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§سترة - حسين الوسطي
وقع  على   2011 العام  البحرين  أنهت   [
مناطق  عدة  شهدتها  ساخنة  مناوشات 
األول  كانون  ديسمبر/   31( السبت  أمس 
الشاب  بحياة  األحداث  هذه  وأودت   ،)2011
 )1996 العام  مواليد  )من  سعيد  سيدهاشم 
في منطقة سترة، إثر تهتك باألوعية الدموية 
ما  بحسب  بالعنق  إصابة  نتيجة  ونزيف 

أشار التقرير الطبي.
الفقيد(:  )خال  علي  محمد  قال  جهته،  من 
ال��دوار  في  يسكن  ال��ذي  سيدهاشم   »إن 
جده  منزل  يزور  كان  حمد،  بمدينة  العاشر 
األمنية  المناوشات  وخالل  أمس،  سترة  في 
من  طلقتين  إلى  تعرض  التي شهدتها سترة 
الرقبة  في  إحداهما  للدموع  المسيلة  الغازات 

نقله  تم  الفور  وعلى  الصدر،  في  واألخرى 
الصحي،  سترة  مركز  إلى  خاصة  بسيارة 
وهناك باشر المسعفون محاولة إنعاشه، وفي 
بسيارة  نقله  تم  الصحية  حالته  تردي  ظل 
إسعاف إلى مجمع السلمانية الطبي، إذ فارق 

الحياة بمجرد وصوله إلى هناك«. 
وكانت سترة، ومناطق أخرى في البحرين 
أبوصيبع،  كرانة،  جمرة،  بني  الدراز،  بينها 
عالي،  جدحفص،  الديه،  السنابس،  المقشع، 
مناوشات  شهدت  قد  القديم،  والبالد  بوري، 
من  وأعداد  األمن  قوات  بين  ساخنة  أمنية 
عصر  للشوارع  خرجوا  الذين  المحتجين 
مواقع  تناقلتها  لالحتجاج  دعوات  إثر  أمس، 
التواصل االجتماعي )الفيسبوك وتويتر(.         
)التفاصيل ص7(
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وشعب  السياسية  ل��ل��ق��ي��ادة   »{« ت��ت��ق��دم 
الميالدي  العام  بحلول  التهاني  بأطيب  البحرين 
الجديد 2012... سائلة  الله تعالى أن يكون عام 
والرخاء  والوئام  السالم  فيه  يعم  وأن  وبركة،  خير 

ربوع البحرين والمنطقة والعالم.

»}« تهنئ بالعام الجديد 2012

الصالح يستقيل من اللجنة الوطنية
اللجنة  رئيس  رفع   [
بتوصيات  المعنية  الوطنية 
المستقلة  البحرينية  اللجنة 
رئيس  الحقائق  لتقصي 
علي  ال��ش��ورى  مجلس 
خطاباً  الصالح،  صالح 
حضرة  البالد  عاهل  إلى 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
أمس  خليفة  آل  عيسى  بن 
السبت )31 ديسمبر/ كانون 
األول 2011(، التمس فيه من 
رئاسة  من  إعفاءه  العاهل 
ما  إلى  ذلك  وأرجع  اللجنة، 
عبر عنه ب� »ظهور أصوات 
المنابر  رؤوس  على  من 
وبعض  اهلل  بيوت  وف��ي 
في  تشكك  الجرائد  أعمدة 
صدقي  في  وتطعن  نزاهتي 
وأمانتي، بسبب أنني أعدت 
مجلس  من  فصلوا  ممن   4
األح��داث  أثناء  الشورى 
العتباراٍت  إعادتهم  وتمت 
من  عمل  وه��ذا  إنسانية، 
اإلدارية  مسئوليتي  صميم 
الشورى،  لمجلس  كرئيس 
بأعمال  عالقة  له  وليست 
كانت  وقد  الوطنية،  اللجنة 
أكبر  الظالمة  االتهامات  تلك 
حياتي،  في  أتلقاها  صدمة 
وب��ع��د ه��ذه االت��ه��ام��ات 
على  قادراً  أعد  لم  الظالمة 

المسئوليات  بهذه  القيام 
اللجنة  رئاسة  في  الجليلة 
أن  أردت  التي  الوطنية، 
تساهم  يداً  أكون من خاللها 
الوطنية،  الوحدة  بناء  في 
ولكن بعد كل تلك االتهامات 

لن يتأتى لي ذلك«.
في  الصالح  التمس  كما 
الملك  جاللة  من  خطابه 
تحقيق  لجنة  تشكيل 
ديوان  تكليف  أو  خاصة 
واإلدارية  المالية  الرقابة 
به  قام  ما  كل  في  بالتحقيق 

من أعمال بدءاً من عضويته 
التأسيسي  المجلس  في 
رئاسته  إلى   1973 العام 
لمجلس الشورى، مع تعهده 
أفراد  وذمة  ذمته  بكشف 
يضع  وأنه  المالية،  عائلته 
أوراقه  كل  تصرفهم  تحت 
وحسابات  وحساباته 
يتحمل  وأنه  عائلته،  أفراد 
تجاوزات  أي  مسئولية 
صدرت عنه إن وجدت حتى 

ولو كانت صغيرة.
)التفاصيل ص2(

ندوة »الجمري الخيرية« تدعو لنبذ الطائفية
§المنامة - حسن المدحوب 

والمشاركون  المنتدون  دعا   [
الذي  يجمعنا«  »الوطن  ملتقى  في 
الجمري  الشيخ  جمعية  نظمته 
 31( السبت  أم��س  الخيرية 
في   )2011 األول  كانون  ديسمبر/ 
الوحدة  »تدعيم  إلى  القرآن  بيت 
عبر  البحرينيين  بين  الوطنية 
والتمييز  الطائفية  ونبذ  محاربة 

بين جميع أطياف المجتمع«.  
»الوحدة  أن  على  وش���ددوا 
المواطنة  تبنيها  الوطنية 
البحرينيين  لكل  المتساوية 
في  للثروة  العادل  والتوزيع 
عقد  الذي  الملتقى  وشهد  البالد«. 
لرحيل  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 
الشيخ عبداألمير الجمري، مشاركة 
المدني  المجتمع  قيادات  من  نخبة 
خالل  من  المختصين،  والمثقفين 

واقتصادي،  اجتماعي  محورين 
لفعاليات  مداخالٍت  إلى  باإلضافة 

وطنية متنوعة. 
جمعية  رئيس  قال  كلمته  وفي 

الشيخ الجمري الخيرية سيدمجيد 
الجمعية  »تنظيم  إن  سيدعلي 
لرسالة  تأكيداً  يأتي  الملتقى  لهذا 
األهلي  السلم  إشاعة  في  الجمعية 

في  لنسطر  الوطنية،  والوحدة 
محبة  رسالة  العام  هذا  نهاية 
بين  أمانة  نعتبره  الذي  للوطن 
أيدينا جميعاً«.   )التفاصيل ص3(

أطلب مع العدد ملحق

2011
عام الربيع العربي

ميرزا والمحروس ضمن أهم 50 
13شخصية مؤثرة في صناعة النفط

»بابكو« تمنح الموظفين عالوة شهرين 
13بعد تحقيقها أرباحًا عالية في 2011

»اإلعالم«: لم نقم بفصل موظفينا
5لكي نقوم بإعادتهم للعمل

»بلدي الشمالية«: »اإلسكان« تلتزم
10الصمت إزاء مصير »مشروع داركليب«

البحرين في المرتبة 144 على 
4»مؤشر الديمقراطية 2011«

مجيد سيد علي متحدثًا خالل ملتقى »الوطن يجمعنا«

البحرين تطوي العام 2011 على وقع المناوشات

إصابة في العنق تنهي حياة فتى آخر

6 بحرينيون يصّلون على أطالل مسجدين مهدومين

النيابة: التحقيقات جارية... الداخلية: مسيل الدموع ال يسبب هذه الحروق
عبداهلل  نواف  الكلية  النيابة  رئيس  صرح   [
حمزة بأن النيابة فتحت تحقيقًا في مالبسات وفاة 
أمس  سترة  في  توفي  الذي  سعيد  هاشم  سيد 

السبت )31 ديسمبر/ كانون األول 2011(.
اليوم  فجر  بيان صدر  في  النيابة  رئيس  وقال 
الفحص  تقرير  في  الشرعي  الطبيب  )األح��د( 
عبارة  الجثة  في  إصابات  وجود  ذكر  المبدئي 
اليسرى وحروق  األذن  أسفل  بالعنق  عن إصابة 
بأسفل الصدر من الناحية اليسرى وكذا بالساعد 
األيسر، وأن الوفاة قد نشأت عن اإلصابة بالعنق 
وما أحدثته من تهتكات باألوعية الدموية ونزيف 

دموي.
من جهتها أصدرت وزارة الداخلية بيانين قالت 
قامت  المخربين  من  مجموعات  إن  أحدهما  في 
وتخريب  شغب  بأعمال  )السبت(  أمس  مساء 
مناطق  بعدة  الحجارة  وإلقاء  للشوارع  وإغالق 
في سترة، كما قامت بالهجوم على مركز شرطة 
باستخدام  حرقه  وحاولوا  جهات  عدة  من  سترة 
الذي  األمر  )المولوتوف(  الحارقة  الزجاجات 
استدعى تدخل قوات حفظ النظام لتفريقهم وذلك 

باستخدام طلقات الغاز المسيل للدموع.
موضحًة أن طلقة مسيل الدموع ال تسبب مثل 

المتوفى،  جسم  على  شوهدت  التي  الحروق  هذه 
من  التحقق  العامة  النيابة  من  ال��وزارة  وطلبت 

أسباب حدوثها.
من  مجاميع  »إن  الثاني  البيان  في  وقالت 
وأخلوا  المخالفات،  من  العديد  ارتكبوا  المخربين 
والقيام  التجمهر  خالل  من  العام  والنظام  باألمن 
مظاهرات  في  والخروج  وتخريب  شغب  بأعمال 
استهدفت  قانونية  غير  وتجمعات  ومسيرات 
ل��وزارة  التابعة  المنشآت  من  لعدد  التعرض 
مختلف�ة  بمناطق  العامة  الحياة  وتعطيل  الداخلية 
بالمملكة«.                            )التفاصيل ص7(

§واشنطن - أ ف ب

األميركية  ال��دف��اع  وزراة  أعلنت   [
ديسمبر/   31( السبت  أمس  »البنتاغون« 
كانون األول 2011(إن وزير الدفاع األميركي، 
ليون بانيتا نقل للقائد األعلى للقوات المسلحة 
الجمعة  طنطاوي  حسين  المشير  المصرية، 
المداهمات  إزاء  واشنطن  لدى  القلق«  »بالغ 

في  حكومية  غير  منظمات  تستهدف  التي 
الوزارة،  باسم  المتحدث  وأوضح  القاهرة. 
أيضاً  أشاد  بانيتا  أن  بيان  في  ليتل  جورج 
الذي  طنطاوي  للمشير  الصائب«  »القرار  ب� 
يتولى قيادة مصر منذ تنحي الرئيس السابق 
حسني مبارك، في وضع حد لهذه المداهمات 
وتسهيل أنشطة المنظمات غير الحكومية في 

مصر.                        )التفاصيل ص22(

§طهران، هونولولو - رويترز، أ ف ب
] وقع الرئيس األميركي باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع األميركية أمس السبت 
)31 ديسمبر/ كانون األول 2011( الذي يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي 
تتعامل مع البنك المركزي اإليراني لكنه عّبر عن القلق بشأن أجزاء في القانون توسع سلطة 
من  الخارجية«.  الشئون  في  سلطاته  وتقيد  بهم  المشتبه  اإلرهابيين  على  األميركي  الجيش 
جهته، نفى قائد كبير في البحرية اإليرانية تقارير إعالمية بأن الجمهورية اإلسالمية أطلقت 
الصواريخ ستطلق  أن  مضيفاً  )السبت(  أمس  بحرية  مناورة  المدى خالل  طويلة  صواريخ 
خالل األيام القليلة المقبلة.                         )التفاصيل ص24(

»البنتاغون« تبلغ طنطاوي »قلق«
واشنطن إزاء المداهمات في مصر

أوباما يوقع العقوبات المصرفية على إيران


