
60
صفحة

GWAS 407  :رقم التسجيل بمملكة البحرين

200
فلس

Saturday 25 December 2010, Issue No. 3032العدد 3032  السبت 25 ديسمبر  2010 الموافق 19 محرم  1432 هـ

قــال ر�ســـول اهلل )�ص(:

»اإذا مات العامل ثُلم يف االإ�شالم ثلمة ال ي�شّدها �شيء اإىل يوم القيامة«

ببــالــــغ الـــحـــزن والأ�ســـى نـنــعــى 

رحـيـل عامل الدين وخطيب املنرب احل�سيني 

�شــماحة ال�شيــخ حممــد علــي العكــــــري 

الذي وافاه الأجل املحتوم فجر يوم اأم�ص اجلمعة

 وبهذا امل�ساب اجللل نتقدم بخال�ص اآيات التعازي واملوا�ساة اإىل عائلة الفقيد  وذويه وعموم �سعب البحرين

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الراحل برحمته الوا�سعة، وي�سكنه الف�سيح من جناته 

واأن يلهمنا واأهله وذويه وحمبيه ال�سرب وال�سلوان، اإنه �سميع جميب.

)اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(

املجل�ص الإ�سالمي العلمائي

تحتفل  ال��م��ق��دس��ة  األراض�����ي 
المعاناة رغ���م  ال��م��ي��اد  بعيد 

أمام  جادة  مناورة  في  »األحمر« 
الوصل ملعب  على  اليوم  األوزبك 

25

ان���ك���م���اش م���ؤش���ر ب���ورص���ة 
األسبوع بنهاية   ٪  1,1 البحرين 

10

وشعبي  وبرلماني  أهلي  تجاوب 
وأبنائها البحرينية  المطلقة  مع 
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البحرين  تصل  »كوستا«  الباخرة 
س��ائ��ح  3200 م��ت��ن��ه��ا  وع���ل���ى 
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الحساب الختامي الموحد للعام 2009 

446 مليون دينار عجز الموازنة منها 72 للتسلح

حشود غفيرة تودع الشيخ العكري إلى مثواه األخير
§ الديه - محمد الجدحفصي

محمد  الشيخ  غفيرة  حشود  ودعــت   [
أن  بعد  ــر،  ــي األخ ــواه  ــث م ــى  إل الــعــكــري  علي 
ووري  حيث  )الجمعة(،  أمــس  فجر  توفي 
جثمانه الثرى في مقبرة اإلمام بجدحفص. 
البحرين  مناطق  مختلف  من  اآلالف  وتقاطر 
مستذكرين  التشييع،  مراسم  في  للمشاركة 
الجميع،  نفوس  فــي  وأثـــره  الفقيد  مناقب 

ــق الــمــوكــب  ــل ــط ــه الـــامـــحـــدود. وان ــائ ــط وع
ــات من  ــئ ــم ـــارك فــيــه ال ـــذي ش الــجــنــائــزي ال
مــروراً  الفقيد  منزل  مــن  ــال  ــف واألط النسوة 
محمد  الشيخ  وأدى  الكبير.  الــديــه  بمأتم 
ثم  ــن  وم الــجــنــازة،  ــاة  ص الربيعي  صالح 
بكاء  وسط  مجدداً  األكف  على  الجثمان  ُرفع 
المعزين  جموع  على  خيما  شديدين  وحزن 

بفقده، لتتم مواراته الثرى.                            
)التفاصيل ص5 (

وصل أمس 23 ناجيًا... حالتان في المستشفيات األردنية مازالتا خطيرتين  

 تشييع الضحايا الثاث في حادثة األردن
§ الوسط - علي الموسوي

] شّيعت البحرين مساء أمس 
الضحايا  جثامين  )الــجــمــعــة(، 
في  مصارعهم  لقوا  الذين  الثاث 
بحرينية  حافلة  انــقــاب  حــادث 
ــس  أم ــاح  ــب ص وقـــع  األردن،  فـــي 
فيه  وأصيب  )الخميس(،  األول 
ــروح  ــج ـــاب ب ـــرك ـــر مـــن ال ـــدد آخ ع

وكسور متفاوتة.
أبوصيبع  قرية  الــحــزن  ــّم  وع
فــقــيــدهــا  ــان  ــم ــث ج ووري  ــث  ــي ح
ــي ســلــطــان  ــل ــود ع ــم ــح ـــاب م ـــش ال
الــحــزن  ــم  ــّي خ كــمــا  ـــًا(،  ـــام ع  25(
جثمان  بتشييع  ــان،  ــرزك ك على 
ـــاء  ـــاب مــحــمــود، وف ـــش زوجـــــة ال
جاسم الفردان. كما شّيعت الدراز 
جمعة  ــة  ــدري ب الــشــابــة  فقيدتها 

عبدالحسين )34 عامًا(.
البحرين  ــار  ــط م عــبــر  ـــل  ووص
الدولي عصر أمس، 23 بحرينيًا، 
ــن الــنــاجــيــن من  ــة م ــي كــدفــعــة أول
ــان  ــاب الــحــافــلــة، وك ــق ـــادث ان ح
الصحة  ــــر  وزي اســتــقــبــالــهــم  فـــي 
مسئولي  من  وعدد  الحمر،  فيصل 

الوزارة.
ــن  ــي ــاب ــص ــم ــــل جــمــيــع ال ــــق وُن
ــوزارة  ب خاصة  حافلة  بواسطة 

السلمانية  مجمع  ــى  إل الصحة، 
الفحوصات  إجــراء  وتــم  الطبي، 

الطبية واألشعة لهم، 
ـــ  ــــات ل ــــوم ــــل ــــع وأشــــــــــــارت م
من  حالتين  أن  ــى  إل »الــوســط«، 
في  المتواجدين  اإلصابة  حاالت 
تم  إذ  خطيرتين،  مازالتا  األردن، 
لبتر  المتعرضات  إحـــدى  ــاج  ع
يد  بتر  سيتم  فيما  ـــراف،  األط في 

الحالة الثانية.
دفعة  ــود  ــع ت أن  ــرر  ــق ــم ال ومـــن   
ـــوم  ـــي ــــن الــــــركــــــاب، ال ـــــــرى م أخ

)الــســبــت(، وســتــصــل الــطــائــرة 
عند  الــدولــي  البحرين  مطار  إلــى 
دقائق  وخمس  الثالثة  الساعة 

عصر اليوم.
ــن  ــري ــح ــب وحـــــــرص طـــلـــبـــة ال
ــاب  رك مــشــاركــة  على  األردن  ــي  ف
الدعم  وتقديم  مصابهم،  الحافلة 
الطلبة  وتوافد  لهم،  والمساندة 
فيه  يتواجد  الـــذي  الفندق  على 
ــة فـــي الــعــاصــمــة  ــل ــاف ــح ــــاب ال رك

األردنية عّمان. 
)التفاصيل ص4(

حالة من الحزن خّيمت على العائدين من األردن )تصوير: عقيل الفردان(    

حشود غفيرة شيعت الشيخ العكري أمس  

متهم مصري بالتجسس إلسرائيل 
يكشف 3 شبكات في سورية ولبنان

»األمم المتحدة«: 15% اإلنفاق 
على »االبتدائي« في البحرين

] ذكرت الصحف المصرية أمس )الجمعة( أن اعترافات المصري 
المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل طارق عبد الرزاق أدت إلى الكشف 
اإلسرائيلي  االستخبارات  جهاز  لصالح  تجسس  شبكات  ثــاث  عن 
إحدى  في  متهمًا  سوريًا  أن  إلى  مشيرة  ولبنان،  سورية  في  )الموساد( 
»المصري  صحيفة  ونقلت  الماضي.  الشهر  إعدامه  تم  القضايا  هذه 
اليوم« المستقلة عن مصدر أمني قريب الصلة من قضية التجسس، أن 
»كشف مصر للمتهم ساعد سورية ولبنان على اإليقاع بثاث شبكات 

تجسس تعمل لصالح الموساد في البلدين«.                   ) التفاصيل ص25(

السكان  حالة  بشأن  للسكان،  المتحدة  األمم  صندوق  تقرير  كشف   [
في  االبتدائي  التعليم  طاب  على  اإلنفاق  نسبة  أن  عن   2010 العام  في 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  من  مئوية  كنسبة  البحرين، 

تبلغ 15.4 في المئة.
و أشار التقرير الذي جاء بعنوان: »من األزمات والنزاعات إلى مرحلة 
الخامس  الصف  إلى  يصلون  من  نسبة  أن  إلى  التغيير«،  أجيال  التجديد: 
تشكل  فيما  المئة،  في   100 يمثلون  الذكور  من  البحرين  في  االبتدائي 

اإلناث ما نسبته 98 في المئة،                    )التفاصيل ص3(
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§ الوسط - مالك عبداهلل، حسن المدحوب

] بلغ إجمالي عجز موازنة العام 2009 بحسب الحساب 
 31 ف��ي  المنتهية  المالية  للسنة  للدولة  الموحد  الختامي 
دينار،  مليون   446 المذكور  للعام  األول  كانون  ديسمبر/ 
بلغ  ارتفاعًا  المحصلة  الفعلية  اإلي���رادات  تحقيق  رغم  على 

المعتمدة  المبالغ  عن  المئة  في   22
ل��ه��ا ض��م��ن ال��م��وازن��ة 

المذكورة. 

من  والتطوير  التسليح  مشروعات  مصروفات  وبلغت 
مليون   72( نحو  األمنية  لألجهزة  المعتمدة  الموازنة  خارج 
دينار(، مقارنة بنحو )70 مليون دينار( في العام 2008 تم 
أي  األمنية،  لألجهزة  المعتمدة  الموازنة  خارج  من  صرفها 

بزيادة قدرها 2.8 في المئة.
وال��دف��اع  ل��ألم��ن  ال��م��ت��ك��ررة  ال��م��ص��روف��ات  زادت  ك��م��ا 

)ال��داخ��ل��ي��ة، ال���دف���اع، ال��ح��رس ال��وط��ن��ي، ج��ه��از األم��ن 
ال���وط���ن���ي( ع����ن االع���ت���م���اد 

لها  المعتمد  األص��ل��ي 
العام  موازنة  في 
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 515.170.000( إل��ى  دي��ن��ار(   488.955.000( م��ن 
األمنية  المصروفات  في  اإلضافية  الزيادة  لتكون  دينار(، 
بعد التعديالت بلغت )26.215.000 دينار(، لتكون نسبة 
تشكل  اإلض��اف��ي��ة  االع��ت��م��ادات  بعد  األمنية  ال��م��ص��روف��ات 
المتكررة  المصروفات  مجموعة  من  المئة  في   30.4 نسبة 
الفعلية والبالغة )1.692.316.479 

دينار(.

)التفاصيل في ملحق الحساب الختامي 2009(


