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القيادة تهنئ تايلند بالعيد الوطني
] بعثت القيادة السياسية أمس برقيات تهنئة إلى ملك تايلند 
لبالده،  الوطني  العيد  بمناسبة  ادوليديج  بوهمبول  الملك  جاللة 
الصحة  بموفور  لــه  وتمنياتها  تهانيها  أطيب  عــن  فيها  أعــربــت 

والسعادة ولشعب تايلند بالمزيد من التقدم واالزدهار.

 مبعوث  أمير دولة الكويت  يغادر البحرين
] غادر البالد المبعوث الخاص لسمو أمير دولة الكويت يوسف حمد 

اإلبراهيم بعد أن سّلم نائب جاللة الملك ولي العهد سمو الشيخ سلمان 
بن حمد آل خليفة رسالة موجهة إلى عاهل البالد جاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة من أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.

والتعليم  التربية  وزير  الدولي  البحرين  مطار  في  وداعه  في  وكان 
مبارك  عزام  الشيخ  المملكة  لدى  الكويت  دولة  وسفير  النعيمي  ماجد 

الصباح.

رئيس الوزراء يتلقى شكر الجزائر
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  الشيخ  سمو  الوزراء  رئيس  تلقى   [
برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
التهنئة  برقية  على  رداً  ــك  وذل بوتفليقة،  عبدالعزيز  الشعبية 
وأعرب  لبالده،  الوطني  العيد  بمناسبة  إليه  سموه  بها  بعث  التي 
لسمو  وتقديره  شكره  خالص  عن  برقيته  في  الجزائري  الرئيس 
رئيس الوزراء على مشاعر سموه االخوية النبيلة متمنيًا له موفور 
التقدم  من  المزيد  البحرين  مملكة  ولشعب  والسعادة  الصحة 

واالزدهار.
من  مماثلة  جوابية  شكر  برقية  ــوزراء  ال رئيس  سمو  تلقى  كما 
على  رداً  وذلك  أويحيى،  أحمد  الجزائرية  الجمهورية  وزراء  رئيس 

برقية سموه المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبالده.

العاهل التقى ساركوزي في األليزيه:

مباحثات مهمة سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية
§ المنامة - بنا

] التقى عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل 
بالعاصمة  األليزيه  قصر  في  )الجمعة(  أمس  خليفة 
الفرنسية  الجمهورية  رئــيــس  ــس  ــاري ب الفرنسية 
جاللته  بها  قام  رسمية  زيارة  بعد  ساركوزي،  نيكوال 
استعراض  اللقاء  خالل  وجرى  االتحادية،  لروسيا 
عالقات التعاون في شتى المجاالت، وآخر التطورات 
اإلقليمية  الساحتين  على  الراهنة  والمستجدات 
ــه عقب  ــي تــصــريــح ل ـــب جــاللــتــه ف والـــدولـــيـــة.  ورح
بين  األعمال  لرجال  مشترك  مجلس  بإنشاء  اللقاء 
انعقاد  أهمية  مؤكداً  البلدين،  كال  في  الخاص  القطاع 
الفرنسية  البحرينية  للجنة  عشرة  الحادية  الــدورة 
في  والتقني  والعلمي  الثقافي  للتعاون  المشتركة 
عالقات  في  قدمًا  الدفع  أجل  من  المقبل  العام  بداية 
والعلمي  الحضاري  التواصل  ــار  إط وفــي  البلدين. 
ودعمه  ترحيبه  جاللته  أكد  البلدين  بين  والثقافي 
كما  البحرين.  في  السربون  لجامعة  فــرع  الفتتاح 
للتعاون  إطار  إرساء  في  البحرين  مملكة  رغبة  أبدى 
الفرنسية  الخبرات  من  االستفادة  أجل  من  المشترك 

في مجال الطاقة النووية.
نيكوالي  الرئيس  بفخامة  »التقينا  العاهل:  وقال 
لتعزيز  بيننا  المستمر  التواصل  إطار  في  ساركوزي 

أن  مؤكداً  بلدينا«،  بين  والتعاون  الصداقة  أواصــر 
القضايا  من  العديد  ناقشنا  حيث  مثمراً،  كان  »اللقاء 

التي تهم تطوير العالقات بين بلدينا«.
الفرنسي  الرئيس  مع  تم  أنــه  إلــى  جاللته  ــار  وأش
السياسية  الجوانب  تناولت  معمقة  مباحثات  إجراء 
وتابع  والعلمية.  والثقافية  واالقتصادية  واألمنية 
ـــى الــتــحــديــات  ـــالل الــمــبــاحــثــات إل ــرق خ ــط ــت ـــم ال »ت

في  العالم  مستوى  وعــلــى  إقليميًا  تواجهنا  الــتــي 
والحساسية  ــة  ــدق ال بالغة  الــراهــنــة  ــروف  ــظ ال ــل  ظ
رأسها  وعلى  بأسره  والعالم  منطقتنا  تواجه  التي 
في  السالم  وعملية  ــة  ــي األوروب الخليجية  الشراكة 
الشرق األوسط وتعزيز التعاون اإلقليمي وتداعيات 

األزمة المالية الحالية التي يمر بها العالم«.
جمعية  ــد  وف ــارة  ــزي ب ـــروره  س ــن  ع جاللته  وعــبــر 

الصداقة البحرينية الفرنسية لمملكة البحرين التي 
أدت إلى تدعيم االتصاالت بين البلدين على المستوى 
على  ســاركــوزي  الرئيس  بحرص  مشيداً  الشعبي، 

تطوير التعاون الثنائي في المجاالت كافة.
ارتياحه  عن  ســاركــوزي  الرئيس  عبر  جانبه  من 
العالقات  إلــيــه  وصــلــت  ـــذي  ال المتطور  للمستوى 
فرنسا  عزم  مؤكداً  كافة،  األصعدة  على  البلدين  بين 
التعاون  حجم  وزيـــادة  العالقات  هــذه  تعزيز  على 
المشتركة  بالمنفعة  يعود  بما  الفرنسي  البحريني 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  مشيداً  وشعبيهما.  البلدين  على 
مختلف  ــي  ف البحرين  تشهدها  الــتــي  بــالــتــطــورات 
في  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المجاالت 

إطار المشروع اإلصالحي لجاللة الملك.
مملكة  مواقف  على  الفرنسي  الرئيس  أثنى  كما 
ــي والـــدولـــي  ــم ــي ــل ــى الــصــعــيــديــن اإلق ــل ــن ع ــري ــح ــب ال
ــن  ــم األم ــائ ــــاء دع ــي إرس وإســهــامــاتــهــا اإليــجــابــيــة ف

واالستقرار والسالم في العالم.
محمد  الشيخ  ـــوزراء  ال رئيس  نائب  اللقاء  حضر 
الشيخ  الملكي  الديوان  ــر  ووزي خليفة  آل  مبارك  بن 
الوطني  األمن  جهاز  ورئيس  خليفة  آل  أحمد  بن  خالد 
هيا  والشيخة  خليفة  آل  عبداهلل  بن  خليفة  الشيخ 
لدى  البحرين  مملكة  وسفير  خليفة  آل  ــد  راش بنت 

الجمهورية الفرنسية ناصر البلوشي.

الملك أثناء لقاء الرئيس الفرنسي       )بنا(

البحرين تشهد سقوط 
أمطار خفيفة وجوًا غائمًا

§ الوسط - فاطمة عبداهلل 

على  متفرقة  خفيفة  أمــطــار  سقوط  األول  ــس  أم البحرين  شهدت   [
على  غائمًا  أمــس  الجو  كــان  ــذي  ال الوقت  في  البحرين  مناطق  مختلف 
رطوبة  وجود  مع  نسبّيًا  حاراً  كان  الظهيرة  فترة  خالل  الجو  أن  من  رغم 
متوسطة. وتوقعت خدمات األرصاد الجوية أمس تساقط األمطار بسبب 

الجو الغائم، وأن تكون األمطار المتفرقة رعدية.
رعدية  أمطار  هطول  احتمال  من  الجوية  األرصـــاد  خدمات  ــذرت  وح
اليوم أيضًا، وخصوصًا أن البرق كان ملحوظًا في بعض المناطق، وعن 
مستوى الرياح فقد كانت الرياح أمس شمالية غربية وقد وصلت عقدتها 
من 8 إلى 13 عقدة في بعض األحيان وفي أحيان أخرى تراوحت بين 13 

إلى 18 عقد مع هبات وصلت إلى 30 عقدة في بعض األحيان.
السرعة  شديدة  هبات  وجود  احتمال  من  األرصاد  خدمات  حذرت  كما 
داعية من الجميع أخذ الحيطة والحذر، وخصوصًا أن الرياح خالل األيام 

الماضية كانت قوية جداً.

الفضالة: مبادرة الملك للفلسطينيين لم تنفذ لعدم فتح »رفح«
§ الوسط - علي الموسوي

البرلمانية  فلسطين  مناصرة  لجنة  رئيس  أكد   [
الملك  البالد  عاهل  مبادرة  أن  الفضالة  ناصر  النائب 
غزة  قطاع  عن  الحصار  لفك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
لعدم  وذلك  اآلن،  حتى  تنفذ  لم  هناك،  المرضى  وعالج 

رفح. معبر  فتح 
تنقله  ما  »الــوســط«  لـ  حديث  في  الفضالة  ونفى 
ـــالل الــيــومــيــن  ــح الــمــعــبــر خ ــت ــــالم عــن ف وســائــل اإلع
مع  مستمر  ــل  ــواص ت عــلــى  ـــه  أن مـــؤكـــداً  الــمــاضــيــيــن، 
مازال  الحصار  أن  له  أكدوا  والذين  هناك،  المسئولين 

اآلن. حتى  قائمًا 
يقارب  مــا  حــرمــان  مــن  استياءه  الفضالة  وأبـــدى 
مناسك  ألداء  الذهاب  من  فلسطينيًا  شخصًا   3050
أنهم  إلى  الفتًا  غزة،  قطاع  من  فقط  ألنهم  وذلك  الحج، 
إال  ـــراءات،  اإلج كل  وأنــهــوا  السفر  تأشيرات  أصــدروا 

غزة. من  الخروج  من  يتمكنوا  لم  أنهم 

البرلمانية  فلسطين  مناصرة  لجنة  رئيس  وأكــد 
من  الحجاج  خروج  في  كانت  الرئيسية  المشكلة  أن 
السعودية،  العربية  المملكة  ــى  إل ووصولهم  ــزة  غ
الحجاج  بأسماء  قائمة  شخصيًا  »تسلمت  وأوضح: 
ــاف  األوق ــر  وزي من  غــزة  في  العالقين  الفلسطينيين 
الشيخ  الخارجية  وزير  إلى  وأوصلتها  الفلسطيني، 
خالد بن أحمد آل خليفة، الذي بذل كل الجهود في هذا 
أن  إال  السعوية،  للسلطات  األسماء  ــل  وأوص الشأن 
الخروج  من  الحجاج  يتمكن  ولم  معهم،  وقع  ما  لبسًا 
الفضالة  كــشــف  صــلــة  ذي  ــاق  ــي س ـــي  وف ــــزة«.  غ ــن  م
قائمة  بــإعــداد  الفلسطينية  الصحة  وزارة  قيام  عن 
إلى  يحتاجون  والــذيــن  ــزة،  غ فــي  المرضى  بأسماء 
أسماء  ستضم  القائمة  أن  موضحًا  الخارج،  في  عالج 

منه. يعانون  الذي  بالمرض  كشف  مع  المرضى 
القائمة  تصل  أن  المتوقع  »من  الفضالة  وأضــاف 
وزارة  ــى  إل بتسليمها  وسنقوم  األضــحــى،  عيد  بعد 
وزارة  إلـــى  ستسلمها  بــدورهــا  ــي  ــت وال ــة،  ــي ــارج ــخ ال

سبل  وتحديد  األســمــاء  لفحص  البحرينية  الصحة 
العالج«.

أن  البرلمانية  فلسطين  مناصرة  لجنة  رئيس  وأفاد 
الفلسطينيين  المرضى  لعالج  تنسيقية  لجنة  هناك 
إلى  إضــافــة  البرلمانية،  اللجنة  مــن  ــاًء  ــض أع تضم 
ــر  وذك ــة«.  ــح ــص ال وزارة  ــن  م األطـــبـــاء  ــن  م مــجــمــوعــة 
المرضى  جميع  ننقل  أن  بالضرورة  ليس  أنه  الفضالة 
نسبة  مــن  يزيد  هنا  بعضهم  جلب  إن  إذ  للبحرين، 
مصر،  أو  األردن  إلى  بإرسالهم  خيار  فهناك  المرض، 

لفلسطين. األقرب  أنهم  باعتبار 
من جهة أخرى لفت الفضالة إلى أّن وسائل اإلعالم 
مبادرة  مــع  يتعاطوا  لــم  منها،  المرئية  وخصوصًا 
من  وفرعتها  أهملتها  بل  المطلوبة،  بالصورة  الملك 
الصحف  في  جــاء  ما  بعض  إال  الحقيقي،  مضمونها 
المحلية، مؤكداً أنه من األجدر إبراز مثل هذه المبادرة 
أعلى  من  جاءت  أنها  وخصوصًا  نوعها،  من  الفريدة 

البلد. في  سلطة 

لجنة أهلية بحرينية لكسر حصار غزة
§ المنامة - الجمعية البحرينية 

لمقاومة التطبيع

لمقاومة  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة  ق��ال��ت   [
تشكيل  تم  إن��ه  الصهيوني  العدو  مع  التطبيع 
الحصار  لكسر  البحرينية  األه��ل��ي��ة  »اللجنة 
اجتماع  في  وذلك  الفلسطيني«  الشعب  ودعم 
عقد بمقر الجمعية مساء الخميس 4 ديسمبر/ 
من  ع����دد  ح���ض���ره  ال����ج����اري،  األول  ك���ان���ون 
والنسائية  والحقوقية  السياسية  الجمعيات 

واألهلية.
علي  بدرية  الجمعية  رئيسة  بذلك  صرحت   
يأتي  المبادرة  هذه  إطالق  أن  وأضافت  أحمد، 
في  اإلنسانية  األوض��اع  فيه  وصلت  وقت  في 
يستوجب  ما  الحقيقية،  الكارثة  حد  إل��ى  غ��زة 
لكسر  عملية  وخطوات  سياسي  موقف  اتخاذ 

الشعب  ع��ل��ى  ال��م��ف��روض  ال��م��ج��رم  ال��ح��ص��ار 
اجتماعًا  إن  علي  وقالت  الشقيق.  الفلسطيني 
 15 في  الجمعية  مقر  في  سيعقد  ثانيًا  موسعًا 
والتنسيق  اآلل��ي��ات  لبحث  ال��ج��اري  ديسمبر 
م���ع م��خ��ت��ل��ف م��ؤس��س��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 
ال��ب��ح��ري��ن��ي، ك��م��ا س��ي��ت��م ت��وج��ي��ه ال���دع���وة إل��ى 
المؤسسات والشخصيات الوطنية للمساهمة 

في هذه المبادرة. 
جميع  علي  ب��دري��ة  دع��ت  المناسبة  وب��ه��ذه 
والنقابية  وال��س��ي��اس��ي��ة  األه��ل��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ات 
المسئولية  تحمل  إلى  والمؤسسات  والثقافية 
كسر  عملية  في  بقوة  والمشاركة  التاريخية 
شعب  إن  علي  وأض��اف��ت  ال��م��ج��رم.  ال��ح��ص��ار 
تجاه  المشرفة  بمواقفه  م��ع��روف  البحرين 
القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني 

الشقيق منذ بدايات القرن الماضي.

ورفضه  استنكاره  عن  االجتماع  عبر  كما 
الس��ت��م��رار غ��ل��ق ال���ح���دود ال��ع��رب��ي��ة م���ع غ��زة 
»ب��االت��ف��اق��ي��ات  االل���ت���زام  بحجة  ال��م��ح��اص��رة، 
العدو  فيه  يضرب  ال��ذي  الوقت  في  الدولية«، 
وحقوق  ال��دول��ي��ة  القوانين  بكل  الصهيوني 
الكرامة  على  ويدوس  الحائط  عرض  اإلنسان 

العربية واإلنسانية. 
استنكاره  ع��ن  أي��ض��ًا  االج��ت��م��اع  ع��ب��ر  ك��م��ا 
طنطاوي  سيد  محمد  األزهر  شيخ  لمصافحة 
مع اإلرهابي شيمون بيريز، بطل مجزرة قانا، 
والشعب  الشريف  ل��أزه��ر  إه��ان��ة  واعتبرها 

المصري والعربي والمسلمين جميعًا.
 وحيا االجتماع كل الشرفاء الذين يسيرون 
س��ف��ن ك��س��ر ال��ح��ص��ار وال��ش��ع��ب ال��م��ص��ري 
الحصار  لكسر  المستمرة  لمحاوالته  الشقيق 

البري مع غزة.

ناصر الفضالة

الزياني يدعو الضباط إلى االحترافية 
في الحفاظ على أمن الممتلكات

 § المنامة - وزارة الداخلية

أمس  الزياني  عبداللطيف  الركن  الــلــواء  العام  ــن  األم رئيس  دعــا   [
في  للعاملين  السليمة  ــــراءات  اإلج توضيح  ــى  إل الضباط  )الجمعة( 
ليتمكنوا  ومكتوبة  واضــحــة  تكون  أن  يجب  التي  األمنية  المؤسسة 
مبادئ  تطبيق  أهمية  إلــى  مــشــيــراً  وســهــولــة،  يسر  بكل  تطبيقها  ــن  م
االحترافية لدى القوى البشرية والشراكة المجتمعية وحماية المجتمع 
وسرعة  كالجاهزية  المبادئ  من  وغيرها  الممتلكات،  أمن  على  والحفاظ 

االستجابة. 
الجودة  إدارة  نظمتها  التي  الضباط  أيام  فعالية  خالل  الزياني  وأكد 
مبدأ  أهمية  ــس  أم الــعــام  المفتش  بمكتب  ــــة  واإلداري المالية  والــرقــابــة 
الشرطة  عمل  أن  إلى  الفتًا  والتميز،  الجودة  معايير  لتطبيق  المساءلة 

حتى  والصالحيات  العمل  إطار  يحدد  الذي  والقانون  للدستور  يخضع 
العمل  يسهل  القانون  فبتطبيق  والنظام،  األمن  حفظ  في  بواجبها  تقوم 

وتتبسط اإلجراءات.
وأوضح »اننا من خالل توثيق كل اإلجراءات وتحسينها نخطو خطوة 

أساسية نحو التطور والتحديث«.
لديها  تكون  أن  يجب  اليوم  مؤسسة  أية  »إن  العام:  األمن  رئيس  وقال 
وغايتها  هدفها  تحقيق  من  تتمكن  لكي  واضحة  وسياسة  ورسالة  رؤية 
وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية لتصبح ضمن أفضل وزارات الداخلية 
الراقي  التعامل  خــالل  من  ــك  وذل الُشَرطي  العمل  مجال  في  العالم  في 

والتواصل مع مختلف فئات المجتمع والتميز في األداء«.
التابعة  والمديريات  اإلدارات  أداء  بتطور  العام  األمن  رئيس  وأشــاد 

للوزارة، وبكفاءة منسوبي الوزارة من ضباط وأفراد ومدنيين.

الزياني أثناء حديثه إلى الضباط


