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بيرلسكوني يعني عضو برملان
على صلة باملافيا وزيرًا للزراعة
روما ـ د.ب.أ: عني رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو بيرلسكوني برملانيا 
من صقلية يخضع لتحقيقات بشأن وجود عالقات له مع املافيا، وزيرا 
للزراعة، وذلك في تعديل وزاري مثير للجدل اول من امس. وذكر مكتب 
الرئيس االيطالي جيورجيو نابوليتانو في بيان له ان الرئيس قبل تعيني 
فرانشيسكو سافيريو رومانو وزيرا للزراعة »مع وجود حتفظات«.

عربية وعالمية

في ختام فعاليات مؤمتر »التطورات اإلستراتيجية العاملية: رؤية استشرافية«

دعوات إلى تكوين جيش خليجي وامتالك قوة نووية جتابه إيران
إيالفـ  أبوظبي: قال د.جمال 
سند السويدي، مدير عام مركز 
اإلمارات للدراســــات والبحوث 
الظــــروف  إن  اإلســــتراتيجية 
تفرض على دول مجلس التعاون 
الخليجي العمل على تحوله إلى 
اتحاد على غرار االتحاد األوروبي، 
وإنشاء جيش خليجي موحد، 
وامتالك قوة نووية تواجه القوة 
اإليرانية. مشــــددا على زيادة 
الديبلوماسي وتعزيز  الحوار 

منظومة األمن اإلقليمي.
أكد د.جمال سند السويدي، 
مدير عام مركز اإلمارات للدراسات 
أنه  والبحوث االســــتراتيجية 
ليس هناك منــــاص من وضع 
خريطة طريق نحو المستقبل 
لدول مجلس التعاون الخليجي، 
بحيــــث تشــــتمل علــــى أمور 
الرؤية  عدة، أهمها: أن تقــــوم 
االستراتيجية الخليجية على 
متطلبات أساسية، منها تعزيز 
المرونة المحلية، وزيادة الحوار 
الديبلوماسي مع الشرق والغرب، 
وتعزيز منظومة األمن اإلقليمي، 
والتركيز على الديبلوماســــية 
الرسمية، والتقليل من االعتماد 

استشرافية«، الذي نظمه مركز 
اإلمارات للدراســــات والبحوث 
االستراتيجية، على مدى ثالثة 
أيام، في مقر المركز في أبوظبي، 
إنه ال يمكن حل الوضع في الدول 
التي تواجه االحتجاجات اليوم 
إال من خالل الجمع بين االستقرار 
السياسي واالقتصادي والمعيشي 
الهادفة  المحلية  واإلصالحات 
إلى تعزيز التماسك االجتماعي 
وأنه يجب تطوير السياســــات 
والهياكل التي تســــتخدم لمنع 
نشــــوب الصراعــــات بصورة 
أكثر  فعالــــة، بحيث تصبــــح 
فاعلية في المستقبل. وأضاف 
»نظرا إلى تزايد تعرض السكان 
المدنييــــن ألن يكونوا ضحايا 
العنف المســــلح، فمن الواجب 
أن تصبح حماية السكان الهدف 
الرئيسي للسياسات األمنية في 
المستقبل«. الفتا الى أن إقامة 
مدن ذكية سوف تسمح للسلطات 
بأن تتوقع الهجمات والكوارث 
المختلفة، وتضع تدابير للحد من 
تداعياتها وخسائرها البشرية 

والمادية.
وأضاف أن الوقت ليس في 

ان  الســــويدي  وأضــــاف 
»مؤتمرنا هذا دليل حي وواقعي 
على أهمية دراسات استشراف 
المستقبل، ومناقشة أهم قضاياه 
الحيوية، وهذا يدفعنا إلى الثقة 
بالمســــتقبل، ومثل هذا العمل 
يجــــب أن تتواصــــل فصوله، 
ويترجم إلى واقع عملي لمصلحة 

المجتمع الخليجي«.
اليوم  العالــــم يشــــهد  وأن 
توزيعــــا جديدا للقوى الفاعلة 
فيه، ينبــــئ بقطبيــــة عالمية 
تعددية، حيــــث يوجد صعود 
لقوى مهمة، مثل: الصين والهند 
والبرازيــــل وجنــــوب افريقيا 
واالتحاد األوروبي وروســــيا، 
وحتى »مجلــــس التعاون« بما 

يتمتع به من قدرات.
ورجــــح حدوث زيــــادة في 
عدد الصراعات عابرة الحدود، 
وسوف يكون هناك اتجاه متزايد 
نحو استهداف المدنيين بدال من 

األهداف العسكرية.
وان تصبح الحرب اإللكترونية 
تهديدا متزايدا في المستقبل من 
خالل التقنيات الجديدة، ويمكن 
أن تكون لها آثار كارثية إذا تم من 

على الديبلوماسية الشخصية، 
وصياغة الرؤية اإلستراتيجية 
والعالمية الضرورية للمشاركة 

على الساحة الدولية.
وكذلك األخذ في الحســــبان 
أن المشاركة السياسية الفاعلة 
أصبحت مطلبا لتحقيق التنمية 
وإرســــاء االســــتقرار في ظل 
االنكشــــاف األمني والسياسي 
الذي  واالقتصــــادي والثقافي 
تعانيه دول المجلس، األمر الذي 
يفرض العمل على تحوله إلى 
اتحاد على غرار االتحاد األوروبي، 
وإنشاء جيش خليجي موحد، 
وامتالك قوة نووية تواجه القوة 
الجهود  اإليرانية، إن فشــــلت 
الدولية في منع إيران من امتالك 
سالح نووي، كما يلزم بناء القوة 
الداخلية، ومراجعة السياسات 
التي ســــمحت بأن تصبح دول 
العالم،  المجلس سوقا لعمالة 
وأن يتم تعزيز مفهوم المواطنة، 

ودعم المواطنة الخليجية.
وقال الســــويدي في كلمته 
التي ألقاها أمس األول في ختام 
االنشــــطة مؤتمر »التطورات 
العالمية: رؤية  االستراتيجية 

البطيئة في  المسيرة  مصلحة 
التعــــاون والتكامل الخليجي، 
فالضرورة تحتم اتخاذ خطوات 
وحدوية كونفيدرالية، تضمن 
تحقيق تطلعات شعوب الخليج، 
والعمل على إنشاء محكمة عدل 
خليجية تحل المنازعات، وتزيل 
العوائق اإلدارية والبيروقراطية 
التــــي تحــــول دون التكامــــل 
بيــــن مواطنــــي دول »مجلس 

التعاون«.
الفتــــا الى أهميــــة مراجعة 
الذي  الوطنية  السيادة  مفهوم 
لو بقي التمسك به لما نجح أي 
عمل جماعي، ويجب أن ننظر 
إلى اســــتجابات دول المجلس 
التي واجهت بعض  للتحديات 
أعضائه، كسلطنة عمان ومملكة 
البحرين، ومــــن قبل التصدي 

لغزو العراق للكويت.
وأنه يجــــب توافر المرونة 
االقتصادية في اقتصادات دول 
الخليج، مثل التنويع االقتصادي، 
والقوة في الميزانيات العمومية 
للقطاع المالي، وقدرة السلطات 
النقدية والمالية على االستجابة 

الفعالة إلدارة الطلب.

خاللها استهداف نقاط ذات أهمية 
المواصالت  حيوية في مجالي 
والبنيــــة التحتية، وســــيكون 
بإمكان الهجمات اإللكترونية أن 
تحدث اآلثار نفسها التي تنتج 

من القنابل التقليدية.
وقــــال من المهــــم إدراك أن 
العالمية«  »األزمة االقتصادية 
سوف تنعكس بآثارها الكارثية 
على النمو واالستقرار العالميين 

على مدى األعوام المقبلة.
واعتبر ان الطريق المناسب 
لإلصــــالح هي وضع الشــــعب 
على الطريق نحو حياة أفضل، 
فالطوفان الذي يجتاح المنطقة 
العربية اآلن سيصل إلى مناطق 

أخرى.
ودعا جميــــع دول المنطقة 
الى مواجهــــة التحدي المتمثل 
في توفير فرص العمل والمساكن 
الكريمة  والتعليــــم والحيــــاة 
القيادات  لشعوبها. وإذا كانت 
تتمتع بالحكمــــة وبعد النظر، 
القوة  فبإمكانها االستفادة من 
الدافعة لهــــذه الموجة العاتية 
فــــي تحقيق مســــتقبل أفضل 

لشعوبها.

انتقد رئيس التحالف الطالبي الكويتي في مملكة البحرين 
فهد الكشـــتي التصريحات غير املسؤولة عن يسمى برئيس 
احتاد طلبة الكويت في البحرين، حيث دعا على مدى أسبوعني 
لقدوم الطلبة الكويتيني ململكة البحرين الشقيقة وعندما حضر 
الطلبة قام بتصريح آخر يدعوهم ملغادرة مملكة البحرين فورا، 

ما أثار بلبلة لدى الطلبة، كما ان 
بعض التصريحات التي يبلغ بها 
طلبة جامعة دملون مغلوطة وغير 
دقيقة وال متت للحقيقة بصلة مما 
جعل الطلبـــة ال يثقون باالحتاد 
وعدم االعتراف به. كما استغرب 
الســـكوت املريب  الكشـــتي من 
لسفارتنا في مملكة البحرين داعيا 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح إلى التحقيق حول عدم 
املباالة التي تنتهجها سفارتنا جتاه 
الرعايا والطلبة الكويتيني وحول 
تصريح رئيس احتاد غير رسمي 

عبر الرسائل الهاتفية بتوفير طائرات يجلى فيها الطلبة في 
الوقت الذي يصرح السفير بأن األوضاع مستقرة األمر الذي 
يجلب الشك حول تعيني السفير متحدثا باسمه أم أنه تقاعس 
من السفارة ناهيكم عن االتصاالت التي أبلغنا بها بعض الطلبة 
مع السفير عن األوضاع اخلطيرة، مستغربني إجابته لهم بعدم 

التهويل وأن ما يقولونه مجرد إشاعات.

عواصم ـ وكاالت: اتهمت الواليات املتحدة 4 أشـــخاص 
ينتمون إلى عائلة واحدة في ميامي مبحاولة تصدير محركات 
مقاتالت »أف 5« إلى إيران في انتهاك للحظر األميركي املفروض 
على طهران. وأفادت وسائل إعالم أميركية ان وزارة العدل 
األميركية وزعت بيانا أوضحت فيه ان 5 اتهامات وجهت إلى 
4 أفراد من عائلة واحدة في محكمة عليا فدرالية في ميامي 
مبحاولة تصدير 22 محركا ملقاتلة »أف 5«، وذكرت الوزارة 
ان فيليبي إيشفيري من بوغوتا 3و من أقاربه تآمروا لبيع 
احملـــركات مقابل 320 ألف دوالر إلـــى عميل أميركي متخف 
ووافقوا على تقدمي املساعدة لشحن احملركات من ميامي إلى 
إيران عبر باناما. وأشارت إلى ان املتهمني اآلخرين هم دييغو 
إيشفيري )42 سنة( من نيويورك وأمبارو إيشفيري فالديز 
)53 ســـنة( من بوغوتا وكارلوس ألفريدو بانتوجا كورال 
)57 ســـنة( من بوغوتا. من جهـــة أخرى قررت إيران إلغاء 
االحتفال بعيد النيروز باألمم املتحدة تضامنا مع الشعوب 
اإلسالمية التي قمعت وقتل مواطنون لها خالل تظاهراتهم 
السلمية في عدد من دول املنطقة. ونقلت وكالة أنباء فارس 
اإليرانية عن محمد خازاي منـــدوب إيران الدائم لدى األمم 
املتحدة قوله »ان االحتفال بعيد النيروز اإليراني والذي كان 
مقررا له يوم الســـبت القادم مت إلغاؤه تعاطفا مع املسلمني 
في بعض دول املنطقة الذين قتلهم احلكام الدكتاتوريون أو 

القوات األجنبية وفقا لوصفه«.

عمانـ  أ.ش.أ: دعا املراقب العام جلماعة اإلخوان املسلمني 
باألردن د.همام سعيد إلى ضرورة االستجابة للمطالب الشعبية 
باإلصالح كونهـــا أصبحت ضرورة وال يجب إهمال احلراك 
الشعبي املتصاعد بشأن اإلصالح املطلوب، وقال »إن اجلهات 

املشاركة فيه كثيرة جدا تتسع دائرتها يوما بعد يوم«.
وحذر سعيد في حوار مع صحيفة »الدستور« األردنية في 
عددها الصادر امس »من عدم االستجابة للمطالب باإلصالح«، 
معتبرا أن ذلك ســـيؤدي إلى استمرار احلراك وأنه سيؤثر 
علـــى احلياة املدنية العادية التي تســـير في األردن، مؤكدا 
حرصه على االســـتقرار وسالمة املجتمع األردني من كل ما 

يعكر صفوه.
وأشار إلى أن املشاركة في جلنة احلوار الوطني باألردن 
ال حتقق رؤية احلركة لإلصالح، ورأى أن األردن مطالب بأن 

ينسجم مع التغيرات التي جتري في دول عربية.

فهد الكشتي

الكشتي يستغرب عدم مباالة 
سفارتنا في البحرين بطلبتنا

إيران تلغي االحتفال بعيد النيروز 
في األمم املتحدة

»اإلخوان املسلمني« باألردن 
يحذرون من تصاعد االحتجاجات

قبضت على 5 أشخاص من جنسية عربية متورطني بتهريب 16 ألف مسدس

اإلمارات ترفع معاشات العسكريني والشرطة تضبط أسلحة متجهة إلى اليمن
عربيــــة وآخــــر من اجلنســــية 

التركية.
وأضاف أن شحنة األسلحة 
الشخصية كانت في طريقها من 
تركيا إلى اليمن. ولم يكشــــف 
خلفــــان بالتحديد عــــن هوية 

املعتقلني العرب اخلمسة.
وقال في مؤمتر صحافي في 
دبي ان شرطة االمارة »احبطت 
محاولة تهريب ضخمة السلحة 
الى  قادمة من تركيا ومتوجهة 
اليمن«. واضاف ان »الشــــحنة 
مؤلفــــة مــــن حوالــــي 16 الف 
مسدس« وانه »مت القبض على 
ستة اشخاص عرب يقيمون في 
االمارات«. وتابع ان »الشــــحنة 
كانــــت متوجهة الــــى صعدة«، 
وان شــــخصا يدعى حميد كان 
من املفترض ان يستلمها، اال ان 
خلفان لم يحدد اجلهة التي ينتمي 

اليها هذا الشخص.
واعتبر ان هذه الشحنة »لم 
تكن موجهة بالطبع الى احلكومة«، 
مشيرا الى ان »هذه االسلحة تدل 
على انه ميكن اســــتخدامها في 

عمليات اغتيال«.
وسأل »شعب يطالب باخلبز 
كيف يشــــتري اسلحة مباليني 

الدراهم؟«.

بينها وبني دبي وأبوظبي املركزين 
الثريني للتجارة والسياحة.

وتشــــمل االجراءات االخرى 
التي كشــــف النقاب عنها اتفاقا 
مع املتاجر الكبرى خلفض أسعار 
السلع الغذائية والسلع االساسية 
االخرى بنحــــو 40% في مارس 
وتقدمي دعم السعار االرز واخلبز 
بدءا من ابريل حتى نهاية العام 

ملواجهة ارتفاع االسعار.
تأتي هذه االجراءات رغم ان 
دخل الفرد يزيــــد على 47 ألف 
دوالر مما يجعله من بني أعلى 

مستويات الدخول في العالم.
وقالت مصــــادر لرويترز ان 
االمارات العربية املتحدة ميكن 
ان تتخلى عن خطط لرفع اسعار 

البنزين.
من جهة اخرى أحبطت شرطة 
دبي محاولة لتهريب 16 ألف قطعة 
ســــالح إلى اليمن تقدر قيمتهـا 
بـ 16 مليون درهم اي ما يقارب 

)4.3 ماليني دوالر(.
ونسبت وكالة أنباء اإلمارات 
الرسمية »وام« أمس الى الفريق 
ضاحي خلفان متيم القائد العام 
لشرطة دبي قوله خالل مؤمتر 
صحافي انه مت إلقاء القبض على 
خمسة أشــــخاص من جنسية 

للبنية االساسية تتكلف 1.6 مليار 
دوالر لالمارات الشمالية االقل 
تطورا والتي يوجد تباين شديد 

من تعداد السكان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر 
أطلقت االمارات خطة استثمار 

دبي ـ وكاالت: ذكرت وسائل 
اعــــالم محلية امــــس االول ان 
االمارات العربية املتحدة أمرت 
بزيادة معاشات تقاعد العسكريني 

بنسبة %70.
ويشــــمل االمر الذي أصدره 
رئيس االمارات الشــــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان وأذاعته وكالة 
أنباء االمارات ونشر في الصحف 
منح عــــالوات للعاملني بوزارة 
الدفاع والقوات املسلحة ويسري 

اعتبارا من مارس.
وهذا هو أحدث اجراء ضمن 
سلسلة اجراءات من جانب ثالث 
أكبر دولة مصــــدرة للنفط في 
العالم لتجنب االضطرابات التي 
جتتاح دوال عربية خليجية ثرية 
كانت تعتبر نفسها في املاضي 
محصنة من الصراع السياسي. 
وفي االســــبوع املاضــــي قالت 
االمــــارات انها ســــتجري ثاني 
انتخابــــات للمجلــــس الوطني 
االحتادي االستشاري في سبتمبر 
في خطوة حذرة نحو االصالح 

السياسي.
وشارك في انتخابات املجلس 
الوطني االحتادي في عام 2006 
نحو 6600 ناخــــب بينهم 1160 
امرأة وهو رقم ميثل أقل من %1 

الفريق ضاحي خلفان القائد العام خالل املؤمتر الصحافي

صنعاء تتهم اإلخوان املسلمني باإلعداد النقالب

اليمن: احلزب احلاكم يحّذر من الزحف نحو القصر الرئاسي
واشتباكات جديدة بني اجليش واحلرس اجلمهوري 

املتواجدة في معسكر قريب الى 
محاولة استعادة املوقع.

وقال سكان في املكال أمس ان 
االشتباكات جتددت في الساعات 
قــــوات اجليش  املاضيــــة بني 
واحلرس اجلمهوري عند بوابة 
الذي يحاصره اجليش  القصر 
منذ يومني واستمرت ملدة ساعة 

ونصف الساعة.
وقال مســــؤول عســــكري 
لـ»فرانس برس« ان قوات اجليش 

»تسيطر على حضرموت«.
فــــي مــــوازاة ذلــــك، اقتحم 
مسلحو قمليار ليلة أمس األول 
6 مقرات أمنية ومراكز للشرطة 
في محافظة شبوة القريبة من 
حضرمــــوت، واســــتولوا على 
أسلحة دون حدوث اي مصادمات 
مع االمن، كما أفاد مسؤول محلي 

»فرانس برس«.
وأوضح املسؤول ان املسلحني 
طلبوا مــــن رجال األمن »إخالء 
مقارهم مقابل خروجهم بسالم 
الشــــرطة لذلك«،  واستجابت 
الــــى ان املهاجمــــني  مشــــيرا 
»يبررون ذلك بحماية ممتلكاتهم 

ومناطقهم«.
وقال شهود عيان في عزان 
بشبوة ان »مسلحني استولوا 
على معدات مقر األمن املركزي 

وبينها أسلحة رشاشة«.

جديــــدة بني اجليــــش اليمني 
املوالي  واحلرس اجلمهــــوري 
للرئيــــس صالح فجر أمس في 
حضرموت )جنوب شــــرق(، 
ما أدى الى إصابة 3 عسكريني 
بجروح، كما أفاد شــــهود عيان 
ومصادر طبية وكالة »فرانس 

برس«.
وقال الشهود ان »اشتباكات 
بني قــــوات احلرس اجلمهوري 
واجليش وقعت فجر اخلميس 
فــــي مدينــــة املــــكال مبحافظة 
حضرموت«. وأكد مصدر طبي ان 
»3 جنود مينيني أصيبوا بجروح 
في االشــــتباكات«، فيما أعلن 
مصدر طبي آخر ان مستشفى 
ابن سيناء في املنطقة »استقبل 
3 جرحى بالرصاص بينهم اثنان 
من احلــــرس اجلمهوري وآخر 

برتبة عقيد في اجليش«.
وجــــرت االشــــتباكات قرب 
القصر اجلمهوري اثر »توتر« 
بني قــــوات احلرس اجلمهوري 
وقــــوات تابعة لقائــــد املنطقة 
الشــــرقية محمد علي محسن 
الذي اعلن ايضا انضمامه الى 
احلركة االحتجاجية املستمرة 

منذ نهاية يناير.
وقد سيطرت قوات اجليش 
علــــى القصر اجلمهــــوري، ما 
دفع قوات احلرس اجلمهوري 

»املشترك« هدفها إثارة الفوضى 
واملزيد من الدماء واإلخالل باألمن 
وسكينة املجتمع وإثارة حالة 

من الذعر في املجتمع«.
مبوازاة ذلك، وقعت اشتباكات 

أحزاب »اللقاء املشترك« وتفضح 
التي  النوايا واألهداف اخلفية 
اســــتفزت جميع أبناء الشعب 
اليمنــــي. واعتبــــر ان »جمعة 
أعلــــن عنها  التــــي  الزحــــف« 

صنعاءـ  وكاالت: حذر حزب 
املؤمتر الشــــعبي العام احلاكم 
في اليمن املعارضة من خطورة 
حتريض املعتصمني على الزحف 
إلى القصر الرئاســــي املقرر ان 
يتم اليوم بدعوة من احملتجني 
املطالبني بإسقاط الرئيس علي 

عبداهلل صالح.
وقال رئيس الدائرة اإلعالمية 
للحزب طارق الشامي في تصريح: 
»نعبر عن أسفنا للدعوة التي 
أطلقها الناطق الرســــمي باسم 
أحزاب »اللقاء املشترك« محمد 
قحطان حول ما أسماه »جمعة 

الزحف««.
ووصف الشــــامي مثل هذه 
الدعوة بانها »تعد مغامرة حمقى 
تعكس عدم الشعور باملسؤولية 
لدى »اإلخوان املسلمني« وقيادة 
املشترك ومدى تعطشهم للدماء 

والفوضى«.
واتهــــم املســــؤول اإلعالمي 
للحــــزب احلاكــــم فريقــــا من 
»اإلخوان« بأنهم يعدون النقالب 
مكشــــوف يقدمون من خالله 
املواطنــــني والشــــباب األبرياء 
كباش فداء في سبيل الوصول 

إلى السلطة.
وقال الشامي »إن هذه الدعوة 
أســــقطت بكل وضوح مزاعم 
النضال الســــلمي التي يرددها 

شباب مينيون كتبوا على اذرعهم عبارات تدعو الرئيس للرحيل وأخرى تعد له الساعات الباقية له في السلطة  )أ.ف.پ(

عواصمـ  وكاالت: عينت البحرين وزيرين جديدين لإلسكان 
والصحة امس األول بدال من وزيرين شيعيني قيل انهما قدما 

استقالتهما او قاطعا مجلس الوزراء.
وقال التلفزيون البحريني احلكومي انه جرى تعيني باسم 

بن يعقوب احلمر وزيرا لإلسكان.
وأضاف ان عاهل البالد امللك حمد بن عيسى آل خليفة عهد 
الى فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية االجتماعية 

بحقيبة الصحة ايضا.
من جهـــة اخرى، علقت البحريـــن الرحالت اجلوية من 
لبنان وإليه بعد يوم من توجيه حتذير ملواطنيها من السفر 
إلى هناك إثر إعالن حزب اهلل اللبناني تأييده الحتجاجات 

الشيعة في اململكة.
كما ذكرت شـــركة طيران اخلليج التي تديرها الدولة في 
البحرين في بيان على موقعها على اإلنترنت أن كل الرحالت 
اجلوية إلى العراق وإيران أوقفت حتى 31 اجلاري. ولم تذكر 

أسباب ذلك.
ويسلط القرار الضوء على تزايد التوتر في أكبر منطقة 
مصدرة للنفط في العالم بـــني الدول العربية التي يحكمها 
الســـنة وإيران الشـــيعية غير العربية الواقعة في اجلهة 

املقابلة من اخلليج.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان دائرة شؤون الطيران 
املدني ان »هذا اإلجراء اتخذ إثر التصريحات واملواقف غير 
املسؤولة الصادرة من لبنان ضد البحرين وشعبها وقيادتها 

الكرمية«.
وأضاف البيان أن رحالت شركتي طيران اخلليج وطيران 

البحرين من لبنان وإليه علقت إلى أجل غير مسمى.

البحرين: تعيني وزيرين للصحة 
واإلسكان بدل املستقيلني


