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منظمو ندوة الجهراء تجمعوا احتجاجًا على منعها
وانتقادات للحكومة لـ »االزدواجية« في تحديدها لمسببات الفتنة

»الداخلية« احتجزت الشليمي حتى وقّع تعهداً  بعدم إقامتها.. والمسلم يهدد بالمساءلة ما لم تُتّخذ إجراءات صارمة وحماد ثمّن االستجابة الحازمة لمجلس الوزراء

تأهب أمني 

»الكهرباء«: إيصال وتقوية التيار 
لـ 60 مدرسة استعدادًا 

للعام الدراسي الجديد
دارين العلي

انتهت وزارة الكهرباء واملاء من عملية 
ايصال وتقوية التيــــار الكهربائي لـ 60 
مدرسة تابعة لوزارة التربية التي سبق لها 
ان قدمت بها طلبات لوزارة الكهرباء في اطار 
استعدادها للعام الدراسي اجلديد. واشار 
مدير ادارة شبكات التوزيع م.عبدالوهاب 
التركي الى ان »وزارة الكهرباء انهت جميع 
التربية وقامت بايصال  معامالت وزارة 
وتقوية التيار الكهربائي ملا يقرب من 60 
مدرسة خضعت اجزاء من مبانيها العمال 
اضافيــــة، مؤكدا ان وزارة الكهرباء أولت 
طلبات نظيرتهــــا وزارة التربية اهتماما 

بالغا«.

من الماضي

مرتضـى الخباز: كشـك مبارك 
الصبـاح كان مقـر البريـد فـي 
الماضـي وكنا نسـتخدم طوابع 
عليهـا صـورة ملكـة بريطانيـا 
13 ص12و  »كويـت«   وكلمـة 

االنتخابات البحرينية: 9 مرشحات 
والقعود فازت بالتزكية للمرة الثانية

برلماني إيراني: الديبلوماسيون 
المنشقون يعانون من »مشاكل عقلية« !

املنامــــةـ  كونا: أغلقت املراكز اإلشــــرافية لالنتخابات النيابية في 
البحرين أبوابها مساء أمس األول حيث وصل عدد املتقدمني للترشح 

إلى 147 مرشحا بينهم تسع نساء. 
وأعلنت اللجنة املشــــرفة على االنتخابات تسجيل 24 مرشحا في 
محافظة العاصمة و19 مرشحا في احملافظة اجلنوبية و36 مرشحا في 
محافظة احملرق و36 في احملافظة الوسطى و32 مرشحا في احملافظة 
الشمالية. وفازت النائبة في البرملان السابق لطيفة القعود بالتزكية 
للمرة الثانية على التوالي ليتكرر املشــــهد االنتخابي الذي حدث في 
2006 لتكون ممثلة للدائرة السادسة باحملافظة اجلنوبية، األمر الذي 
يعني ان 146 مرشحا بينهم ثماني مرشحات سيتنافسون على املقاعد 

الـ 39 املتبقية في البرملان.

طهرانـ  د.ب.أ: صرح برملاني إيراني بأن الديبلوماسيني اإليرانيني 
الذين ينشقون ويلجأون إلى أوروبا يعانون من »مشاكل عقلية«. 
وقال محمد كرامي راد لوكالة األنباء العمالية اإليرانية )إلنا(: »أعتقد 
ان هؤالء األشخاص يعانون من مشاكل عقلية ويتعني على وزارة 
اخلارجية ان تتعلم من هذه التجارب املريرة وان تكون أكثر حرصا 

في انتقاء ديبلوماسييها«.
وترددت تقارير ان ثالثة ديبلوماسيني إيرانيني تركوا مناصبهم 
وطلبوا اللجوء في النرويج وفنلندا وبلجيكا العام احلالي احتجاجا 
على سياسات الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد. واتهم كرامي راد، 
وهو عضو في جلنة السياسة اخلارجية في البرملان، الديبلوماسيني 

باستخدام ذرائع سياسية للبقاء مع عائالتهم في أوروبا.

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري 
أمير زكي - فرج ناصر  - هاني الظفيري

لم متنــــع اإلجــــراءات األمنية 
املشددة وحتذيرات وزارة الداخلية 
منظمي نــــدوة اجلهراء التي كانت 
مخصصة للدفــــاع عن أم املؤمنني 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها ضد 
إساءات ياسر احلبيب من التجمع 
مساء أمس في مسجد براك الظفيري 
الكائن قرب سنترال اجلهراء إلعالن 
احتجاجهم على املنع بحضور النائب 

محمد هايف.
وفي هذا اإلطار، قال مدير أمن 
اجلهراء محمد طنا ان قوات األمن قد 

فضت التجمع املسائي بهدوء.
ورغم ان وزارة الداخلية بررت 
مساعيها التي بدأت منذ صباح أمس 
ملنع الندوة بأنها تنفيذ لتوجيهات 
مجلس الوزراء بهدف منع التصعيد، 
إال ان اإلجراءات التي جوبهت بسيل 
من االنتقادات القانونية والسياسية 
التي وضع مطلقوها احلكومة في 
السياسية واالتهام   خانة املساءلة 
بـ »االزدواجـيــة« في حتديد مسببات 
الفتنة والتعامل معها وتباطئها في 
اتخاذ قرار بسحب جنسية احلبيب 
وجلبه من اخلارج حملاكمته باإلضافة 
إلى التغاضي عن بعض الفضائيات 
والوســــائل اإلعالمية واألشخاص 
الذين يســــيئون لوحــــدة املجتمع 

وثوابته.
الناطق الرســــمي باســــم كتلة 
التنمية واإلصالح النائب د.فيصل 
املســــلم أصدر بيانا أمس أكد فيه 
أن تباطــــؤ احلكومــــة فــــي اتخاذ 
موقف صارم حتتمه مسؤولياتها 
الشــــرعية والدستورية والوطنية 
جتاه احلبيب، كان سببا في تفاقم 

األمور وتطورها.
وأضاف: إذا فشل طريق التعاون 
الــــذي ســــلكناه منــــذ 17 رمضان 
القيام  أمامنا سوى  املاضي فليس 
بواجب األمانة واملسؤولية والوفاء 
بالتزاماتنا مبساءلة حكومة اختارت 

الضعف والهوان.
ووجه املسلم حزمة من االسئلة 
لعدد من الوزراء تتعلق باملوضوع 
ذاته. وكانت وزارة الداخلية أصدرت  
بيانا قالت فيه: انها ستقوم باتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية واألمنية 
الالزمة ملواجهة محاوالت التصعيد 
من أي كان وبأي وسيلة من شأنها 
تعريــــض األمن الوطني للخطر أو 
املساس بالوحدة الوطنية او إثارة 

النعرات الطائفية والفئوية.
وأشــــارت الوزارة فــــي بيانها 
الى انها ســــتمنع جميــــع الندوات 
والتجمعات املخالفة للقانون والتي 
من شأنها املساس بالوحدة الوطنية. 
وتعليقــــا علــــى ذلك قــــال النائب 
د.جمعــــان احلربــــش إن احلكومة 
غير مؤهلــــة للحفاظ على الوحدة 
الوطنية فبينما متنع ندوة، تسمح 
بضرب الوحدة الوطنية ملدة سنتني 
في اإلعالم الفاســــد، متسائال: أين 
جلنة الوحدة الوطنية املغيبة منذ 

ستة أشهر؟!
وقبيل احتجازه في مخفر النعيم 
ملدة قصيرة حتى قام بالتوقيع على 
تعهد بعدم إقامة الندوة، رد منظم 
الندوة خالد الشــــليمي على إجراء 
الداخلية بتأكيده على احلرص على 
الوحدة الوطنية واالستجابة لطلب 

مجلس الوزراء.
وأضاف: سنؤجل الندوة وسنحدد 
لها موعدا الحقا بعد اجتماع مجلس 
انتظارا ملا سيسفر  املقبل  الوزراء 
عنه االجتماع بشــــأن قضية ياسر 

احلبيب.
وفي االجتاه املقابل ثمن النائب 
ســــعدون حماد عاليا االســــتجابة 
السريعة واحلازمة ملجلس الوزراء 
جتاه قضية احلبيــــب، مؤكدا أنها 
اثبتت قدرة احلكومــــة على إدارة 
البالد والتصدي من خالل  شؤون 
القانون لكل  مــــن يعبث بالوحدة 
الوطنية وثوابت املجتمع وأصول 

الدين.

األنباء الرياضية )21 ـ 28(

ليبيا تطالب األمم المتحدة بالتحقيق
 في »غزو العراق«.. وبغداد ترفض

طرابلسـ  وكاالت: اعتبر وزير 
اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 
مبادرة ليبيا إلى الطلب من األمني 
العام لألمم املتحدة إجراء حتقيق 
في »غزو العراق« وإدراج ذلك بندا 
من بنــــود اجلمعية العامة تدخال 
غير مقبول في الشؤون الداخلية 
للعراق، وبشكل خاص فيما يتعلق 

بالتعرض للقضاء العراقي.
واعترض وزير خارجية العراق 

على طلب ليبيا القيام باملالحقة 
القانونية ملـــن كانوا وراء »غزو 
العراق« وتدميره ومطالبة جميع 
الدول بإنهاء وجودها العسكري 
علـــى األراضي العراقيـــة لعدم 
قانونيتـــه. وذكـــرت صحيفـــة 
»قورينا« الليبية أمس على موقعها 
أن ذلك جاء في رسالة من زيباري 
إلى رئيس اجلمعية العامة وزعت 
كوثيقة رسمية أمس األول، قال 

فيهـــا إن دوافع التحـــرك الليبي 
سياسية وال عالقة لها بالقانون 
اإلنســـاني الدولي أو الدفاع عن 

حقوق اإلنسان.
وأضــــاف زيبــــاري: ان قبول 
الطلــــب الليبــــي يتعــــارض مع 
الدولية، ويهدد  قرارات الشرعية 
أمن العراق واستقراره، وتداعيات 
ذلك على األمن واالستقرار في عموم 

املنطقة.

وهداف  العربـي  مهاجـم 
الموسوي:  حسين  الدوري 
»الزعيم« قادر على استعادة 
أمجـاده و»الثالثية« طموح 
عربـاوي لـكل  مشـروع 

روبينيو: هجوم ميالن األقوى 
في أوروبا.. وتجربتي مع 
مانشستر سيتي »مؤلمة«

قطر  استـضافة  زيدان: 
لمونـديال 2022 غاية 
لمنـطقـة األهمية  في 
 الشــرق األوســـط

»العمل الوطني« تتجه الستجواب
العفاسي عن القضية الرياضية

قالــــت مصادر نيابية مطلعــــة ان كتلة العمل 
الوطني النيابية تتدارس فيما بني اعضائها امكانية 
حتويل اســــتجوابها الذي كان معلنا في السابق 
لسمو رئيس مجلس الوزراء عن القضية الرياضية، 
الى وزير الشــــؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاســــي. وقالت املصادر لـ »األنباء« ان الكتلة 
التزال في طور دراســــة جميــــع االحتماالت وفقا 
ملا لديها من معلومات ومســــتندات آخذة في ذلك 
االعتبارات واملواقف النيابية املعلنة أو التي يستدل 
على اصحابها من خالل توجهاتهم، مشيرة الى ان 

قرارها النهائي حول املوضوع لم يتخذ حتى اآلن 
رغم تداول امكانية استجواب العفاسي خالل دور 

االنعقاد املقبل.
واوضحت املصادر ذاتها ان النائب صالح املال 
أبدى اعتراضا لدى الكتلة على حتويل االستجواب 

من رئيس الوزراء الى د.العفاسي.
وأحملت الى احتمال قيام املال بتقدمي استجواب 
منفرد الى رئيس احلكومة عن القضية الرياضية 
فــــي حال أصرت »العمل الوطني« على مســــاءلة 

د.العفاسي عن القضية ذاتها.

المال قد يوجه استجوابًا منفردًا  لرئيس الحكومة

التفاصيل ص2التفاصيل ص6 - 8

رئيس الوزراء يبحث في واشنطن أمن الخليج 
وعملية السالم والملفين العراقي واإليراني

واشنطنـ  كونا: في أول زيارة ستجمعه بأركان إدارة الرئيس 
األميركي باراك أوباما، وصل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء والوفد املرافق إلى واشنطن في زيارة رسمية 
تستغرق يوما واحدا يلتقي خاللها نائب الرئيس األميركي جوزف 
بايدن ومستشار الرئيس األميركي لألمن القومي جيمس جونز. 
وقال سفيرنا لدى الواليات املتحدة الشيخ سالم العبداهلل ان 
ســــمو الشيخ ناصر احملمد سيبحث مع املسؤولني األميركيني 
ثالثة ملفات رئيســــية هي العالقات الثنائية وسبل تطويرها 
ودفعها لألمام، وملف امن اخلليج الى جانب القضايا اإلقليمية. 
وعن امللف االقليمي قال الشيخ سالم العبداهلل انه سيتم بحث 
ثالث قضايا أساسية منها امللف العراقي والعملية السياسية 
هناك وطبيعة دور العراق في املستقبل وامللف النووي اإليراني 
حيث ســــيؤكد اجلانب الكويتي علــــى موقفه الداعي حلل هذا 
امللف بالطرق الســــلمية. اما امللف االقليمي الثالث فيتمثل في 

القضية الفلسطينية.

التفاصيل ص34التفاصيل ص34

طبقة األوزون توقفت عن التراجع 
وتستعيد مستواها السابق بحلول العام 2050

جنيڤـ  أ.ف.پ: أفاد تقرير علمي لألمم املتحدة 
بأن طبقـــة األوزون توقفت عن التراجع بفضل 
الغازات  اإلجراءات املتخذة لتخفيض استخدام 
امللوثة التي تؤثر عليها وستســـتعيد املستوى 

الذي كانت عليه قبل العام 1980 بحلول 
العام 2050.

وأوضح الن بـــاري مدير 
األبحـــاث فـــي املنظمـــة 

الدولية لألرصاد اجلوية 
التي أعدت الدراسة مع 
برنامج األمم املتحدة 
للبيئة ان »بروتوكول 
مونتريال املوقع العام 
1987 لإلشراف على 
املواد املدمرة لطبقة 
األوزون يطــــبـــق 
بشـــكل جيـــد وقد 
جنبنـــا تدهورا أكبر 

لطبقة األوزون« خالل 
السنوات األخيرة.

وأضـــاف ان األوزون 
الشـــامل مبا فـــي ذلك في 

املناطق القطبية »توقف عن 
التراجع لكنه لم يبدأ بالتحسن 

بعد«.
وحظر بروتوكول مونتريال عددا من الغازات 
املســـؤولة عن الثقب في طبقـــة األوزون مثل 
الكلوروفلوروكربون )سي اف سي( التي كانت 

تستخدم كمادة مجلدة وفي البخاخات.

وبفضل اتفاقية مونتريال اختفت هذه الغازات 
بشكل شبه كامل من السلع املنتجة لكنها ملوثات 
ذات تأثير طويل األمد والتزال موجودة في اجلو 
على شكل جزيئات، األمر الذي يبطئ من مكافحة 
تراجع طبقة األوزون، على ما أشارت 

الدراسة.
وأوضـــح الباحثـــون أن 
طبقة األوزون التي حتمي 
األرض من األشعة فوق 
البنفســـجية املضـــرة 
يتوقع ان »تســـتعيد 
الذي كانت  املستوى 
عليه في الثمانينيات، 
قبـــل حلـــول العام 
باســـتثناء   »2050

املناطق القطبية.
واعتبر 300 عالم 
الدراسة  شاركوا في 
التي نشرت مبناسبة 
يوم األمم املتحدة العاملي 
حلماية طبقة األوزون ان 
»الثقب في طبقة األوزون 
الذي يتشـــكل كل ربيع فوق 
القطب اجلنوبي هو ظاهرة يتوقع 

ان تستمر طويال«.
وقد تتفاقم هذه الظاهرة بســـبب التغيرات 
املناخية »التي سيكون لها تأثير متزايد على طبقة 
األوزون في اجلزء األعلى من الغالف اجلوي في 

العقود املقبلة« وفق املصدر ذاته.

التفاصيل ص3

كرة القدم والسياسة..  وجهان لعملة واحدة

)سعود سالم(جانب من التجمع االحتجاجي أمام مسجد الظفيري  مساء أمس احتجاجا على منع ندوة اجلهراء وفي اإلطار النائب محمد هايف متحدثا وإلى جانبه خالد الشليمي


