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األسبوع الماضي ... العاهل في زيارة تاريخية لروسيا

تطورات في القضايا األمنية )الرئيسية( والجمعيات السياسية تفتح ملف »التمييز«

وجود  إلى  األمطار  هطول  سبب  ــاد«  »األرص وأرجعت 
منخفض جوى على منطقة الخليج العربي، وحتى وقت 
في  سنعود  حقيقي«،  مطر  »هطول  مع  التوقعات  تطابق 

هذا التقرير الى رصد أهم حوادث األسبوع الماضي.

بحارة بندر الدار يعتصمون
تــشــريــن  ــر/  ــب ــم ــوف ن  29 ــت  ــب ــس ال يــــوم  صــبــاح  ــي  ــف ف
بندر  في  سترة  بّحارة  من  عدٌد  اعتصم  الماضي،  الثاني 
المحافظة  عن  بلديين  وممثلين  ــّواب  ن بمشاركة  ــدار  ال
منذ  بدأْت  بحرية  دفان  أعمال  على  احتجاجًا  الوسطى، 
التي  سترة،  شــرق  جنوب  منطقة  في  أسبوعين  قرابة 
من  كثيرة  ــواع  أن وفيها  الصيد  مناطق  أغنى  من  تعتبر 
بأعمال  فوجئوا  الــذيــن  الــصــّيــادون  ــف  ووص ــاك.  ــم األس
ما  األسماك  من  كميات  بانقراض  تهدد  بأّنها  فيها  الدفان 

يؤدي إلى رفع أسعارها في األسواق.

مصرع سائق حافلة حجاج
الحجاج  قافلة  ضمن  بحريني  حافلة  ســائــق  لقي 
بالمملكة  الــطــائــف  منطقة  فــي  السبت  مــســاء  مصرعه 
شركة  ـــادت  وأف ـــرور،  م حـــادث  ــر  إث السعودية  العربية 
سيد  المتوفى  الشاب  لديها  يعمل  التي  البحرينية  النقل 
ولم  بخير  الحجاج  جميع  أن  الموسوي  ــواد  ج موسى 
فارغة  كانت  الحافلة  أن  باعتبار  مكروه،  أليِّ  يتعرضوا 

من الحجاج.
ووفقًا للتفاصيل التي أوردتها شركة النقل البحرينية 
لنقل  للبحرين  ــداً  ــائ ع كــان  الــســائــق  فــإن  »الــوســط«  ـــ  ل
وقع  الحادث  وإن  مكة،  إلى  الحجاج  من  أخرى  مجموعة 
السريع  الشارع  على  من  مسرعة  شاحنة  أقدمت  حين 
مراكز  أحد  في  متوقفة  كانت  التي  بالحافلة  واصطدمت 
على  المتوفى  ويجلس  ــرى،  أخ حافالت  مع  االستراحة 
في  ووفاته  انحشاره  إلى  أدى  ما  فيها،  األمامي  المقعد 

الحال.

افتتاح بولتكنيك البحرين
التنمية  مجلس  رئيس  العهد  ولي  جاللة  نائب  افتتح 
آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  السمو  صاحب  االقتصادية 
المبادرة  تعد  التي  البحرين  بولتكنيك  األحد  يوم  خليفة 
التعليم.  إلصالح  الوطني  المشروع  مبادرات  من  الثالثة 
البحرين  لبولتكنيك  التنفيذي  الرئيس  أعلن  الحفل  وفي 
المؤسسة  لهذه  االستيعابية  الطاقة  أن  سكوت  جــون 
الــعــام  بــحــلــول  طــالــب   5000 إلـــى  ستصل  التعليمية 

.2013
التنمية  لمجلس  التنفيذي  الرئيس  أعلن  جانبه،  من 
االقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أنه وخالل 
الشهر الجاري سيتم إعالن المبادرة الرابعة من المرحلة 

األولى والتي تشمل إطالق هيئة ضمان الجودة.

البحرينيات احتفلن بيومهن
من  برعاية   - البحرينيات  احتفلت  األول،  عامه  في 
 - خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  جاللة  الــبــالد  عاهل 
من  األول  يصادف  الذي  البحرينية  المرأة  بيوم  مرة  ألول 

ديسمبر/ كانون األول من كل عام.
والمؤسسات  والوزارات  التشريعية  السلطة  وأعلنت 
لتكريم  الفعاليات  من  حزمة  تنظيم  واألهلية  الرسمية 
إليه  وصلت  الذي  المتقدم  بالمستوى  مشيدين  المرأة، 
المرأة البحرينية وإسهاماتها الفاعلة في الميادين كافة. 
للمجلس  الــعــامــة  بــاألمــانــة  الــشــبــاب  لجنة  ــت  ــام وق
بمجمع  المريضات  النساء  إلــى  بــزيــارة  للمرأة  األعلى 
بهذه  للمرأة  األعلى  المجلس  ــرر  وق الطبي.  السلمانية 
المناسبة توزيع 100 ألف وردة بالتعاون مع العديد من 

الجهات األهلية.

أكثر من 100 مصاب بااليدز
سمية  اإليدز  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  رئيسة  أعلنت 
 134 بلغ  البحرين  في  باإليدز  المصابين  عدد  أن  الجودر 
توفي  الــجــاري،  العام  حتى   1986 العام  منذ  شخصًا 
أحياًء،  مازالوا  شخصًا   29 بينما  أشخاص،   105 منهم 
اإلصابة  حاالت  أن  إلى  مشيرة  امرأة،  و13  أطفال   5 منهم 
بمرض الزهري في ازدياد، إذ بلغ عدد المصابين به حتى 
يونيو/ حزيران الماضي 268 شخصًا، أي بنسبة زيادة 
تقدر بـ 0.1 في المئة، إذا ما قورنت بنسبة العام الماضي، 
وقوع  احتمالية  من  وأكثر  أكثر  الحذر  إلى  يدعو  ما  وذلك 

مضاعفات لهذا العدد.
األحــد  ــوم  ي صباح  عقد  صحفي  مؤتمر  فــي  ــك  ذل ــاء  ج
يصادف  الذي  األيــدز  لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة 

األول من ديسمبر من كل عام.

زيارة تاريخية لجاللة الملك إلى روسيا
قام عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
التاريخية  الزيارة  وهي  موسكو  إلى  بزيارة  اإلثنين  يوم 
األولى له منذ توليه العرش التقى فيها الرئيس الروسي 

ديميتري مدفيديف.
ــي  ــروس ــل والــرئــيــس ال ــاه ــع ــة ال ــالل ــــد كـــل مـــن ج وأك
العاصمة  فــي  مباحثاتهما  أثــنــاء  مدفيديف  ديميتري 
المجاالت  في  جديدة  آفاق  فتح  على  حرصهما  الروسية 

االقتصادية والثقافية.
في  اجتماعًا  عقدا  قد  الروسي  والرئيس  العاهل  وكان 
والوضع  الشامل  األمن  ضمان  مسائل  تناول  الكرملين 
المستجدات  أبــرز  بحث  عن  فضاًل  ــط،  األوس الشرق  في 

والمسائل في األجندة العالمية.

تحول في أزمة »الشاحنات« بالجسر
وأصحاب  التجار  والتجارة  الصناعة  غرفة  اتهمت 
في  بالتسبب  اإلثنين  يوم  عنها  صدر  بيان  في  البضائع 
وهو  البحريني،  بالجانب  الجسر  على  الشاحنات  أزمة 
المسئولية  من  كبيراً  جزءاً  ألقى  األزمة  في  جديد  تحول 

على التجار.
ـــوم اإلثــنــيــن  ـــدر ي ــا ص ــه ــان ل ــي ــة فـــي ب ــرف ــغ وقـــالـــت ال
وشئون  الــغــرفــة  بين  المشتركة  اللجنة  أن  الــمــاضــي 
الجمارك الحظت من خالل متابعاتها المستمرة أن هناك 
البضائع  أصحاب  يتأخر  البحريني  القسم  في  شاحنات 
الساحة  ازدحـــام  إلــى  ــؤدي  ي ــذي  ال ــر  األم تخليصها،  في 

الجمركية بالشاحنات التي تنتظر الفسح.

أقوال شهود »مقتل الشرطي«
تضاربت أقوال شهود اإلثبات في قضية قتل الشرطي 
الماضي،  نيسان  أبريل/   9 في  وقعت  التي  أصغر  ماجد 
األرض،  من  جثته  سحب  بشأن  متهمًا،   19 فيها  والمتهم 

أو عدم تحريكها. 
القضية  تأجيل  الكبرى  الجنائية  المحكمة  ــررت  وق
للمتهمين،  محامين  لندب  الثاني  كانون  يناير/   12 إلى 
وتكليف  لمناقشته،  الشرعيين  األطباء  كبير  واستدعاء 
لهيئة  ــة  ــراس وح نقل  وسيلة  بتجهيز  العامة  النيابة 
المحترقة  ــارة  ــي ــس ال لمعاينة  ستنتقل  ــي  ــت ال الــدفــاع 
ــددت  ــاء الــمــاضــي(، وج ــع ــوم األرب مــوضــوع الــدعــوى )ي

قرارها بمنع األهالي من حضور الجلسة المقبلة.
الشيخ  ــة  ــزرع م ـــرق  ح قضية  المحكمة  ــت  ــل أج كــمــا 
لندب  يناير   12 إلى  خليفة  آل  اهلل  عطية  بن  عبدالعزيز 

محامين للمتهمين. 
أهالي  اعتصم  العدل  ــوزارة  ل المقابلة  الساحة  وفي 
من  بأمر  الجلسة  حضور  من  منعوا  الذين  الموقوفين 
وحتى  صباحًا  التاسعة  الساعة  منذ  المحكمة  قاضي 
الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد شارك في االعتصام 
من  وعضوة  والنيابية  السياسية  الشخصيات  من  عدد 

جمعية حقوق اإلنسان.
متهمي  بقضية  الفـــت  ــوٍر  ــط ت وفـــي  الــخــمــيــس،  ـــوم  وي
خليفة  آل  اهلل  عطية  بن  عبدالعزيز  الشيخ  مزرعة  حرق 
متهمًا(،   19( أصغر  ماجد  الشرطي  وقتل  متهمًا(   15(
للدفاع  المحامين  مــن  مجموعة  الــعــدل  وزارة  انتدبت 

عن  الدفاع  هيئة  انسحبت  أن  بعد  وذلــك  المتهمين،  عن 
المحكمة  أمــام  المتهمين  تمثيل  مهمة  مــن  الموقوفين 
»الوسط«  وعلمت  عنهم.هذا،  القانونية  الدفوع  وتقديم 
إلى  تقدم  القضية  في  المنتدبين  المحامين  من  عــدداً  أن 
عن  باالعتذار  الكواري  سالم  القاضي  العدل  وزارة  وكيل 
الدفاع  هيئة  مع  تضامنًا  ــك  وذل المتهمين،  عن  الــدفــاع 
الكبرى  المحكمة  هيئة  إلى  المقدمة  مطالبها  في  السابقة 
المحكمة  موظفي  إلى  آخر  عدد  تقدم  حين  في  الجنائية، 
»الوسط«  الملف.واتصلت  أوراق  على  ــالع  االط بطلب 
المحامي  المتهمين  عن  السابقة  الدفاع  هيئة  برئيس 
اعتذر  أنــه  إال  الموضوع،  على  للتعليق  العريض  أحمد 
لعدم اطالعه على القرارات األخيرة للمحكمة ومسبباتها 

بعد انسحاب هيئة الدفاع عن الموقوفين.
في  متهمين   4 العامة  النيابة  أحالت  أخرى،  جهة  من 
التي  الجنائية  الكبرى  للمحكمة  وتجمهر  شغب  قضايا 

ستنظر القضية في 28 يناير.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا 
أشخاص   5 من  أكثر  من  مؤلف  عام  مكان  في  تجمهر  في 
كما  الــمــال،  على  ــداء  ــت االع جــرائــم  ارتــكــاب  منه  الــغــرض 
وإطـــارات  القمامة  حــاويــات  فــي  النيران  أضــرمــوا  أنهم 

السيارات.

ملف التمييز أمام سمو رئيس الوزراء
حسن  محمد  عبدعلي  النائب  الوفاق  كتلة  عضو  قال 
رئيس  ســمــو  عــلــى  عــرضــت  السياسية  الجمعيات  إن 
التربية  وزارة  في  التوظيف  عن  شاماًل  تقريراً  الـــوزراء 
الثلثاء  )يوم  بهم  لقائه  خالل  طلب  سموه  وإن  والتعليم، 
توظفهم  لم  الذين  الجامعيين  العاطلين  قائمة  الماضي( 

وزارة التربية والتعليم.
لسمو  قدمت  السياسية  الجمعيات  أن  حسن  وبّين 
رئيس الوزراء شكوى بشأن جلب األجانب وتوظيفهم في 
البحرينيون  الجامعيون  العاطلون  يحرم  بينما  الوزارة 

من العمل تحت مبررات غير مقبولة تمامًا. 

»في الميزان« يعود من جديد
الثقافة  وزارة  أن  مطلعة  مصادر  من  »الوسط«  علمت 
ستعاود  والتلفزيون  ــة  اإلذاع هيئة  في  ممثلة  ــالم  واإلع
أن  بعد  الثلثاء  مساء  مسجلة  كحلقات  الميزان«  »في  بث 
التي  الحلقات  آخر  حتى  الهواء  على  مباشرة  يبث  كان 
قرار  أن  إلــى  مشيرة  نوفمبر،  من  عشر  الثاني  في  بثت 
بثه  إيقاف  تم  أن  بعد  جديد  من  البرنامج  تسجيل  إعادة 
األسبوع الماضي، تزامن مع قرار آخر بتغيير معد ومقدم 

البرنامج غازي عبدالمحسن.

منع الطيران إلى العراق
أن  والسياحة  السفر  مكاتب  أصــحــاب  مــن  ــدد  ع ــد  أك

الطيران المدني البحريني رفض السماح ألربع شركات 
بتسيير  إفريقيا  ــوب  ــن وج وتــركــيــا  األردن  ــن  م ــران  ــي ط
مطار  عبر  ــراق  ــع ال ــى  إل البحرين  مــن  مباشرة  رحــالت 
البحرينية  السياحية  المكاتب  مــن  ــدد  ع ــان  ك النجف 
بواقع  الخط  هذا  على  رحالتها  لتسيير  معها  اتفقت  قد 

يوميًا. رحلتين 
وكورال  طارق  سفريات  صاحب  وهو  سند  علي  وأكد 
الشركات  لهذه  المدني  الطيران  منع  ــراء  ج خسر  أنــه 
الشركات،  لهذه  »مقدم«  كـ  دفعها  دوالر  ألف   400 نحو 
بعد أن تأكد أنها تملك الرخص الدولية الالزمة للطيران 
تمتلك  الشركات  هذه  أن  مؤكداً  البحرين،  من  للعراق 
ما يعرف برخصة )NO.1 AOC( والتي تخولها دوليًا 

الرحالت. هذه  بمثل  القيام 

الجنسية عن  سيتخلى  كامل«  »يوسف 
س  المجنَّ العداء  إن  األربعاء  يوم  أنباء  وكاالت  قالت 
المركز  ــرز  أح ــذي  ال كامل  سعد  يوسف  ــل  األص الكيني 
هذا  صيف  أقيمت  الــتــي  بكين  أولمبياد  فــي  الخامس 
والعودة  البحرينية  الجنسية  عن  التخلي  قرر  قد  العام، 
بطولة  في  كينيا  منتخب  وتمثيل  األصلية  جنسيته  إلى 
العالم التي ستقام في برلين العام المقبل مبرراً أسباب 
القوى  أللعاب  البحريني  االتحاد  التزام  بعدم  تخليه 

المالية.  العقد  ببنود 
محمد  بــن  ــالل  ط الشيخ  الــقــوى  اتــحــاد  رئــيــس  وقــال 
ببرامج  ملتزم  غير  الالعب  إن  »الــوســط«  لـ  خليفة  آل 
التدريب المقام حاليًا في إثيوبيا وإنه غادرها إلى كينيا 

المالية. التزاماته  بجميع  أوفى  قد  االتحاد  أن  رغم  على 

العيد كسوة  بصرف  يأمر  العاهل 
آل  عيسى  ــن  ب حــمــد  الــمــلــك  ــة  ــالل ج ــالد  ــب ال ــل  ــاه ــرع أم
ــل  واألرام لأليتام  األضحى  عيد  كسوة  بصرف  خليفة 
ــر  واألس الملكية  الخيرية  المؤسسة  ــدى  ل المسجلين 
المسجلين  الخاصة  االحتياجات  وذوي  المحتاجة 

االجتماعية.  التنمية  وزارة  لدى 
باإلشراف  الملكية  الخيرية  المؤسسة  جاللته  وكلف 
من  ــر  األس لجميع  المكرمة  هــذه  ومتابعة  صــرف  على 
عيد  قبل  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  التنسيق  خالل 
يتمكن  حتى  وذلــك  مناسبة  بفترة  الــمــبــارك  األضــحــى 

مناسب. وقت  في  للعيد  االستعداد  من  الجميع 

»الداخلية« لموازنة  المتبقي  ترحيل 
راشــد  الشيخ  الــركــن  الــفــريــق  الــداخــلــيــة  وزيـــر  تــقــدم 
لجنة  أعضاء  مع  اجتماعه  خالل  خليفة  آل  عبداهلل  بن 
الماضي،   األربعاء  يوم  واالقتصادية  المالية  الشئون 
ــم  ــدع ــل الــمــبــلــغ الــمــتــبــقــي مــن مـــوازنـــة ال ــي ــرح بــطــلــب ت
قيمتها  والبالغة  سابقًا  الوزارة  رصدتها  التي  والتطوير 

 ،2009 العام  موازنة  في  الستخدامها  دينار  مليون   62
من  أقل  موازنة  لها  المالية  وزارة  رصدت  أن  بعد  وذلك 

المطلوب.
الجمري:  جميل  محمد  المالية  اللجنة  عضو  ــال  وق
معدل  أن  توضح  ــوزارة  ال قبل  من  أرقامًا  تسليمنا  »تم 
ألف  كــل  عــن  بــالغــًا   34 بلغت  إذ  ــع،  ــراج ت فــي  الجريمة 
مواطن، وأن هذا الرقم يعود إلى ما كان عليه قبل عشرة 
انعكست  ُصرفت  التي  المبالغ  أن  الوزارة  وترى  أعوام. 

أدائها«. على  إيجابًا 
األخــرى  ــي  ه الــتــقــت  الــتــي  ــاع  ــدف ال وزارة  بــشــأن  أمــا 
بررت  الوزارة  أن  إلى  الجمري  فأشار  المالية،  باللجنة 
المواد،  من  الكثير  أسعار  بارتفاع  موازنتها  زيادة  للجنة 
بــدءاً  العسكرية  الــرواتــب  لتعديل  توجهها  عن  ناهيك 
ــن يــنــايــر الــمــقــبــل، وتــعــديــل الــعــالوات الــتــي ُتــصــرف  م

. يين للعسكر

المنامة بحيرة  مشروع 
جلسته  في  العاصمة  محافظة  بلدي  مجلس  وافــق 
»بحيرة  لمشروع  الترخيص  على  الخامسة  االعتيادية 
ر  ُتقدَّ بقيمة  المحافظة  في  األضخم  ُيَعدُّ  الذي  المنامة« 
جسري  بين  الواقعة  المنطقة  في  دينار  مليون   800 بـ 

عيسى. والشيخ  حمد  الشيخ 
لـ  منصور  حميد  بالمجلس  الفنية  اللجنة  رئيس  وأكد 
إذ  المجلس  تطلعات  مع  يتواءم  المشروع  أن  »الوسط« 
 1200 من  االرتفاع  نسبة  تخفيض  على  الشركة  وافقت 
في  إسهامها  إلى  إضافة  المئة،  في   240 إلى  المئة  في 
المحيطة  البحرية  والمنطقة  البلدية  حديقة  تطوير 

بالمشروع.
الترخيص  رفض  على  المجلس  وافق  آخر،  جانب  من 
لمشروع حدائق السيف لما سيسببه من ازدحام المرور 
إلى جانب االرتفاعات التي ال تتناسب مع المنطقة. فيما 

الدراسة. من  لمزيد  الموازنة  أرجع 

العراق إلى  يتوجهون  البحرينيين  آالف 
من المقرر أن يغادر آالف البحرينيين الى العراق هذه 
األيام، فقد أعلن صاحب مكتب للسفريات إبراهيم المهنا 
سيتوجهون  الذين  والسعوديين  البحرينيين  عدد  إن 
زائر  ألف   12 على  يزيد  البحرين  من  انطالقًا  العراق  إلى 

بعرفة. والوقوف  األضحى  عيد  إجازة  خالل 
العراق  إلى  يوميًا  تتوجه  مئات  عدة  أن  المهنا  وأكد 
غير  جــويــة  ـــالت  رح ــي  ف ــاري  ــج ال ــوع  ــب األس مطلع  مــنــذ 
مسموح  غير  المباشرة  الــرحــالت  أن  مــؤكــداً  مباشرة، 
السماح  البحريني  المدني  الطيران  رفض  بسبب  بها 
إلى  البحرين  من  رحالتها  بتسيير  الطيران  لشركات 
منعت  الكويت  أن  من  ُيشاع  ما  نافيًا  مباشرة،  العراق 

انطالق رحالت جوية إلى العراق هذه األيام.

الداخلية وزير  لفتة 
بن  ــد  راش الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  ــر  وزي أكــد 
مكافحة  على  الداخلية  وزارة  حرص  خليفة  آل  عبداهلل 
فيها  المتهمين  وتعّقب  منها  والحد  الجرائم  أشكال  كل 
جزائهم  لنيل  لــلــعــدالــة  وتسليمهم  عليهم  والــقــبــض 

عليه. المعتدى  جانب  إلى  والوقوف 
تمثل  الــرفــاع  شــاب  اختطاف  حــادثــة  أن  إلــى  وأشــار 
تماسك  إلى  منوهًا  أسرة،  قضية  وليست  مجتمع  قضية 
جانب  إلى  ووقوفه  وتكاتفه  البحريني  المجتمع  نسيج 

الحق.
الخميس  صباح  الداخلية  وزير  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
عبداللطيف  الركن  اللواء  العام  األمن  رئيس  وبحضور 
للوزير  قدم  الذي  الشيخ  عبداللطيف  النائب  الزياني، 
بمنطقة  اختطاف  لحادثة  تعرض  الــذي  الشاب  عائلة 
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] كان من المفترض، أن يشهد يوم أمس )الجمعة(، واليوم السبت هطول أمطار وفقًا لتوقعات 
مع  غائم  إلى  جزئيًا  غائما  الطقس  يكون  أن  على  المدني،  الطيران  بشئون  الجوية  األرصاد  إدارة 
هطول  البالد  شهدت  أن  بعد  والسبت،  الجمعة  يومي  أحيانًا  رعدية  تكون  قد  أمطار  لهطول  فرصة 
السرعة  قوية  هبات  مع  والبرق  بالرعد  مصحوبًة  المناطق  معظم  على  معتدلة  إلى  خفيفة  أمطار 

أحيانًا.

»االثنين« المؤسف...!
عن  تختلف  ول��م  أي��ض��ًا،  الماضي  األس��ب��وع  في  المؤسفة  ال��ح��وادث  استمرت   [
عسكري  بحريني  شاب  لقي  فقد  المميتة،  الحوادث  وق��وع  ناحية  من  كثيرًا  سابقه 
دورية  به  اصطدمت  أن  بعد  وذل��ك  اإلثنين  عصر  مصرعه  عامًا   32 العمر  من  يبلغ 
خليفة  الشيخ  شارع  من   18 دوار  إلى  المؤدي  الشارع  في  حمد  لمدينة  تابعة  شرطة 

سلمان. بن 
حاد  ونزيف  الرأس  في  بليغة  إلصابة  تعرضه  إثر  الموقع  في  حتفه  الشاب  ولقي 

الشرطة. ودورية  مركبته  بين  ُحشر  أن  بعد  متعددة  وكسور 
حادث  إثر  مصرعه  عامًا   30 العمر  من  يبلغ  بحريني  شاب  لقي  ذاته،  اليوم  وفي 

الشاب  الجنبية...  لشارع  الخلفية  ال��ش��وارع  أح��د  في  س��ي��ارات  ث��الث  بين  تصادم 
إحدى  ارتطام  إثر  به  ألّم  حاد  ونزيف  الرأس  في  بليغة  إصابات  إثر  الموقع  في  توفي 

لوجه. وجهًا  بسيارته  المركبتين 
في  طفيفة  بإصابات  عامًا   46 العمر  من  يبلغ  بريطاني  نفسه  الحادث  في  وأصيب 
حيث  اإلسعاف  بواسطة  الطبي  السلمانية  مجمع  إلى  إثرها  على  نقل  والوجه  األنف 

البحريني. الشاب  بسيارة  لوجه  وجهًا  مركبته  ارتطام  بعد  لإلصابة  تعرض 
تدهور  اث��ر  محقق  م��وت  م��ن  ش��اب��ات  ث��الث  ظهرا  نجت  أي��ض��ًا،  اإلثنين  ي��وم  وف��ي 

حمد. بمدينة  سيارتهن 

سمو رئيس الوزراء مستقباًل  في األسبوع الماضي ممثلي  بعض الجمعيات السياسية األسبوع الماضي
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