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الملك يلقي خطابا مهمًا اليوم

ولي العهد: استتباب األوضاع 
مهم إلنعاش االقتصاد

ن��ائ��ب  ال���ع���ه���د  ول�����ي  أك�����د   [
ال���ق���ائ���د األع���ل���ى س��م��و األم��ي��ر 
أن  خليفة  آل  ح��م��د  ب��ن  س��ل��م��ان 
مملكة  في  األوض��اع  استتباب 
في  وملّح  مهم  مطلب  البحرين 
إنعاش  إلع��ادة  الجهود  كل  ظل 
والتجاري  االقتصادي  القطاع 
التوافق  حوار  وأن  والسياحي، 
جاللة  إل��ي��ه  دع��ا  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
له  تتهيأ  أن  يجب  ال��وال��د  الملك 
يحقق  ب��م��ا  ال��ن��ج��اح  س��ب��ل  ك���ل 
ل��ل��ب��ح��ري��ن وش��ع��ب��ه��ا ال��ك��ري��م 

مستقباًل زاهرًا. جاء ذلك خالل 
اس��ت��ق��ب��ال س��م��وه ال��ق��ائ��د ال��ع��ام 
المشير  ال��ب��ح��ري��ن  دف���اع  ل��ق��وة 

أحمد  ب��ن  خليفة  الشيخ  ال��رك��ن 
خليفة.   آل 

ص2( )التفاصيل    

الملك  ــة  ــال ج مــســتــشــار  ـــال  ق  [
على  الحمر  نبيل  اإلعامية  للشئون 
صفحته في »تويتر« إن عاهل الباد 
ــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل  ــال ج
 29 )األربعاء  اليوم  سيرأس  خليفة 
اجتماعًا   )2011 حزيران  يونيو/ 
وفقًا  المقرر  ومــن  ـــوزراء،  ال لمجلس 
مهمًا  خطابًا  جالته  يلقي  أن  للحمر 

يتناول آخر المستجدات المحلية.
ـــل الــبــاد  ـــاه ـــاب ع ـــط ويـــأتـــي خ
حــوار  انــطــاق  مــن  أيــام   3 نحو  قبل 
الـــتـــوافـــق الــوطــنــي الـــــذي تــجــرى 
المقبل  السبت  النطاقه  التجهيزات 
ما  ـــق  وف ــًا  ــح ــرش م  297 بــمــشــاركــة 
لهذا  التجهيز  على  القائمون  أعلنه 

عاهل البالدالحدث المهم.

سمو ولي العهد مستقباًل القائد العام لقوة الدفاع

بدء انسحاب »درع الجزيرة« من البحرين

 »النائب العسكري«: »محاكم السالمة« مستمرة في القضايا المحالة إليها

الظهراني: مشاركة ممثلين للحكومة 
السعودية بالحوار لإلجابة عن التساؤالت »القوات  إن  لألنباء  رويترز  لوكالة  حكومي  مصدر  قال   [

نبأ  صحة  آخر  مصدر  وأكد  المقبل«،  اإلثنين  يوم  من  بدءاً  ستنسحب 
دخل  وقــد  ــدة،  واح دفعة  يتم  لن  االنسحاب  إن  قــال  لكنه  االنسحاب، 

الحكومية.  المنشآت  لحماية  البحرين  سعودي  جندي  ألف  نحو 
درع  قوات  إن  الفرنسية  األنباء  لوكالة  سعودي  مسئول  قال  فيما 
»تعيد  األمــن  ضبط  فــي  للمساعدة  البحرين  دخــلــت  الــتــي  الــجــزيــرة 

كامل«. بشكل  منها  تنسحب  و»لن  البحرين،  في  تموضعها« 
إعادة  الطبيعي  »من  اسمه  عن  الكشف  رافضًا  المسئول  ــاف  وأض
الطبيعي  مــن   )...( الخطر  زوال  يعني  ال  ــك  ذل لكن  الــقــوات  تموضع 

تنسحب  أو  القوات  تعود  ولن  فقط،  الجزيرة  درع  وجود  هيكلة  إعادة 
التفاصيل. من  مزيد  عن  اإلفصاح  ورفض  بالكامل«، 

مارس/  منتصف  البحرين  إلى  الجزيرة  درع  قوات  دخول  أن  يذكر 
الوطنية  السامة  حالة  البحرين  إعان  مع  تزامنًا  جاء  الماضي  آذار 
 ،2011 ــاط  ــب ش ــر/  ــراي ــب ف  14 مــنــذ  انــدلــعــت  ــي  ــت ال ــات  ــاج ــج ــت االح إثـــر 
حول  السعوديين  مــن  أســاســي  بشكل  المكونة  الــقــوة  انتشرت  ــد  وق
أرسلت  السعودية،  إلــى  وباإلضافة  المنامة،  في  الحيوية  المراكز 
الكويت  أرسلت  كما  الشرطة  من  قوة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

بحرية. وحدات 

الوطني  ــق  ــواف ــت ال حــــوار  ــس  ــي رئ كــشــف   [
ـــن مــشــاركــة مــمــثــل من  ــي ع ــران ــه ــظ خــلــيــفــة ال
في  ممثلين  أو  التنفيذية(  )السلطة  الحكومة 
مناقشة  خال  الوطني  التوافق  حوار  جلسات 
عن  واإلجابة  الحوار  إلثراء  األساسية  المحاور 
يطرحها  ربما  التي  والتساؤالت  االستفسارات 

المتحاورون.
والقضايا  المرئيات  »كل  أن  الظهراني  وأكد 
من  ــن  ــوي ــدع ــم ال جميع  ــن  م تقديمها  ــم  ت ــي  ــت ال
المجتمع  ومؤسسات  السياسية  الجمعيات 
إدراجها  سيتم  واإلعــام  والشخصيات  المدني 
تم  التي  األساسية  المحاور  على  وتصنيفها 
ــة،  ــادي ــص ــت واالق )الــســيــاســيــة،  عنها  ــــان  اإلع
أية  تستبعد  ولن  والحقوقية(،  واالجتماعية، 
مرئية مقدمة من أية جهة في أي شأن أو مجال«.  
ــدَع  ت ــم  ل وجمعية  جهة  ــة  أي بــإمــكــان  ــه  أن وأكـــد 
للمشاركة ولديها عدد من المرئيات والتصورات 
شخصية  أو  جهة  أو  جمعية  ألية  بها  تبعث  أن 
معها  وتتوافق  منها  قريبة  أنها  ترى  مشاركة، 
في رؤاها وتوجهاتها.                     )التفاصيل ص3(

في  كبرى  عمالية  نقابات  أرب��ع  ممثلي  مشاركة  الوطني  التوافق  ح��وار  إدارة  رفضت   [
البحرين،  في الحوار  المزمع بدء جلساته يوم السبت المقبل.

من  مفصولين  الممثلين  بكون  األرب��ع��ة  للممثلين  رفضها  أس��ب��اب  ال��ح��وار  إدارة  وعللت 
أعمالهم، وال يمكنهم تمثيل العمال، إال أن إدارة النقابات ردت على ذلك الرفض واعتبرته مخالفًا 
 )17( مادته  في  نص  والذي  العمالية  النقابات  بشأن   2002 للعام   33 رقم  المرسوم  لنصوص 
عليها  المنصوص  لإلجراءات  وفقًا  إدارتها  ومجالس  العمالية  النقابية  المنظمات  حل  »يكون 
لنقاباتهم  النقابيين  تمثيل  شرعية  أن  مؤكدة  قضائي«،  حكم  على  بناًء  أو  األساسي،  نظامها  في 

مستمدة من نظامها األساسي وجمعيتها العمومية، وال عالقة للفصل في ذلك.
وزارة  من  بتوصية  فصلهم  شرعية  باعتماد  الوطني  الحوار  هيئة  قيام  أن  النقابيون  وأكد 
العدل يتعارض مع مساعي عودة المفصولين التي تعمل عليها اللجنة المشكلة من سمو رئيس 
لحل  يسعى  الذي  الوطني  الحوار  مبادئ  وكذلك  واقع،  أمر  وكأنه  الفصل  من  وتجعل  ال��وزراء 

المشاكل العالقة ومن بينها عودة المفصولين ألعمالهم.

رفض مشاركة ممثلي 4 نقابات 
بالحوار لفصلهم عن العمل

العقيد  الــعــســكــري  ــام  ــع ال ــب  ــائ ــن ال أكـــد   [
حقوقي يوسف راشد فليفل أن محاكم السامة 
جميع  نــظــر  ــي  ف مــســتــمــرة  مـــازالـــت  الــوطــنــيــة 
قضايا الجنايات والجنح المحالة إليها، وذلك 
 )18( رقــم  الملكي  المرسوم  أحكام  بموجب 
السامة  حــالــة  إعـــان  بــشــأن  2011م  لسنة 
ــام  ــك ـــى حــيــن صـــدور األح الــوطــنــيــة، وذلـــك إل

النهائية بشأن تلك القضايا.
وأضاف »حيث إنه قد تم رفع حالة السامة 

2011م  حزيران  يونيو/   1 بتاريخ  الوطنية 
بموجب النص سالف الذكر فقد تم بخصوص 
المتهمين الذين لم يحالوا إلى محاكم السامة 
ملفات  ــــال  إرس ــخ  ــاري ــت ال ذلـــك  قــبــل  الــوطــنــيــة 
يلزم  ما  التخاذ  العامة  النيابة  إلى  قضاياهم 
من إجراءات لتحويلها إلى المحاكم العادية«.

ــري أن  ــك ــس ــع ـــام ال ـــع وأوضـــــح الــنــائــب ال
 )18( رقم  الملكي  المرسوم  من   )13( المادة 
السامة  حــالــة  إعـــان  بــشــأن  2011م  لسنة 

مرسوم  صدور  »عند  أنه  على  نصت  الوطنية 
محاكم  تظل  الوطنية،  السامة  حالة  برفع 
السامة الوطنية مختصة بنظر القضايا التي 
وطبقًا  المرسوم  هذا  صدور  قبل  إليها  أحيلت 
لإلجراءات المتبعة أمامها. وتختص المحاكم 
الدعاوى  ترفع  لم  التي  الجرائم  بنظر  العادية 
رفع  قبل  الوطنية  السامة  محاكم  ــام  أم بها 
شأنها  فــي  وتتبع  الوطنية،  السامة  حــالــة 

اإلجراءات المعمول بها أمامها«.

التصنيف األول

التصنيف الثاني )تحت المراقبة(

تصنيف البحرين في مؤشر مكافحة اإلتجار بالبشر

التصنيف الثاني

التصنيف الثالث

»الخارجية األميركية« تصنف البحرين
ضمن الساعين لمكافحة االتجار بالبشر

                                                  )التفاصيل ص4(

توقيف 14 موظفًا بمعهد البحرين للتدريب»النواب« يفصل 20 موظفًا نهائيًا
] خاطب مجلس النواب  20 موظفًا يوم أمس األول لتسلم 
للشئون  المساعد  العام  األمين  وخاطب  مستحقاتهم،  كافة 
هيئة  )الثلثاء(  ــس  أم ــوم  ي غريب  محمد  والمالية  ـــة  اإلداري

التأمين االجتماعي من أجل إنهاء اشتراكاتهم في الهيئة.
النيابة  ــرار  ق موظفين   5 نحو  ينتظر  نفسه،  الوقت  وفــي 
قبل  مــن  تحويلهم  بعد  مصيرهم  معرفة  ــل  أج مــن  العامة 
مشيرين  القرار،  الموظفون  واستغرب  إليها.  النواب  مجلس 

مجلس  يكون  أن  الجميع  فيه  ينتظر  الذي  الوقت  »في  أنه  إلى 
كون  المفصولين  إرجــاع  في  المبادرة  صاحب  هو  الــنــواب 
طاولة  يترأس  من  وهو  المنتخب  المجلس  رئيس  هو  رئيسه 
وتابعوا  المسئول«،  غير  القرار  هذا  مثل  اتخاذ  يتم  الحوار 
فئوية  وأمــور  ظنون  على  إال  ُيبَن  ولــم  قانوني  غير  »الــقــرار 
والمواثيق  والــعــهــود  والــقــانــون  الــدســتــور  بحسب  مجرمة 

الدولية«.

على  المشرفة  الجهة  والتعليم،  التربية  وزارة  أوقفت   [
إلى  المعهد،  من  وموظفًا  أســتــاذاً   14 نحو  البحرين،  معهد 

جانب فصلها عدداً من الطلبة بالمعهد.
وعلمت »الوسط«، أن الوزارة أوقفت الموظفين واألساتذة 
الموقوفين  بين  من  وأن  أشهر،   6 إلى  تصُل  لمدٍد  المذكورين 
مسئولين في المعهد. ويأتي توقيف هذه الدفعة من األساتذة 
مدير  سابق  ــت  وق فــي  ـــوزارة  ال أوقــفــت  أن  بعد  والموظفين، 

المعهد حميد صالح، وعدداً من كبار المسئولين والموظفين.
موظفي  من  كبير  عــدد  شكا  بالمعهد،  متصل  سياق  وفــي 
حزيران  يونيو/  لشهر  رواتــبــهــم  ــرف  ص تأخر  مــن  المعهد 
)2011(. وأفاد عدد من الموظفين أن رواتبهم عادة ما تصرف 
لهم في يوم الـ 26 من كل شهر، إال أنها تأخرت الشهر الجاري.

من  رسمي  تعليق  على  الحصول  »الوسط«،  وحاولت  هذا 
وزارة التربية والتعليم حول ذلك، من دون جدوى.

»العدل« ُتشهر جمعية 
تجمع الوحدة الوطنية

تأسيس  عــن  واألوقـــاف  اإلسامية  والشئون  الــعــدل  وزارة  أعلنت   [
جمعية تجمع الوحدة الوطنية واختصارها )التجمع( كجمعية سياسية 
التالي  اليوم  من  اعتبارا  نشاطها  وتمارس  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع 
 )26( رقم  القانون  ألحكام  وفقا  الرسمية  الجريدة  في  ــان  اإلع هذا  لنشر 

لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
المقررة  القانونية  ــراءات  اإلج كافة  من  االنتهاء  بعد  اإلعان  هذا  ويأتي 

بخصوص اشتراطات طلب تأسيس الجمعيات السياسية.
وقد دخل تجمع الوحدة الوطنية كاعب في الحراك السياسي البحريني 

منذ الحركة االحتجاجية التي اندلعت في 14 فبراير/شباط 2011.

ضبط خلية تخريب في الكويت
في  األمنية  األجهزة  أن   )2011 حزيران  يونيو/   28( الثلثاء  أمس  كويتية  مصادر  أعلنت   [
حاليًا  تشهد  عربية  دولة  استخبارات  تتبع  وتجسس،  تخريب  خلية  على  القبض  ألقت  الباد 
موجة من االضطرابات واالحتجاجات إضافة إلى عناصر تتبع أحد األحزاب المسلحة في دولة 
دول  من  وعدد  الكويت  داخل  تخريبية  عمليات  لتنفيذ  آخرين  أشخاص  مع  تستعد  أخرى،  عربية 
أحداث  من  األولى  الدولة  في  يجري  عما  العام  الرأي  وإبعاد  األوراق  خلط  »بهدف  وذلك  المنطقة، 

دامية«.
إن  اإللــكــتــرونــي  موقعها  ــي  ف الكويتية  ــدة«  ــري ــج »ال لصحيفة  المطلعة  الــمــصــادر  ــت  ــال وق
حاليًا  وإنهم  والــحــزب،  باالستخبارات  صلة  على  بأنهم  اعترفوا  اعتقلوا  الذين  »األشــخــاص 
مكلفون بجمع المعلومات عما يجري في الكويت تحديداً، وإنهم أرسلوا تقريراً يتضمن منع وزارة 
الداخلية الكويتية لرعايا بلدهم من دخول الباد، وتصنيفهم ضمن الدول الخمس الممنوعة من 
وتأييده  بلدهم،  في  األحــداث  من  األمة  مجلس  موقف  أيضًا  التقرير  تضمن  كما  الكويت،  دخول 
للثوار ومطالبة بعض أعضائه بطرد السفير«.                                                  )التفاصيل ص17(

اإلفراج عن عدد من الكوادر الطبية 
والرياضية واستمرار محاكمتهم

بقوة  العسكري  العام  النائب  صرح   [
المتهمين  عن  اإلفراج  تم  أنه  البحرين  دفاع 
الطبية  ـــوادر  ـــك ال مـــن  ــح  ــن ــج ال ــا  ــاي ــض ق فـــي 
استمرار  مع  الرياضية،  الحركة  ومنسوبي 
ـــــراءات  الــنــظــر فــي قــضــايــاهــم حــســب اإلج

القانونية المعمول بها.
وقد أفرجت السلطات األمنية مساء أمس 
عن   )2011 حزيران  يونيو/   28( الثلثاء 
بقضايا  اتهموا  ممن  الطبية  الكوادر  من   28
محاكماتهم  تستمر  أن  على  )جنح(،  أمنية 
أفرجت  كما  الوطنية،  السامة  محاكم  في 
في  كان  الرياضيين  من  عدد  عن  السلطات 
األخــوان  البحرين  منتخب  العبا  مقدمتهم 

عاء ومحمد حبيل وحسن السيد عيسى.
محكمة  إن  ــاع  ــدف ال محامي  أحــد  ـــال  وق
الطبي  ــادر  ــك ال قسمت  الوطنية  الــســامــة 
المتهم إلى قسمين، جنح وجنايات، وعليه 
بالجنح  المتهمين  لجميع  ــاح  ــم ــس ال ــم  ت

بالعودة إلى منازلهم.
للقرار  ارتــيــاحــهــم  ــن  ع مــحــامــون  ــر  ــب وع
ــوص  ــص ــخ ــــاؤالت ب ــــس ــم طــــرحــــوا ت ــه ــن ــك ل
األمر  أن  »نعتقد  قــالــوا:  أنهم  إال  التوقيت، 
ظللنا  أكثر.  ال  سياسي  تحرك  من  جزء  كله 
نطالب بإطاق سراحهم في المحكمة خال 
الجلسات العديدة األخيرة. وعلى رغم ذلك 

فهذه أنباء طيبة لهم«. 

بعد  الرياضيين  عــن  اإلفـــراج  ــاء  ج كما 
البحريني  االتحاد  »الفيفا«  إدارة  مخاطبة 
جميع  ــن  ع تفاصيل  لتقديم  ــدم  ــق ال ــرة  ــك ل
في  ــدم  ــق ال ــرة  ك ــي  ــب والع مسئولي  ـــاع  أوض
تشهدها  التي  ـــاع  األوض ظل  في  البحرين 

إلى  إخبارية  تقارير  وأشارت  حاليًا.  الباد 
القدرة  لديها  »الفيفا«  في  اإلدارية  الهيئة  أن 
على وقف عضوية البحرين إذا تم االشتباه 
شئون  في  السياسية  الشئون  بإدخالها 
هذه  مثل  أن  إلــى  التقرير  الفتًا  الــقــدم،  كــرة 

منع  إلــى  تفضي  أن  الممكن  من  العقوبات 
المقبلة  الجولة  في  المشاركة  من  البحرين 
األلــعــاب  لـــدورة  المؤهلة  التصفيات  ــن  م
األولمبية اآلسيوية التي ستنطلق في شهر 

سبتمبر/ أيلول 2011.
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