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تجديد حبس رجل ستيني لمدة أسبوعين
§ المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

رجل  حبس  بتجديد  العامة  النيابة  أمرت   [
على  التحريض  بتهمة  عاما   62 العمر  من  يبلغ 

كراهية النظام والتجمهر، وذلك لمدة أسبوعين.
)الخميس(  األول  أمــس  يــوم  معه  حضر  وقــد 
إذ  البوسطة،  ومحمد  الجشي  محمد  المحاميان 
معه  والتحقيق  توقيفه  تم  موكله  أن  الجشي  ذكر 

مساء من دون وجود محام معه.
وقال الجشي إن موكله يبلغ من العمر 62 عاما 
وأنه تم توقيفه على خلفية رفع صور للموقوفين 
ــن خــال الــمــايــكــرفــون في  ــدث م ــح ــت اآلمــنــيــن وال
وبرفقة  ــه  أن الجشي  وأضـــاف  المنامة.  منطقة 
بانتفاء  ودفــعــا  موكلهما  مــع  حضرا  البوسطة 
سنه  بكبر  دفعا  كما  االحتياطي،  الحبس  مبررات 

وانه المعيل الوحيد لعائلته.

تجديد حبس موقوفي سار 45 يومًا

تجديد حبس متهمين اختطفوا آخر وسرقوه
] أمر قاضي تجديد الحبس محمد سعيد العرادي وأمانة سر محمود عيسى بتجديد حبس متهمين 
لمدة 10 أيام بتهمة اختطاف آخر. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه ذكر أنه حضر إليه عدد 
نقالين  وهاتفين  منه  دينار  ألف  مبلغ  أخذ  تم  بعدها  ومن  عينيه  وتعصيب  اختطافه  وتم  األشخاص  من 
كانا بحوزته، ومن بعدها أعطوه بطاقة اتصال اتصل من خالها ألحد األشخاص وهو صديقه وبعدها 

توجه معه لمركز الشرطة وقدم باغا. 

األول��ى  الجنائية  الصغرى  المحكمة  حكمت   [
خليفة  آل  سلمان  بن  حمد  الشيخ  القاضي  برئاسة 
اشهر   6 متهم  بحبس  نورالدين  مهدي  سر  وأمانة 
إلى  القضية  تفاصيل  وتشير  س��رق��ة.  قضية  ف��ي 

جهاز  س��رق��ة  م��ن  تمكن  مجهوال  أن  ورد  ب��اغ��ا  أن 
متوقفة،  كانت  س��ي��ارة  م��ن  نقدي  ومبلغ  ت��وب  الب 
وبالبحث والتحري تم التوصل إلى المتهم الذي اقر 

بأنه كسر النافذة اليسرى الخلفية وقام بجريمته.

الحبس لمتهم كسر زجاج سيارة وسرق مبالغ و »الب توب«

الـــمـــحـــكـــمـــة  حــــكــــمــــت   [
ــرى الــجــنــائــيــة األولـــى  ــغ ــص ال
بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي الــشــيــخ 
خليفة  آل  ــان  ــم ــل س بـــن  ــد  ــم ح
نورالدين  مهدي  ســر  ــة  ــان وأم
لمدة  ــوي  ــي آس مــتــهــم  بــحــبــس 
في  الباد  عن  وإبعاده  شهرين 

وتقديم  مبلغ  اختاس  قضية 
تفاصيل  ــود  ــع ــاذب.وت ك ــاغ  ب
يعمل  المتهم  أن  إلــى  القضية 
اإللكترونيات  لبيع  محل  في 
ــس  ــل ــت ــه اخ ــل ــم ومـــــن خـــــال ع
لبيعة  نظيرا  دينار   800 مبلغ 
قام  ــه  وان إلكترونية،  أجــهــزة 

المختلسة  المبالغ  ــال  ــإرس ب
ـــي الــهــنــد، وعــلــيــه  ـــه ف ـــرت ألس
تعرض  بأنه  كاذبا  باغا  قدم 
أشخاص،   5 قبل  من  للسرقة 
ومــن  ــة  ــي ــن األم األجــهــزة  أن  إال 
تم  المتهم  مع  التحقيق  خال 

اكتشاف أمره. 

شهران وإبعاد لمتهم سرق حاجيات من برادة

محامية تتهم المجني عليه بتزوير مستندات
الجنائية  الــصــغــرى  المحكمة  ـــأت  أرج  [
وأمانة  أبــل  القاضيعبداهلل  برئاسة  الرابعة 
حــاصــل  مــتــهــم  قــضــيــة  نـــورالـــديـــن  ــدي  ــه ــرم س
باالستياء  متهم  البحرينية  الجنسية  على 
12يــنــايــر/  ســعــوديــإلــى ريـــال  3مــايــيــن  عــلــى

فيالتزوير.  خبير  لندب   2011 الثاني  كانون 
بتزوير  سلمان  جميلة  المحامية  ودفعت 
مستندات  القضية،وقدمت  محل  المستندات 

ضــد  مــالــيــة  ـــات  ـــزام ـــت ال ـــــود  وج ــــدم  ع ــت  ــب ــث ت
. كلها مو

بتسليمه  أمــس  فجلسة  المجنيعليه  وأقــر 
ــودي  ــع س ــــال  ري ـــــف  17أل و ــن  ــي ــاي 3م ــم ــه ــت ــم ال
وتحويات  نقدية  دفعات  على   2007 العام 
لكن  سيارات  مجموعة  شــراء  أجــل  مالية،من 
فيالشراء  وظليماطل  المبالغ  تسلم  المتهم 

المبلغ. إرجاع  ورفض 

سر  وأمانة  خليفة  آل  سلمان  بن  حمد  الشيخ  القاضي  برئاسة  األولى  الجنائية  الصغرى  المحكمة  أدانت   [
مهدي نورالدين متهما بحبسه لمدة شهرين وإبعاده عن الباد في قضية سرقة من مجمع تجاري.

من  الخروج  حاول  وبعدها  وصابون  الحاجيات  بعض  بسرقة  قام  المتهم  أن  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
المحل التجاري، إال أن حارس األمن قام بضبطه.

أرسل المبلغ المختلس للهند وادعى سرقته

موقوفين  شبان  خمسة  حبس  بتجديد  الحبس  تجديد  قاضي  أمر   [
أهالي  جدد  حين  في  القضية،  ذمة  على  يومًا   45 لمدة  سار  منطقة  من 
موقوفي  أهالي  وكان  عنهم.  اإلفراج  المسئولين  مناشدتهم  الموقوفين 
تهمة  من  لبراءتهم  أبنائهم  عن  باإلفراج  القضائية  الجهات  طالبوا  سار 
منهم  أربعة  كان  الخمسة  المتهمين  أن  موضحين  لهم،  الموجهة  الحرق 
مستندين  النادي،  بجانب  الحرائق  نشوب  وقت  سار  نادي  في  يلعبون 
إضافة  االدعاء  ذلك  صحة  تؤكد  النادي  إدارة  رفعته  خطاب  إلى  ذلك  في 
في  وقتها  كان  الثالث  المتهم  أن  حين  في  الشهود،  من  عدد  شهادة  إلى 

العمل، وأن األخير ال تربطه عاقة صداقة بالمتهمين الباقين.

تجديد حبس طالب أشعل مسيالت دموع بمدرسة 
الحبس  تجديد  قاضي  أمر   [
محمد سعيد العرادي وأمانة سر 
حبس  بتجديد  عيسى  محمود 
لمدة  التعاون  مدرسة  من  طالب 
إشعال  بتهمة  وذل��ك  ي��وم��ا،   15
المسيلة  ال��غ��ازات  م��ن  عبوتين 
ل���ل���دم���وع ف���اس���دت���ي���ن. وك��ان��ت 
البحث  وب��ع��د  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة 
التوصل  م��ن  تمكنت  والتحري 
للطالب المتهم، وبعدما استمعت 

لعدد من الطلبة والشهود.
وك������ان ط�����اب ف����ي م���درس���ة 
أقدموا  للبنين،  الثانوية  التعاون 
الغازات  من  عبوتين  إشعال  على 
في  فاسدتين،  للدموع،  المسيلة 
بالمدرسة،  األك��ادي��م��ي  المبنى 
من  ال��راب��ع��ة  الحصة  قبل  وذل���ك 

يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 
.2010

ال���م���درس���ة  إدارة  وق����ام����ت 
ب�����إخ�����اء ج���م���ي���ع ال���ص���ف���وف 
ال��دراس��ي��ة وم��ب��ان��ي ال��م��درس��ة، 
باشرت  فيما  احترازي،  كإجراء 
في  التحقيق  األمنية  السلطات 
تصوير  وتم  الحادث،  مجريات 

موقعه.
وع�����ادت ال��ح��ي��اة ال��دراس��ي��ة 
طبيعية،  بصورة  المدرسة  إلى 
من  األمنية  السلطات  انتهاء  بعد 

التحقيق في الحادث.
»الوسط«  حاولت  حين  وفي   
رسمي  تعليق  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول 
على  والتعليم  التربية  وزارة  من 
األولية  المعلومات  فإن  الحادث، 

ال��م��درس��ة  إدارة  أن  إل���ى  تشير 
أسماء  على  التدقيق  إلى  ستعمد 
ال���ح���ض���ور وال���غ���ي���اب ف���ي ي��وم 
التوصل  ي��ت��م  أن  إل���ى  ال��واق��ع��ة، 
اآلون��ة  في  وزادت  الجاني.  إل��ى 
في  األمنية  ال��ح��وادث  األخ��ي��رة، 
 4 قرابة  تعرضت  إذ  ال��م��دارس، 
خال  تخريب  لعمليات  م��دارس 

العام الجاري 2010.
من  آذار  م���ارس/  شهر  ففي 
مجهولون  ألقى  الجاري،  العام 
ث���������اث زج��������اج��������ات ح�����ارق�����ة 
)م����ول����وت����وف(، داخ�����ل س��اح��ة 
واح���دة  سقطت  فيما  م��درس��ة، 
للمدرسة،  الخلفية  البوابة  على 
فيها  النيران  اشتعال  إلى  أدى  ما 

وإلحاق الضرر بها. 

النيران تلتهم سيارة خليجي بشارع الشيخ خليفة
§ شارع الشيخ خليفة -  محرر الشئون المحلية

سيارة  )الجمعة(  أمس  يوم  صباح  النيران  ألسنة  التهمت   [
الشيخ  شــارع  على  المتوسط  الــكــوبــري  مــن  بالقرب  خليجي 

خليفة بن سلمان.
من  قادمة  كانت  خليجي  سيارة  أن  الــحــادث  تفاصيل  وفــي 
الشيخ  لشارع  المؤدي  الملف  باتجاه  السيف  ضاحية  ناحية 
قيادة  على  السيطرة  سائقها  فقد  عندما  سلمان  ــن  ب عيسى 
الذي  األمــر  للشارع،  الحديد  بالسياج  يرتطم  أن  قبل  السيارة، 

أسفر عن نشوب حريق بالسيارة.
الحادث،  موقع  إلى  المدني  للدفاع  تابعة  وحدة  هرعت  وقد 
فتحت  فيما  وإخماده،  الحريق  محاصرة  من  أفرادها  تمكن  حيث 

رجال الدفاع المدني يخمدون الحريق في السيارةالجهات األمنية تحقيقا في ظروف ومابسات اندالع الحريق.

تفاعاًل مع ما نشرته »}« أمس

تجاوب أهلي وبرلماني وشعبي مع المطلقة البحرينية وأبنائها
§ الوسط - محمد الجدحفصي

»الوسط«  نشرته  ما  مع  تجاوبًا   [
المطلقة  البحرينية  المرأة  بشأن  أمس 
بمبنى  شقة  في  أبنائها  مع  تعيش  التي 
جهات  ــدت  أب بسلماباد،  الـــورش  عمال 
استعدادها  وشعبية  وبرلمانية  أهلية 
انتقال  وتــكــالــيــف  الــنــفــقــات  ــل  ك تحمل 
العديد  تفاعل  كما  أبنائها،  مع  المطلقة 
موقع  على  المنشور  الخبر  مع  القراء  من 
رغبته  منهم  العديد  ــدى  وأب الصحيفة، 

في مساعدة األم وأبنائها.
ليشمل  القراء  على  األمــر  يقتصر  ولم 
تلقت  حــيــث  ــن،  ــي ــن ــواط ــم ال ــًا  ــض أي األمــــر 
ــاالت  ــص ــن االت ــرات م ــش ــع ـــط« ال ـــوس »ال
ــوري  ــف ــم ال ــداده ــع ــت ــن اس ــدي ــب ــم، م ــه ــن م
كل  توفير  وعبر  وأبنائها،  األم  بمساعدة 
نقلهم  إلى  باإلضافة  لهم،  االحتياجات 
أحــد  أبـــدى  حــيــن  ــي  ف الئـــق،  مسكن  ــي  ف
جميع  لتدريس  استعداده  المواطنين 

أبناء المطلقة على حسابه الخاص.
ــرة  ــدائ ال ــن  ع الــنــائــب  قـــال  جهته  ــن  م
ـــط« :  ـــوس ـــ »ال ــي ل ــال ــع ــداهلل ال ــب ــدع ــي ــس ال
بالخبر  ــــداً  ج تـــأثـــرت  ــي  ــن إن ــة،  ــق ــي ــق »ح
األربعة،  وأبنائها  األم  هذه  عن  المنشور 
الجهات  مع  بالتنسيق  فوراً  بادرت  ولقد 
على  سريعًا  والعمل  بدائرتي  المعنية 
إلى  أشير  أن  البد  وهنا  معاناتها،  إنهاء 
جهود وزير اإلسكان شخصيًا ومتابعته 
لقضية  بالنسبة  وخصوصًا  الحثيثة 
ـــذا فــإنــنــي  ـــه ــات، ول ــق ــل ــط ــم األرامــــــل وال
حتى  األم  ــذه  ه مــع  التواصل  ســأحــاول 
بمنطقة  لها  إسكانية  شقة  توفير  يتم 

سلماباد في القريب العاجل«.
أطفالها  مع  تعيش  المطلقة  أن  يذكر 
ــن عـــمـــال في  ــك ــس ــة ب ــق ـــي ش األربــــعــــة ف
بتوفير  مطالبة  الصناعية،  سلماباد 
الــســكــن الــمــنــاســب لــهــم وإنــقــاذهــم من 
الهلع  ــط  وس يعيشونه  الـــذي  ــع  ــوض ال
أآلسيويين،  العمال  سكن  بين  والرعب 
تفتقر  فيها  يقطنون  التي  الشقة  أن  كما 

ألبسط مقومات السكن الصالح.

أكد أن هدف جمعية »حسن الجوار« رعاية العائالت المقيمة ذات الحاجة

المارك: بعض الزيجات البحرينية السعودية تأثرت إما بإهمال أو وفاة الزوج
§ المنامة - جمعية حسن الجوار الخيرية

مملكة  ــدى  ل الشريفين  الحرمين  خـــادم  سفير  ــال  ق  [
البحرين رئيس جمعية حسن الجوار الخيرية عبدالمحسن 
المتميزة  األخــويــة  العاقات  »بحكم  ــه  إن الــمــارك  فهد  بــن 
والضاربة في عمق التاريخ بين البلدين الشقيقين )المملكة 
التواصل  وبحكم  البحرين(  ومملكة  السعودية  العربية 
بين الشعبين الشقيقين وجدت العديد من األسر السعودية 
طريقًا لإلقامة الدائمة في مملكة البحرين ألسباب عدة منها 

العائلي ومنها التجاري.
المتقاربة  المجتمعات  فــي  الــحــال  »بطبيعة  وأضـــاف 
وبنات  أبناء  بين  كثيرة  زيجات  االنتقال  هــذا  عن  نتجت 
البعض  أن  إال  مــنــهــا،  الــكــثــيــر  نــجــح  الشقيقين  الــبــلــديــن 
غياب  إمــا  مردها  كــان  أسرية  بمشكات  متأثراً  بقي  منها 
لتحمل  وإهمالها  البحرينية  أسرته  عن  السعودي  الــزوج 
شرعًا،  عليها  األول  والمنفق  األسرة  رّب  بصفته  مسئولياته 
والمعونة،  النفقة  وانــقــطــاع  الــســعــودي  الـــزوج  ـــاة  وف أو 
حاجة  ذات  مقيمة  سعودية  عائات  ــام  أم بتنا  وبالتالي 
والمعنوي  ــادي  ــم ال الــوضــع  وتحسين  للمساعدة  ماسة 

ألبنائها وجميع أفرادها«.
شامًا  تعريفيًا  كتيبًا  السفير  بها  ّقدم  كلمة  في  ذلك  جاء 
لبيان  ــراً  ــؤخ م الخيرية  ــوار  ــج ال حسن  جمعية  ــه  ــدرت أص

أنشطة الجمعية والهدف من إنشائها وكذلك إنجازاتها.

وبين رئيس الجمعية السفير المارك في كلمته أن »إنشاء 
لجميع  األساسية  المساعدات  تقديم  إلى  يهدف  الجمعية 
والمطلقات  واألرامــل  والمساكين  الفقراء  من  المحتاجين 
الجمعية  أن  كما  ودائـــم،  دوري  بشكل  وأبنائهم  وأســرهــم 
تسعى للتواصل مع المحسنين وأصحاب األيادي البيضاء 

للتعريف بالجمعية وهدفها«.
جمال  الجمعية  إدارة  مجلس  عضو  ــح  أوض جانبه  من 
الشخصيات  مـــن  ـــدد  ع ــى  ــل ع وزع  الــكــتــيــب  أن  ــوت  ــاق ــي ال
المتبرعين  من  ــدد  وع الجمعية  ومنسوبي  والمسئولين 
نبذه  عــلــى  الكتيب  صــفــحــات  اشتملت  كــمــا  المحسنين، 
تعريفية عن جمعية حسن الجوار الخيرية ورؤية الجمعية 
أسماء  دونت  كما  واإلنجازات،  العامة  واألهداف  ورسالتها 

المؤسسين ومجلس اإلدارة والبيانات المالية.
وفي سياق آخر لفت الياقوت إلى أن جمعية حسن الجوار 
الخيرية ستعقد اجتماعها االعتيادي الرابع برئاسة السفير 
االجتماع.  لحضور  المجلس  أعضاء  كل  دعا  الــذي  المارك 
متابعة  على  يحتوى  االجتماع  أعــمــال  ــدول  ج ــأن  ب ــوه  ون
توجيه  ــال  خ من  تم  ــا  وم الثالث  االجتماع  قـــرارات  تنفيذ 
كما  للتبرع،  المحسنين  وحث  التبرع  لغرض  الخطابات 
للجمعية  المالي  الوضع  على  االطاع  االجتماع  في  سيتم 

وما تم الحصول عليه من تبرعات خال الفترة الماضية.
البحرين  مملكة  تتخذ  التي  الجمعية  أن  الياقوت  وذكر 
األساسي  النظام  وفق  تدار  خيرية  جمعية  بمثابة  لها،  مقراً 
من  لها  ومــرخــص  البحرين  بمملكة  الخيرية  للجمعيات 
وزارة  ــراف  ــإش وب البحرين  بمملكة  المختصة  الــجــهــات 
مساعدة  إلى  تهدف  الجمعية  أن  كما  االجتماعية،  التنمية 
بمملكة  دائمة  إقامة  المقيمة  المحتاجة  السعودية  األســر 

البحرين والتي ليس لها دخل وال عائل لها.

المواطنة البحرينية جالسة في حيرة من أمرها مع أبنائها  

مسكن العائلة وهو يفتقد أبسط االحتياجات الضرورية

عبدالمحسن بن فهد المارك

معوق يحمل دبلوم هندسة 
بال عمل منذ 4 أعوام

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  مواطن  قال   [
هندسة  دبلوم  بشهادة   ،2006 العام  منذ  تخرج  إنه 
أشبه  مازال  أنه  إال  البحرين،  جامعة  من  ميكانيكية 

بالعاطل عن العمل، وغير منتج في المجتمع.
)ضعف  رجله  ف��ي  معوق  وه��و  المواطن  وأف���اد 
عصب(، »تخرجت بمؤهل دبلوم هندسة ميكانيكية 
وقمت   ،2006 ال��ع��ام  ف��ي  ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة  م��ن 
مختلف  أب��واب  طرقت  إذ  وظائف،  عدة  عن  بالبحث 
والكهرباء  والتربية  العمل  كوزارات  الدولة  وزارت 
والتنمية، إال أنه طوال هذه المدة لم أحصل على عمل 

أو رد على رغم وجود التوصيات الخارجية«.
وأض�����اف ال��م��واط��ن »أع���م���ل ح��ال��ي��ًا ف���ي إح���دى 
ال��ش��رك��ات ال��خ��اص��ة ب���رات���ب ب��س��ي��ط وب��ع��ق��د عمل 
الشركة  إن  إذ  تقريبًا،  أشهر  أرب��ع��ة  بعد  سينتهي 
فقط  التأشيرات  إخ���راج  أج��ل  م��ن  اإلع��اق��ة  تستغل 
شكوى  قدم  أنه  إلى  مشيرًا  المشروع«،  انتهاء  لحين 
إال  العمل،  وزارة  لدى  طويلة  مدة  قبل  الشركة  على 

أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
أستفيد  ل��م  العمل  فترة  »ط���وال  ال��م��واط��ن  وب��ّي��ن 
عملية  خبرة  وجود  عدم  مع  وخصوصًا  العمل  من 
وعدم وجود إنتاجية، إذ إن الشركة ترفض أن نقوم 
فقط  التوظيف  من  الهدف  أن  وخصوصًا  عمل،  بأي 

إخراج التأشيرات على حساب الموظفين«. 

وأشار المواطن إلى أنه عمل في أكثر من وظيفة، 
إرس��ال  وت��م  اإلس��ك��ان،  وزارة  في  وظيفة  تسلم  إذ 
الكبار  المسئولين  أحد  من  موقعة  توصية  رسالة 
وتم   2007  /259 رق��م  وتحمل  العمل  وزارة  في 
تثبيته  ق��رار  على  الموافقة  تمت  أنه  فيها  التوضيح 
في العمل بوزارة اإلسكان، إال أن تلك الوعود لم يتم 

تحقيقها.
وذك����ر ال��م��واط��ن أن���ه ح��ص��ل ع��ل��ى ع���دة رس��ائ��ل 
على  الحصول  ألجل  العمل  وزارة  قبل  من  توصية 
وزارة  أو  الصحة  وزارة  لدى  سواء  حكومية  وظيفة 

البلديات إال أنه على رغم ذلك لم يتم توظيفه.
ون���وه ال��م��واط��ن إل��ى أن��ه ق��دم ع��دة خ��ط��اب��ات إلى 
ودي��وان  ال���وزراء  رئيس  ومجلس  الملكي  ال��دي��وان 
م��ازال  أن��ه  إال  متزوج،  أن��ه  وخصوصًا  العهد،  ول��ي 
الوزراء  رئيس  مجلس  ديوان  أن  مبينًا  الرد،  ينتظر 
 ،)2010( ال���م���اض���ي  ت���م���وز  ي���ول���ي���و/  ش��ه��ر  ف���ي 
أجل  م��ن  المدنية  الخدمة  دي���وان  إل��ى  التماسًا  ق��دم 

التوظيف، مشيرًا إلى أنه مازال ينتظر الرد.
على  ال��ح��ص��ول  المسئولين  ال��م��واط��ن  ون��اش��د 
يتبَق  لم  أنه  وخصوصًا  إعاقته  مع  تتناسب  وظيفة 
التي  الشركة  في  العمل  عقود  تنتهي  حتى  الكثير 
مبينًا  قريبًا،  البحرين  ستغادر  والتي  فيها  يعمل 
فيه  ستسرحنا  ال��ذي  الوقت  تحديدًا  نعرف  »ال  أن 
تقوى  وأخ��رى  الشهر،  مطلع  تقول  فتارة  الشركة، 

آخرى«.

مبنى النيابة العامة


