرينية تترك الحجاج بال سكن في مكة

إخالء مبنى حملة الفاتح بعد تسرب غاز األمونيا

مختل يحمل 6 سكاكين 
ويهاجم المارة في الشارع

المحلية الشئون  محرر   - الوسط   §

عقليًا  مختل  أن��ه  ُيعتقد  بحريني  تسبب   [
عصر  ال��س��ي��ر  ح��رك��ة  ف���ي  وإرب�����اك  ب���ازدح���ام 
السير  ع��ل��ى  إص����راره  بسبب  )ال��ج��م��ع��ة(  أم��س 
بيضاء  أسلحة  يحمل  وهو  الشارع  عرض  في 
من  ي����راه  م��ن  ض���رب  وي���ح���اول  س��ك��اك��ي��ن(   6(
عيان  شاهد  وق��ال  طريقه.  يعترض  أو  ال��م��ارة 
من  وبالقرب  النعيم  منطقة  في  سيره  أثناء  إنه 
يرتدي  ال  رجاًل  شاهد  االبتدائية  حطين  مدرسة 
 6 بيديه  ويحمل  فقط،  قصير  »ش��ورت«  سوى 
ال��م��ؤدي  ال��ش��ارع  بين  يسير  وك���ان  سكاكين، 
ل��م��ن��ط��ق��ة ال��س��ن��اب��س أح��ي��ان��ًا وي��ت��ج��ه ل��ل��ش��ارع 

رجال الشرطة يلقون القبض على المختلالمعاكس أحيانًا أخرى.               )التفاصيل ص8(

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

بالمحافظة  البلدي  المجلس  رئيس  نائب  اتهم   [
والشئون  ــدل  ــع ال ـــر  وزي محفوظ  عــبــاس  الــوســطــى 
بإخفاء  خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  اإلسالمية 
الوثيقة التاريخية التي تؤكد أن »مقبرة السادة تعود 
ملكيتها إلى األوقاف الجعفرية إذ سلمت نسخة منها 
له، في الوقت الذي يرفض فيه الوزير ووكيل الوزارة 

 .»2004 العام  منذ  األهالي  لقاء  اإلسالمية  للشئون 
ضمني  وفداً  »إن  فيروز:  جالل  النائب  قال  جانبه  من 
المنطقة  ــي  ف ــن  ــدي ال وعــلــمــاء  ــاء  ــه وج ــع  م ومــحــفــوظ 
بتسليم  قام  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  التقى 
الوثيقة التاريخية للوزير قبل سنة ونصف السنة«. 
أن  الــديــري  حمزة  الشيخ  النائب  اعتبر  جهته  مــن 
هو  والمآتم  المساجد  بناء  بشأن  العدل  وزير  »قرار 

مقدمة لمصادرة الكثير من األراضي الوقفية التابعة 
يتم  لم  التي  وخصوصًا  الجعفرية  ــاف  األوق إلدارة 
تسجيلها«. وكانت وزارة العدل والشئون اإلسالمية 
قد أصدرت أمس )الجمعة( تعليقًا على ما نسب إليها 
أمس من تصريح في »الوسط« عن »مقبرة السادة«، 
صحيح  وغير  الصحة  عن  »عاٍر  الخبر  أن  فيه  بينت 
على إطالقه.                                        )التفاصيل ص7(

نواب وبلديون: 

وزير العدل يخفي وثيقة ملكية »الجعفرية« لمقبرة السادة

§ واشنطن - أ ف ب

قررت  أنها  )الجمعة(  أمس  المتحدة  الواليات  في  العليا  المحكمة  أعلنت   [
األراضــي  في  والمعتقل  باإلرهاب  المتهم  المري  محمد  القطري  ملف  في  النظر 
األميركية من دون اتهام وال محاكمة. وبذلك، ستبحث المحكمة العليا إمكان قيام 
على  محددة«،  غير  »لمدة  باإلرهاب  متهم  شخص  »اعتقال«  بـ  األميركي  الرئيس 

غرار »المقاتلين األعداء« المعتقلين في غوانتنامو وداخل األراضي األميركية.

وفي حال قررت أعلى هيئة قضائية أميركية عدم جواز ذلك، فإن هذه المسألة 
العام  كوبا  في  غوانتنامو  معسكر  افتتاح  منذ  بوش  إلدارة  إخفاق  أكبر  ستكون 
العاشر  في  المتحدة  الواليات  إلى  وولديه  زوجته  مع  وصل  المري  وكان   .2002
من سبتمبر/ أيلول 2001، حاماًل تأشيرة لمتابعة دروسه في ايلينوي )شمال(. 
واعتقل بعد ثالثة أشهر لالشتباه في ارتكابه اختالسًا بواسطة بطاقة مصرفية. 
بالخضوع  اتهامه  بعد   2003 العام  ــدواً«  ع »مقاتاًل  اعتبرته  بــوش  إدارة  لكن 

لتدريب في أفغانستان وارتباطه بزعيم »تنظيم القاعدة« أسامة بن الدن.

 § الوسط - حيدر محمد

النائب  الوفاق  كتلة  عضو  كشف   [
الجمعية  مــرئــيــات  ــن  ع ــروز  ــي ف جـــالل 
ــي ســتــتــقــدم بــهــا لــتــطــويــر قــانــون  ــت ال
المتعلقة  والتشريعات  االنتخابات 
رأسها  وعلى  االنتخابية،  بالعملية 
عن  االنتخابية،  الدوائر  عدد  تقليص 
تخصيص فصل كامل يتعلق باقتراح 
العليا  اللجنة  تسمى  لجنة  ــاء  ــش إن
 14 من  تتكون  واالستفتاء،  لالنتخاب 

قضائية  شخصية  بــرئــاســة  ــواً  ــض ع
ــة والـــكـــفـــاءة،  ــزاه ــن ــال ــا ب ــه ــود ل ــه ــش م
التمييز  محكمة  مــن  قــضــاة   4 وتــضــم 
الكبرى،  المحكمة  أو  االستئناف  أو 
مشهود  ــة  ــام ع شــخــصــيــات  ــس  ــم وخ
ألية  المنتمين  غير  ــن  م بالحياد  لها 
يختارهم  وهــؤالء  سياسية،  جمعية 
ــون من  ــك ـــواب، وأيـــضـــًا ي ـــن مــجــلــس ال
جداول  في  مقيدون  محامون  ضمنهم 
جمعية  ألية  منتمين  وغير  المحامين 
سياسية«.                                  )التفاصيل ص3(

المعارضة تقترح تشكيل 
لجنة عليا لالنتخاب واالستفتاء

محكمة أميركية تنظر في ملف قطري متهم باإلرهاب
 § اسطنبول - أ ف ب

الرئيس  من  كل  بمشاركة  ثالثية  قمة  )الجمعة(  أمس  تركيا  في  انطلقت   [
علي  آصف  والباكستاني  كــرزاي  حميد  األفغاني  ونظيريه  غول  عبداهلل  التركي 
الرئيس  وترأس  واألمني.  االقتصادي  التعاون  تطوير  إلى  القمة  وتهدف  زرداري، 
الرئيسين  مــن  كــل  مــع  ثنائية  محادثات  بعد  اسطنبول  فــي  االجتماع  التركي 
الباكستاني واألفغاني.                                                      )التفاصيل ص24( 

قمة تركية باكستانية أفغانية
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عيد األضحى بالجزء الثاني في تعود للجمهور«نجوم الفريج»  غازي حسين 
يصور «التعتذر» قريبًا 
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«حكاية 
أرنوب» في عيد 

العم: مسرحياتنا األضحى...
كـ «العنزة دولي»متنوعة وليست 

ما الذي يجري في 
معسكر

منتخبنا الوطني 
للطائرة بفرنسا؟
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