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 االفتتاحية

وتركت  العامل  دول  من  العديد  عمت  التي  و�صراعاته  باأحداثه   2015 عام  انق�صى 

تاأثرياتها املاأ�صاوية على الب�صرية، وكان ملنطقتنا العربية الن�صيب الأوفر من هذه الأهوال 

وامل�صائب حيث ا�صتمرت النزاعات وحالة القتتال الداخلي وازدادت وتريتها يف معظم 

الأوقات ون�صبت حروب و�صراعات جديدة ووا�صل الرهاب الأ�صود �صرباته تاركا اأثارا 

اىل  ا�صافة  جنوبا  اليمن  اىل  �صرقا  والعراق  �صوريا  اىل  غربا  وليبيا  تون�س  من  مدمرة 

الإ�صرائيلية  القوات  تقرتفها  التي  املحتلة  الأرا�صي  يف  ال�صرائيلية  العتداءات  ا�صتمرار 

وع�صابات امل�صتوطنني �صد املدنيني والأطفال والن�صاء.

على اجلانب ال�صوري وهي الأزمة الأكرث دموية يف املنطقة وامل�صتمرة منذ اأكرث من 

اأربع �صنوات، اأ�صبحت اليوم اأكرث تعقيدا ع�صكريا و�صيا�صيا ب�صبب التدخل الرو�صي الذي 

خلق ماآ�س جديدة يف البالد واأعاق التو�صل اىل حل �صيا�صي لالزمة باطالة عمر النظام 

وفاقم من م�صكلة النازحني والالجئني ال�صوريني يف الدول املجاورة التي تقدرها املفو�صية 

ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني باأكرث من 4.27 مليون لجئ بنهاية عام 2015 

وهذا اأكرب عدد لالجئني من �صراع واحد ح�صب املنظمة الدولية.

العربية  اململكة  يف  اأ�صقائها  مع  البحرين  وقفت  منطقتنا  يف  الو�صع  �صعيد  وعلى 

ال�صعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت ودولة قطر ا�صافة اىل بع�س الدول العربية 

ملواجهة  الدول  هذه  م�صاعدة  طلب  الذي  ال�صقيق  اليمن  يف  ال�صرعية  جانب  اىل  بحزم 

امللي�صيات احلوثية وقوات املخلوع �صالح التي �صيطرت على البالد وعاثت ف�صاد وارهابا 

فكانت عا�صفة احلزم التي قادتها ال�صعودية ومتكنت من حترير معظم الأرا�صي اليمنية 

واعادة الرئي�س ال�صرعي عبدربه من�صور هادي.

يف ال�صاأن املحلي متكنت البحرين من جتاوز التحديات الأمنية التي واجهتها من خالل 

احباط العديد من املخططات الإرهابية التي حاولت تفجري الأو�صاع يف البالد وذلك بفعل 

يقظة وا�صتعداد رجال الأمن وجهودهم احلثيثة لتعزيز الأمن وال�صتقرار والتي ا�صفرت 

عن القب�س على اخلاليا الرهابية ومنعهم من تنفيذ اأهدافهم الجرامية.

على اجلانب القت�صادي وعلى الرغم من ال�صائقة املالية التي متر بها دول املنطقة 

نتيجة تهاوي ا�صعار النفط من 130 دولرا يف بداية العام اىل اأقل من 35 دولرا للربميل 

اأكد املراقبون ثقتهم يف القت�صاد البحريني ومتانته وقدرته على جتاوز  الواحد حاليا، 

واأثناء  عام 2008  بالعامل  التي ع�صفت  املالية  الأزمة  كما جتاوزتها خالل  الأزمة  هذه 

الأحداث التي �صهدتها البالد عام 2011 وتداعياتها على الو�صع ال�صيا�صي والقت�صادي.

نفقد  اأن ل  النزاعات وال�صراعات علينا  املثقل بكل هذه  اذ نودع عام 2015  ونحن 

ب�صي�س الأمل والتفاوؤل والثقة يف قدرتنا على جتاوز تلك التحديات والعمل على تعزيز 

التن�صيق وتوحيد  اليمنية حينما مت  الأزمة  ابان  برز  الذي  الع�صكري اخلليجي  التعاون 

اجلهود يف مواجهة النقالبيني يف اليمن ووقف التدخالت اخلارجية يف �صوؤونه الداخلية.

احلبيبة  ربوع مملكتنا  وال�صتقرار يف  والأمان  الأمن  نعمة  تتعزز  اأن  نتمنى  ختاما 

واأن ت�صتمر بالدنا يف حتقيق الإجنازات الكبرية يف العام اجلديد على خمتلف الأ�صعدة 

القت�صادية وال�صيا�صية والأمنية حمليا وعربيا ودوليا وان تتبواأ املكانة املرموقة التي 

تليق بها بني دول العامل املتقدم حتت قيادة �صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
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رئي�ض الوزراء يعر�ض
برنامج عمل احلكومة اأمام الربملان

تف�سل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، بعر�س برنامج عمل احلكومة 

يوم  باأنه  �سموه  اأكد  حيث  النواب،  جمل�س  على  -2018م   2015 لل�سنوات 

تاريخي يف م�سار التعاون البناء بني احلكومة وجمل�س النواب والذي ين�سب يف 

جممله باجتاه خدمة الوطن واملواطن.
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01

اعرب الأمني العام ملجل�س التعاون د. عبداللطيف 

الزياين عن رف�س دول التعاون لأي تدخل خارجي 

ب�سوؤونها الداخلية، راف�سا تدخالت ايران بال�سوؤون 

�سوؤون  وزير  �سرح  جهته  من  للبحرين.  الداخلية 

عي�سى  وال�سورى  النواب  جمل�سي  و�سوؤون  العالم 

الت�سريحات  ان  »اجلزيرة«  لقناة  عبدالرحمن 

اليرانية �سد البحرين لي�ست الوىل وتاأتي يف �سياق 

اليراين  النظام  قبل  من  ومتكررة  عديدة  تدخالت 

ت�سريحات  انها  موؤكدا  للمملكة،  الداخلية  بال�سوؤون 

مرفو�سة وت�سرفات غري م�سوؤولة وغري لئقة.

»التعاون« يرف�ض تدخالت
اإيران يف �شوؤون البحرين

Jan.

01

وا�سلت  النيابة  باأن  يو�سف،  نايف  الكلية  بالنيابة  العام  املحامي  �سرح 

ا�ستجواب اأمني عام جمعية الوفاق علي �سلمان فيما ن�سب اإليه من ترويج تغيري 

النظام بالقوة والتهديد، ف�سال عن اتهامات اأخرى، وواجهته مبا ت�سمنته خطبه 

وكلماته امل�سجلة والتي األقاها يف حمافل عامة والتي ا�ستملت بالإ�سافة اىل ترويجه 

اخلروج على النظام ومواجهة ال�سلطات، على دعوة �سريحة لعدم اللتزام باحكام 

القانون، وحث ما ي�سمى باملجل�س العلمائي بال�ستمرار يف ممار�سة ن�ساطه وعدم 

العتداد باحلكم الق�سائي ال�سادر بحل ذلك املجل�س.

باملوؤمتر  بكلمته  ورد  مبا  بالتحقيق  مواجهته  لدى  اأقر  املتهم  ان  اىل  وا�سار 

العام للوفاق والتي ذكر فيها انه �سبق وان عر�س على املعار�سة ان تنتهج نهج 

املعار�سة ال�سورية وان حتول البلد ملعركة ع�سكرية.

�شلمان اأقر بتلقيه عر�شًا
بتحويل البحرين ملعركة ع�شكرية

Jan.

06
Jan.

07 امللك ي�شتقبل نواز �شريف
وي�شيد بالعالقات التاريخية

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، ان  اأكد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

ان  وتتطلع  باك�ستان،  مع  عالقتها  لتطوير  خا�سة  اأهمية  تويل  البحرين  مملكة 

املختلفة مبا يعود باخلري واملنفعة  العالقات متميزة على ال�سعدة  تكون هذه 

على البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

باك�ستان،  وزراء  رئي�س  �سريف  نواز  حممد  ا�ستقباله  لدى  جاللته  وبارك 

املختلفة،  املجالت  يف  البلدين  بني  املربمة  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات  توقيع 

البحرينية  العالقات  تر�سيخ وتنمية  انطالقة مهمة على �سعيد  �ست�سكل  والتي 

الباك�ستانية.

Jan.

07  مقتل 12 �شخ�شًا يف هجوم
»على �شحيفة »�شاريل اإبدو

معروفة  باري�س  يف  �ساخرة  ا�سبوعية  جملة  مقر  ملثمون  م�سلحون  اقتحم 

بانتقاد الت�سدد ال�سالمي، ما اأدى اىل مقتل 12 �سخ�سا بينهم �سابطا �سرطة يف 

املا�سية، وقال  القليلة  العقود  فرن�سا خالل  داخل  ي�سنه مت�سددون  اأ�سواأ هجوم 

من  مزيد  وقوع  ويخ�سى  طلقاء  زالوا  ما  املهاجمني  اإن  ال�سرطة  بنقابة  م�سوؤول 

الهجمات. واأدانت البحرين الهجوم »الإرهابي«، موؤكدة وقوفها اإىل جانب فرن�سا.

Jan.

07 الأمرية �شبيكة توؤكد اأهمية
دعم ال�شلطة الت�شريعية مللفات املراأة

قرينة  خليفة  اآل  ابراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  نوهت 

بداية  منذ  العمل  بان�سيابية  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  املفدى  البالد  عاهل 

املراأة  �سعود  عن  اأثمر  بناء  تعاون  من  �ساده  وما  الرابع،  الت�سريعي  الف�سل 

اأو  النواب  جمل�س  يف  �سواء  اللجان  من  عدد  وع�سوية  رئا�سة  عرب  البحرينية 

جمل�س ال�سورى، ودعم اأع�ساء املجل�سني حل�سور املراأة البحرينية واإبراز كفاءتها 

وم�ساندة م�ساعيها للو�سول اإىل املنا�سب القيادية.

�سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  عقدته  الذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

اإبراهيم املال رئي�س جمل�س النواب،  اأحمد بن  اآل خليفة مع كل من  بنت ابراهيم 

وعلي بن �سالح ال�سالح رئي�س جمل�س ال�سورى بح�سور النائبني الأول والثاين 

مبجل�سي ال�سورى والنواب وروؤ�ساء اللجان الدائمة واملوؤقتة وع�سوات ال�سلطة 

الت�سريعية.
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Jan.

10

�أكد �لفريق �لركن �ل�ضيخ ر��ضد بن عبد�هلل �آل خليفة وزير �لد�خلية �أن ح�ضرة 

�ضفينة  قاد  �ملفدى،  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�ضى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ضاحب 

و�حد�ً  �ضفاً  للوقوف  �جلميع  د�عياً  �لظروف،  �أ�ضعب  �لنجاة يف  بر  نحو  �لوطن 

جهد  تتطلب  جديدة،  مرحلة  �أمام  نحن  �أننا  مبينا  جاللته،  قيادة  خلف  متما�ضكاً 

�ل�ضحف  روؤ�ضاء حترير  لقائه  �لوزير، خالل  و�أ�ضار  �لوطن.  �أبناء  من  �ملخل�ضني 

�ملحلية وعدد�ً من كتاب �لأعمدة �ل�ضحفية، �إىل �أن نهاية �لعام 2014 تعترب مرحلة 

�أمنية مهمة وذ�ت خ�ضو�ضية من حيث طبيعة �لأحد�ث وتنوعها وكيفية تاأثريها 

على �ملوقف �لأمني.

وزير الداخلية: جاللة امللك قاد
�صفينة الوطن نحو بر النجاة يف اأ�صعب الظروف

Jan.

11

رئي�س الوزراء واأمري الكويت يوؤكدان
..احلفاظ على الوترية املتطورة للتعاون 

�أكد �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �لأمري خليفة بن �ضلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء، لدى 

لقائه �ل�ضيخ �ضباح �لحمد �جلابر �ل�ضاح �أمري �لكويت، تطلعه للبناء على �لقاعدة 

�ل�ضلبة �لتي ت�ضتند �ىل عمق تاريخي له حمطاته �مل�ضيئة بتاريخهما �مل�ضرتك.

�إليه جميعاً نحو  �أحد �وجه ما ن�ضبو  �لريا�س  �تفاق  �ن  �لوزر�ء  وقال رئي�س 

�لإعالمي  �لأع�ضاء، وبخا�ضة  �لدول  �أن تلتزم به  �ملوؤمل  �لذي من  �لعمل �خلليجي، 

بعدم منح �لفر�ضة لأي �إعالم معاٍد لتعكري �ضفو هذ� �لتفاق �لتاريخي.

Jan.

11 ا�صتباكات يف الربملان الإيراين
ب�صبب احتجاج نائب �صد احتجاز قادة املعار�صة

بني  �لإير�ين  �لربملان  يف  ح�ضلت  ��ضتباكات  �أن  �لإير�نية  �لأنباء  وكالت  نقلت 

نو�ب من �لتيار �لأ�ضويل �ملت�ضدد مع �لنائب �مل�ضتقل علي مطهري بعد �إلقاء كلمته، 

و�لتي كرر خاللها �حتجاجه على ��ضتمر�ر فر�س �لإقامة �جلربية �ضد زعماء �حلركة 

�خل�ضر�ء �ملعار�ضة. ووفقا لوكالة »�إيلنا« فقد طالب مطهري رفع �لإقامة �جلربية 

�حلركة  زعماء  رهنورد،  زهر�ء  وزوجته  مو�ضوي  ومري ح�ضني  كروبي  مهدي  عن 

يف  �ملظاهر�ت  �نتهاء  من  �ضنو�ت  بعد  �حتجازهم  ��ضتمر�ر  »معترب�ً«  �لحتجاجية 

�ل�ضو�رع �أمر يخالف �لد�ضتور«.

Jan.

14

��ضتقبلت موؤ�ض�ضة �لأيام �ضفري جمهورية فرن�ضا لدى �ململكة برنارد رينيو 

فابر يف زيارة هي �لأوىل �لتي يقوم بها �ل�ضفري فابر ل�ضحيفة حملية بحرينية 

منذ توليه مهام عمله يف �لبحرين. 

وكان يف ��ضتقبال �ل�ضفري فابر رئي�س جمل�س �د�رة �ملوؤ�ض�ضة جنيب �حلمر 

كما ح�ضر  �ل�ضحيفة،  �لتحرير يف  وهيئة  �ل�ضايجي  عي�ضى  �لتحرير  ورئي�س 

�للقاء �مل�ضت�ضار �لول يف �ضفارة فرن�ضا لدى �ململكة جون بول غنيم.

»الأيام« ت�صتقبل �صفري فرن�صا لدى اململكة

Jan.

15

بياناً  �لوز�ري  �مل�ضتوى  �لعربية على  �لدول  �أ�ضدر جمل�س جامعة 

�أعرب فيه عن �د�نته �ل�ضديدة للت�ضريحات �لعد�ئية �لتي �أدىل بها ح�ضن 

�ملجل�س   ورف�س  �لبحرين،  مملكة  جتاه  �هلل  حزب  عام  �مني  �هلل  ن�ضر 

�لتدخالت �ملتكررة يف �ل�ضوؤون �لد�خلية للمملكة.

�جلمهورية  حكومة  من  �جتماعه  يف  �لوز�ري  �ملجل�س  وطالب 

ب�ضكل  موقفها  تبني  و�أن  �ل�ضاأن،  بهذ�  م�ضوؤوليتها  تتحمل  �أن  �للبنانية 

و��ضح جتاه ت�ضريحات وت�ضرفات �أمني عام حزب �هلل، و�لتي تت�ضمن 

حتري�ضاً و��ضحاً على �لعنف و�لرهاب بهدف زعزعة �لمن و�ل�ضتقر�ر 

يف مملكة �لبحرين ودول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية كافة.

رف�س عربي للت�صريحات العدائية جتاه البحرين
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Jan.

18 مقتل 6 عنا�صر من حزب اهلل
 يف غارة اإ�صرائيلية على اجلوالن

القنيطرة يف ه�ضبة  منطقة  غارة على موقع يف  ا�ضرائيلية  �ضنت مروحية 

بينهم  اللبناين،  اهلل  حزب  عنا�ضر  من  �ضتة  مقتل  اىل  ادت  ال�ضورية،  اجلوالن 

م�ضوؤول ع�ضكري بارز، وجنل القائد الع�ضكري للحزب عماد مغنية الذي اغتيل 

عام 2008. وقال احلزب يف بيان انه »اثناء قيام جمموعة من جماهدي حزب 

لق�ضف  تعر�ضت  ال�ضورية  القنيطرة  يف  االمل  مزرعة  لبلدة  ميداين  بتفقد  اهلل 

�ضاروخي من مروحيات العدو ال�ضهيوين ما ادى اىل ا�ضت�ضهاد عدد من االخوة 

املجاهدين«. 

Jan.

19 احلوثيون يعززون �صيطرتهم على �صنعاء

اأندلعت  اأن  بعد  ب�ضنعاء،  الرئا�ضي  الق�ضر  احلوثيون  املقاتلون  طوق 

ا�ضتباكات عنيفة مع احلر�س الرئا�ضي بعيد اعالن جماعة احلوثي �ضيطرتها على 

اليمنية  االعالم  وزيرة  قالت  ذلك  غ�ضون  الق�ضر، يف  على  املطل  موقع«التهدين« 

نادية ال�ضقاف اإن املتمردين �ضيطروا على وكالة االأنباء )�ضبا( والتلفزيون اليمني.

Jan.

19 غارة على اجلوالن قتلت
جرنااًل وع�صكريني اإيرانيني

اأكدت ايران مقتل جرنال من احلر�س الثوري يف الغارة اال�ضرائيلية يف اجلوالن 

ال�ضوري املحتل التي اوقعت اي�ضا �ضتة قتلى من عنا�ضر حزب اهلل اللبناين.

من  »عدداً  ان  االلكرتوين  موقعه  على  ن�ضر  بيان  يف  الثوري  احلر�س  وقال 

تعر�ضوا  دادي  اهلل  علي  حممد  اجلرنال  مع  اال�ضالمية  املقاومة  وقوات  مقاتلي 

لهجوم مبروحيات النظام ال�ضهيوين اثناء تفقدهم منطقة القنيطرة، هذا اجلرنال 

ال�ضجاع وعنا�ضر اآخرون من حزب اهلل ا�ضت�ضهدوا«.

عي�ضى  احمد  القيادي حممد  بينهم  عنا�ضره  من  �ضتة  نعى   اهلل  وكان حزب 

وجهاد مغنية، جنل قائد العمليات الع�ضكرية ال�ضابق يف احلزب عماد مغنية الذي 

قتل يف تفجري يف دم�ضق يف العام 2008، واتهم احلزب به ا�ضرائيل.

Jan.

21 ا يف غارات قتل 43 �صخ�صً
طائرات النظام على مناطق داع�ش

طائرات  �ضنتها  غارات  يف  بجروح   150 من  اكرث  واأ�ضيب  ا  �ضخ�ضً  43 قتل 

�ضرق  �ضمال  يف  داع�س  تنظيم  �ضيطرة  حتت  تقع  مناطق  على  ال�ضوري  النظام 

�ضوريا، بح�ضب ح�ضيلة جديدة افاد بها املر�ضد ال�ضوري حلقوق االن�ضان.

وقال املر�ضد يف بريد الكرتوين »ارتفع اىل 43 على االقل عدد ال�ضهداء الذين 

ق�ضوا جراء ق�ضف جوي على مناطق يف ريف بلدة تل حمي�س جنوب �ضرق مدينة 

القام�ضلي«.

Jan.

23 العامل يودع امللك عبداهلل
�ضارك �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، و�ضاحب ال�ضمو امللكي االمري خليفة 

بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، يف ت�ضييع جثمان املغفور له باإذن اهلل تعاىل خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود مبدينة الريا�س . 

و�ضيع جثمان امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف مقربة العود، بعدما تقدم خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 

عبدالعزيز، امل�ضلني على الراحل يف جامع االمام تركي بن عبداهلل يف الريا�س، واأدى ال�ضالة معه عدد من القادة 

وزعماء دول عربية وا�ضالمية.
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Jan.

24 »داع�ش« يعدم رهينة يابانًيا

اأعلن تنظيم الدولة اال�سالمية »داع�ش« اإعدام اأحد الرهينتني اليابانيني اللذين 

االردن �سراح معتقلة لالفراج عن  ان يطلق  فيديو، م�سرتطاً  عر�سهما يف �سريط 

الثاين.

وقال رئي�ش الوزراء الياباين اإن بالده لن تر�سخ لالرهاب فيما قال كبري امناء 

جمل�ش الوزراء الياباين يو�سيهيدي �سوجا يف بيان تلفزيوين مقت�سب اإن الت�سجيل 

يبني اأن الرهينة هارونا يوكاوا قد قتل.

Jan.

26 امللك ي�ستقبل قائد القوات اجلوية الرو�سية

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  اأكد 

اهتمام مملكة البحرين وحر�سها على دعم جماالت التعاون امل�سرتك مع رو�سيا 

يخدم  مبا  الع�سكرية  واملجاالت  كافة  املجاالت  يف  اخلربات  وتبادل  االحتادية 

امل�سلحة امل�سرتكة ويعزز روابط التعاون بني البلدين.

واأ�ساد جاللته لدى ا�ستقباله الفريق فكتور بونداريف قائد القوات اجلوية يف 

رو�سيا االحتادية، بالزيارة التاريخية الناجحة التي قام بها جاللته اىل رو�سيا 

الرئي�ش  مع  املثمر  ولقائه  املا�سي،  قبل  العام  من  اكتوبر  �سهر  يف  االحتادية 

الرو�سي فالدميري بوتني.

اإخالء �سبيل عالء وجمال مبارك
ال�سجون  م�سلحة  يف  م�سوؤولون  قال 

الرئي�ش  ابني  وجمال  عالء  اإن  امل�سرية 

بعد  �سبيلهما  اأخلي  مبارك  ح�سني  االأ�سبق 

يوم من الذكرى الرابعة التي تخللها العنف 

من  بوالدهما  اأطاحت  التي  لالنتفا�سة 

احلكم.

حكماً   اأ�سدرت  م�سرية  حمكمة  وكانت 

باإخالء �سبيلهما على ذمة اعادة حماكمتهما 

بتحويل  والدهما  مع  فيها  اتهما  ق�سية  يف 

اأموال من اعتمادات الق�سور الرئا�سية لبناء 

و�سيانة ق�سور ومكاتب مملوكة لهم.

Jan.

26
الأكراد يطردون داع�ش من كوباين 

جنح املقاتلون االكراد يف طرد تنظيم داع�ش من مدينة عني العرب ال�سورية 

الدويل  التحالف  ا�سهر من املعارك، وذلك بدعم من  اربعة  )كوباين( بعد اكرث من 

الذي جدد الرئي�ش ال�سوري ب�سار اال�سد الت�سكيك يف مدى فعاليته.

تركيا  مع  احلدودية  العرب  عني  مدينة  يف  الطويلة  املعركة  خ�سارة  وت�سكل 

ال�سفعة االقوى من الناحيتني الرمزية والع�سكرية التي يتلقاها تنظيم داع�ش يف 

�سوريا منذ تو�سعه و�سيطرته على مناطق وا�سعة فيها يف ال�سيف املا�سي.

Jan.

26

Jan.

Jan.

30

31

ا بهجوم م�سرع 60 �سخ�سً
دموي على م�سجد يف باك�ستان

قتل اأكرث من 60 �سخ�ساً يف تفجري ا�ستهدف م�سجداً �سيعياً مزدحماً يف جنوب 

باك�ستان يف اأكرث الهجمات الطائفية دموية منذ نحو عامني يف البالد.

�سيكاربور  بلدة  يف  اجلمعة  �سالة  يوؤدون  املئات  كان  فيما  االنفجار  ووقع 

بوالية ال�سند، على بعد نحو 470 كلم �سمال كرات�سي.

اإ�سقاط جن�سية 72 �سخ�سًا اأ�سروا مب�سالح اململكة
بناًء على عر�ش  �سدر مر�سوم باإ�سقاط اجلن�سية البحرينية عن 72 �سخ�ساً 

املادة )10/ ج( من  لن�ش  الوزراء وا�ستناداً  الداخلية وبعد موافقة جمل�ش  وزير 

قانون اجلن�سية البحرينية.

ياأتي ذلك يف اطار االجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على االمن 

واال�ستقرار ومكافحة املخاطر والتهديدات االرهابية، ونظراً لقيام بع�ش املواطنني 

باأفعال ت�سببت يف االإ�سرار مب�سالح اململكة، والت�سرف مبا يناق�ش واجب الوالء 

عرب  العنا�سر  من  عدد  وجتنيد  اجنبية  دول  مع  التخابر  االعمال  هذه  ومن  لها، 

و�سائل التوا�سل االجتماعي، وتقدمي التمويل الالزم للعنا�سر القائمة على ارتكاب 

العمليات االرهابية، والعمل على ت�سويه �سورة احلكم.
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Feb.

Feb.

Feb.

Feb.

02

03

02

03

02

احلكم ب�إعدام 183 من موؤيدي الأخوان 

ق�لت م�ض�در ق�ض�ئية اإن حمكمة م�ضرية ق�ضت ب�إعدام 183 من م�ؤيدي 

جم�عة الخ�ان امل�ضلمني املحظ�رة لإدانتهم بقتل �ضب�ط �ضرطة ع�م 2013.

اجليزة  حم�فظة  يف  كردا�ضة  �ضرطة  ق�ضم  ب�قتح�م  الق�ضية  وتتعلق 

املج�ورة للق�هرة بعد ف�ض اعت�ض�مني جلم�عة الخ�ان امل�ضلمني يف الق�هرة 

اأغلبهم �ضب�ط  ال�ضرطة  اأغ�ضط�ض 2013 ومقتل 16 من رج�ل  واجليزة يف 

يف الهج�م.

يف ت�صويت ت�ريخي ملجل�س النواب
»نعم« كبرية لربن�مج عمل احلكومة

 »2018  -  2015 للأع�ام  احلك�مة  »برن�مج  �ضفحة  الن�اب  ط�ى 

بت�ض�يت ت�ريخي يف اأول جتربة ملم�ر�ضة منح الثقة للربن�مج احلك�مي.

واأعطى الن�اب �ض�ًء اأخ�ضر مريح�ً للحك�مة بت�ض�يت 37 ن�ئب�ً ب�مل�افقة 

على الربن�مج من اأ�ضل 40، فيم� مل ي�ضّ�ت اأي ن�ئب ب�لرف�ض.

ل 3 ن�اب فقط المتن�ع عن الت�ض�يت وهم: حممد العم�دي، حم�ضن  وف�ضّ

ملجل�ض  الداخلية  اللئحة  من   80 امل�دة  وح�ضب  النعيمي.  وذي�ب  البكري، 

الن�اب ف�إنه »ل يعترب املمتنع�ن عن اإبداء راأيهم من امل�افقني على امل��ض�ع 

اأو الراف�ضني له«.

العثور على مقربة
جم�عية لأيزيديني قتلهم »داع�س« 

غرب  �ضم�ل  �ضنج�ر  ق�ض�ء  يف  ع�ضكرية  واخرى  ر�ضمية  م�ض�در  ك�ضفت 

العراق، عن العث�ر على مقربة جم�عية ت�ضم 25 جثة بينهم ن�ض�ء واطف�ل، 

»الدولة  بتنظيم  ي�ضمى  م�  يد  على  ق�ض�ا  اليزيدية  الط�ئفية  من  ل�ضح�ي� 

ال�ضلمية« املعروف بداع�ض الذي �ضيطر  على من�طقهم.

»داع�س« يحرق الك�ص��صبة حيً�

ين�ير  منذ  »ا�ضت�ضهد«  الك�ض��ضبة  مع�ذ  الردين  الطي�ر  ان  الردن  اأعلن 

امل��ضي، لي�أتي هذا العلن بعد قليل من عر�ض �ضريط فيدي� بثه تنظيم داع�ض 

يعلن فيه قتله حي� حرق�.

وبث التلفزي�ن الر�ضمي الردين خرباً ع�جلً اعلن فيه »ا�ضت�ضه�د الطي�ر 

البطل مع�ذ الك�ض��ضبة منذ الث�لث من ال�ضهر امل��ضي.

ت�صكيل حكومة اإئتالفية يف تون�س مب�ص�ركة النه�صة
الت�ن�ضي  ال�زراء  رئي�ض  اأعلن 

ت�ضكيل  عن  ال�ضيد  احلبيب  املكلف 

نداء  حركة  ت�ضم  ائتلفية  حك�مة 

حركة  الرئي�ضي  وخ�ضمه�  ت�ن�ض 

اأخرى  واأحزاب�ً  ال�ضلمية  النه�ضة 

يف خط�ة قد تدعم ال�ضتقرار يف مهد 

انتف��ض�ت الربيع العربي.

Feb.

01

غري�ضت  بيرت  ال�ضرتايل  ال�ضح�يف  ان  الق�هرة  مط�ر  يف  م�ض�ؤول  اأعلن 

ا�ضبح على منت ط�ئرة م�ضرية متجهة اىل مدينة لرن�ك� القرب�ضية بعد قرار 

م�ضر برتحيله بعد اكرث من ع�م ق�ض�ه� يف ال�ضج�ن امل�ضرية.

و�ضدرت احك�م ب�ل�ضجن من �ضبع اىل ع�ضر �ضن�ات يف ي�ني� الف�ئت على 

ب�لنكليزية  الن�طقة  القطرية  اجلزيرة  قن�ة  يف  زملئه  من  واثنني  غري�ضت 

حمكمة  األغت  ثم  امل�ضلمني.  الخ�ان  جم�عة  ودعم  ك�ذبة  اخب�راً  لن�ضرهم� 

النق�ض هذه الحك�م واأمرت ب�إع�دة حم�كمتهم يف اأول اي�م الع�م 2015.

م�صر ترّحل 
�صح�يف اجلزيرة 

الأ�صرتايل 
غري�صت
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0406 يناير يف  �سوريًا   241 اأرواح  ح�سدت  جمزرة   20

وثقت ال�سبكة ال�سورية حلقوق االإن�سان ارتكاب ما ال يقل عن 20 جمزرة 

يف �سوريا خالل �سهر يناير املن�سرم.

واأو�سحت ال�سبكة اأن قوات النظام كان لها ح�سة االأ�سد من تلك املجازر 

بواقع 16 جمزرة، خلفها ق�سف الطريان احلربي ومدفعية القوات احلكومية 

يف كل من ريف دم�سق وحلب وحم�ص ودرعا واإدلب، ف�سالً عن دير الزور 

واحل�سكة وحماة.

امل�سلحة تورطت يف جمزرة  املعار�سة  اأن  لها  ال�سبكة يف تقرير  وذكرت 

نتيجة ق�سف ع�سوائي عدمي التمييز بحلب.

احلوثيون ي�ستولون على اليمن

»اإعالناً  �سموه  ما  اأ�سدار  بعد  اليمن  على  ا�ستيالءهم  احلوثيون  اأكمل 

ينتخب  انتقايل  وطني  جمل�ص  وت�سكيل  الربملان،  بحل  يق�سي  د�ستورياً«، 

جمل�ساً رئا�سياً يتكون من خم�سة اأع�ساء الإدارة البالد يف املرحلة املقبلة. وجاء 

يف االإعالن الذي �سدر من الق�سر الرئا�سي الذي ا�ستولوا عليه بالقوة يف يناير 

املا�سي اأن املجل�ص الوطني، الذي �سيكون بديالً عن الربملان �سيتكون من 551 

يقودون مرحلة  اأ�سخا�ص   5 يتاألف من  رئا�سياً،  �سينتخبون جمل�ساً  ع�سواً، 

انتقالية مدتها عامان.

Feb.

08 ا�ستباكات يف  قتياًل   22
بني الأمن امل�سري وم�سجعي الزمالك

قتل 22 �سخ�ساً على االأقل يف ا�ستباكات وقعت يف القاهرة بني ال�سرطة 

واأع�ساء رابطة م�سجعي نادي الزمالك، املعروفة با�سم »األرتا�ص وايت نايت�ص« 

القاهرة. ووقعت اال�ستباكات قبيل مباراة بني  الدفاع اجلوي يف  ا�ستاد  اأمام 

ناديي الزمالك واإنبي يف الدور الثاين للدوري امل�سري يف كرة القدم، الذي بداأ 

يف ا�ستاد الدفاع اجلوي ب�سمال �سرق القاهرة، بعد اأن تاأخر اأكرث من ن�سف 

�ساعة ب�سبب اال�ستباكات. 

Feb.

09

امللك والعاهل الأردين يف جل�سة مباحثات
احلرب على الإرهاب حلماية الإ�سالم من اإجرام »داع�ش«

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  جدد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب  اأخيه  مع  مباحثات  جل�سة  خالل 

على  عّمان،  العا�سمة  يف  ال�سقيقة  الها�سمية  االأردنية  اململكة  عاهل  احل�سني 

عمق ومتانة العالقات االأخوية والتفاهم والتن�سيق امل�سرتك على امل�ستويني 

الر�سمي وال�سعبي.

واأكد العاهالن خالل جل�سة املباحثات ان احلرب على االإرهاب والتطرف 

من  املعتدلة  وتعاليمه  ال�سمحة  ومبادئه  اال�سالمي  الدين  حلماية  حرب  هي 

االعمال االجرامية والوح�سية التي يت�سف بها »داع�ص« االرهابي اجلبان.

Feb.

11 مقتل ثالثة طالب م�سلمني
يف اإطالق نار مبدينة جامعية اأمريكية

للدين  مناه�سة  اراء  يعتنق  مل�سلح  التهم  االمريكية  ال�سلطات  وجهت 

بقتل ثالثة طالب م�سلمني هم �سابة وزوجها و�سقيقتها يف مدينة ت�سابل هيل 

اجلامعية يف والية كاروالينا ال�سمالية، بح�سب ما افادت ال�سرطة.

وقالت �سرطة ت�سابل هيل ان القاتل هو كريغ �ستيفن هيك�ص )46 عاماً( 

ويحتجز يف �سجن مقاطعة دورهام.
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امللك يرتاأ�س جل�سة ملجل�س الوزراء

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �ساحب  اأكد 

تطلعه اىل ترجمة برنامج عمل احلكومة الطموح اىل خطط عملية تاأخذ حيز 

التنفيذ املبا�سر.

اأن  الوزراء،  جمل�س  جل�سة  تر�ؤ�سه  لدى  �سامية  كلمة  يف  جاللته  �اأكد 

البحرين تقف مع ا�سقائها �ا�سدقائها �سفاً �احداً يف حماربة االرهاب �دحره 

�جتفيف منابعه �ت�ساند الد�ل ال�سقيقة �ال�سديقة فيما تتخذه من اإجراءات 

حلفظ اأمنها �ا�ستقرارها .

�سالح اجلو �سارك
 يف مواجهة التنظيمات الإرهابية

قال امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

االأعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل  ح�سرة  لدن  من  بتوجيهات  اإنه  البحرين 

اأدت جمموعة من طائرات �سالح اجلو امللكي البحريني �اجبها االأخوي جتاه 

االأ�سقاء باململكة االأردنية ال�سقيقة. ��ساركت مع القوات ال�سقيقة بد�ل جمل�س 

التعا�ن لد�ل اخلليج العربية، �القوات احلليفة �ال�سديقة يف الوقوف مع 

الد�يل  اجلهد  �سمن  االإرهابية  �التنظيمات  اجلماعات،  مواجهة  يف  االأ�سقاء 

املتعلق بحماية االأمن االقليمي.

»داع�س« يذبح 21 قبطيًا م�سريًا يف ليبيا

داع�س  لتنظيم  انتماءهم  يعلنون  م�سلحني  قيام  م�سور  ت�سجيل  اأظهر 

دي�سمرب  يف  لالختطاف  تعر�سوا  قبطياً  م�سريا  عامالً   21 باإعدام  االرهابي 

لتنظيم  موؤيدة  مواقع  بثته  الذي  امل�سور  الت�سجيل  ليبيا، �حمل  2014 يف 

»داع�س« على االنرتنت عنوان »ر�سالة موقعة بالدماء المة ال�سليب«، �يظهر 

فيه قتل املختطفني ذبحا.

اعدام  بعد  اأيام   7 احلداد  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  �اأعلن 

االقباط امل�سريني.

�سبط خمباأ للمواد املتفجرة

�سرح مدير عام مديرية �سرطة املحافظة ال�سمالية، باأن �سرطة املديرية 

االرهابيون  ي�ستخدمه  عايل  مبنطقة  االإن�ساء  حتت  منزل  �سبط  من  متكنت 

كمخباأ لتخزين املواد التي ي�ستخدمونها يف تنفيذ عملياتهم االإرهابية، حيث مت 

�سبط قنبلة حملية ال�سنع جاهزة لال�ستخدام باالإ�سافة اىل مواد ي�ستخدمها 

االرهابيون يف اعمال ال�سغب �التخريب من بينها اأ�سياخ حديدية، �طفايات 

حريق ت�ستخدم كقواذف، �هواتف نقالة مو�سولة باأ�سالك كهربائية.

اأكد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى اأن 

ميثاق العمل الوطني فتح اآفاقاً جديدة يف خمتلف املجاالت، ��سكل طريقاً مل�ستقبل 

البحرين امل�سرق، �عزز من مكانة اململكة على اال�سعدة االقليمية �العربية �الد�لية.

االأمري  امللكي  ال�سمو  ال�سخري �ساحب  ا�ستقبال جاللته يف ق�سر  جاء ذلك لدى 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ��ساحب ال�سمو امللكي االمري �سلمان بن 

اآل خليفة �يل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأ�ل لرئي�س جمل�س الوزراء  حمد 

جمل�س  رئي�س  ال�سالح  �علي  النواب  جمل�س  رئي�س  املال  �احمد  الكرام  �االأجنال 

التمييز،  �رئي�س حمكمة  للق�ساء  االأعلى  املجل�س  رئي�س  الكواري  ��سامل  ال�سورى 

العمل  مليثاق  ع�سرة  الرابعة  الذكرى  مبنا�سبة  �ذلك  املالكة  العائلة  افراد  �كبار 

الوطني. �اكد جاللته اأن م�سرية اال�سالح �البناء يف اململكة م�ستمرة مبا ي�سهم يف 

تعزيز امل�سرية التنموية �احل�سارية �الدميقراطية.

امللك: »امليثاق« �سيبقى
 منطلقًا مل�سريتنا الإ�سالحية

Feb.

21 هادي بعد و�سوله عدن:
ل �سرعية لقرارات انقالب احلوثيني

يف اأ�ل بيان ي�سدر من الرئي�س اليمني عبدربه من�سور هادي بعد ��سوله 

اإىل عدن، قال هادي اإنه »ال �سرعية للقرارات املتخذة بعد انقالب احلوثي«.

�دعا بيان للرئي�س هادي املجتمع الد�يل لرف�س انقالب احلوثيني، �حلماية 

العملية ال�سيا�سية، معلناً مت�سكه بها.
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مقتل 4 �أ�شخا�ص
يف �نفجار هز م�شقط ر�أ�ص �لأ�شد

مدينة  و�سط  يف  وقع  �سخم  انفجار  اإثر  الأقل  على  اأ�سخا�ص  اأربعة  قتل 

القرداحة يف ريف الالذقية )غرب(، م�سقط راأ�ص عائلة الرئي�ص ال�سوري ب�سار 

املر�سد  اأفاد  ال�سوري، ح�سبما  النزاع  اندلع  منذ  الأوىل  هي  حادثة  الأ�سد، يف 

ال�سوري حلقوق الن�سان. واأ�سار املر�سد اىل ان انفجاراً �سخماً وقع امام م�سفى 

يف القرداحة.

�ل�شجن 15 �شنة لـ 5 متهمني
بتفجري �شيارة يف �لعدلية

اأ�سدرت املحكمة الكربى اجلنائية حكماً يف الق�سية اخلا�سة بتفجري �سيارة 

 15 ملدة  بال�سجن  جميعاً  مبعاقبتهم  متهمني   5 فيها  واملتهم  العدلية  مبنطقة 

�سنة.

ان  الرهابية،  اجلرائم  نيابة  رئي�ص  احلمادي  احمد  العام  املحامي  و�سرح 

النيابة العامة ا�سندت للمتهمني التهم بتاريخ 6 ابريل 2014 احدث املتهمون 

الول والثالث واخلام�ص تفجرياً بق�سد ترويع المنني، وا�سعال حريق عمد يف 

�سيارة معر�سني حياة النا�ص واموالهم للخطر، واإتالف منقولت تنفيذا لغر�ص 

ارهابي.

هادي يرت�جع 
ر�شميًا عن ��شتقالته 

�سرح احد م�ساعدي الرئي�ص اليمني ان عبدربه من�سور هادي تراجع ر�سمياً 

عن ا�ستقالته بعد افالته من قب�سة احلوثيني الذين كانوا يحا�سرون مقر اقامته 

يف �سنعاء.

وكان هادي ا�ستقال يف ينايراملا�سي بعد مواجهات ا�ستمرت اياماً يف �سنعاء 

هاجم خاللها احلوثيون الق�سر الرئا�سي وطوقوا مقر اقامته.

Feb.

26
�لإعد�م لـ 3 و�مل�ؤبد لـ 7 
و�إ�شقاط جن�شية 8 متهمني

ق�ست املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة باإعدام 3 متهمني يف واقعة تفجري 

تنظيم ما يعرف بـ »�سرايا ال�سرت« عبوة مبنطقة ال�سناب�ص اأودت بحياة املالزم 

اول طارق ال�سحي و�سرطيني، وبال�سجن املوؤبد على 7 متهمني اآخرين وباإ�سقاط 

اجلن�سية عن 8 متهمني.

وقالت املحكمة ان ال�سيطان �سول للمتهمني قتل وازهاق الرواح واو�سدت 

عقولهم وعميت ب�سريتهم وغفلوا عما لهذه الروح الن�سانية من حرمة جعل اهلل 

قاتلها بغري حق كاأمنا قتل النا�ص جميعا، وان ما اقرتفه املتهمون الثاين والثالث 

والرابع يحتاج جلزاء رادع تتحقق معه غيابات العقوبة اجلنائية.

Feb.

26 وفاة 3 يف حادث 
مروري مروع على �شارع �أم��ج

لقي 3 اأ�سخا�ص م�سرعهم واأُ�سيب 2 اأخران بينهم طفل 

مركبتني  بني  وقع  مروع  مروري  حادث  يف  بليغة  ا�سابته 

على �سارع امواج باجتاه منطقة قاليل، لريتفع عدد الوفيات 

اىل  فرباير   8 يف  اجلديد  املرور  قانون  تطبيق  منذ  املرورية 

الولية  التفا�سيل  وت�سري  خليجيون.  جميعهم  ا�سخا�ص   6

اراد �ساب ي�ستقل �سيارة  اىل انه يف ال�ساعة اخلام�سة ع�سراً 

»تويوتا يار�ص« حتمل لوحات خليجية، جتاوز �سيارة اخرى 

لوجه  وجها  لي�سطدم  املعاك�ص،  الجتاه  يف  الدخول  عرب 

امراأة  تقودها  ال�سحيح  م�سارها  برادو« يف  »تويوتا  ب�سيارة 

وبرفقتها طفل.
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اأمريكا: مقتل �شاب اأ�شود بر�شا�ص ال�شرطة 

اأكد وزير العدل الأمريكي اريك هولدر ا�ستعداده لتفكيك �سرطة فريغ�سون 

بعد يومني من ن�سر تقرير يدين عن�سريتها ومتييزها �سد ال�سود.

واأعلن الق�ساء المريكي اي�سا العثور على ر�سائل الكرتونية عن�سرية خمباأة 

وتدل على انتهاكات متعددة للحقوق ارتكبتها ال�سرطة يف هذه املدينة الواقعة 

يف ولية ميزوري )و�سط( حيث قتل �سرطي ابي�ض يدعى دارن ويل�سون يف 

اغ�سط�ض 2014 �ساباً ا�سود اعزل يدعى مايكل براون. 

مقتل القائد الع�شكري
لـ »الن�شرة« يف ق�شف للطريان ال�شوري

اأكدت تقارير عدة مقتل القائد الع�سكري جلبهة الن�سرة املعروف با�سم ابو 

همام ال�سامي او الفاروق ال�سوري يف �سوريا، كما اأفيد عن مقتل قادة اآخرين يف 

هذه اجلبهة ال�ساعية اىل تكري�ض منطقة نفوذ لها يف �سمال غرب البالد.

واأورد املر�سد ال�سوري حلقوق الن�سان ووكالة النباء ال�سورية الر�سمية 

»�سانا« نباأ مقتل ابو همام ال�سامي.

اجتمع امل�سري ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة مع القائد العام 

لقوة دفاع البحرين مع رئي�ض هيئة الأركان امل�سرتكة الأمريكي 

الركن  الفريق  املرافق، بح�سور  اجلرنال مارتن دميب�سي والوفد 

الركن  واللواء  الأركان،  هيئة  رئي�ض  النعيمي  �سقر  بن  ذياب 

واللواء  الدفاع،  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ 

الركن عبداهلل ح�سن النعيمي املفت�ض العام.

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  رحب  الجتماع،  وخالل 

برئي�ض هيئة الأركان امل�سرتكة الأمريكي والوفد املرافق له، حيث 

البلدين  بني  القائمة  والتاريخية  الوطيدة  العالقات  بعمق  اأ�ساد 

املوا�سيع  من  عدد  مناق�سة  الجتماع  خالل  مت  كما  ال�سديقني، 

الأمور  من  عدد  حول  الأحاديث  تبادل  و  امل�سرتك  الهتمام  ذات 

امل�سرتكة.

Mar.Mar.

0102 الرئي�ص هادي يعلن �شنعاء عا�شمة حمتلة
طهران  بني  اتفاقية  توقيع  غداة  �سنعاء  يف  ايرانية  طائرة  اأول  حطت 

العا�سمتني  بني  مكثفة  رحالت  لت�سيري  اليمني  املدين  الطريان  يف  وم�سوؤولني 

اليرانية واليمنية يف ظل مقاطعة دولية متزايدة ل�سنعاء التي ي�سيطر عليها 

امل�سلحون احلوثيون فيما �سن الرئي�ض اليمني املعرتف به دولياً عبدربه من�سور 

للبالد،  �سيا�سية  عا�سمة  اىل  الواقع  المر  بحكم  حتولت  التي  عدن  من  هادي 

هجوماً لذعاً على احلوثيني، معلناً �سنعاء عا�سمة حمتلة.

امللك يطلع على برنامج تطوير اأ�شلحة قوة الدفاع

اأكد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد 

الأعلى، اعتزازه مبا و�سلت اإليه خمتلف ا�سلحة قوة دفاع البحرين من م�ستوى 

متطور وجاهزية قتالية عالية مبا يعزز دورها يف اأداء واجبها الوطني.

واأعرب جاللته خالل زيارته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، عن تقديره 

امل�ساركة املهمة لرجال قوة دفاع البحرين البوا�سل يف اأداء املهام النبيلة املوكلة 

لهم بكل كفاءة واقتدار، وخا�سة دعم الأردن للت�سدي لالإرهاب.
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امللك ورئي�ص قرب�ص يعقدان جل�سة مباحثات 

نيكو�س  الرئي�س  و  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  اأكد 

اأنا�ستا�سيادي�س رئي�س جمهورية قرب�س ال�سديقة، ان مملكة البحرين وقرب�س 

بلدان متح�سران ولهما تاريخ عريق ويحر�سان على ا�ستمرار التقدم والتطور 

يف خمتلف املجاالت.

تقديراً  اخلليفية  القالدة  و�سام  قرب�س  جمهورية  رئي�س  جاللته  قلَّد  كما 

حلر�سه على تعزيز عالقات البلدين ال�سديقني، بينما قلد فخامته جاللة امللك 

العظمى لو�سام مكاريو�س الثالث تقديراً جلهود جاللته يف دعم وتطوير عالقات 

التعاون مع قرب�س.

اتفاقيات   5 على  التوقيع  مرا�سم  القرب�سي  والرئي�س  امللك  جاللة  و�سهد 

مكافحة  يف  التعاون  ال�سريبي،  االزدواج  جتنب  ت�سمنت  تفاهم،  ومذاكرات 

االرهاب واجلرمية املنظمة واالجتار باملخدرات واملوؤثرات العقلية والهجرة غري 

البلدين،  حكومتي  بني  اجلوية  اخلدمات  ت�سهيل  اجلوية،  اخلدمات  ال�سرعية، 

والتعاون ال�سحي.

ال�سعودية ت�سحب �سفريها من ال�سويد 
ت�سريحات  ال�سعودية  احلكومة  و�سفت 

حقوق  حول  ال�سويدية  اخلارجية  وزيرة 

يف  ال�سافر«  »بالتدخل  اململكة  يف  االن�سان 

من  �سفريها  �سحب  واكدت  ال�سعودية  �سوؤون 

ال�سويد بعدما انهت ال�سويد تعاونها الع�سكري 

ال�سركاء  اهم  من  تعد  التي  الريا�س  مع 

ال�سرق  يف  الغربية  للدول  اال�سرتاتيجيني 

االو�سط.

اخلارجية  وزارة  با�سم  ناطق  وقال 

ال�سعودية  االنباء  وكالة  نقلت  ال�سعودية 

هذه  تعترب  »اململكة  ان  ت�سريحاته  )وا�س( 

الت�سريحات تدخالً �سافراً يف �سوؤونها الداخلية 

ال جتيزه املواثيق الدولية.

متر تل  يف  والأكراد  داع�ص  بني  ا�ستباكات  يف  قتياًل   40

اأربعون عن�سراً من تنظيم »داع�س« ووحدات حماية ال�سعب الكردية  قتل 

يف معارك يف حميط بلدة تل متر يف �سمال �سرق �سوريا التي يحاول التنظيم 

ال�سيطرة عليها، وفق املر�سد ال�سوري حلقوق االن�سان.

من جهة ثانية، قتل 11 مدنياً نتيجة ق�سف جوي لقوات النظام ا�ستهدف 

مدينة عربني يف الغوطة ال�سرقية يف ريف دم�سق، وفق املر�سد.

Mar.

12 القب�ص على 3 مطلوبني اأمنيًا 

االأمن متكنوا  العا�سمة ان رجال  �سرح مدير عام مديرية �سرطة حمافظة 

من القب�س على 3 ا�سخا�س مطلوبني امنياً بعد مالحقتهم وقيامهم باإطالق النار 

على ال�سرطة وذلك يف حمافظة العا�سمة.

واأو�سح اأنه اأثناء قيام رجال االأمن مبالحقة 3 ا�سخا�س مطلوبني يف منطقة 

مطاردتهم  متت  حيث  عليهم،  النار  واطالق  ال�سرطة  مبقاومة  قاموا  اجلفري 

والقب�س على اثنني منهم فيما مت حما�سرة الثالث باأحد املباين ب�سارع املعار�س 

والقب�س عليه وبحوزته ال�سالح الناري، م�سيفاً بانه مل ينتج عن هذه الواقعة 

اأي اإ�سابات.

Mar.

13 حتت ق�سوا  �سوري  األف   13
التعذيب يف �سجون الأ�سد منذ بدء النزاع

ق�سى نحو 13 األف �سوري حتت التعذيب داخل معتقالت النظام ال�سوري 

منذ بدء النزاع يف مار�س 2011، وفق ما اعلن املر�سد ال�سوري حلقوق االن�سان.

وقال املر�سد يف بريد اإلكرتوين »متكن املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان من 

توثيق ا�ست�سهاد 12751 معتقالً داخل معتقالت و�سجون واأقبية اأفرع خمابرات 

النظام ال�سوري منذ انطالق الثورة ال�سورية« قبل اربع �سنوات، م�سريا اىل ان 

بني ال�سحايا »108 اأطفال دون �سن الثامنة ع�سرة«.
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حممد بن مبارك يفتتح منتدى البحرين13
الدويل للحكومة الإلكرتونية

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء  رعى �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 

رئي�س اللجنة العليا لتقنية املعلومات واالت�شاالت حفل افتتاح منتدى البحرين 

الدويل للحكومة االلكرتونية 2015 يف مركز عي�شى الثقايف.

الدولة  ال�شباح وزير  املبارك  بن عبداهلل  ال�شيخ حممد  املنتدى  و�شارك يف 

جون  ال�شابق  ال�شويدي  الوزراء  ورئي�س  الكويتي  الوزراء  جمل�س  ل�شوؤون 

البحرين  لدى  املعتمد  اآدم كوالج  االأوروبي  االحتاد  مندوبية  راينفيلد ورئي�س 

واململكة العربية ال�شعودية والكويت وعمان وقطر وعدد من مندوبي االحتاد 

االأوروبي، واأكرث من 700 �شخ�شية من داخل وخارج اململكة.

امللك يفتتح قاعدة »احلد« البحرية ومع�سكر »اجلليعة«

تف�شل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى القائد االأعلى ف�شمل برعايته الكرمية حفل افتتاح قاعدة »احلد« البحرية 

امللكية، بح�شور �شاحب  القوة االحتياطية  ومع�شكر »اجلليعة« وت�شليم راية 

ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء.

وياأتي هذا االحتفال تزامناً مع االحتفال بالذكرى ال�شابعة واالأربعني ليوم 

تاأ�شي�س قوة دفاع البحرين والذي يوافق اخلام�س من فرباير من كل عام.

وزير اخلارجية اأف�سل �سخ�سية �سيا�سية عربية بالإعالم

دولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  منح �شاحب 

وزير  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال�شقيقة  املتحدة  العربية  االمارات 

�شخ�شية  اف�شل  جائزة  خليفة  اآل  حممد  بن  احمد  بن  خالد  ال�شيخ  اخلارجية 

االجتماعي  التوا�شل  رواد  قمة  خالل  االجتماعي،  االعالم  يف  عربية  �شيا�شية 

العرب يف دبي.

وتواكب  الع�شر  روح  عن  تعرب  الفريدة  اجلائزة  هذه  ان  الوزير  واأكد 

امل�شتجدات والتطورات املذهلة التي ن�شهدها يف جمال االعالم واالت�شال، موؤكدا 

ان اجلائزة تعك�س قراءة واعية للظروف والتحديات التي تواجه العامل العربي.

امللك: اأمن م�سر وا�ستقرارها
من اأمننا وا�ستقرارنا

اأكد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، باأن 

تاأمني م�شتقبل م�شر وتعزيز تنميتها وا�شتقرارها له اهداف عديدة ذات اهمية 

بالغة لي�س مل�شر فقط، وامنا للمنطقة با�شرها.

باجلل�شة  م�شاركته  خالل  �شامية  كلمة  توجيهه  لدى  جاللته  واأعرب 

�شرم  امل�شتقبل« يف  امل�شري.. م�شر  االقت�شاد  االفتتاحية ملوؤمتر »دعم وتنمية 

العربية  الدول  من  الخوتها  �شنداً  دائماً  �شتظل  م�شر  ان  من  ثقته  عن  ال�شيخ 

وبخا�شة دول جمل�س التعاون، كما ان دولنا بدورها �شتظل �شنداً وداعماً قوياً 

وا�شتقرارنا.  امننا  من  هو  وا�شتقرارها  م�شر  فامن  وقيادتها،  م�شر  لل�شقيقة 

اطار  يف  املربمة  واملعاهدات  باالتفاقيات  االلتزام  �شرورة  عن  جاللته  واأعلن 

جامعة الدول العربية، ومنها تفعيل اتفاقية الدفاع امل�شرتك، ل�شمان ا�شتقرار 

دولنا و�شلمها االهلي.

Mar.

15 هجومني يف  جريحًا  و80  قتياًل   14
على كني�ستني يف باك�ستان

�شحيتها  يقع  التي  اال�شطهاد  بعمليات  فرن�شي�س  الفاتيكان  بابا  ندد 

»ي�شعى  باأنه  الدويل  املجتمع  متهماً  العامل  مناطق  من  العديد  يف  امل�شيحيون 

الخفائها«، وذلك بعد الهجومني الداميني اللذين ا�شتهدفا حياً م�شيحياً يف الهور 

ثاين مدن باك�شتان.

طالبان  حركة  عن  من�شقة  جماعة  تبنتهما  اللذين  الهجومني  اأ�شفر  وقد 

االقل وحوايل 80  على  قتيالً  �شقوط 14  عن  االحرار  تدعى جماعة  باك�شتان 

جريحاً اثناء قدا�س االحد.
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1820 امل�شت�شار احلمر: دول اخلليج

تتعر�ض لهجمات اإعالمية مربجمة

اأكد م�شت�ش�ر جاللة امللك ل�شوؤون االعالم، نبيل بن يعقوب احلمر ب�أن منظومة 

االأمن  مقوم�ت  �شعف  ب�شبب  وثوابته�  قيمه�  يف  مهددة  العربية  اخلليج  دول 

االعالمي و�شط تعر�شه� لهجم�ت اعالمية مربجمة ت�شتهدف مم�ر�شة ال�شغوط 

عليه�. واأكد احلمر لدى رع�يته افتت�ح موؤمتر ال�شرق االأو�شط لال�شرتاتيجي�ت 

ومب�دئ  قيم  تعك�س  اإعالمية  لر�ش�لة  م��شة  ح�جة  هن�ك  اأن  االأول،  االعالمية 

وع�دات وتق�ليد املجتمع اخلليجي.

جمزرة اإرهابية توقع 142 قتياًل يف �شنعاء

الت�بعني  »واحل�شو�س«  »بدر«  م�شجدي  تفجري  �شح�ي�  قتيالً   142 وقع 

بدر،  ج�مع  ام�م  للحوثيني  الدينية  املرجعية  بينهم  �شنع�ء،  يف  للحوثيني 

املرت�شي زيد املحطوري، ب�الإ�ش�فة اىل 345 جريح�.

وا�شتهدفت التفجريات م�شجدين ت�بعني للحوثيني اأثن�ء اأداء امل�شلني �شالة 

اجلمعة، فيم� مت اإحب�ط هجوم اآخر ك�ن ي�شتهدف اأحد م�ش�جد �شعدة احلوثية.

Mar.Mar.
2223 امللك يوجه: توفري اأف�شل

م�شتويات العي�ض لأبناء البحرين جميعًا

وجه �ش�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ع�هل البالد، اإىل اأهمية 

االهتم�م بكل م� فيه خري املواطنني والعمل على تلبية احتي�ج�تهم ومتطلب�تهم 

وتوفري اف�شل م�شتوي�ت العي�س الكرمي الأبن�ء البحرين جميع�ً.

واأكد جاللته لدى اجتم�عه مع �ش�حب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلم�ن 

اآل خليفة رئي�س الوزراء و�ش�حب ال�شمو امللكي االأمري �شلم�ن بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد ن�ئب الق�ئد االأعلى الن�ئب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، ان البحرين 

وم�  الوطني  الرتابط  يدعمه�  والتنموية  التطويري  نهجه�  يف  بثب�ت  م��شية 

حتقق من منجزات وطنية.

ال�شلطان قابو�ض يعود اإىل
م�شقط بعد 8 اأ�شهر من ال�شت�شفاء

ع�د ال�شلط�ن ق�بو�س اىل �شلطنة عم�ن بعد غي�ب ا�شتمر اكرث من 8 ا�شهر يف 

اخل�رج حيث تلقى عالج�ً طبي�ً، كم� اأعلن التلفزيون الر�شمي.

وع�د ال�شلط�ن ق�بو�س )74 ع�م�ً( اإىل م�شقط بعدم� اأنهى عالجه الطبي يف 

عن  نقالً  التلفزيون  اأ�ش�ف  كم�  الت�م«،  ب�لنج�ح  نت�ئجه  »تكللت  والذي  اأمل�ني� 

بي�ن لديوان ال�شلط�ن.

Mar.

23 الأمرية �شبيكة تفتتح املنتدى
العاملي ل�شيدات ورائدات الأعمال

تف�شلت �ش�حبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة 

الع�ملي  املنتدى  ب�فتت�ح  للمراأة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  البحرين  مملكة  ملك 

ل�شيدات ورائدات االأعم�ل »ج�شورن� اإىل الع�مل« الذي اأقيم خالل الفرتة من 23 – 

26 م�ر�س امل��شي بتنظيم االحت�د الع�ملي ل�ش�حب�ت االعم�ل واملهن البحرينية، 

وجمل�س �شيدات االأعم�ل والعرب ومب�ش�ركة اأكرث من 300 من �شيدات ورائدات 

االأعم�ل من حوايل 50 دولة.
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28
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م�سر تر�سل قوات جوية وبحرية
للم�ساركة يف »عا�سفة احلزم«

اأر�صلت القاهرة قوات من �صالح اجلو و�صالح البحر امل�صريني لدعم العملية 

الع�صكرية يف اليمن التي تهدف لوقف تقدم املتمردين احلوثيني، وفق ما اأعلنت 

اأطلقته  الرئا�صة امل�صرية يف بيان. وجاء يف البيان انه »ا�صتجابة للنداء الذي 

جمل�س  دول  اتخذته  الذي  املوقف  مع  وات�صاقاً  ال�صقيقة،  اليمنية  اجلمهورية 

م�صوؤولية  مقت�صيات  من  وانطالقاً   )..( ال�صرعية  بدعم  اخلليجي  التعاون 

مبنطقة  العربي  القومي  االمن  على  احلفاظ  جتاه  العربية  م�صر  جمهورية 

امل�صرتك وميثاق  العربي  الدفاع  اتفاقية  اإىل  وا�صتناداً  االحمر،  والبحر  اخلليج 

جامعة الدول العربية، كان حتمياً على م�صر حتمل م�صوؤوليتها واأن تلبي نداء 

ال�صعب اليمني من اأجل عودة ا�صتقراره واحلفاظ على هويته العربية.

امللك يف القمة العربية: اإعادة
ال�سرعية باليمن اإجراء حا�سم البد منه

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �صاحب  اأكد 

ما  ان  العربية،  للقمة  االفتتاحية  اجلل�صة  خالل  كلمته  يف  املفدى 

او�صاع وتطورات مت�صارعة وموؤثرة على  ال�صقيق من  اليمن  يواجهه 

اأمننا القومي اأدت اىل ا�صتجابتنا واال�صقاء العرب، لدعوة اأخينا خادم 

احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود عاهل اململكة 

العريية ال�صعودية حفظه اهلل، بتلبية طلب فخامة االخ الرئي�س عبدربه 

الفوري،  الع�صكري  بالتدخل  ال�صقيق،  اليمن  رئي�س  هادي  من�صور 

وبتاأييد دويل كبري الإعادة االأمن واال�صتقرار وال�صرعية باليمن ال�صقيق، 

كاإجراء حا�صم البد منه، متليه علينا امل�صوؤولية التاريخية.

رئي�س الوزراء يوجه:
رفع درجة اليقظة ملواجهة اأي طارئ

وجه �صاحب ال�صمو امللكي االمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، 

واالحتياطات  اال�صتعدادات  كافة  باتخاذ  احلكومية  واجلهات  الوزارات  جميع 

واالجراءات اال�صتباقية علي اأن تكون مب�صتوى احلدث، واأن ترفع درجة اليقظة 

واحلذر واجلاهزية بني اجهزتها ملواجهة اأي طارئ حفاظاً على م�صالح اململكة 

ومن�صاآتها احليوية وتاأمني وحت�صني جبهتها الداخلية جتاه ما متوج به املنطقة 

ا�صرتاتيجياً، اجلهات املخت�صة  من احداث. ووجه �صموه لدى تروؤ�صه اجتماعاً 

يبث  ما  الثارة  االحداث  هذه  البع�س  ي�صتغل  ال  الأن  واملتابعة  الدقيق  بالر�صد 

ال�صقاق بني اأطياف املجتمع.

كارثة يف  قتياًل   150
�سقوط طائرة اأملانية يف فرن�سا

قتل 150 �صخ�صاً بينهم 144 راكباً وطاقم من �صتة اأفراد عندما حتطمت 

اإيربا�س ت�صغلها �صركة جريمانوينجز التابعة للوفتهانزا يف  طائرة من طراز 

االرا�صي  اأ�صواأ كارثة جوية تقع على  الفرن�صية يف  االألب  نائية بجبال  منطقة 

اقالعها من مطار روا�صي يف 25  الكونكورد عند  الفرن�صية منذ حتطم طائرة 

يوليو 2000 والذي اوقع 113 قتيالً.

انطالق عملية »عا�سفة احلزم« �سد احلوثيني

ق�صفت القوات اجلوية ال�صعودية مواقع احلوثيني يف �صنعاء، وذلك بعد 

من  والكويت، مت  والبحرين  واالمارات  ال�صعودية  م�صرتك جمع  خليجي  بيان 

من�صور  عبدربه  اليمني  الرئي�س  لطلب  خليجية  ا�صتجابة  عن  االعالن  خاللها 

هادي بحماية ال�صعب اليمني من ميل�صيات احلوثي.

واأفادت امل�صادر بان القوات ال�صعودية قامت بتدمري معظم الدفاعات اجلوية 

احلوثية. واأكدت ان االجواء اليمنية حتت �صيطرة القوات ال�صعودية، ومتكنت 

من تدمري قاعدة الديلمي احلوثية، فيما قالت تقارير ان الغارات ا�صتهدفت اي�صاً 

مواقع ع�صكرية للقوات املوالية للرئي�س اليمني ال�صابق علي �صالح.
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داع�ش ي�سيطر على اأجزاء كبرية من خميم الريموك

لالجئني  الريموك  خميم  االوىل  للمرة  »داع�ش«  تنظيم  مقاتلو  دخل 

الفل�صطينيني جنوب دم�صق و�صيطروا على ق�صم كبري منه، فيما �صنت ف�صائل 

مقاتلة هجوما جنوب البالد ا�صتهدف اآخر املعابر اخلا�صعة ل�صيطرة النظام على 

احلدود االردنية.

وبات تنظيم »داع�ش« للمرة االوىل قريباً من دم�صق بهذا ال�صكل.

اإيران والدول ال�ست تتو�سل
اإىل اتفاق ب�ساأن الربنامج النووي

اخلالفات  حلل  اإطاري«  »اتفاق  اإىل  الكربى  ال�صت  والدول  اإيران  تو�صلت 

ب�صاأن برنامج طهران النووي، وذلك بعد جولة ماراثونية يف لوزان ال�صوي�صرية 

ا�صتمرت 8 ايام.

فريدريكا  االوروبي،  االحتاد  يف  اخلارجية  ال�صيا�صة  مفو�صة  وقالت 

موغريني يف موؤمتر �صحفي مع وزير اخلارجية االيراين جواد ظريف يف لوزان 

ان ايران اتفقت مع القوى الكربى على تعليق اكرث من ثلثي قدرات التخ�صيب 

احلالية ومراقبتها 10 �صنوات مبوجب اتفاق نهائي يف 30 يونيو.

Apr.Apr.

0102

امليلي�سيات ال�سيعية
تغادر تكريت بعد اأعمال نهب

قال م�صوؤولون عراقيون اإن مقاتلني �صيعة بداأوا مغادرة مدينة تكريت يف 

اأعقاب التو�صل اإىل اتفاق حكومي بعد اأن �صكا ال�صكان من تعر�ش املدينة الأعمال 

نهب على اأيدي بع�ش املقاتلني على مدى ب�صعة اأيام. 

الدين  �صالح  وحمافظة  تكريت  مدينة  جمل�ش  رئي�ش  الكرمي  اأحمد  وقال 

املحيطة يف  املناطق  �صوب  متجهني  املدينة  مغادرة  بداأوا  ال�صيعة  املقاتلني  اإن 

اخلارج.

Apr.

04

اأكد ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

القائد االأعلى رئي�ش جمل�ش الدفاع االأعلى اأنه كلما ا�صتمرت م�صرية نه�صتنا التنموية 

واحل�صارية يف الرقي فالبد ان يواكبها ا�صتمرار النهو�ش بقدراتنا الدفاعية واالمنية 

حر�صاً على حماية هذه املكت�صبات والدفاع عنها لتبقى م�صرية وطننا العزيز �صاخمة 

قوية بعون اهلل وبتكاتف اجلميع.

�صاحب  بح�صور  االأعلى  الدفاع  جمل�ش  اجتماع  تروؤ�صه  لدى  جاللته  واأعرب 

ال�صمو  و�صاحب  الوزراء  رئي�ش  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�صمو 

امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

لرئي�ش جمل�ش الوزراء، عن تقديره جلميع منت�صبي قواتنا امل�صلحة على ما يقدمونه 

من جهد وعطاء.

Apr.

07 امللك تراأ�ش جمل�ش الدفاع الأعلى

نا�سر بن حمد يرعى
الحتفال بيوم اليتيم العربي..

حتت رعاية �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية 

و�صوؤون ال�صباب رئي�ش جمل�ش اأمناء املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية، نظمت املوؤ�ص�صة �صمن 

)ب�صمة  �صعار  امللكية حتت  املوؤ�ص�صة اخلريية  منتدى  العربي  اليتيم  بيوم  احتفاالتها 

عطاء(، وذلك يف قاعة ال�صيخ عبدالعزيز بن حممد اآل خليفة بجامعة البحرين.

وقال �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة وا�صًفا املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية باأنها 

البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�صى  التي غر�صها �صاحب اجلاللة  بذرة اخلري 

امل�صروع  ثمرات  من  ثمرة  وهي  امللكية،  اخلريية  للموؤ�ص�صة  الفخري  الرئي�ش  املفدى 

االإ�صالحي جلاللته عام 2001م.

Apr.

08
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تفجر مظاهرات جديدة
�شد عن�شرية ال�شرطة يف اأمريكا

اأغلق متظاهرون يف عدد من املدن الأمريكية الطرق ال�شريعة واحت�شدوا عند 

مراكز ال�شرطة مما اأدى اإىل اعتقال اأكرث من 25 �شخ�شاً يف مظاهرات احتجاج 

على حالت عنف جديدة لل�شرطة �شد رجال �شود عزل.

ا�شتقالة املبعوث الأممي باليمن جمال بن عمر
اأعلن مبعوث الأمم املتحدة اإىل اليمن جمال 

بن عمر يف بيان على �شفحته الر�شمية على 

في�شبوك ا�شتقالته يف موؤ�شر على اأن م�شاعيه 

باءت  قد  البالد  يف  العنيف  القتال  لنهاء 

دبلوما�شي  -وهو  عمر  بن  و�شاعد  بالف�شل. 

خطة  يف  الو�شاطة-  يف  خم�شرم  مغربي 

لالنتقال ال�شيا�شي يف اليمن عام 2011 لكن 

هذه اخلطة انهارت يف وقت لحق.

جمل�س الأمن يقر بالإجماع
امل�شروع اخلليجي ب�شاأن اليمن

اأقر جمل�س المن امل�شروع العربي حول اليمن حيث وافقت 14 دولة على 

القرار، ومل يعار�س احد، وامتنعت رو�شيا عن الت�شويت.

وبهذا يكون جمل�س المن قد اأدرج ا�شمي جنل الرئي�س اليمني ال�شابق علي 

عبداهلل �شالح وزعيم احلوثيني على القوائم ال�شوداء، وفر�س حظراً على تزويد 

جماعة احلوثي املتحالفة مع ايران، والتي حتكم معظم اليمن بال�شالح.

القمة البحرينية - ال�شعودية
بحثت الو�شع يف اليمن

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  بحث 

واخيه خادم احلرمني ال�شريفني م�شار العالقات الخوية الوطيدة وما ت�شهده 

من تطور م�شتمر على كافة ال�شعدة، حيث اأكد العاهالن حر�شهما على تنمية 

املثمر  التعاون  من  امل�شتويات  اأعلى  اىل  بها  و�شول  وتطويرها  العالقات  هذه 

والبناء والعمل امل�شرتك حتقيقا لآمال �شعبيهما ال�شقيقني وتطلعاتهما ملزيد من 

التقدم والرقي.

كما جرى خالل اللقاء – ويف اطار احلر�س امل�شرتك على الت�شاور والتن�شيق 

على كافة ال�شعد – بحث جممل الحداث يف املنطقة واآخر م�شتجدات الو�شاع 

على ال�شاحتني العربية والدولية ل�شيما تطورات الو�شع على ال�شاحة اليمنية.

داع�س يرتكب جمزرة جديدة
ويعدم املئات من اأبناء الع�شائر

اأعلن ال�شيخ نعيم الكعود، �شيخ ع�شرية البومنر يف الأنبار، اأن تنظيم داع�س 

اأعدم 300 �شجني من اأبناء الع�شائر الذين ي�شك يف ولئهم له.

البوحمل  ع�شائر  من  اأغلبهم  كان  املعدومني  »ال�شجناء  اأن  الكعود  واأكد 

بالدرجة الأ�شا�شية، وياأتي بعدهم بالعدد �شجناء ع�شرية الكرابلة، ومن ثم اأبناء 

ع�شرية ال�شلمان، واأي�شا هناك حمتجزون اآخرون مت اإعدامهم من �شمن الـ 300 

يعودون لقبائل متفرقة«.

امللك ووزير الدفاع ال�شعودي
بحثا عا�شفة احلزم ع�شكريًا واإن�شانيًا

ا�شتقبل �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

وزير  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الدفاع رئي�س الديوان امللكي امل�شت�شار اخلا�س خلادم احلرمني ال�شريفني.

واأ�شاد اجلانبان بامل�شاركة املهمة للبحرين يف عملية عا�شفة احلزم وبالنجاح 

املتوا�شل الذي حتققه العملية ومراعاتها للنواحي الن�شانية وجهودها حلماية 

املنظمات  مع  بالتعاون  اجلاليات  واجالء  والغاثة  امل�شاعدات  وتاأمني  املدنيني 

الدولية.

Apr.

Apr.

Apr.Apr.

Apr.Apr.
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»داع�ش« يعدم 30 م�سيحيًا
اإثيوبيًا يف ليبيا لرف�سهم دفع اجلزية

ن�صر  تنظيم  »داع�ش«  ت�صجيالً  م�صوراً  يظهر  اإعدام  30  �صخ�صاً  على  االقل، 

 ذكر  التنظيم  املتطرف  انهم  اثيوبيون  م�صيحيون  اعدموا  يف  ليبيا  بعدما  »رف�صوا 

 دفع  اجلزية«  او  اعتناق  اال�صالم.                              

واأظهر  الفيديو  الذي  ن�صر  على  مواقع  تعني  باأخبار  اجلماعات  املتطرفة  حتت 

 عنوان  »حتى  تاأتيهم  البينة«،  اعدام  12  �صخ�صا  على  �صاطئ  عرب  ف�صل  روؤو�صهم 

 عن  اج�صادهم،  و16  �صخ�صاً  يف  منطقة  �صحراوية  عرب  اطالق  النار  على  روؤو

�صهم.                                   

�سماحة يعرتف بنقل متفجرات
من �سوريا لتنفيذ اغتياالت يف لبنان

الع�صكرية  املحكمة  امام  �صماحة  مي�صال  ال�صابق  اللبناين  الوزير  اعرتف 

بنقله متفجرات من �صوريا لتنفيذ �صل�صلة تفجريات واغتياالت يف لبنان، وفق 

الع�صكري  الق�صاء  ويحاكم  املحكمة.  قاعة  من  بر�ش  فران�ش  مرا�صلة  نقلته  ما 

�صماحة املوقوف منذ اغ�صط�ش 2012 بتهمة التخطيط مع رئي�ش جهاز االمن 

الوطني ال�صوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه عدنان )جمهول باقي الهوية( 

بنية تفجريها وقتل �صخ�صيات �صيا�صية  لبنان  لنقل متفجرات من �صوريا اىل 

لبنانية ورجال دين.

»التحالف« يوقف »عا�سفة احلزم«
ويطلق »اإعادة االأمل«

اذ  احلزم،  عا�صفة  عمليات  ب�صاأن  بياناً،  ال�صعودية  الدفاع  وزارة  اأ�صدرت 

امليلي�صيات  من  وحدودها  لل�صعودية  تهديد  اي  ازالة  مت  انه  خالله  من  اأكدت 

الذي  الوقت  يف  �صالح،  عبداهلل  على  املخلوع  الرئي�ش  وميلي�صيات  احلوثيون 

اعلنت فيه قيادة التحالف انتهاء عمليات عا�صفة احلزم بعدها حققت اهدافها، 

وبدء عمليات اعادة االمل التي �صتكون وفق قرار جمل�ش االمن، و�صرعة ا�صتئناف 

العملية ال�صيا�صية يف اليمن، وتهدف حلماية املدنيني وا�صتمرار مكافحة االرهاب.

Apr.Apr.

Apr.

1920

21

جلنة حتقيق برملانية يف االأو�ساع املالية
واالإدارية لـ »ممتلكات القاب�سة«

املالية  االأو�صاع  تدهور  حول  برملانية  حتقيق  جلنة  النواب  جمل�ش  �صّكل 

واالإدارية ل�صركة ممتلكات البحرين القاب�صة وال�صركات التابعة لها.

ويف ت�صريح لـ »االأيام« قال اأحد مقّدمي الطلب حممد االأحمد ان طلب ت�صكيل 

اللجنة ياأتي يف �صوء اخل�صائر امل�صتمرة التي تتعر�ش لها ممتلكات وال�صركات 

اأوجه  على  والوقوف  جاّدة  حتقيقات  اإجراء  ي�صتلزم  الذي  االأمر  لها،  التابعة 

رين. اخللل وحما�صبة امل�صوؤولني املق�صّ

ال�سجن امل�سدد 20 عامًا ملر�سي
يف ق�سية »ق�سر االحتادية«

ق�صت حمكمة جنايات القاهرة بال�صجن امل�صدد 20 �صنة للرئي�ش امل�صري 

املعزول حممد مر�صي املنتمي جلماعة االإخوان امل�صلمني يف ق�صية عنف قتل فيه 

متظاهرون خالل رئا�صته التي ا�صتمرت عاماً واحداً.

اقرتاع  اأول  يف  انتخابه  من  �صنوات  ثالث  بعد  مر�صي  على  احلكم  و�صدر 

رئا�صي حر يف اأكرب الدول العربية �صكاناً.

 

Apr.Apr.
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القائد العام ي�شهد جانبا
من التمرين امل�شرتك حمد / 1

�شهد امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن احمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

البحرين، جانب من التمرين امل�شرتك حمد / 1 الذي نفذته قوة دفاع البحرين 

التابعة  املقاتلة  الطائرات  من  وعدد  احلربية،  ال�شفن  من  جمموعة  مب�شاركة 

للأ�شقاء من القنوات امل�شلحة بجمهورية م�شر العربية.

Apr.

زلزال مدمر ي�شرب النيبال22
والهند ومقتل االآالف

�شرب زلزال قوي نيبال وت�شبب يف هزات ارتدادية يف �شمال الهند ما ا�شفر 

عن مقتل املئات وانهيار برج يعود للقرن التا�شع ع�شر يف العا�شمة كامتندو 

ف�شل عن وقوع انهيار جليدي ا�شفر عن �شقوط قتلى يف جبل افر�شت االعلى يف 

العامل. ووردت تقارير عن دمار هائل يف املناطق اجلبلية النائية من البلد بعد 

الزلزال الذي وقع بعد الظهر وبلغت قوته 7.9 درجة. ويقع مركز الزلزال على 

اأكرب مدن البلد. وقال م�شوؤول ان عدد  بعد 80 كيلومرتا �شرقي بخاري ثاين 

قتلى الزلزال املدمر ارتفع اىل 4500 �شخ�ص تقريبا.

Apr.

25

املبعوث االأممي اجلديد لليمن..
 موريتاين يتمتع بخربة وا�شعة

عينت االأمم املتحدة الدبلوما�شي 

ال�شيخ  ولد  اإ�شماعيل  املوريتاين، 

اأحمد، مبعوثاً خا�شاً اإىل اليمن، خلفاً 

بنعمر،  جمال  امل�شتقيل،  للمبعوث 

وهو ما اعتربه البع�ص جناحاً كبرياً 

للدبلوما�شية املوريتانية

اأحمد  ال�شيخ  اإ�شماعيل ولد  عمل 

التنمية  جمال  يف  عاما(،   55(

اإفريقيا  يف  االإن�شانية  وامل�شاعدة 

وال�شرق االأو�شط واأوروبا ال�شرقية، 

االأمم  مبنظمة  مهمة  منا�شب  وتقلد 

املتحدة، حيث اأم�شى فرتة طويلة كم�شوؤول يف �شندوق االأمم املتحدة للطفولة 

�شغل  االأخرية،  االآونة  ال�شندوق، ويف  مهمة يف  منا�شب  )يوني�شيف(، وتوىل 

من�شب املن�شق املقيم للأمم املتحدة، ومن�شق ال�شوؤون االإن�شانية وممثل برنامج 

-2012( واليمن   )2012-2008( �شوريا  يف  املقيم  االإمنائي  املتحدة  االأمم 

.)2014

Apr.

26
القب�ض على 28 اإرهابيًا يف عملية نوعية

القب�ص  الداخلية  وزارة  اعلنت 

عنا�شر  منهم  �شخ�شا   »28« على 

ت�شل  خمتلفة  ملدد  حمكومة  ارهابية 

بع�شها للموؤبد وا�شقاط اجلن�شية يف 

بع�ص  �شارك  حيث  ارهابية،  ق�شايا 

عمل  من  اأكرث  يف  عليهم  املقبو�ص 

ارهابي وتخريبي، من خلل تخطيط 

خطرية  ارهابية  جرائم  وتنفيذ 

ت�شتهدف زعزعة امن وا�شتقرار البلد.

وقالت الوزارة يف بيان اأن العملية 

احباط  يف  �شاهمت  النوعية  االمنية 

الكثري من االعمال االرهابية، امتدت اىل 

عدد من املناطق والقرى. وقال البيان ان 

عملية القب�ص جاءت تنفيذا خلطة امنية 

االجهزة  من  عدد  فيها  �شاركت  حمكمة 

االمنية.

Apr.

27

اإيران تخطف �شفينة اأمريكية وتتحدى احلظر على اليمن

قوة  احتجزت  فقد  واليمن،  العربي  اخلليج  ا�شتفزازاتها يف  ايران  وا�شلت 

ايرانية �شفينة �شحن امريكية، على متنها 24 بحارا من �شرق اوروبا واآ�شيا، 

واقتادتها اىل ميناء بندر عبا�ص االيراين.

الدفاع االمريكية »البنتاغون« ان قوات ايرانية  واأكد متحدث با�شم وزارة 

اعتلت ال�شفينة »ماير�شك تبغري�ص« التابعة ل�شركة ماير�شك، والتي ترفع علم 

جزر املار�شال يف اخلليج. 

Apr.

ا�شت�شهاد 3 جنود �شعوديني خالل �شد هجوم للحوثيني28

قام  هجوم  �شد  خلل  ال�شعودية  الربية  القوات  جنود  من   3 ا�شت�شهد 

مقتل  عن  اي�شا  اأ�شفر  اليمن  مع  للمملكة  اجلنوبية  احلدود  على  احلوثيني  به 

الع�شرات من افراد امليلي�شيات.

Apr.

30
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رئي�س الوزراء يط�لب بت�أ�سي�س
بيئة اإعالمية لبن�ء واقع معريف..

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي االمري خليفة 

يف  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

اليوم  مبنا�سبة  العامل  اىل  وجهها  ر�سالة 

يوم  ي�سادف  الذي  لل�سحافة  العاملي 

وم�ساندة  دعم  �سرورة  مايو،  من  الثالث 

يف  ال�سيما  وتقويتها،  الر�سينة  ال�سحافة 

املت�سارعة  التكنولوجية  التطورات  ظل 

وتعدد م�سادر االخبار واملعلومات.

واأكد �سموه ان اختيار يوم ال�سابع من 

البحرينية  لل�سحافة  يوما  عام  كل  مايو 

والذي  امللك،  جاللة  من  كرمي  بتوجيه 

ال�سحافة  لرجال  البحرين  من  تقدير  العام، هو  هذا  االوىل  للمرة  به  �سنحتفل 

واالعالم على ا�سهامهم املبدع واملميز.

يف ر�صالة �صامية يف اليوم العاملي حلرية ال�صحافة.. امللك:

وجهن� لإ�سدار ك�در لالإعالميني
البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اأكد 

ر�سالتهم  اداء  يف  واالعالميني  ال�سحفيني  حلقوق  الكامل  الدعم  على  املفدى 

ال�سامية والتعبري عن اآرائهم بحرية، واداء واجباتهم املهنية باأمان وا�ستقاللية 

مبا يتوافق مع الد�ستور والت�سريعات واملواثيق احلقوقية واالعالمية الوطنية 

والدولية، م�سيدا جالله بجهودهم املخل�سة يف تنمية روح املواطنة ودعم خطط 

اال�سالح والتنمية.

العاملي حلرية ال�سحافة  اليوم  وقال جاللته يف ر�سالة �سامية وجهها يف 

للعمل  املعنية  اجلهات  االعالمي وجهنا  اجل�سم  ابنائنا يف  تقديراً جلهود  »انه 

على ا�سدار كادر لالإعالميني يتنا�سب ودورهم احليوي يف اثراء م�سرية البحرين 

االعالمية، وحماية امن وا�ستقرار الوطن، ومتا�سكه، واحلفاظ على مكت�سباته 

التنموية واال�سالحية«.

MayMay

0102

امللك يتفقد القوات البحرينية
امل�س�ركة يف التح�لف العربي

البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�سى  اأ�ساد ح�سرة �ساحب اجلاللة 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بروؤية  االعلى  القائد 

�سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية الثاقبة للمتغريات يف املنطقة وحكمته يف 

اتخاذ قرار عا�سفة احلزم وعملية اعادة االمل.

البحرين  قوات مملكة  اىل  التفقدية  زيارته  املفدى خالل  البالد  عاهل  واأكد 

بالطائف،  اجلوية  فهد  امللك  قاعدة  العربي يف  التحالف  قوات  �سمن  امل�ساركة 

مثل ما هم عونا   – لدعم اال�سقاء  وابداً عوناً و�سنداً  البحرين �ستبقي دائماً  ان 

لها – ولن ترتد او تتاأخر ملوؤازرتهم ملواجهة التحديات واملخاطر التي تواجهها 

االمة العربية.

May

04
احلكومة تقر موازنة الدولة:

العجز ملي�رات  و3  الإيرادات  ملي�رات   4
للدولة  العامة  امليزانية  اعتماد  قانون  م�سروع  على  الوزراء  وافق جمل�س 

لل�سنتني املاليتني 2015 – 2016 واحاله اىل جمل�سي النواب وال�سورى وفق 

االطر القانونية والد�ستورية.

الوزراء  عليها جمل�س  وافق  التي  امليزانية  االيرادات يف  تقديرات  وجاءت 

اربعة مليارات ومائتني واربعة وخم�سني مليونا وثمامنائة وثالثة و�ستون الف 

دينار )4.254.863.000( لل�سنتني املاليتني 2015 – 2016، يكون ن�سيب 

ال�سنة املالية 2015 مبلغ )2.097.329.000( ون�سيب ال�سنة املالية 2016 

ل�سعر  طبقا  النفطية  االيرادات  اجمايل  بان  علماً   ،)2.157.534.000 مبلغ 

دينار  مليار  تبلغ حوايل 1.7  للربميل  امريكياً  دوالراً  بقيمة 60  املقدر  النفط 

 1.47 بقيمة  عجز  توقع  مع  �سنة 2016،  دينار  مليار  و1.75  �سنة 2015 

مليار دينار لل�سنة 2015 و1.563 دينار لل�سنة 2016.

فرن�س� وقطر توقع�ن عقد بيع 24 ط�ئرة راف�ل

للدوحة  فرن�سية  رافال  لبيع 24 طائرة  �سخماً  عقداً  فرن�سا وقطر  وقعت 

بح�سور الرئي�س فرن�سوا هوالند وامري قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين.

رئي�س جمل�س  الدوحة  ووقعه يف  يورو  مليارات   6.3 العقد  قيمة  وتبلغ 

احمد  طيار  الركن  اللواء  قطر  وعن  ترابيه  اريك  للطريان  دا�سو  �سركة  ادارة 

املالكي الذي ا�سرف على املفاو�سات، وفق ما افاد مرا�سل فران�س بر�س. ووقع 

عقد مماثل بني املالكي وانطوان بوفييه رئي�س جمل�س ادارة �سركة »ام بي دي 

اي« االوروبية امل�سنعة لل�سواريخ التي تزود رافال بال�سالح.

May

May

04

04

جعفري: اإيران �سنعت احلوثيني يف اليمن
العام  القائد  اأكد 

االإيراين،  الثوري  للحر�س 

اللواء حممد علي جعفري، 

اأن اإيران هي التي �سنعت 

يف  احلوثية  اجلماعة 

»املقاومة  اإن  بقوله  اليمن 

جماعة  ويق�سد  اليمنية«، 

تعترب  اليمن،  يف  احلوثي 

للثورة  اإجناز  اآخر  اليوم 

»احلوثيني  واإن  االإيرانية، 

الثورة  من  يتخذون 

ملقاومة  منوذجا  االإيرانية 

النظام املت�سلط«، على حد 

تعبريه.

May

04
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ال�سرطة الأمريكية تقتل م�سلحني
قرب معر�ض لر�سوم م�سيئة للر�سول

قتلت ال�سرطة رجلني م�سلحني اطلقا النار قرب مركز للمعار�ض يف والية 

للنبي حممد بح�سور  تك�سا�ض كانت جتري فيه م�سابقة لر�سوم كاريكاتورية 

جهة  اي  تعلن  ومل  فيلدرز،  غريت  لال�سالم  املعادي  الهولندي  ال�سيا�سي 

م�سوؤوليتها يف مرحلة اوىل عن الهجوم.

املعروفة  احلرية«،  عن  للدفاع  االمريكية  »املبادرة  امل�سابقة  هذه  ونظمت 

عن  الدفاع  خانة  يف  الفعالية  هذه  و�سعت  وقد  لال�سالم،  املعادية  مبواقفها 

»حرية التعبري«.

عاهل البالد ي�سارك يف القمة اخلليجية..

�سارك �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى يف 

االجتماع الذي عقده ا�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�ض التعاون لدول 

فرن�سا،  جمهورية  رئي�ض  هوالند  فران�سوا  الرئي�ض  بح�سور  العربية  اخلليج 

بالريا�ض. واأكد البيان اخلتامي للقمة الت�ساورية على تاأ�سي�ض عالقة طبيعية 

مع ايران على ا�سا�ض عدم التدخل.

واأعلن البيان عن موؤمتر للمعار�سة ال�سورية يقام يف الريا�ض لر�سم مالمح 

مرحلة ما بعد اال�سد.

ال�سفري الأمريكي يزور »الأيام«

الدفاعية  االلتزامات  ان  روبك  وليام  البحرين  لدى  االمريكي  ال�سفري  قال 

اخلارجية لبالده جتاه �سركائها يف املنطقة م�ساألة ثابتة ال تخ�سع للنقا�ض.

ل�سحيفة  االوىل  تعترب  والتي  »االيام«  اىل  زيارته  خالل  روبك  واأ�سار 

ابرز  ان  اىل  العام 2015،  البحرين مطلع  مهام عمله يف  توليه  منذ  بحرينية 

املقررة يف 13  املتحدة ودول اخلليج  الواليات  ملفات قمة »كامب ديفيد« بني 

مايو  هي ملفات اليمن و�سوريا والعراق وليبيا وبحث التحديات االمنية التي 

تواجه املنطقة.

الداخلية تعلن القب�ض على جمموعة اإرهابية 
يف اإطار جهود حفظ االأمن والنظام العام ويف عملية ا�ستباقية �ساهمت يف 

اإحباط عدة اأعمال اإرهابية، متكنت �سرطة املباحث اجلنائية من ر�سد وحتديد 

عدد من البوؤر االإرهابية، والقب�ض على جمموعة من العنا�سر التي �ساركت يف 

بينهم حمكومون  اإرهابية وتخريبية خطرية، ومن  التخطيط والتنفيذ جلرائم 

كميات  عليهم  املقبو�ض  بحوزة  عرث  كما  للموؤبد،  بع�سها  ت�سل  خمتلفة،  ملدد 

االإرهابية وت�سنيع  االأعمال  التي ت�ستخدم يف تنفيذ  املواد واالأدوات  كبرية من 

وتركيب عبوات �سديدة االنفجار )مبا ميثل تهديداً مبا�سراً لالأرواح واملمتلكات 

وترويعا لالآمنني، حيث عمد االإرهابيون اإىل ا�ستخدام منازل يف جنو�سان و�سرتة 

اخلارجية يف ت�سنيع وتخزين املواد واالأدوات املتفجرة، غري عابئني مبا ميثله 

هذا العمل االآثم من خطورة على حياة املواطنني واملقيمني. 

علي بن خليفة:
البحرين اأجنزت الأهداف الإمنائية لالألفية

اأكد �سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء خالل 

افتتاحه اعمال املنتدى العربي رفيع امل�ستوى حول التنمية امل�ستندامة، حر�ض 

احلكومة برئا�سة �سمو رئي�ض الوزراء على ا�ستكمال ما مت اجنازه على �سعيد 

التنمية امل�ستدامة من خالل خطط وبرامج تهدف اىل االرتقاء مبجمل االو�ساع 

املعي�سية للمواطنني.

وذكر ان مملكة البحرين لتفخر بانها من اوائل الدول التي اجنزت معظم 

االهداف االمنائية لاللفية قبل موعدها.

MayMay

May

May

May
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جمزرة حوثية يف عدن تقتل موقع 40 مدنيًا

�صالح،  اهلل  عبد  علي  املخلوع  الرئي�س  وقوات  احلوثي  ميلي�صيات  دخلت 

منطقتي التواهي واملعال يف مدينة عدن جنوبي اليمن.

وذكرت م�صادر مطلعة اأن احلوثيني وحلفاءهم ا�صتولوا على مبنى املخابرات 

اليمني  والرئي�س  الد�صتورية،  لل�صرعية  املوالية  عدن  وتلفزيون  اإذاعة  ومبنى 

عبدربه من�صور هادي، بعد �صاعات من توقفها عن البث.

وو�صط احتدام املعارك بعدن، قتل 40 مدنياً عندما اأطلق املقاتلون احلوثيون 

قذائف على قارب يقل مدنيني كانوا يحاولون الفرار من القتال العنيف يف عدن. 

May

»جي�ش الفتح« يعلن مقتل06
القلمون يف  اهلل  حزب  من  عن�صرًا   40

يف  اهلل  حزب  عنا�صر  من   40 مقتل  عن  القلمون  يف  الفتح  جي�س  اأعلن 

ا�صتباكات خا�صتها ف�صائل املعار�صة �صد امليلي�صيا وقوات الأ�صد.

ال�صغور  وج�صر  اإدلب  يف  اهلل  وحزب  النظام  لقوات  دامية  خ�صائر  وبعد 

وجنوبا اىل درعا وُب�صرى ال�صام ومعرب ن�صيب.. تلقت قوات نظام الأ�صد وحزب 

اهلل خ�صائر يف القلمون حيث قتل يف اآخر ال�صتباكات اأكرث من 40 عن�صراً من 

امليلي�صيا والنظام.

�صبط »�صيارة متفجرات«
متجهة من البحرين لل�صعودية

عرب  �صيارة  �صبط  عن  ال�صعودية  الداخلية  لوزارة  المني  املتحدث  اأعلن 

ج�صر امللك فهد قادمة من البحرين حتمل مواد �صديدة النفجار.

وا�صار اىل انه عند ال�صاعة الثامنة والربع �صباحاً، مت احباط حماولة تهريب 

مادة )RDX( �صديدة النفجار، و�صواعق خم�ص�صة لتفجريها، والقب�س على 

نوع  من  ال�صيارات  اإحدى  ال�صعودية يف  اجلمارك  ا�صتباه  بعد  وذلك  مهربيها، 

فورد فيوجن قادمة من مملكة البحرين عرب ج�صر امللك فهد.

ات�صاع رقعة االحتجاجات
يف اإيران و�صط ا�صتباكات م�صلحة 

ات�صعت رقعة الحتجاجات يف اإيران اإىل اإقليم الأحواز )عرب�صتان( جنوبا - 

بعد احتجاجات اإقليمي كرد�صتان غربا وبلو�ص�صتان �صرقا - حيث خرج املئات من 

العمال الأحوازيني، ونظموا وقفة احتجاجية يف حي الزوية مبدينة الأحواز اأمام 

�صركة »كي�صون« لقطارات الأنفاق، وذلك ب�صبب طرد حوايل 400 عامل عربي.

ونقل موقع »رهياب نيوز« عن العمال املف�صولني الذين نظموا عدة اإ�صرابات 

اأن »ال�صركة قد طردت العمال العرب بعد اإ�صرابهم عن العمل ب�صبب عدم ا�صتالم 

رواتبهم ملدة 6 اأ�صهر، وا�صتبدلتهم بعمال اآخرين من املناطق الإيرانية الأخرى«. 

May

May

May

May

07

08

11

13 فوز الهندي �صامنتا بجائزة عي�صى االإن�صانية

يف  اجلائزة  منح  عن  الن�صانية  خلدمة  عي�صى  جائزة  امناء  جمل�س  اأعلن 

الهند يف  اودي�صا بجمهورية  �صامنتا من ولية  ا�صيوتا  د.  اىل  الثانية  ن�صختها 

جمايل التعليم والرعاية الجتماعية، والتي تبلغ قيمتها مليون دولر وميدالية 

من الذهب اىل جانب �صهادة تقدير ملكية.

بغداد تعلن مقتل »الرجل الثاين« يف داع�ش 

اأعلنت وزارة الدفاع العراقية ان التحالف الدويل الذي تقوده وا�صنطن �صد 

تنظيم داع�س، ا�صتهدف بغارة جوية »الرجل الثاين« يف التنظيم املتطرف وعدًدا 

من افراده.

اىل  »ا�صتناداً  للوزارة  اللكرتوين  املوقع  على  املن�صور  البيان  يف  وجاء 

التحالف  قوات  قبل  من  توجيه �صربة جوية  دقيقة، مت  ا�صتخبارية  معلومات 

التنظيم(  الذي يعرف به  الثاين يف ع�صابات داع�س )ال�صم  الرجل  الدويل اىل 

الرهابية ابو عالء العفري«.

May

13

»داع�ش« يذبح 26 �صخ�صًا
ويهدد مدينة تدمر االأثرية

اأعدم تنظيم »داع�س « 26 مدنياً قرب مدينة تدمر الثرية التي يحاول التقدم 

اليها يف حمافظة حم�س و�صط �صوريا، واأقدم عنا�صره على قطع روؤو�س ع�صرة 

منهم، بح�صب املر�صد ال�صوري حلقوق الن�صان.

وقال املر�صد ال�صوري حلقوق الن�صان يف بريد الكرتوين »قام تنظيم داع�س 

باإعدام 26 مدنيا على القل، وف�صل روؤو�س ما ل يقل عن ع�صرة منهم يف قرية 

العامرية ومدينة ال�صخنة قرب تدمر، بعد اتهامهم بالعمالة والتعاون مع النظام 

الن�صريي«.

May

14
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ويل العهد ي�شارك 
يف القمة اخلليجية الأمريكية

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، اأن م�ساركة البحرين يف القمة 

اخلليجية الأمريكية يف كامب ديفيد ياأتي اإمياناً من اململكة بقيادة جاللة امللك املفدى 

باأهمية تعزيز العالقات التاريخية بني دول جمل�س التعاون والوليات املتحدة.

و�سدد �سموه على هام�س م�ساركته بالقمة على اأهمية تكري�س التعاون الأمني 

و  التوتر  اأ�سكال  كافة  من  املنطقة  اأهمية حت�سني  على  والـتاأكيد  املرحلة  هذه  يف 

مواجهة وحماربة وجتفيف منابع متويل التنظيمات الإرهابية مبختلف توجهاتها 

وما تتبناه من فكر ثيوقراطي فا�سي.

متام �شالم: حزب اهلل
ل ميثل لبنان من قريب اأو بعيد

متام  اللبنانية  احلكومة  رئي�س  اأعرب 

ظل  يف  لبنان  م�سري  على  قلقه  عن  �سالم 

ان  الرئا�سة، وقال  الفراغ يف �سدة  ا�ستمرار 

عملية انتخاب رئي�س جديد للجمهورية تقف 

امام حائط م�سدود ب�سبب غياب التوافق بني 

القوى ال�سيا�سية اللبنانية والقليمية.

ال�سرق  �سحيفة  مع  حوار  يف  واأكد 

اخلليج  بدول  لبنان  عالقة  ان  القطرية 

عند  تتوقف  ل  واخوية  وعريقة  قدمية 

احداث ومواقف �سيا�سية هنا وهناك، م�سريا 

اىل مواقف ن�سر اهلل وحزب اهلل التي ل متثل 

الدولة اللبنانية من قريب او بعيد.

اأن وا�سنطن �ست�ستخدم القوة  �سدد البيان اخلتامي لقمة كامب ديفيد على 

الع�سكرية للدفاع عن �سركائها اخلليجيني، اإىل جانب التزام الطرفني اخلليجي 

والأمريكي بالعالقة ال�سرتاتيجية.

اي  ملواجهة  امل�سرتك  بالعمل  التزام  وجود  اإىل  ديفيد  كامب  بيان  واأ�سار 

لردع  اخلليج  دول  مع  �ستتعاون  وا�سنطن  اأن  كما  اخلليج،  دول  على  عدوان 

ومواجهة اأي تهديد. 

May

May

May

14

17

14

انطالق اأعمال م�ؤمتر اإنقاذ اليمن

 250 اليمن، مب�ساركة  اإنقاذ  موؤمتر  اأعمال  الريا�س  العا�سمة  يف  انطلقت 

�سخ�سية، بينهم �سخ�سيات من جمل�س التعاون والأمم املتحدة. 

هو  اليمن  اإنقاذ  موؤمتر  اإن  هادي  من�سور  عبدربه  اليمني  الرئي�س  وقال 

اأعباء احلرب وح�سار  اليمني حتمل  اليمنيني من دون ا�ستثناء، وال�سعب  لكل 

امليلي�سيات الظامل، م�سرياً اإىل اأن م�سري الهمجية هو مزبلة التاريخ.

May

17

رئي�س ال�زراء يكرم 
ال�شحـــافــــة والإعــــالم

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي المري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

اننا بحاجة اىل فكر م�ستنري وخطاب اعالمي ين�سجم ومعطيات الع�سر ويوؤمن 

باحلرية وقبول الخر وتوظيف كل ذلك يف خدمة املجتمع.

وقال �سموه لدى رعايته حفل جمعية ال�سحفيني البحرينية لتكرمي ال�سحافة 

والعالم يف البحرين، »يجب علينا ان نن�سغل بالمور التي تهم م�سالح املواطن 

ورفاهيته وهي غاية ت�ستحق ان ن�سعى من اجلها جميعا«.

ت�قيع اتفاقية ع�شكرية بني البحرين ورو�شيا

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  احمد  بن  خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  وقع 

البحرين اتفاقية التعاون الع�سكري والفني بني مملكة البحرين وجمهورية رو�سيا 

الحتادية.

لرئي�س  ال�سخ�سي  املمثل  فومني  الك�سندر  مع  اجتماعه  خالل  امل�سري  وبحث 

الحتاد الرو�سي للتعاون الع�سكري الفني ومدير الهيئة الفدرالية الرو�سية للتعاون 

الكفيلة  وال�سبل  اجلانبني  بني  الع�سكرية  املجالت  يف  التعاون  الفني،  الع�سكري 

بدعمها وتعزيرها، ا�سافة اىل مناق�سة عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

May

May

19
19
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May

26

عملية انتحارية يف القطيف
توقع 21 قتيًل و81 جريًحا

اأعلنت الداخلية ال�سعودية عن وقوع انفجار يف اأحد امل�ساجد ببلدة القديح يف 

حمافظة القطيف �سرق اململكة، جراء عملية انتحارية اثناء اأداء �سالة اجلمعة.

واأ�سارت اأحدث اح�سائية اىل اأنه مت ت�سجيل وفاة 21 �سخ�سا و81 جريحا، 

احلب�س �سنة للنائب ال�سابقفيما ا�ستنكرت عدة دول حول العامل جرمية القطيف االرهابية. 
عبدالعال لإهانته »الداخلية«

خالد  ال�سابق  النائب  بحب�س  االوىل  اجلنائية  ال�سغرى  املحكمة  ق�ست 

تغريدات  ن�سر  ق�سية  يف  اإدانته  بعد  وذلك  النفاذ،  مع  واحدة  �سنة  عبدالعال 

تت�سمن اإهانة وزارة الداخلية ب�سفحته على موقع التوا�سل االجتماعي »تويرت«.

ويل العهد يلتقي رئي�س الوزراء الربيطاين

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي االمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد االعلى النائب االول لرئي�س جمل�س الوزراء، لدى لقائه ديفيد كامريون 

رئي�س الوزراء باململكة املتحدة، على ا�سرتاتيجية العالقات القائمة بني مملكة 

البحرين واململكة املتحدة، باعتبارها امتدادا تاريخيا م�ستمرا من التعاون الوثيق 

يف خمتلف املجاالت والتن�سيق امل�سرتك جتاه كافة التحديات واملتغريات.

MayMay

2222

داع�س ي�سيطر على
اأكرب قاعدة جوية يف �سرت

�سيطر تنظيم داع�س على مطار مدينة �سرت الليبية بعدما غادرت القوات 

يف  متركز«  »اإعادة  اإطار  يف  ي�سمها  التي  القاعدة  طرابل�س  حلكومة  املوالية 

املنطقة، بح�سب ما اأفاد متحدث با�سم هذه القوات واعلن التنظيم املتطرف.

امل�سرتكة  العمليات  لغرفة  االعالمي  املركز  رئي�س  ال�سامي  حممد  وقال 

القر�سابية  العا�سمة »قاعدة  املوالية ل�سلطات  العامة  االركان  لرئا�سة  التابعة 

يف �سرت )450 كلم �سرق طرابل�س( يف اأيدي داع�س اال�سالمية«.

May

29

النظام يق�سف حلب بالرباميل
املتفجرة ويقتل 71 مدنًيا

قتل 71 مدنًيا يف ق�سف جوي بالرباميل املتفجرة على مدينة حلب وريفها 

يف �سمال �سوريا، وهي ح�سيلة بني اال�سخم خالل اال�سهر املا�سية يف املنطقة 

التي ت�سهد معارك متوا�سلة على جبهات عدة.

و�سقط العدد االكرب من ال�سحايا يف مدينة الباب يف الريف ال�سمايل ال�سرقي 

ملحافظة حلب الواقعة حتت �سيطرة تنظيم داع�س، اإذ بلغ عدد القتلى 59، وهو 

مر�سح لالرتفاع، بينما قتل 12 �سخ�سا يف حي ال�سعار يف �سرق حلب الواقع 

حتت �سيطرة مقاتلي املعار�سة.

May

30

Jun.

02 �سبط جماعة �سرايا الأ�سرت الإرهابية
باأن  االإرهابية،  اجلرائم  نيابة  رئي�س  احلمادي  اأحمد  العام  املحامي  �سرح 

�سبط  عن  اجلنائية،  واالأدلة  للمباحث  العامة  االإدارة  من  بالغاً  تلقت  النيابة 

جماعة اإرهابية ت�سم 14 متهماً نفذت عدداً من العمليات االإرهابية خالل الفرتة 

.2015 – 2013

وبح�سب التحريات قام املتهمان االأول والثاين واملتواجدان خارج البالد يف 

االإرهابية حتت  االأعمال  ببع�س  للقيام  بالداخل  العنا�سر  بع�س  بتجنيد  اإيران 

م�سمى تنظيم »�سرايا االأ�سرت« ومن بني من مت جتنيدهم املتهمان الثالث والرابع، 

حيث يتم التوا�سل بينهما واملتهمان الهاربان، من اأجل اإمدادهما باملواد املتفجرة 

واالأموال الالزمة.
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امللك يرعى حفل ت�سليم جائزة عي�سى الإن�سانية 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، ان  اأكد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اال�سعدة،  خمتلف  على  واثقة  خطوات  تخطو  االن�سانية  خلدمة  عي�سى  جائزة 

لتتميز كجائزة عربية عاملية يف جمال اخلدمة االن�سانية، تتعدى احلدود املكانية 

دون اي اعتبار عقائدي اأو جغرايف او قومي.

واأكد جاللته يف كلمة �سامية لدى رعايته حفل ت�سليم جائزة عي�سى خلدمة 

االن�سانية بدورتها الثانية 2013 – 2015 للفائز د.اأ�سيوتا �سامنتا من الهند، 

ان املنجز االن�ساين للراحل الكبري �ساحب العظمة الوالد ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 

اك�سبت �سخ�سه  التي  الودود،  ال�سمحة  اهلل عربت عنه روحه  اآل خليفة رحمه 

وبالده احرتام العامل، فكانت حافزاً لكل ان�سان ي�سعى ويعمل خلدمة بني الب�سر 

والتخفيف من معاناة االإن�سان اأينما كان.

Jun.Jun.

Jun.

0203

03

امللك: عمل وطني لقوة الدفاع يف الذود عن اململكة

اأ�ساد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد 

اإعادة االأمل وما يقوم  االأعلى، بامل�ساركة النبيلة لقوة دفاع البحرين يف عملية 

بيد  يداً  واالأ�سدقاء  االأ�سقاء  املتقن مع  والتن�سيق  بالتعاون  البوا�سل  به رجالها 

لتحقيق االأهداف النبيلة من اأجل نه�سة اليمن.

واأعرب جاللته على هام�ش زيارته للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، عن 

به من عمل  يقومون  ما  البحرين على  دفاع  قوة  �سكره وتقديره جلميع رجال 

ال�سامية  ر�سالتهم  حلمل  امل�سرف  واجبهم  الأداء  خمل�سة  وجهود  نبيل  وطني 

للذود عن وطننا العزيز واأمن مواطنيه.

اأجندة لتق�سيم املنطقة اإىل دويالت

اأناب �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد 

اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع  االأعلى، امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد 

البحرين حل�سور حفل تخريج دورة القيادة واالأركان امل�سرتكة ال�سابعة بالكلية 

امللكية للقيادة واالأركان والدفاع الوطني.

واأكد امل�سري يف كلمة له خالل احلفل ان هنالك دوالً لديها اأجندة اإعادة تق�سيم 

املنطقة اإىل دويالت، ودوالً لديها اأهداف طائفية فئوية، واأخرى ت�سعى لال�ستحواذ 

االقت�سادي واآخرين لهم مطامع ال ح�سر لها وبني امل�سري ان كل هذه الدول ال 

الظالمية ال�ستهداف  قواها  وبذلك جمعت  الود واخلري،  وامل�سلمني  للعرب  تكّن 

اأمن وا�ستقرار املنطقة، مدعومة مبكر ا�ستخباراتهم، م�ستعينة بجماعات اإرهابية.

Jun.

04 جامعة البحرين
حتتفل بتخريج 3400 من طلبتها

هناأ رئي�ش جامعة البحرين الدكتور اإبراهيم حممد جناحي الطلبة اخلريجني 

يف ثماٍن من كلياتها مبنا�سبة تخرجهم وت�سلمهم �سهادات التخرج يف االحتفال 

اأكرب  اأكرث من 3400 من طلبتها. ويعدُّ  الذي �سهدته اجلامعة لتخريج  الكبري 

فوج يتم تخريجه يف اجلامعة.

Jun.

08 �سرطي اأمريكي اأبي�ض ي�سحل فتاة �سوداء
اأبي�ش جمموعة من املراهقني ال�سود مب�سد�ش يف  اأمريكي  هدد �سرطي 

حماولة لل�سيطرة عليهم عندما كانوا يرتدون مالب�ش ال�سباحة يف �سارع 

مما  �سوداء  فتاة  ب�سحل  قام  كما  اأحدهم،  ميالد  بعيد  ويحتفلون  �سكني، 

اأثار الراأي العام االأمريكي بعدما ن�سرت مواقع التوا�سل االجتماعي فيديو 

اإن«  اإن  للواقعة وتناقلتها و�سائل االإعالم االأمريكية. ون�سرت �سبكة »�سي 

الواقعة والتي تظهر قيام �سابط �سرطة يف �ساحية  االأمريكية  االإخبارية 

املراهقني  من  جمموعة  على  ال�سيطرة  مبحاولة  تك�سا�ش  بوالية  داال�ش 

ال�سود بعنف مفرط، حيث قام ب�سحل فتاة �سمراء كما قام بتهديد عدد اآخر 

من ال�سبان مب�سد�ش.
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Jun.

09 امللك واأمري الكويت
بحثا الو�ضع الإقليمي والدويل

اأ�ساد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، مبا 

تقدمه دولة الكويت ال�سقيقة من دعم م�ستمر ململكة البحرين.

واأخيه  امللك  بني جاللة  ال�سخري  ق�سر  عقد يف  اأخوي  لقاء  ذلك خالل  جاء 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة.

الق�سايا  النظر حول عدد من  الت�ساور وتبادل وجهات  اللقاء  وجرى خالل 

على  الراهنة  والأو�ساع  التعاون  جمل�س  ودول  ال�سقيقني،  البلدين  تهم  التي 

ال�ساحتني القليمية والدولية.

Jun.

Jun.

10

10

رئي�س الوزراء ي�ضع
حجر الأ�ضا�س ملركز حممد بن خليفة للقلب

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، 

املتخ�س�سة  الطبية  املراكز  من  املزيد  لتد�سني  ا�سرتاتيجية  لديها  احلكومة  اأن 

وتطعيمها باأف�سل اخلربات لتو�سيع خيارات عالج املواطنني يف البحرين وعدم 

تكبيدهم عناء وم�سقة العالج يف اخلارج.

وقال �سموه لدى تف�سله بو�سع حجر الأ�سا�س مل�سروع مركز حممد بن خليفة 

اآل خليفة التخ�س�سي اجلديد للقلب يف عوايل، اإن الرتقاء بالقطاع ال�سحي يحتل 

مكانا متقدما يف �سلم اأولويات احلكومة، اإميانا منها باأن املواطن ي�ستحق اأعلى 

درجات الرعاية.

ا�ضتدعاء ال�ضفري 
العراقي وت�ضليمه مذكرة احتجاج

اأحمد  البحرين  مملكة  لدى  العراقي  ال�سفري  اخلارجية  وزارة  ا�ستدعت 

الديلمي، وقامت بت�سليمه مذكرة احتجاج ر�سمية بعد اأن ثبت قيام عنا�سر تنظيم 

ما ي�سمى »�سرايا الأ�سرت« الإرهابي بتلقي التدريبات الع�سكرية على جمموعة من 

الأ�سلحة واملتفجرات على اأيدي ميلي�سيا كتائب حزب اهلل الإرهابية يف العراق.

تتخذ  اأن  �سرورة  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  اخلارجية  وزير  واأكد 

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  ملنع  الالزمة  الجراءات  كافة  العراق  جمهورية  حكومة 

التدخل يف �سوؤون البحرين الداخلية، وو�سع حد جلرائم التنظيمات الإرهابية 

�سد اململكة.

Jun.

11 اإ�ضقاط جن�ضية 56 متهمًا
ان�ضموا جلماعة اإرهابية

جماعة  اإىل  بالن�سمام  متهما   57 الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  اأدانت 

ال�سريازي املت�سدد بالعراق واإيران، فيما براأت 4 واأمرت  اإرهابية تابعة للتيار 

امل�سقطة  الغ�سرة  ر�سا  عدا  متهما«   56« املدانني  جميع  عن  اجلن�سية  باإ�سقاط 

جن�سيته يف حكم �سابق.

وق�ست املحكمة بال�سجن املوؤبد على 5 مدانني، وبال�سجن 15 �سنة على 22 

للمتهم  �سنوات   3 اإىل  بال�سافة  مداناً،  على 30  �سنوات   10 وبال�سجن  مداناً، 

الواحد وال�ستني، وغرمتهم جميعاً مبلغ 500 دينار، كما غرمت 7 منهم مبلغ 10 

اآلف دينار، واأمرت مب�سادرة امل�سبوطات.

وبهذا احلكم يكون ر�سا الغ�سرة و4 من اأ�سقائه قد ا�سقطت عنهم اجلن�سية، 

حيث اأدينوا يف الق�سية، وجتاوزت الحكام ال�سادرة على الغ�سرة 150 �سنة 

يف ق�سايا اإرهابية.

Jun.

15

ويل العهد ي�ضع
حجر اأ�ضا�س مدينة �ضرتة الإ�ضكانية

وجه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

تخ�سي�س  يف  لال�سراع  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

برنامج  اهداف  امل�ساريع مبا يت�سق مع  ال�سكانية يف جميع  الوحدات  وتوزيع 

عمل احلكومة تطلعات املواطنني.

واأكد �سموه لدى ح�سور حفل و�سع حجر الأ�سا�س ملدينة �سرق �سرتة املقام 

اآلف وحدة  التي �ستوفر 5   – ان مدينة �سرق �سرتة  امللك،  حتت رعاية جاللة 

�سكنية – هي ا�ستكمال ل�سل�سلة امل�ساريع الإ�سكانية املتوالية يف خمتلف مناطق 

اململكة.
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Jun.

Jun.

Jun.

Jun.

Jun.

17

18

18

19

19

امللك يتابع التمرين التعبوي
الذي اأجراه احلر�س امللكي

الأعلى  القائد  اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى  تابع ح�سرة �ساحب اجلاللة 

التمرين التعبوي الذي اأجراه احلر�س امللكي �سمن منهاج التدريب ال�سنوي.

وكما ا�ستمل التمرين على رماية بالذخرية احلية قامت بها عدد من طائرات 

�سالح اجلو امللكي البحريني، حيث دمرت الأهداف املخ�س�سة لها واأ�سابتها بدقة 

فائقة.

ال�سعودية تخطط لبناء
ال�سلمية للأغرا�س  نووًيا  مفاعًل   16

اأفاد موفد العربية اإىل �سان بطر�سربغ اأن العنوان البرز للقاء الذي جمع ويل 

ويل العهد ال�سعودي وزير الدفاع، الأمري حممد بن �سلمان، والرئي�س الرو�سي 

فالدميري بوتني هو ك�سف ال�سعودية اأنها تعتزم بناء 16 مفاعالً نووياً لالأغرا�س 

ال�سلمية وم�سادر الطاقة واملياه، و�سيكون لرو�سيا الدور الأبرز يف ت�سغيل تلك 

املفاعل.

�سبط مواد �سديدة االنفجار
 يف م�ستودع بداركليب

اآل خليفة، يف  ال�سيخ را�سد بن عبداهلل  الركن  الفريق  الداخلية  ك�سف وزير 

اجتماع مع جمل�س النواب عن اكت�ساف م�ستودع بقرية داركليب عرث بداخله على 

مواد �سديدة النفجار ومواد تدخل يف �سناعة املتفجرات.

وبني ان امل�ستودع يقع يف منطقة ماأهولة واملواد املتفجرة تعترب من املواد 

احل�سا�سة جداً.

الرجال  مكافاأة  تكون  باأن  النيابي  املجل�س  من  يتوقع  مل  اإنه  الوزير  وقال 

الذين ا�ست�سهدوا واأ�سيبوا من اأجل اأمن البحرين الرتاجع عن دعمهم بتخفي�س 

ميزانية الأمن العام.

التحتية للبنية  م�ساريع  مليار   24
مبارك  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

لتطوير  خططها  اإطار  يف  البحرين  ان 

ال�ستثمار  فان  التحتية،  بنيتها  وحتديث 

يف  دولر  مليار   24 �سيبلغ  اململكة  يف 

م�ساريع ال�سكان والت�سالت واملوا�سالت 

والطاقة وتنويع م�سادر الدخل.

كلمة  يف  التاأكيد  �سموه  وجدد 

الرئي�سية  اجلل�سة  ح�سوره  مبنا�سبة 

يف  القت�سادي  بطر�سربغ  �سانت  ملنتدى 

الع�سور  اململكة ظلت على مر  ان  رو�سيا، 

بني  والتوا�سل  للتجارة  مزدهرة  نقطة 

التجاري بني  للتبادل  احل�سارات، ومعرباً 

وادي ال�سند ووادي الرافدين.

خالد بن حمد يزور
اأفراد قوة الدفاع املرابطة يف جازان

امللكي  احلر�س  قوة  قائد  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  الرائد  اأكد 

»اإعادة  عملية  يف  البحرين  م�ساركة  ان  البحريني،  امللكي  باحلر�س  اخلا�سة 

الأمل« دليل را�سخ على موقفها الثابت جتاه الق�سية اليمنية، وتاأكيد على عمق 

زيارته  لدى  �سموه  واأكد  ال�سعودية،  مع  املتميزة  التاريخية  الخوية  العالقات 

افراد قوة دفاع البحرين املرابطة على حدود ال�سعودية اجلنوبية مبنطقة جازان 

ان »اأمن ال�سعودية« من اأمن البحرين.

Jun.

16 احلكم ب�سجن علي �سلمان 4 �سنوات
ق�ست املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة بحب�س اأمني عام جمعية الوفاق علي 

�سلمان 4 �سنوات عن تهم التحري�س عالنية على بغ�س طائفة من النا�س مبا من 

العام، والتحري�س على عدم النقياد للقوانني وحت�سني  ال�سلم  �ساأنه ا�سطراب 

اأمور ت�سكل جرائم، واإهانة هيئة نظامية، وبراأته من تهمة الرتويج لقلب وتغيري 

باإمكان  والتلويح  الع�سكرية  للقوة  باللجوء  والتهديد  بالقوة  ال�سيا�سي  النظام 

حمل ال�سالح.
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Jun.

22 اأمري الكويت ورئي�س الوزراء:
تبني �صيغ جديدة للتعاون اخلليجي

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان رئي�س الوزراء لدى عقده 

جل�سة مباحثات مع اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح 

اأمري دولة الكويت ال�سقيقة خالل زيارة اأخوية للكويت، باأن البحرين والكويت 

ت�سرتكان يف النظرة والت�سخي�س لدقة املرحلة وما تفر�سه من متطلبات لتعاون 

اأ�سد وثاقة على امل�ستويات الثنائية واخلليجية والعربية.

واأكد اأمري الكويت ورئي�س الوزراء باأن التطورات املت�سارعة وتبعاتها على 

امل�ستوى القليمي ت�ستدعي تبني �سيغ جديدة للتعاون اخلليجي.

Jun.

Jun.

23

24

»داع�س« يعدم 16 �صخ�صًا
باأ�صاليب وح�صية جديدة

ن�سر تنظيم الدولة ال�سالمية �سريطاً م�سوراً يظهر قيامه باإعدام 16 �سخ�ساً 

يف �سمال العراق بتهمة »اجلا�سو�سية«، م�ستخدماً و�سائل وح�سية جديدة �سملت 

احلرق داخل �سيارة والغراق وف�سل الروؤو�س با�ستخدام متفجرات.

ون�سرت ح�سابات الكرتونية جهادية ال�سريط ال�سادر عن »ولية نينوى« 

القوات  تعاونوا مع  انهم »جوا�سي�س«  قال  للتنظيم، وفيه يعر�س من  التابعة 

العراقية وتقدمي احداثيات عن مواقع له تعر�ست بعد ذلك للق�سف اجلوي.

ال�صعودية وفرن�صا توقعان
�صفقات ع�صكرية ونووية بـ12 مليار دوالر

يف اأول اجتماع لـ »اللجنة امل�سرتكة الفرن�سية ال�سعودية« يف باري�س تو�سل 

وبدء  ايربا�س  مروحيات  الريا�س  لبيع  عقد  اهمها  عدة  اتفاقات  اىل  الطرفان 

درا�سة جدوى حول بناء مفاعلني نوويني يف اململكة. 

زيارة  خالل  لل�سحفيني  فابيو�س  لوران  الفرن�سي  اخلارجية  وزير  وقال 

فرن�سا  اإن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  الدفاع  ووزير  ال�سعودي  العهد  ويل  لويل 

وال�سعودية تعتزمان التوقيع على �سفقات بقيمة 12 مليار دولر ت�سلط ال�سوء 

على العالقات التجارية املتنامية التي تتمتع بها باري�س يف ال�سرق الأو�سط.

Jun.

26 »داع�س« ي�صتهدف امل�صلني بالكويت وا�صت�صهاد 27
هجوم  ا�ستهدف 

المام  م�سجد  انتحاري 

ال�سوابر  ال�سادق يف منطقة 

اأثناء  الكويت  مدينة  و�سط 

عن  ا�سفر  ما  اجلمعة،  �سالة 

ا�ست�سهاد 27 م�سلياً و227 

وزارة  بح�سب  جريحاً، 

يف  وذلك  الكويتية،  ال�سحة 

تنظيم  يتبناه  اعتداء  اأول 

»داع�س« يف الكويت.

واأو�سح م�سوؤول لوكالة 

ان  )كونا(  الكويتية  النباء 

داخله  كانوا  �سخ�س   200

عند ح�سول العتداء.

وتوجه امري الكويت ال�سيخ �سباح الحمد ال�سباح فورا اإىل موقع الهجوم 

وفق ما نقلته وكالة النباء الكويتية ف�سالً عن م�ساهد بثها التلفزيون احلكومي.

Jun.

26 األف  350
 فل�صطيني ي�صلون يف االأق�صى

اأدى 350 الف مواطن فل�سطيني من الداخل الفل�سطيني وال�سفة الغربية 

والقد�س املحتلة �سالة اجلمعة الثانية من �سهر رم�سان يف امل�سجد الأق�سى 

املبارك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية )برتا(.

القد�س  اىل  الو�سول  من  غزة  قطاع  م�سلي  ال�سرائيلي  الحتالل  وحرم 

املحتلة. 
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Jun.Jun.
2626 تون�س يف  دام  هجوم  يف  قتياًل   39

كان يخفيه حتت مظلة  بر�شا�ش »كال�شنيكوف«  م�شلح  تون�شي  قتل طالب 

39 �شخ�شاً بينهم �شياح اأجانب يف فندق بوالية �شو�شة على ال�شاحل ال�شرقي 

ت�شهد  التي  للبالد  احلديث  التاريخ  يف  دموية  االأكرث  هو  اعتداء  يف  التون�شي 

ت�شاعد عنف جمموعات جهادية م�شلحة.

»�شربة  باأنه  الهجوم  ال�شي�شي  قائد  الباجي  التون�شي  الرئي�ش  وو�شف 

موجعة« يف حني اعتربته وزيرة ال�شياحة �شلمي الرقيق »كارثة )..( و�شربة 

كبرية لالقت�شاد وال�شياحة«.

قطع راأ�س �شخ�س
واإ�شابة اآخرين يف هجوم اإرهابي بفرن�شا

ارهابي  هجوم  يف  اآخرين  �شخ�شني  واأ�شيب  الرا�ش  بقطع  �شخ�ش  قتل 

ا�شتهدف م�شنعاً للغاز ال�شناعي قرب ليون �شرق فرن�شا، يف هجوم جديد كان 

يخ�شى حدوثه بعد اعتداءات يناير يف باري�ش. ودخل املهاجم م�شنع الغاز يف 

منطقة �شان كانتان فاالفييه وهو يرفع علم تنظيم داع�ش املتطرف، وفجر عدًدا 

من قوارير الغاز بح�شب ما اأفادت م�شادر. 

الفرن�شي فران�شوا  الرئي�ش  الذي و�شفه  للهجوم  االأولية  واأفادت احل�شيلة 

هوالند باالإرهابي عن مقتل �شخ�ش عرث على جثته مقطوعة الراأ�ش قرب املوقع، 

واإ�شابة �شخ�شني بجروح طفيفة. 

اجلي�س امل�شري يعلن ت�شفية 100 اإرهابي 
اإرهابي يف  قتل 100  ثاأره جلنوده ومتكن من  امل�شري عن  اأعلن اجلي�ش 

املواجهات التي وقعت بينه وبني عنا�شر تنظيم »اأن�شار بيت املقد�ش«.

واأكد اجلي�ش يف بيان له ان جمموعة اإرهابية ا�شتهدفت جنوده يف �شيناء 

قوات  من   17 مقتل  عن  ا�شفرت  امل�شلحة،  للقوات  الكمائن  من  عدداً  وهاجمت 

اجلي�ش بينهم 4 �شباط.

حممد بن مبارك يرتاأ�س
اجتماع املجل�س الأعلى لتطوير التعليم

تراأ�ش نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء رئي�ش املجل�ش االعلى لتطوير التعليم 

الق�شيبية  اآل خليفة يف مكتبه بق�شر  ال�شيخ حممد بن مبارك  والتدريب �شمو 

االجتماع الثالث للمجل�ش.

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  قدمه  عر�ش  اىل  املجل�ش  وا�شتمع 

ورفع  التعليم  خمرجات  لتح�شني  التنفيذية  اخلطة  حول  والتعليم  الرتبية 

املدر�شية  واالدارة  التعليم  بجودة  االرتقاء  �شمنها  من  والتي  االداء  م�شتوى 

وتطوير املناهج الدرا�شية وطرق التعليم.

July

July 01
01

اأمريكا وكوبا
تعيدان العالقات الدبلوما�شية

قال الرئي�ش االأمريكي باراك اأوباما اإن الواليات املتحدة وافقت على اخلطوة 

التاريخية اخلا�شة باإعادة العالقات الدبلوما�شية مع كوبا و�شرتفع علمها فوق 

ال�شفارة االأمريكية يف هافانا بعد اكرث من ن�شف قرن من التوترات املوروثة من 

احلرب الباردة.

واأ�شاف اأوباما يف بيان يف حديقة الزهور يف البيت االأبي�ش »هذه خطوة 

تاريخية لالأمام �شمن جهودنا لتطبيع العالقات مع احلكومة الكوبية وال�شعب 

الكوبي وفتح �شفحة جديدة مع جرياننا يف االأمريكتني«.

»نعم« نيابية للموازنة العامة
واالأ�ش�ش«  »املبادئ  على  باملوافقة  ا�شتثنائية  جل�شة  يف  نائباً   22 �شّوت 

لعامي 2015- 2016، يف حني �شّوت 12  للدولة  العامة  املوازنة  مل�شروع 

فقط بالرف�ش، وامتنع 2، منهني بذلك نقا�شات مطولة ومناورات مع احلكومة 

دامت 8 ا�شابيع كاملة.

النواب  اأقرها  التي  املوازنة  م�شروع  التقديرية يف  الدولة  ايرادات  وبلغت 

4.2 مليارات دينار لعامي 2015 و2016، 760 مليون دينار منها ايرادات 

غري نفطية فيما االيرادات النفطية 3.7 مليارات دينار.

و�شيكون اجمايل م�شروفات الدولة خالل ال�شنتني املاليتني 2015 و2016 

7.2 مليارات دينار. اأما »العجز املتوقع« ف�شيكون 3 مليارات دينار.

July

July

01

02
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تطبيق القانون البحريني
على الأ�سخا�ص متعددي اجلن�سية

امللك  اجلاللة  �صاحب  �صادق 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

ب�صاأن  قانون  على  املفدى  البالد 

تنازع القوانني يف امل�صائل املدنية 

والتجارية ذات العن�صر االجنبي.

تعني  القانون  وبح�صب 

القانون  النزاع  تنظر  التي  اجلهة 

حالة  يف  التطبيق  الواجب 

لهم  تعرف  ال  الذين  اال�صخا�ص 

جن�صية اأو اأحدهم، اأو الذين تثبت 

ذات  يف  متعددة  جن�صيات  لهم 

الوقت. ويكون القانون البحريني 

حالة  يف  التطبيق  الواجب  هو 

اأكرث  لهم  يثبت  الذين  اال�صخا�ص 

من جن�صية.

July

»اأطفال داع�ص« يعدمون 25 جنديًا �سوريًا02

بث تنظيم الدولة اال�صالمية »داع�ص« �صريطا م�صورا يظهر اعدام 25 من 

جنود القوات ال�صورية النظامية بايدي فتيان و�صط اثار مدينة تدمر، وحتديدا 

يف م�صرحها الروماين. ويظهر ال�صريط الذي مدته نحو ع�صر دقائق اعداما مت 

بو�صط  تدمر  مدينة  على  مايو   21 يف  اجلهاديني  �صيطرة  بعيد  االرجح  على 

االن�صاين  للرتاث  اليوني�صكو  قائمة  على  املدرجة  باثارها  واملعروفة  �صوريا 

العاملي.

ال�سورى ميرر »املوازنة« بالإجماع
م�صروع  على  باملوافقة  االعتيادية  جل�صته  يف  ال�صورى  جمل�ص  �صّوت 

2016 بعد عدة مداخالت ونقا�صات   – العامة للدولة لعامي 2015  املوازنة 

حول بع�ص بنود املوازنة والتوافقات مع احلكومة.

على  املوازنة  واالأ�ص�ص« ح�صول  »املبادئ  على  الت�صويت  وكانت ح�صيلة 

35 �صوتاً باملوافقة، مقابل �صوت واحد فقط بالرف�ص، وامتناع �صوري اآخر عن 

الت�صويت، اإال انه عند الت�صويت النهائي والذي جرى نداًء باال�صم، �صّوت جميع 

ال�صوريني الـ37 املتواجدين يف اجلل�صة باملوافقة باالجماع.

July

July

04

05

اإحباط خمطط اإرهابي اإيراين يف الأردن
احبطت  ال�صلطات  ان  بر�ص«  »فران�ص  لوكالة  اأردين  ق�صائي  م�صدر  اأفاد 

لفيلق  منتٍم  عراقي  �صينفذه  كان  اململكة  ي�صتهدف  ارهابيا«  »خمططا  موؤخرا 

القد�ص االإيراين.

االمنية  »االجهزة  ان  ا�صمه،  عن  الك�صف  عدم  ف�صل  الذي  امل�صدر،  وقال 

احبطت موؤخرا خمططا ارهابيا كان �صينفذه يف اململكة عراقي يدعى خالد كاظم 

الربيعي )49 عاما( يتبع فيلق القد�ص االيراين«.

الرنويجية،  اأي�صا اجلن�صية  الذي يحمل  الربيعي،  توقيف  واأ�صاف »جرى 

يف 3 ابريل املا�صي بعد �صبط 45 كغم من املتفجرات يخزنها يف جر�ص )�صمال 

اململكة(«. 

July

06

خادم احلرمني: توا�سل
م�ستمر وتن�سيق م�سرتك مع البحرين

ا�صتقبل خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود عاهل 

ال�صمو  ال�صفا مبكة املكرمة �صاحب  ال�صقيقة بق�صر  ال�صعودية  العربية  اململكة 

امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

نايف  بن  االأمري حممد  امللكي  ال�صمو  الوزراء بح�صور �صاحب  لرئي�ص جمل�ص 

بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية باململكة 

العربية ال�صعودية، حيث نقل �صموه حتيات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة الأخيه خادم احلرمني ال�صريفني ومتنيات جاللته للمملكة 

العربية ال�صعودية و�صعبها ال�صقيق املزيد من التقدم واالزدهار يف ظل قيادتها 

احلكيمة.

July

09

ال�سعودية تنعى 
»عميد الدبلوما�سية الدولية«

ال�صعودية  نعت 

خارجيتها  وزير 

�صعود  االأمري  ال�صابق 

الفي�صل رجل ال�صيا�صة 

الذي  واالإن�صانية، 

لو�ص  والية  يف  تويف 

االأمريكية،  اجنلو�ص 

عاماً،   75 بعد  وذلك 

عاماً   40 منها  ق�صى 

للخارجية،  كوزير 

وقرابة الــ 15 عاماً للتح�صيل العلمي. 

الراحل �صعود الفي�صل نال درجة البكالريو�ص يف ق�صم االقت�صاد من جامعة 

برن�صتون يف والية نيوجري�صي االأمريكية العام 1963 م، وبداأ حياته العملية 

م�صت�صاراً اقت�صادياً يف وزارة البرتول والرثوة املعدنية.

�صعود الفي�صل الذي اأرهقه مر�ص »باركن�صون« اأخرياً، كان يتقن �صبع لغات 

اإ�صافة اإىل لغته االأم العربية، وهي اللغة التي كان يفاخر بها متحدثاً يف معظم 

موؤمتراته ال�صحافية ولقاءاته، رغم اإجادته لعدد من لغات العامل.

July

09
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امللك لأهايل املحرق:
�شكرًا ملواقفكم التاريخية

اأكد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، ان 

االأمور ال�سعبة تواجه وحتل بالتكاتف واالخوة، وهذه حقيقة عرفناها من قيم 

اأهل املحرق القائمة على التكاتف واالخوة والوطنية.

الريا�سي  املحرق  بنادي  ا�ستقباله  خالل  األقاها  كلمة  يف  جاللته  و�سكر 

املهنئني من اأهايل حمافظة املحرق، املواقف التاريخية الأهايل املحرق.

واأمر جاللته ببناء �سالة متعددة االأغرا�ض يف املحرق لتخدم اأهايل املحرق.

الفاحت يجمع اأهل البحرين
يف �شالة موحدة

الثانية بجامع  املوحدة  اآالف م�سل �سعائر �سالة اجلمعة  اأكرث من 5  اأدى 

الفاحت، باإمامة خطيب اجلامع ال�سيخ عدنان القطان، وبح�سور عدد من الوزراء 

اآخره  اأرجاء املكان الذي امتالأ عن  اأجواء روحانية عمت  وكبار امل�سوؤولني، يف 

بامل�سلني من اأبناء الطائفتني الكرميتني.

ودعا اخلطيب القطان اأبناء البحرين االأوفياء من �سنة و�سيعة وغريهم اىل 

الوقوف جميعا �سفا واحدا يف وجه تلك االمواج العاتية من االخطار والتحديات 

واملوؤامرات التي حتدق بالبحرين.

JulyJuly
0910

امللك ي�شادق على
قانون موازنة 2015 و2016

�سادق �ساحب اجلاللة امللك بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى فا�سدر 

لل�سنتني  للدولة  العامة  امليزانية  باعتماد   2015 ل�سنة   )14( رقم  قانون 

املاليتني 2015 و2016، حيث تقدر ايرادات الدولة بـ 4.275 مليار دينار، 

وتقدر امل�سروفات االجمالية بـ 7.284 مليار دينار.

July

13 الإمارات تعدم »�شبح الرمي«

نفذت ال�سلطات االماراتية حكم االعدام بحق املواطنة اآالء بدر الها�سمي بعد 

ادانتها بقتل مدر�سة امريكية طعنا »لغر�ض ارهابي« وبدافع التطرف، يف ق�سية 

هزت املجتمع املحلي الذي ظل بعيدا عن اال�سطرابات التي تعم منطقة ال�سرق 

ال�ستار  الرمي«  »�سبح  با�سم  حمليا  املعروفة  الها�سمي  اعدام  وي�سدل  االو�سط. 

على ق�سية مثرية وغري م�سبوقة يف االمارات.

ريان  ابوليا  االمريكية  املدر�سة  وقتل  بطعن  عاما(  الها�سمي )30  وادينت 

)47 عاما( وهي ام لثالثة اوالد يف مركز للت�سوق يف ابوظبي.

July

13

احلكومة اليمنية تعلن عدن مدينة حمررة 

اأعلنت احلكومة اليمنية مدينة عدن حمررة بالكامل من ميلي�سيات احلوثي 

والرئي�ض املخلوع علي عبداهلل �سالح، فيما قال م�سوؤول اإن اأع�ساء بارزين يف 

ال�سعودية و�سلوا بطائرة هليكوبرت  التي متار�ض عملها من  اليمنية  احلكومة 

اإىل املدينة ال�ساحلية الإجراء اال�ستعدادات لعودة احلكومة بعد ثالثة اأ�سهر من 

انتقالها اإىل الريا�ض اإثر �سيطرة احلوثيني على عدن.

وياأتي و�سول وزراء وم�سوؤولني اأمنيني اىل عدن بعد عدة انتكا�سات ع�سكرية 

اأحلقها مقاتلون مينيون مدعومون من ال�سعودية بجماعة احلوثي اليمنية مما 

قد ميثل نقطة حتول يف ال�سراع الذي راح �سحيته اأكرث من 3500 �سخ�ض.

July

16

مقتل 52 طفاًل جندهم
داع�ش يف �شوريا منذ مطلع العام 2015

قتل 52 طفال جندهم تنظيم داع�ض يف �سفوفه 

مطلع  منذ  القتال  م�ساركتهم يف  �سوريا جراء  يف 

ال�سوري  املر�سد  اعلن  ما  وفق  احلايل،  العام 

حلقوق االن�سان.

يف  »متكن  الكرتوين  بريد  يف  املر�سد  وقال 

اليوم من  املمتدة من �سهر يناير حتى هذا  الفرتة 

�سن  دون  مقاتال  �سوريا  طفال   52 م�سرع  توثيق 

الت�سمية  وهي  اخلالفة«،  »ا�سبال  �سمن   »16 الـ 

التي يطلقها التنظيم االرهابي على االطفال اجلنود 

الذين يلقنهم درو�سا دينية وع�سكرية.

July

15
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البحرين ت�ستدعي القائم بالأعمال
الإيراين وت�سلمه مذكرة احتجاج

ا�صتدعت وزارة خارجية مملكة البحرين مرت�صى �صنوبري القائم باعمال 

البحرين باالنابة، حيث مت  �صفارة اجلمهورية اال�صالمية االيرانية لدى مملكة 

ت�صليمه مذكرة احتجاج ر�صمية على اثر الت�صريحات التي �صدرت موؤخرا عن 

علي خامنئي.

واأكد ال�صفري عبداهلل عبداللطيف وكيل وزارة اخلارجية ان هذه الت�صريحات 

�صيادة  على  وا�صحا  وتعديا  الداخلي  ال�صاأن  يف  ومرفو�صا  فجا  تدخال  تعد 

التعاون  ومنظمة  املتحدة  االمم  ملبادئ  خرقا  ومتثل  البحرين،  وا�صتقالل 

الو�صع يف  عن  ومغلوطة  خاطئة  تو�صيفات  انها حتمل  عن  ف�صال  اال�صالمي، 

اململكة..

برتكيا انتحاري  انفجار  يف  وجريًحا  قتياًل   128

قتل 28 �صخ�صا على االقل، واأ�صيب 100 اخرين يف انفجار ببلدة �صوروج 

فيما  �صوريا،  اغلبية كردية قرب احلدود مع  تقطنها  التي  تركيا  �صرق  جنوب 

و�صفت وزارة الداخلية الرتكية العمل بـ »االرهابي«.

ووقع االنفجار يف حديقة مركز ثقايف يف �صوروج، التي تقعلي بعد نحو 

10 كيلومرتات من بلدة عني العرب )كوزباين( ال�صورية احلدودية، التي طردت 

منها القوات الكردية يف نهاية يونيو مقاتلي تنظيم »داع�ش« بعد معارك عنيفة.

االوىل  العنا�صر  ان  اأوغلو  داوود  احمد  الرتكية  احلكومة  رئي�ش  واأعلن 

للتحقيق تفيد بان تنظيم »داع�ش« يقف وراء االعتداء االنتحاري.

م�سر تعلن مقتل 59 م�سلًحا و7 جنود
يف عمليات ع�سكرية ب�سيناء

املعارك  يف  قتلوا  جنود  و�صبعة  م�صلحا   59 ان  امل�صري  اجلي�ش  اأعلن 

�صمال �صيناء، بينهم ثالثة جنود قتلوا يف هجوم �صاروخي على نقطة تفتي�ش 

ع�صكرية. وقال اجلي�ش ان ما جمموعه �صبعة جنود قتلوا ال�صبت بعد ان كان قد 

اعلن مقتل ثالثة جنود يف هجوم �صاروخي على نقطة تفتي�ش ع�صكرية تبنته 

جماعة »والية �صيناء« الفرع امل�صري لتنظيم داع�ش املتطرف. واكد البيان اي�صا 

ان اجلنود قتلوا 59 م�صلحا.

July

July

July
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20

19

اإحباط تهريب مواد متفجرة واأ�سلحة من اإيران

اأعلنت وزارة الداخلية عن اإحباطها لعملية تهريب عن طريق البحر لكميٍة من 

املواِد املتفجرِة �صديدِة اخلطورة، بجانب عدٍد من االأ�صلحة االأوتوماتيكية والذخائر.

املياه  قاربني خارج  الثالثاء 27 رم�صان مت ر�صد  انه يف م�صاء يوم  وذكرت 

االإقليمية ململكة البحرين من اجلهة ال�صمالية، اجته اأحدهما اإىل داخل املياه االإقليمية. 

بعد  وا�صتيقافه  القارب  تطويق  مت   1436 رم�صان   28 االأربعاء  يوم  فجر  ويف 

مطاردته من قبل دوريات خفر ال�صواحل، والقب�ش على �صخ�صني بحرينيني كانا 

على متنه، وهما: مهدي �صباح عبداملح�صن حممد 30 عاماً، وعبا�ش عبداحل�صني 

عبداهلل حممد 30 عاماً.

اأن  وال�صوؤال،  والتحري  البحث  اأعمال  خالل  من  تبني  انه  الوزارة  واو�صحت 

املقبو�ش عليه االأول، كان قد تلقى تدريبات ع�صكرية يف مع�صكرات احلر�ش الثوري 

االإيراين.

July

25

جمل�س الوزراء ي�ستنكر
التدخل الإيراين ب�سوؤون البحرين

عرب جمل�ش الوزراء عن ا�صتنكاره ال�صديد لكافة ا�صكال التدخل يف �صوؤون 

البحرين من قبل امل�صوؤولني االيرانيني، والتي تعد انتهاكا �صارخا لكافة االعراف 

الدولية وخرقا وا�صحا مليثاق االمم املتحدة وقواعد القانون الدويل.

وا�صاد املجل�ش بجل�صته االعتيادية، بالوقفة ال�صعبية والتكاتف وااللتفاف 

الوطني من قبل كافة فعاليات املجتمع مع القيادة.

July

27

البحرين ت�ستدعي �سفريها لدى اإيران
االإ�صالمية  اجلمهورية  لدى  �صفريها  البحرينية  اخلارجية  وزارة  ا�صتدعت 

االإيرانية وذلك للت�صاور، بعد ا�صتمرار الت�صريحات العدائية من قبل م�صوؤويل 

اإيران جتاه اململكة دون اأدنى مراعاة ملبادئ ح�صن اجلوار اأو التزام بالقوانني 

واالأعراف الدولية وميثاق االأمم املتحدة ومنظمة التعاون االإ�صالمي والتي متنع 

وترف�ش كل �صور التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول.

الت�صريحات اال�صتفزازية املتعمدة من  ا�صتمرار  اأن  البحرين  واأكدت مملكة 

التخريب  بدعم  وتدخالتهم  م�صتوياتهم  اختالف  وعلى  اإيران  م�صوؤويل  جانب 

واإثارة الفنت، يعك�ش بجالء موقفها العدائي ويك�صف بكل و�صوح ا�صرتاتيجيتها 

احلقيقية القائمة على التدخل يف �صوؤون مملكة البحرين واإثارة القالقل واإ�صاعة 

التوتر يف املنطقة.

July

25
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اأهايل العا�صمة يجددون
البيعة ويوقعون وثيقة وطنية

جددت فعاليات وطنية الوالء والبيعة للقيادة الر�شيدة، م�شتنكرين ب�شدة 

الفتنة  اثارة  لغة  طياتها  بني  حتمل  التي  االيرانيني  امل�شوؤولني  ت�شريحات 

والفو�شى وت�شدير االرهاب اىل اململكة.

ووقعت الفعاليات الوطنية خالل جتمع �شعبي نظمته حمافظة العا�شمة 

بالتعاون مع احتاد اجلاليات االجنبية بنادي اخلريجني يف املنامة، على وثيقة 

الوالء وجتديد البيعة، راف�شني ب�شدة التدخالت االيرانية ال�شافرة يف ال�شوؤون 

الداخلية ململكة البحرين.

ا�صت�صهاد رجلي اأمن واإ�صابة 6 اآخرين 

اأعلن رئي�س االأمن العام اللواء طارق احل�شن ان اأعمال البحث والتحري التي 

مت مبا�شرتها اإثر احلادث االإرهابي االآثم الذي وقع بقرية �شرتة، مت حتديد هوية 

امل�شتبه بتورطهم يف هذه اجلرمية االإرهابية والقب�س على عدد منهم. 

اإثر  عارف  ر�شول  وحامد  نزار،  اأحمد  ناويد  الواجب  �شهيدا  ا�شت�شهد  وقد 

حادث اإرهابي يف قرية �شرتة.

حافلة  مرور  واأثناء  ال�شباح  من  ال�شاعة 6:29  عند  اأنه  احل�شن  واأو�شح 

وبالقرب  �شرتة،  �شرطة  مبركز  واجبهم  اأداء  من  انتهائهم  بعد  ال�شرطة  لنقل 

قامت  �شرتة،  بقرية   1 رقم  �شارع  على  للبنات  االبتدائية  غرناطة  مدر�شة  من 

جمموعة اإرهابية بزراعة وتفجري قنبلة عن بعد، مما اأدى اإىل ا�شت�شهاد 2 من 

رجال االأمن وتعر�س 6 اآخرين الإ�شابات بليغة ومتو�شطة، ومت نقل امل�شابني 

اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج.

July July

27 28

»طالبان« توؤكد وفاة املال عمر 
طالبان  حركة  اأكدت 

افغان�شتان وفاة زعيمها املال حممد 

عمر »ب�شبب املر�س« غداة �شدور 

احلكومة  عن  ال�شدد  بهذا  اعالن 

االفغانية، من غري ان حتدد تاريخ 

وفاته وال ا�شم خلفه.

بيان  يف  احلركة  واأو�شحت 

)اال�شم  اال�شالمية  االمارة  »قيادة 

نف�شها(  على  احلركة  تطلقه  الذي 

وفاة  تعلنان  عمر  املال  وعائلة 

نتيجة  )طالبان(  وزعيم  موؤ�ش�س 

املر�س«.

قياديان  قال  ذلك  موازاة  يف 

الأهم  اجتماعا  ح�شرا  اأفغانيان 

لها بعد  اأخرت حممد من�شور زعيما  اإن احلركة عينت  ال�شخ�شيات يف طالبان 

وفاة املال عمر.

اإرهابيون اإ�صرائيليون
يحرقون طفاًل فل�صطينًيا

والداه  وا�شيب  حرقا  عام  ون�شف  عام  عمره  فل�شطيني  طفل  ا�شت�شهد 

املحتلة  الغربية  ال�شفة  منزلهم يف  م�شتوطنون  هاجم  بجروح، حني  و�شقيقه 

وا�شعلوا فيه النار.

اال�شرائيلية  احلكومة  حتمل  انها  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  واعلنت 

حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  اعلن  كما  الطفل.  مقتل  عن  الكاملة«  »امل�شوؤولية 

الطفل  مقتل  على  ردا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اىل  التوجه  ينوي  انه  عبا�س 

الفل�شطيني.

July

July

30

31

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  اأمر 

اأف�شل الرعاية الطبية  خليفة عاهل البالد املفدى تقدمي 

اإذا  باخلارج  امل�شابني  ال�شرطة  رجال  عالج  وا�شتكمال 

ا�شتدعت حالتهم ال�شحية ذلك، حيث ياأتي االأمر امللكي 

م�شابي  برعاية  جاللته  تف�شل  من  انطالقا  ال�شامي 

رجال ال�شرطة، وا�شتكماال لالأمر امللكي ال�شابق يف هذا 

ال�شرطة  رجال  من   35 عالج  �شمل  والذي  اخل�شو�س 

بالدول  امل�شت�شفيات  اأف�شل  يف  باخلارج  امل�شابني 

املتقدمة.

اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  الركن  الفريق  وقام 

خليفة وزير الداخلية، بزيارة رجال ال�شرطة امل�شابني 

�شرتة.  قرية  �شهدته  الذي  االرهابي  التفجري  يف حادث 

ال�شرطة  رجال  عالج  على  امل�شرفون  االأطباء  واطلع 

التي  الطبية  التقارير  على  الداخلية،  وزير  امل�شابني، 

تفيد ا�شتقرار حالتهم ال�شحية.

Aug.

01 اأمر ملكي بعالج م�صابي تفجري �صرتة باخلارج
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االآالف يوقعون
على »الوثيقة الوطنية«

توافد االآالف من املواطنني للم�شاركة يف التوقيع على الوثيقة الوطنية التي 

د�شنها نادي املحرق الراف�شة للتدخالت االإيرانية ال�شافرة واملتكررة يف �شوؤون 

مملكة البحرين الداخلية و�شط ح�شور كبري من امل�شوؤولني واملواطنني.

واأكد رئي�س النادي ال�شيخ اأحمد بن علي اآل خليفة اأن ت�شريحات امل�شوؤولني 

تقف  لن  البحرين  ململكة  الداخلية  ال�شوؤون  ال�شافرة يف  وتدخالتهم  االإيرانيني 

عائقا يف �شبيل النهو�س مب�شريتنا الدميقراطية ودفعها اىل االمام.

االإمارات حتاكم تنظيمًا اإرهابيًا

اعلنت النيابة العامة يف االإمارات احالة 41 �شخ�شا اإىل الق�شاء بتهمة االنتماء 

اإىل »تنظيم ارهابي« بهدف االطاحة بال�شلطة واقامة »دولة خالفة« ا�شالمية.

هوؤالء  ان  )وام(  االماراتية  االنباء  لوكالة  كبي�س  �شامل  العام  النائب  وقال 

ان�شاأوا  »انهم  اىل  م�شريا  اماراتيون،  وبينهم  جن�شيات«  عدة  »من  اال�شخا�س 

التكفريي  الفكر  تعتنق   )...( الدولة  داخل  اإرهابية  جماعة  واأداروا  واأ�ش�شوا 

اأمنها  وتعري�س  اأرا�شيها  داخل  اإرهابية  باأعمال  القيام  بغية  املتطرف  االرهابي 

و�شالمتها وحياة االفراد للخطر«.

Aug.

Aug.

01

02

وفاة 4 مواطنني
بحادث بليغ يف ال�سعودية

لقي اأربعة مواطنني من عائلة واحدة م�شرعهم بحادث مروري موؤ�شف، وقع 

على اخلط ال�شريع مبنطقة الق�شيم باململكة العربية ال�شعودية بعد عودتهم من 

اداء منا�شك العمرة مبكة املكرمة.

وبح�شب رواية احد اقارب املتوفني لـ »االأيام« وقع احلادث عندما فقد قائد 

املركبة ال�شيطرة على عجلة القيادة نتيجة لثقب يف احد اطارات ال�شيارة، مما 

ت�شبب بتدهور املركبة عدة مرات.

Aug.

02

اإدانة خليجية
اأمريكية الإرهاب اإيران بالبحرين

مع  اجتماع  اثر  الدوحة  يف  كريي  جون  االأمريكي  اخلارجية  وزير  اأعلن 

بيع  »�شت�شرع«  املتحدة  الواليات  ان  اخلليجي  التعاون  جمل�س  يف  نظرائه 

اال�شلحة ال�شرورية لدول اخلليج.

لالإرهاب  اإيران  فيه وزراء اخلارجية دعم  اأدان  بيان  االجتماع  و�شدر عن 

يف مملكة البحرين واملنطقة، م�شددين على �شرورة التزام جميع دول املنطقة 

بالتعامل وفق مبادئ ح�شن اجلوار وعدم التدخل واحرتام �شالمة االأرا�شي.

Aug.

03

امللك ي�سارك
يف حفل تد�سني قناة ال�سوي�س اجلديدة

�شارك �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى يف 

حفل تد�شني قناة ال�شوي�س اجلديدة برعاية الرئي�س امل�شري عبدالفتاح ال�شي�شي 

وبح�شور عدد من قادة الدول العربية واالأجنبية وكبار ال�شخ�شيات العاملية.

واأكد جاللته يف ت�شريح نهاية االحتفال، ان هذا امل�شروع التاريخي الكبري 

ياأتي تاأكيدا على قدرة ال�شقيقة م�شر رغم كل التحديات والتي جنحت يف زمن 

قيا�شي يف امتام هذا امل�شروع العمالق الذي يعترب من اأكرب م�شاريع القرن.

Aug.

06
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وفاة واإ�صابة 5 مواطنني
بحادث مروري يف ُعمان

مروري  اثر حادث  اخرون  ثالثة  وا�صيب  م�صرعهما  اثنان  بحرينيان  لقي 

األيم وقع بني ثالث مركبات ب�صلطنة عمان على �صارع قابو�س ب�صاللة، فقد تويف 

كل من ال�صاب حممد احلايكي »23�صنة« باال�صافة اىل زهري ر�صتم »37 �صنة« 

يف موقع احلادث، نتيجة تاأثرهما باال�صابات البليغة التي اأملت بهما، فيما نقل 

ثالثة اخرون الحد امل�صت�صفيات القريبة وو�صفت حالتهم باحلرجة.

وا�صارت التفا�صيل ح�صب ما رواها احد اقارب املتوفني، بينما كان خم�صة 

�صبان بحرينيون يف طريق عودتهم اىل ار�س اململكة قادمني من مدينة �صاللة 

اللوحات  مركبتني حتمالن  بني  بليغ  مروري  تعر�صوا حلادث  عمان،  ب�صلطنة 

العمانية واالماراتية باال�صافة للمركبة البحرينية من طراز »فورد اك�صبلور« 

التي ي�صتقلها ال�صبان اخلم�صة.

وا�صاف: وقع احلادث م�صاًء ب�صبب جتاوز خاطئ الحدى املركبات اخلليجية 

مما ت�صبب باحلادث املميت.

تعيني م�صاعد ووكيلني يف »اخلارجية«

�صدر عن �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

بتعيينات يف وزارة اخلارجية، حيث يعني  ل�صنة 2015  مر�صوم رقم )57( 

اخلارجية.  وزارة  اخلارجية يف  لوزير  م�صاعدا  الدو�صري  في�صل جرب  عبداهلل 

ويعني يف وزارة اخلارجية كل من الدكتور ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل 

اآل خليفة وكيال للوزارة لل�صوؤون الدولية، وال�صفري وحيد مبارك �صيار وكيال 

للوزارة لل�صوؤون االإقليمية وجمل�س التعاون.

Aug. Aug.

07 06

قتل اأ�صرة من
الأمريكية تك�صا�س  يف  اأفراد   8

عرثت ال�صرطة االأمريكية يف مدينة تك�صا�س على جثث ل�صتة اأطفال واثنني 

من البالغني يف اأحد املنازل، وذلك وفق ما نقلته �صبكة »بي بي �صي«.

وكانت اجلثث مكبلة اليدين، واأ�صيبوا اإ�صابات بالغة يف الراأ�س، وذلك بعد 

القب�س على رجل تبادل اإطالق النار مع ال�صرطة.

وتلقت ال�صرطة ات�صاال من املنطقة الواقع بها املنزل، وتبادلت اإطالق النار 

اإىل  الدخول  ال�صرطة  رجال  وحماولة  طفل  جثة  على  العثور  بعد  اجلاين  مع 

املنزل. وا�صت�صلم الرجل بعد �صاعة من املفاو�صات مع مفاو�صي ال�صرطة. واتهم 

امل�صتبه به، ويدعى ديفيد كونلي، بالقتل.

القب�س على 5 متورطني
بارتكاب تفجري �صرتة الإرهابي 

اأعلنت وزارة الداخلية عن �صبط جمموعة من العنا�صر االرهابية التي تعمل 

من خالل �صبكات عنكبوتية، حيث مت القب�س على عدد 5 من العنا�صر االإرهابية 

املتورطة بارتكاب تفجري �صرتة االإرهابي الذي وقع بتاريخ 28 يوليو 2015 

والذي ا�صفر عن ا�صت�صهاد 2 من رجال االأمن.

Aug.

Aug.

10

13

الكويت تفكك
خلية اإرهابية وت�صبط تر�صانة اأ�صلحة 

اإرهابية  خلية  اأع�صاء  من   3 �صبط  عن  الكويتية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 

اأحد  اإخفاوؤها يف  املتفجرة مت  واملواد  والذخائر  االأ�صلحة  من  وتر�صانة �صخمة 

املنازل يف حفرة عميقة وحم�صنة باخلر�صانة، كما مت �صبط عدد 56 قذيفة »ار.

بي.جي« وذخائر حية يف اإحدى مزارع منطقة العبديل التي تعود ملكيتها ملتهم 

كويتي اجلن�صية.

Aug.

13
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اخلريية امللكية ت�سلم
�سحنة امل�ساعدات البحرينية لل�سعب اليمني

�آل خليفة  �مللك حمد بن عي�سى  لتوجيهات ح�سرة �ساحب �جلاللة  تنفيذ� 

�ل�سعب  �إىل  �إن�سانية  م�ساعد�ت  بتقدمي  ورعاه،  �هلل  حفظه  �ملفدى  �لبالد  عاهل 

�ليمني �ل�سقيق، وحتت رعاية �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة ممثل جاللة 

�مللك لالأعمال �خلريية و�سوؤون �ل�سباب رئي�س جمل�س �أمناء �ملوؤ�س�سة �خلريية 

�مللكية، قام وفد من �ملوؤ�س�سة �خلريية �مللكية برئا�سة �لدكتور م�سطفى �ل�سيد 

�لأمني �لعام للموؤ�س�سة �خلريية �مللكية بت�سليم �ل�سحنة �لثانية من �مل�ساعد�ت 

�لإغاثية لل�سعب �ليمني �ل�سقيق يف مطار عدن.

Aug.

13
توقيف املتطرف اأحمد الأ�سري يف لبنان 

�أوقفت �أجهزة �لأمن �للبنانية �ل�سيخ �أحمد �لأ�سري �ل�سني �ملتطرف �لفار منذ 

كما �سرحت  �للبناين،  د�مية �سد �جلي�س  لتورطه يف معارك  عامني و�ملالحق 

م�سادر �أمنية م�سوؤولة.

وقال �أحد هذه �مل�سادر: »�أوقف �لأ�سري يف مطار بريوت بينما كان يحاول 

بتغيري مظهره �خلارجي وحلق حليته خ�سو�سا«.  قام  �لبالد،وقد  من  �لهرب 

و�أ�ساف »كان ي�ستخدم جو�ز �سفر مزور� ويحاول �لذهاب �ىل م�سر«.

Aug.

15

ال�سعودية: القب�ض على
بحرينيان  بينهم  »داع�ض«  من   413

متكنت �أجهزة �لأمن �ل�سعودية من �لقب�س على 413 متهماً بالإرهاب بينهم 

مو�جهات  دون  �ململكة  مبناطق  مو�قع  بعدة  يوما   60 خالل  �ثنان  بحرينيان 

�سحيفة  ذكرت  ما  بح�سب  �إرهابية،  خلاليا  بالن�سمام  �ملتورطني  مع  م�سلحة 

»�جلزيرة« �ل�سعودية.

يف  جنحت  �لأمنية  �لأجهزة  �أن  �ل�سحيفة،  بح�سب  �أمنية،  م�سادر  و�أكدت 

وثائق  بحوزتهم  و�سبط  جن�سية   19 من  بالإرهاب  متهماً  على 413  �لقب�س 

و�أ�سلحة توؤكد تورطهم بالن�سمام لتنظيم »د�ع�س« �لإرهابي، حيث مت �لقب�س 

على 322 متهما بالإرهاب من �جلن�سية �ل�سعودية.

امللك ودوق وي�ستمن�سرت
يوقعان اتفاقية ا�سرتاتيجية 

تف�سل �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى 

�لتفاقية  على  بالتوقيع  فينور  قروز  كافيندي�س  وي�ستمن�سرت جري�لد  ودوق 

�مللكية لل�سر�كة �ل�سرت�تيجية لتعزيز وتطوير قدر�ت �إعادة �لتاأهيل �لإكلينيكي 

خلدمة قدماء �ملحاربني و�سحايا �ل�سر�عات، و�لتي تاأتي �سمن �لتحالف بني 

مملكة �لبحرين و�ململكة �ملتحدة على مدى �لقرنني �ملا�سيني يف دعم و��ستقر�ر 

�لأمن �خلليجي و�لعاملي، وتاأكيد� للتز�مها مبو��سلة تعزيز وبناء هذ� �لتحالف 

لالأجيال �مل�ستقبلية.

و�لتكنولوجية  و�لعملية  �لفنية  �ملعرفة  تقا�سم  �إىل  �لتفاقية  وتهدف 

�لتعاوين  للبحث  و�لتن�سيق  �لإكلينيكي  �لتاأهيل  �إعادة  يف  �لفكرية  و�مللكية 

ب�سمان ��ستمر�رية �لإبد�ع وتطوير �لتقنية �لطبية �ملتقدمة يف �إعادة �لتاأهيل 

�لإكلينيكي.

Aug.

Aug.

16

18

داع�ض يقطع راأ�ض املدير
ال�سابق للآثار يف مدينة تدمر 

�أقدم تنظيم د�ع�س �لرهابي على قطع ر�أ�س �ملدير �ل�سابق لالآثار خاد �لأ�سعد 

يف مدينة تدمر يف و�سط �سوريا كما �فاد �ملدير �لعام لالآثار و�ملتاحف، و�ملر�سد 

�ل�سوري حلقوق �لن�سان.

خالد  �ن  عبد�لكرمي  ماأمون  �سوريا  يف  و�ملتاحف  لالآثار  �لعام  �ملدير  وقال 

�ل�سعد )82 عاما(، �لذي �سغل من�سب مدير �آثار تدمر منذ عام 1963 لغاية 

2003، �عدم على يد �رهابيي د�ع�س يف مدينة تدمر �لتابعة ملحافظة حم�س 

�لآثار،  عامل  يف  �خلرب�ء  �أهم  �أحد  د�ع�س  »�أعدم  عبد�لكرمي  و��ساف  )و�سط(. 

لقد كان يتحدث ويقر�أ �للغة �لتدمرية وكنا ن�ستعني به لدى ��ستعادة �لتماثيل 

�مل�سروقة ملعرفة ما �ذ� كانت ��سلية �أم مزورة«.

Aug.

19
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قائد »حزب اهلل احلجاز«
بقب�سة الأمن ال�سعودي

متكنت االجهزة االمنية ال�سعودية، يف عملية مباغتة، من القب�ض على احد 

املطلوبني ال�سعوديني وامل�سجل �سمن اهم املطلوبني على قائمة االرهاب الدولية، 

حيث يجري التحقيق معه وهو احمد ابراهيم املغ�سل، ح�سبما ن�سرت �سحيفة 

اجلناح  بقيادة  متهم  عاًما، وهو  �ستمرت 19  بعد مالحقة  االو�سط«،  »ال�سرق 

الع�سكري ملا كان يعرف بـ»حزب اهلل« احلجاز، الذي تقول ال�سلطات االمريكية 

انه امل�سوؤول عن تنفيذ تفجري ابراج اخلرب يف يونيو 1996.

ا�ست�سهاد رجل اأمن بتفجري
 اإرهابي يف كرانة

اأعلنت وزارة الداخلية عرب ح�سابها الر�سمي على )تويرت( ا�ست�سهاد رجل 

امن اثر تفجري ارهابي وقع بقرية كرانة.

واأو�سحت الوزارة ان التفجري االرهابي ا�سفر كذلك عن ا�سابة 4 من رجال 

اثناء مرورهما قرب  االمن احدهم ا�سابته بليغة، كما ا�سيب مواطن وزوجته 

موقع االنفجار، باالإ�سافة الإ�سابة طفل كان برفقة ذويه .

Aug.Aug.

2628

وفاة 71 مهاجًرا �سورًيا
يف �ساحنة يف النم�سا

من  االرجح  على  �سوريون  هم  مهاجًرا  �سبعني  من  اكرث  جثث  �سحب  مت 

ال�ساحنة التي عرث عليها مرتوكة على حافة طريق عام يف �سرق النم�سا، فيما 

ق�سى 76 مهاجراً على االقل يف غرق قاربهم بعد ابحاره من ال�سواحل الليبية.

ياأتي هذا احلادثان بالتزامن مع اجتماع قمة يف فيينا ملناق�سة ازمة الهجرة 

اىل اوروبا التي تعترب اال�سواأ منذ نهاية احلرب العاملية الثانية.

واأعلنت ال�سرطة النم�ساوية ام�ض اجلمعة انها ترجح ان يكون املهاجرون 

الـ71 الذين عرث على جثثهم يف ال�ساحنة من ال�سوريني وبينهم اربعة اطفال.

وقال املتحدث با�سم ال�سرطة هان�ض بيرت دون�سكوزيل »بني الـ71 �سخ�ساً 

او  االوىل  �سنتها  بينهم طفلة يف  اطفال  واأربعة  ن�ساء  وثماين  هناك 59 رجالً 

الثانية وثالثة اطفال يف الثامنة والتا�سعة والعا�سرة«.

جتمع حا�سد يف بريوت
�سد الف�ساد واأزمة النفايات

توافد اآالف املواطنني اىل �ساحة ال�سهداء و�سط بريوت للم�ساركة يف جتمع 

حا�سد دعا اليه نا�سطون يف املجتمع املدين �سد الطبقة ال�سيا�سية مبجملها التي 

يتهمونها بالف�ساد وبالعجز عن تاأمني اأدنى متطلبات النا�ض احلياتية.

لبنانية  اأعالًما  الوافدين  ال�سهداء، وقف نا�سطون يوزعون على  يف �ساحة 

كتب عليها »طفح الكيل«، بينما ارتدى العديد من املتظاهرين واملنظمني قم�سانا 

قطنية بي�ساء كتب عليها »طلعت ريحتكم« وهو ال�سعار اال�سا�سي الذي انطلقت 

منه احلملة منذ نهاية يوليو املا�سي. 

Aug.

Aug.

28

29

امللك ي�سيد بامل�ساركة
النبيلة لقوة الدفاع يف عملية اإعادة الأمل

نوه �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد 

االعلى، مبا حققته خمتلف اأ�سلحة قوة دفاع البحرين من تطور وكفاءة عالية، 

مكت�سباتنا  ال�ساملة  الوطنية  لنه�ستنا  اال�سا�سية  الدعامة  انها  جاللته  م�سيفا 

احل�سارية والتنموية.

واأعرب جاللته لدى زيارته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، عن �سكره 

وتقديره جلميع رجال قوة دفاع البحرين على ما يقومون به من عمل وطني 

عن  للذود  ال�سامية  ور�سالتهم  امل�سرف  واجبهم  الداء  خمل�سة  وجهود  نبيل 

وطننا العزيز.

يف  البحرين  دفاع  لقوة  واالن�سانية  النبيلة  بامل�ساركة  جاللته  ا�ساد  كما 

عملية اعادة االمل بقيادة ال�سعودية.

Aug.

31
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وفاة طفل �سوري 
يف انقالب قارب لالجئني ي�سغل العامل

�صجت مواقع التوا�صل االجتماعي والوكاالت االخبارية العاملية والعربية 

�صواحل  قبالة  البحر  �صاطئ  على  هامدة  جثة  املرمي  ال�صوري  الطفل  ب�صورة 

بودروم الرتكية.

املوت،  ورحالت  ال�صورية،  التغريبة  ماأ�صاة  تخت�صر  التي  املوؤملة  ال�صورة 

وزوارق املعاناة، وال ميكن اال ان ت�صحذ الغ�صب داخل كل من ي�صاهدها، غ�صب 

من هذا العامل املتفرج.

Sep. 

ا�ست�سهاد 5 ع�سكريني خالل تاأدية واجبهم باليمن02

ا�صت�صهاد خم�صة ع�صكريني  البحرين عن  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  اأعلنت 

من رجالها البوا�صل اثناء قيامهم بتاأدية واجبهم الوطني املقد�س خالل امل�صاركة 

مع قوات التحالف العربي للدفاع عن ال�صرعية يف اليمن ال�صقيق بقيادة القوات 

امل�صلحة باململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

وافاد البيان اأن ال�صهداء اخلم�صة هم: ال�صهيد الرقيب اأول حممد نبيل حمد، 

وال�صهيد الرقيب حممد حافظ يون�س، وال�صهيد الرقيب عبدالقادر ح�صن العل�س، 

وال�صهيد الرقيب ح�صن اإقبال حممد، وال�صهيد العريف عبداملنعم علي ح�صني.

ووقع االنفجار يف قاعدة ع�صكرية يف منطقة �صافر النفطية التي تبعد نحو 

250 كلم اإىل ال�صرق يف �صنعاء، وفًقا مل�صادر ع�صكرية.

Sep. 

04

ال�سعودية تعلن ا�ست�سهاد
ماأرب انفجار  يف  جنودها  من   10

ا�صت�صهد ع�صرة جنود �صعوديني انت�صروا يف اليمن يف االنفجار الذي وقع 

جنود  خم�صة  ا�صت�صهاد  عن  ا  اأي�صً واأ�صفر  �صنعاء  قرب  لل�صالح  م�صتودع  يف 

بحرينيني و45 جندًيا اإماراتًيا، بح�صب ما اأفادت و�صائل اإعالم �صعودية. 

Sep. 

05

امللك: �سهداوؤنا
خالدون بتاريخ البحرين

اأكد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد 

االأعلى، ان ال�صهداء االبطال نالوا اأعلى مراتب ال�صرف و�صتبقى ا�صماوؤهم خالدة 

م�صيئة يف تاريخ البحرين املجيد. واأكد جاللته خالل زيارته القيادة العامة لقوة 

دفاع البحرين ان مملكة البحرين �صتبقى دائًما واأبًدا عوًنا و�صنًدا لدعم اال�صقاء.

Sep. 

06

الذوادي اأميًنا عاًما م�ساعًدا للجامعة العربية
اأقر  جمل�س  اجلامعة  العربية   تعيني  خليل 

 الذوادي  من  مملكة  البحرين  يف  من�صب  االأمني 

 العام  امل�صاعد  ملدة  5  �صنوات.                                       

ووافق  جمل�س  اجلامعة  العربية  يف  ختام 

 دورته  الـ  144  على  م�صتوى  املندوبني  الدائمني، 

 على  تعيني  3  يف  من�صب  االأمني  العام  امل�صاعد 

 ملدة  5  �صنوات.                                                    يذكر  ان  الذوادي  ع�صو  �صابق  يف 

 جمل�س  ال�صورى  و�صفري  للبحرين  يف  م�صر.  كما 

 انه  احد  كتاب  االأعمدة  يف  �صحيفة  «االأيام«.                                      

Sep. 

09

نائب امللك اأدى �سالة الغائب على اأرواح ال�سهداء

اأكد �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة نائب جاللة امللك 

املفدى ويل العهد اأن البحرين ما�صية بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

موا�صلة  نحو  البوا�صل  وعزم جنودها  ورعاه  اهلل  خليفة حفظه  اآل  عي�صى  بن 

عملية  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  العربي  التحالف  اإطار  يف  الفاعلة  امل�صاركة 

اإ�صناًدا للحق  اليمن  ال�صقيقة يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  االأمل بقيادة  اإعادة 

وال�صرعية ودحر اأ�صباب الفتنة والنزاع.

جاء ذلك بعد اأداء �صموه حفظه اهلل �صالة اجلمعة و�صالة الغائب يف جامع 

ال�صيخ عي�صى بن �صلمان اآل خليفة بالرفاع تلبية للتوجيه ال�صامي من ح�صرة 

�صاحب اجلاللة ملك البالد املفدى باإقامة �صالة الغائب على اأرواح �صهداء مملكة 

البحرين وذلك بعد �صالة اجلمعة يف جميع جوامع اململكة.

Sep. 

11
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امللك ي�شارك
ويل عهد اأبوظبي �شالة الغائب

اأكد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد 

الأعلى، لدى م�ساركته اأخاه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف الإمارات، �سالة اجلمعة و�سالة 

اأبوظبي، ان  اأرواح ال�سهداء البوا�سل بجامع ال�سيخ زايد الكبري يف  الغائب على 

اإ�سراًرا للم�سي قدًما على  اإل  البوا�سل لن يزيدنا  ال�سهداء  ا�ست�سهاد البطال من 

الزكية  الدماء  امتزاج هذه  ان  اإحقاًقا للحق، موؤكًدا جاللته  املوؤزر  الن�سر  طريق 

الطاهرة لهو اأبلغ دليل على مدى التالحم الأخوي التاريخي الوثيق بيننا.

فريق طبي بال�شلمانية
ي�شتاأ�شل ورًما يزن 6 كيلو من بطن مري�شة

جنح  فريق  طبي  من  ق�سم  اأمرا�ض  الن�ساء  والولدة  مبجمع  ال�سلمانية  الطبي 

 من  ا�ستئ�سال  ورم  من  بطن  مري�سة  بحرينية  تبلغ  الـ  55  من  العمر،  وتبني  اأن 

 الورم  يزن  حوايل  6  كجم،  بعد  اإجراء  العملية  اجلراحية  الدقيقة  ل�ستئ�سال 

 الورم  من  البطن.                                         وتراأ�ض  الفريق  الطبي  الدكتورة  وفاء  اأجور  ا�ست�سارية  اأمرا�ض 

 الن�ساء  والولدة  والورام  بال�سلمانية.           

Sep. Sep. 
1112

طائرات قوة الدفاع واملدفعية
امللكية تدك مواقع للحوثيني

اجلو  �سالح  طائرات  من  جمموعة  قيام  عن  تقريًرا  البحرين  تلفزيون  بث 

العمليات  يف  م�ساركتها  �سمن  البحرين  دفاع  لقوة  التابعة  البحريني  امللكي 

القوات  اليمن بقيادة  الداعم لل�سرعية يف  العربي  الع�سكرية للتحالف  القتالية 

امل�سلحة ال�سعودية، بتنفيذ العديد من ال�سربات اجلوية املركزة.

مواقع  من  عدًدا  ا�ستهدفت  اجلوية  ال�سربات  ان  التلفزيوين  التقرير  وبني 

عا�سفة  عملية  اثناء  ال�سرعية  على  واملتمردة  املعادية  امليلي�سيات  وحتركات 

اليمني، خملفة  العمق  احلزم وعملت على �سرب ودك جتمعات احلوثيني يف 

خ�سائر كبرية يف �سفوف تلك امليلي�سيات املتمردة.

حاجة اإيرانية: مل اأ�شدق
زيارة امللك �شلمان يل يف امل�شت�شفى

قالت احلاجة الإيرانية التي زارها امللك �سلمان يف امل�ست�سفى خالل جولته 

على امل�سابني، اإثر حادثة �سقوط الرافعة باحلرم املكي، اإنها مل تكن ت�سدق اأن 

ملًكا �سيزور اإن�سانة ب�سيطة يف امل�ست�سفى لالطمئنان على �سحتها. فهي وغريها 

من امل�سابني تفاجوؤوا بزيارة امللك �سلمان لهم، والذي حر�ض على التواجد يف 

احلرم املكي للوقوف على تفا�سيل احلادثة بنف�سه.

قمة بحرينية �شعودية
توؤكد على تطوير العالقات 

املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى  امللك حمد  اأكد �ساحب اجلاللة 

تقويتها  على  املتبادل  واحلر�ض  ال�سعودية  البحرينية  العالقات  متانة  على 

امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  مبا  املجالت  خمتلف  يف  وتطويرها  بها  والرتقاء 

للبلدين ال�سقيقني.

واأ�ساد جاللته لدى عقده اجتماًعا مع اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

العربي  التحالف  لقوات  ال�سعودية  بقيادة  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

وم�ساركة رجال قوة دفاع البحرين اخوانهم من القوات امل�سلحة يف ال�سعودية 

اأوطاننا واأمن وكرامة  اليمن وعن �سيادة  ال�سرعية يف  للدفاع عن  والمارات 

مواطنيها.

Sep. 

Sep. 

Sep. 
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جاللة امللك يقدم
التعازي بوفاة ال�شيخ را�شد اآل مكتوم

و�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

ال�سقيقة  املتحدة  العربية  االمارات  بدولة  دبي  اىل  ورعايته  اهلل  بحفظ  املفدى 

بن  را�سد  ال�سيخ  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  بوفاة  واملوا�ساة  التعازي  لتقدمي 

حممد بن را�سد اآل مكتوم طيب اهلل ثراه.

املفدى اىل ق�سر زعبيل، حيث قدم خال�ص تعازيه  امللك  وقد توجه جاللة 

و�سادق موا�ساته اىل اخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

رئي�ص دولة االمارات العربية املتحدة ال�سقيقة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 

بوفاة الفقيد ال�سيخ را�سد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رحمه اهلل.

Sep. 

عودة الرئي�س هادي لعدن20

اليمني عبد ربه من�سور هادي عاد  الرئي�ص  اإن  قالت م�سادر مبطار عدن 

اإىل عدن بعد ما يقرب من �ستة اأ�سهر ق�ساها يف ال�سعودية اإثر تقدم احلوثيني 

�سوب املدينة. ويعد قدوم هادي اإىل مدينة عدن اأقوى عالمة على اأن التحالف 

ت�ستاأنف  كي  يكفي  ما  االأرا�سي  من  ا�ستعاد  ال�سعودية  تقوده  الذي  الع�سكري 

احلكومة اإدارة ولو جزء من البالد.

وكان رئي�ص الوزراء خالد بحاح وعدد من الوزراء الذين عادوا اإىل عدن قبل 

اأ�سبوع يف ا�ستقبال هادي. وتدخل التحالف العربي بقيادة ال�سعودية يف احلرب 

باليمن يف مار�ص املا�سي بهدف متكني هادي من اإدارة �سوؤون البالد و�ساعد يف 

Sep. 

22

اأكرث من مليوين م�شلم اأدوا فري�شة احلج

اأكرث من مليوين حاج اأتوا من اأنحاء متفرقة من العامل يف مزدلفة بعد اأدائهم 

ركن احلج االأعظم بالوقوف ب�سعيد عرفات، واال�ستماع اإىل خطبة يوم عرفات. 

و�سلى احلجاج �سالتي املغرب والع�ساء جمعاً وق�سراً يف مزدلفة.

وكان احلجاج اأدوا �سالة الظهر والع�سر ق�سراً وجمعاً يف م�سعر عرفات، 

واالإمامة  اخلطبة  ال�سيخ  اآل  عبدالعزيز  ال�سيخ  ال�سعودية  عام  مفتي  واألقى 

بالنا�ص موؤكدا يف خطبته على ف�سل هذا اليوم ودعا فيه احلجاج لتقوى اهلل.

Sep. 

23

وفاة 717 حاجًا
واإ�شابة 863 اآخرين يف حادثة تدافع مبنى

قالت ال�سلطات ال�سعودية اإن 717 حاجاً على االأقل القوا حتفهم يف تدافع 

منذ  احلج  مو�سم  اأثناء  تقع  كارثة  اأ�سواأ  مكة يف  مدينة  منى خارج  م�سعر  يف 

اأ�سيبوا  االأقل  على  �سخ�ساً   863 اإن  ال�سعودي  املدين  الدفاع  وقال  عاماً.   25

يف التدافع الذي حدث عندما و�سلت جمموعتان كبريتان من احلجاج يف نف�ص 

ب�سعة  بعد  على  تقع  التي  منى  �سارع 204 يف  على  تقاطع طرق  اإىل  الوقت 

كيلومرتات �سرقي مكة بينما كانوا يف طريقهم لرمي اجلمرات.

وهذه الكارثة هي اال�سواأ خالل احلج منذ يوليو 1990 عندما تويف 1426 

حاجاً داخل نفق املعي�سم قرب مكة اأثناء �سعرية رمى اجلمرات.

Sep. 

24

خطة اأممية طموحة
للتنمية امل�شتدامة 

للتنمية  املتحدة خطة طموحة  االأمم  مقر  املجتمعون يف  العامل  قادة  تبنى 

امل�ستدامة لل�سنوات اخلم�ص ع�سرة املقبلة تبلغ كفتها عدة مليارات من الدوالرات 

�سنوًيا. وحدد القادة بحلول 2030 حتقيق 17 هدًفا للتنمية امل�ستدامة بينها 

الق�ساء على الفقر املدقع وتوفري التعليم والرعاية ال�سحية للجميع وحت�سني 

او�ساع الن�ساء ومكافحة التغري املناخي. ومن املتوقع ان تكلف اخلطة 5000 

مليار دوالر �سنوًيا.

Sep. 

25
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Sep. 

30

اخلارجية ترف�ض
ت�صريحات خامنئي عن البحرين

ا�ضتدعت وزارة خارجية مملكة البحرين حممد ر�ضا بابائي القائم باعمال 

مذكرة  و�ضلمته  البحرين،  مملكة  لدى  االيرانية  اال�ضالمية  اجلمهورية  �ضفارة 

احتجاج ر�ضمية اثر الت�ضريحات التي �ضدرت موؤخًرا عن علي خامنئي املر�ضد 

االعلى للثورة االيرانية.

ا�ضتنكار  عن  اخلارجية،  وزارة  وكيل  عبداللطيف،  عبداهلل  ال�ضفري  واعرب 

تدخال  تعد  التي  الت�ضريحات  هذه  اإزاء  البالغني  البحرين  مملكة  وا�ضتياء 

مرفو�ضا يف ال�ضاأن الداخلي.

منح رئي�ض الوزراء جائزة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  لالت�ضاالت  الدويل  االحتاد  منح 

واالت�ضاالت  املعلومات  »تكنولوجيا  جائزة  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �ضلمان 

يف التنمية امل�ضتدامة«، يف احتفال كبري اقيم مبقر االأمم املتحدة يف نيويورك، 

بح�ضور ملفت �ضارك فيه عدد من روؤ�ضاء الدول وروؤ�ضاء احلكومات.

اكت�صاف خمباأ للمتفجرات حتت االأر�ض يف النويدرات

يف  بتورطهم  امل�ضتبه  من  عدد  على  القب�س  عن  الداخلية  وزارة  اأعلنت 

اأعمال اإرهابية وحمكومني ومطلوبني يف ق�ضايا اإرهابية اأخرى حيث اأدى ذلك 

اآخر  اإىل الك�ضف عن خمباأ للمتفجرات حتت االأر�س داخل منزل و�ضبط موقع 

بالقرب منه، ي�ضتخدم كور�ضة لت�ضنيع القنابل حملية ال�ضنع بقرية النويدرات 

و�ضط منطقة ماأهولة بال�ضكان.

النا�ضفة  العبوات  ت�ضنيع  بق�ضد  املوقعني  اإعداد  مت  اأنه  الوزارة  وبينت 

والتخزين، ومت العثور يف املخباأ على كميات كبرية من املواد �ضديدة االنفجار.

وتبني من خالل عمليات البحث والتحري اأن املقبو�س عليهم على ارتباط 

وثيق بعنا�ضر ارهابية موجودة يف العراق واإيران.

مر�صوم ملكي بتعديل وزاري برئا�صة رئي�ض الوزراء
�ضدر عن �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

الت�ضكيل الوزاري بعد �ضدور هذا  اأ�ضبح  مر�ضوم ملكي بتعديل وزاري، حيث 

وزيًرا.   16 من  موؤلفاً  احلكومية  واالأجهزة  الوزارات  بع�س  ودمج  املر�ضوم 

ويكون �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�ًضا ملجل�س 

الوزراء، �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

اأول لرئي�س جمل�س الوزراء، �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك  القائد االأعلى نائًبا 

اآل خليفة نائًبا لرئي�س جمل�س الوزراء، �ضمو ال�ضيخ علي بن خليفة اآل خليفة 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  نائًبا  العري�س  جواد  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  نائًبا 

اآل خليفة نائًبا لرئي�س جمل�س الوزراء، حممد املطوع  ال�ضيخ خالد بن عبداهلل 

وزيًرا ل�ضوؤون جمل�س الوزراء، الفريق الركن ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزيًرا للداخلية.

Sep. 

Sep. 

Sep. 

Sep. 

26

27

30

30

رفع علم فل�صطني الأول مرة يف االأمم املتحدة
يف  مرة  الأول  الفل�ضطيني  العلم  عبا�س  حممود  الفل�ضطيني  الرئي�س  رفع 

واالأبي�س  واالأ�ضود  االأحمر  باألوانه  العلم  ورفع  نيويورك.  املتحدة يف  االأمم  مقر 

واالأخ�ضر امام مقر الهيئة الدولية اىل جانب اعالم الدول الـ 193 االع�ضاء يف 

االمم املتحدة والفاتيكان الذي يتمتع مثل فل�ضطني بو�ضع دولة مراقب غري ع�ضو.

ويرتدي هذا احلدث طابعا رمزيا كبريا ويفرت�س ان ي�ضكل مرحلة على طريق 

اقامة دولة م�ضتقلة يبدو احتمال اعالنها بعيدا ب�ضبب التعنت اال�ضرائيلي وتوقف 

عملية ال�ضالم. وح�ضر مرا�ضم رفع العلم االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون 

وع�ضرات امل�ضوؤولني االجانب.

غارات رو�صية يف �صوريا
الأول مرة والغرب ي�صكك باأهدافها

و�ضط ت�ضكيك غربي باأهدافها، �ضنت طائرات رو�ضية بالتعاون مع الطريان 

احلربي ال�ضوري، اأوىل �ضرباتها اجلوية �ضد »مواقع لالرهابيني« يف حمافظتي 

دم�ضق.  امني رفيع يف  اعلن م�ضدر  ما  �ضوريا، وفق  حم�س وحماة يف و�ضط 

واعلن التلفزيون ال�ضوري الر�ضمي ان الق�ضف الرو�ضي ا�ضتهدف »اوكار م�ضلحي 

داع�س« يف مناطق عدة يف املحافظتني، اإال اأن قائد جماعة �ضورية معار�ضة قال 

اإن هذه ال�ضربات اأ�ضابت ثمانية من مقاتلي جماعته التي تتلقى الدعم من قوى 

غربية مناه�ضة للرئي�س ب�ضار االأ�ضد.

وقال الرائد جميل ال�ضالح الذي ان�ضق على اجلي�س ال�ضوري يف عام 2012 

عرب خدمة �ضكايب اإن ريف حماة ال�ضمايل لي�س به وجود لداع�س على االطالق 

ويخ�ضع ل�ضيطرة اجلي�س ال�ضوري احلر.

Sep. 

30
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امللك ي�ستعر�س مع رئي�س الوزراء
الت�سكيل الوزاري اجلديد..

�أكد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، �أن 

مملكة �لبحرين تعمل د�ئًما على �تخاذ كافة �خلطو�ت لدعم �القت�ساد �لوطني.

و�أكد جاللته خالل لقائه �ساحب �ل�سمو �مللكي �المري خليفة بن �سلمان �آل 

خليفة رئي�س �لوزر�ء، بح�سور �ساحب �ل�سمو �مللكي �المري �سلمان بن حمد �آل 

خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �العلى �لنائب �الول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء، �همية 

�لعمل للحفاظ على منجز�ت �لوطن ومكت�سباته.

�جلديدة  و�ملهام  �جلديد  �لوز�ري  �لت�سكيل  ��ستعر��س  �للقاء  خالل  ومت 

�ملوكلة �ليه مبا يعزز لبوغ �الهد�ف �القت�سادية و�لتنموية يف �رحلة �لقادمة 

و�سمان  و�ملو�طن  �لوطن  م�سالح  على  باحلفاظ  �ملتعلقة  �لغايات  لتحقيق 

�ال�ستد�مة ملردود �لعمل �حلكومي بكافة �أوجهه.

حممد بن مبارك يفتتح
مهرجان »الأيام« الثقايف الـ22..

�أعرب �سمو �ل�سيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 

عن تقديره ملبادرة موؤ�س�سة »�اليام« للن�سر �ل�سنوية �ملتمثلة بتنظيم مهرجان 

»�اليام« �لثقايف للكتاب، و�لتي تهيئ للقارئ يف �ململكة �لفر�سة لالطالع على 

�خر ��سد�ر�ت دور �لن�سر �لعربية و�لعاملي، و�إبر�ز ما للكتاب من دور مهم يف 

تنمية �لفكر وزيادة �ملعرفة يف جماالت �لعلوم �ملتعددة.

و�أكد �سموه لدى رعايته �فتتاح مهرجان »�الأيام« �لثقايف للكتاب بن�سخته 

�لـ22، �أن �لكتاب �أثبت وعلى مر �لع�سور باأنه �لوعاء �لذي ي�سع ويحفظ كافة 

�سنوف �لعلوم و�الآد�ب.

وزير اخلارجية يقدم
�سكوى ر�سمية �سد اإيران لبان كي مون

�جتماعه  خالل  خليفة،  �آل  �أحمد  بن  خالد  �ل�سيخ  �خلارجية  وزير  قدم 

�جلمهورية  �سد  ر�سمية  �سكوى  مون،  كي  بان  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  مع 

�الإ�سالمية �الإير�نية و�نتهاكاتها �ل�سافرة و��ستمر�ر تدخلها �ملرفو�س يف �ل�ساأن 

�لد�خلي ململكة �لبحرين �لتي تلتزم �لتز�ماً تاماً مببادئ ح�سن �جلو�ر و�الحرت�م 

�ملتبادل.

و�أكد �لوزير خالل �جتماعه مع بان كي مون على هام�س �جتماعات �جلمعية 

�لت�سعيد  �ختارت ومتادت يف طريق  �لتي  �إير�ن هي  �أن  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة 

يف حماولة منها لب�سط �سيطرتها على دول �جلو�ر من خالل ��ستمر�ر �لتدخل 

بال�سوؤون �لد�خلية و��ستغالل �لفئات �ملتطرفة.

جريًحا و37  قتياًل   19
يف غارة اأمريكية على م�ست�سفى باأفغان�ستان

قندوز  مدينة  يف  حدود  بال  �أطباء  م�ست�سفى  ��ستهدف  �لذي  �لق�سف  �أدى 

ا، فيما  �الفغانية و�لذي قد يكون ناجًما عن غارة �مريكية، �ىل مقتل 19 �سخ�سً

�عتربته �المم �ملتحدة »غري مربر« وقد يكون »�جر�مًيا«.

و�أعلن �ملفو�س �العلى حلقوق �الن�سان يف �المم �ملتحدة زيد رعد �حل�سني �ن 

�لغارة �جلوية »غري مربرة«، و»قد تكون �إجر�مية«. ودعا زيد �ىل حتقيق معمق 

و�سفاف، معترًب� �أنه »�إذ� �عترب �لق�ساء �أن )�لغارة( متعمدة فاإن �سربة جوية 

على م�ست�سفى قد ت�سكل جرمية حرب«. 

البحرين ت�سحب �سفريها من طهران
وتطلب من القائم بالأعمال الإيراين املغادرة

مملكة  �سفري  �لدو�سري  �سعد  ر��سد  �ل�سفري  �سحب  �لبحرين  مملكة  قررت 

�لبحرين لدى �جلمهورية �ال�سالمية �الير�نية، و�عتبار  حممد ر�سا باإبائي �لقائم 

ا غري مرغوب  باأعمال �سفارة �جلمهورية �ال�سالمية �الير�نية لدى �ململكة �سخ�سً

فيه وعليه مغادرة �لبالد خالل 72 �ساعة.

و�أعلنت وز�رة �خلارجية يف بيان �أن هذه �خلطوة تاأتي »يف ظل ��ستمر�ر 

�لتدخل �الير�ين يف �سوؤون �لبحرين دون ر�دع قانوين �أو حد �خالقي وحماوالتها 

�لد�ئمة وممار�ساتها الأجل خلق فتنة طائفية.

Oct.Oct.

Oct.

Oct.
Oct.

0101

02

03
01
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�أكد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل 

ماز�لت  �لبحرين  دفاع  قوة  �ن  �العلى  �لقائد  �ملفدى  �لبالد 

عملية  يف  �ال�سقاء  مع  �ل�سامي  و�جبها  �د�ء  يف  م�ستمرة 

�لعربي  �لتحالف  قو�ت  �سمن  �المل  و�عادة  �حلزم  عا�سفة 

�مل�سرتك.

جاء ذلك لدى ��ستقبال جاللته بقاعدة �ل�سخري �جلوية 

�لرجال �لبو��سل �ملخل�سني من »قوة �لو�جب و�حد« �لتابعة 

لقوة دفاع �لبحرين، بقيادة �لعميد �لركن �سمو �ل�سيخ نا�سر 

�آل خليفة قائد �حلر�س �مللكي و�لر�ئد �سمو �ل�سيخ  بن حمد 

�خلا�سة،  �مللكي  �حلر�س  قود  قائد  �آل خليفة  بن حمد  خالد 

و�للذين �بيا �ال �ن يكونا يف مقدمة مروؤو�سيهما د�ئًما، فكانا 

بذلك قدوة ملن معهما من �ل�سباط و�سباط �ل�سف و�الفر�د 

و�إر�دة �سلبة،  �لو�جب بعزمية  �د�ء  �لذين �خل�سو� مًعا يف 

فقدمو� بذلك جميًعا مثالً يحتذي به �سباب �لبحرين.

ثالث عمليات طعن
و��ست�سهاد فل�سطيني يف تل �أبيب

�زد�د �لتوتر بني ��سر�ئيل و�لفل�سطينيني بعد ثالثة عمليات طعن يف تل �بيب 

و�لقد�س و�ل�سفة �لغربية �ملحتلة رغم حماوالت ��سر�ئيل �حتو�ء �لت�سعيد.

جنوب  �ربع  كريات  م�ستوطنة  قرب  خطرية  بجر�ح  ��سر�ئيلي  و�أ�سيب 

بالفر�ر،  الذ  فل�سطيني  �يدي  على  للطعن  تعّر�سه  �ثر  �ملحتلة  �لغربية  �ل�سفة 

بح�سب ما �علن �جلي�س �ال�سر�ئيلي يف بيان.

هاجم  �ن  بعد  ��سر�ئيلي  جندي  بر�سا�س  فل�سطيني  ��ست�سهد  وقبلها، 

جمّندة ��سر�ئيلية وثالثة �خرين يف تل �بيب مبفك، بح�سب ما �علنت �ل�سرطة 

�ال�سر�ئيلية.

Oct.

Oct.

07

08 دو�مة �لعنف متتد
�إىل غزة و�سقوط 6 �سهد�ء

�لفل�سطينيني  �ل�سبان  من   6 ��ست�سهد  �سنو�ت،  منذ  مو�جهات  �أعنف  يف 

و�أ�سيب نحو 80 �خرين بر�سا�س قو�ت �الحتالل �ال�سر�ئيلي قرب �حلدود بني 

��سر�ئيل وقطاع غزة بح�سب �ملتحدث با�سم وز�رة �ل�سحة يف �لقطاع يف حني 

ت�سهد �ل�سفة �لغربية و�لقد�س توتًر�.

��ست�سهاد  بعد   6 �ىل  �رتفع  �ل�سهد�ء  »عدد  �ن  �لقدرة  ��سرف  �لطبيب  وقال 

�ملو�جهات  يف  �الحتالل  قو�ت  بر�سا�س  عاًما(   20( �سرف  نبيل  زياد  �ل�ساب 

�سرق منطقة �ل�سجاعية« �سرق مدينة غزة.

مقتل �جلرن�ل
�لإير�ين ح�سني همد�ين يف �سوريا

يف  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�س  قال 

�أحد قادته قتل قرب حلب، حيث  �إن  بيان 

يف  �ل�سوري  للجي�س  �مل�سورة  يقدم  كان 

�لت�سدي ملقاتلي تنظيم د�ع�س.

ح�سني  �جلرن�ل  �أن  �لبيان  و�أو�سح 

يوم  متاأخرة  �ساعة  يف  قتل  همد�ين 

�خلمي�س و�أنه »لعب دوًر� مهًما يف تعزيز 

جبهة �ملقاومة �الإ�سالمية �سد �الإرهابيني«.

خا�س  خم�سرم  جرن�ل  وهمد�ين 

عامي  بني  �الإير�نية  �لعر�قية  �حلرب 

1980 و1988 وتوىل من�سب نائب قائد 

�حلر�س �لثوري �الإير�ين يف 2005.

Oct.

Oct.

09

09
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�أكـثـر فـي  قتياًل   86
�لهجمـات دموية برتكيا خالل م�سرية �سالم

ا على االقل يف تفجريين هما االكرث دموية يف تاريخ تركيا  قتل 86 �صخ�صً

املعا�صر وا�صتهدفا جتمًعا من اجل ال�صالم يف انقرة دعت اليه املعار�صة املوالية 

اأي  لالكراد قبل ثالثة ا�صابيع من االنتخابات الت�صريعية املبكرة، فيما مل تتنَب 

جهة م�صوؤوليتها عن االعتداءين يف الوقت الذي قالت فيه احلكومة الرتكية اإن 

 - الثوري  ال�صعبي  التحرر  الكرد�صتاين وحزب  العمال  داع�ش وحزب  مقاتلي 

جبهة من �صمن امل�صتبه بهم يف انفجارين بالعا�صمة اأنقرة. 

وعند ال�صاعة 10:04 بالتوقيت املحلي )7:04 ت.غ( هز انفجاران قويان 

حميط حمطة القطارات الرئي�صية يف انقرة، حيث جاء اآالف النا�صطني من كل 

انحاء تركيا بدعوة من خمتلف النقابات ومنظمات غري حكومية واأحزاب الي�صار 

للتجمع تنديًدا با�صتئناف النزاع بني انقرة واملتمردين االكراد.

��ست�سهاد فل�سطينية
حامل و�بنتها �لر�سيعة يف غارة على غزة

ا�صت�صهدت فل�صطينية حامل وابنتها الر�صيعة يف غارة ا�صرائيلية على قطاع 

غزة، بينما اعلنت ا�صرائيل احباط هجوم بقنبلة حاولت فل�صطينية تنفيذه قرب 

القد�ش.

القدرة  ا�صرف  غزة  يف  الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  با�صم  الناطق  وقال 

»ا�صت�صهدت االم نور ح�صان )30 عاًما( وهي حامل يف �صهر اخلام�ش وطفلتها 

احلربية  الطائرات  غارات  جراء  اخرون  ثالثة  واأ�صيب  )عامان(  ح�صان  رهف 

ال�صهيونية على منطقة الزيتون ما ادى اىل انهيار املنزل على �صاكنيه«.

Oct.Oct.

1011

�سهيد�ن ومقتل 3 �إ�سر�ئيليني
يف يوم غ�سب فل�سطيني

قتل 3 ا�صرائيليني واأ�صيب اخرون بجروح يف هجومني منف�صلني يف القد�ش، 

من  بع�صاً  �صخ�ش  عندما �صدم  والثاين  الناري  بال�صالح  داخل حافلة  احدهما 

املارة ب�صيارته قبل ان يهاجمهم ب�صكني.

وا�صت�صهد فل�صطيني واحد على االأقل من املنفذين الثالثة للهجومني، بينما 

ا�صيب االثنان االخران بالر�صا�ش.

Oct.

13

�لأمرية �سبيكة تنيب �سمو �ل�سيخ
 عبد�هلل بن حمد لفتتاح معر�ض فن �لبحرين.. 

اآل خليفة قرينة  اإبراهيم  االأمرية �صبيكة بنت  امللكي  ال�صمو  اأنابت �صاحبة 

بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  اهلل  للمراأة حفظها  االأعلى  املجل�ش  رئي�صة  امللك  جاللة 

البحرين  فن  معر�ش  الفتتاح  امللك  جلاللة  ال�صخ�صي  املمثل  خليفة  اآل  حمد 

ARTBAHRAIN يف خليج البحرين والذي ا�صتمر حتى ال�صاد�ش ع�صر من 
�صهر اأكتوبر املا�صي.

الفن،  يف  اال�صتثمار  على  وال�صركات  االأفراد  ت�صجيع  اإىل  املعر�ش  ويهدف 

واإظهار الوجه احل�صاري ململكة البحرين من خالل االهتمام بالفنون. 

Oct.

12

حمكمة م�سرية تاأمر باإخالء
�سبيل جنلي مبارك عالء وجمال

جنلي  �صبيل  باإخالء  م�صرية  حمكمة  اأمرت 

الرئي�ش اال�صبق ح�صني مبارك اللذين حكم عليهما 

ق�صية  �صنوات يف  بال�صجن ثالث  املا�صي  مايو  يف 

ف�صاد املعروفة اإعالمياً ق�صية »الق�صور الرئا�صية«، 

ح�صبما اأعلن م�صوؤول يف املحكمة وحمامي الدفاع. 

وكان عالء وجمال مبارك قدما اىل املحكمة طلًبا 

ام�صياها  التي  املدة  باأن  متذرعني  �صبيلهما  باإخالء 

ثورة  منذ  االحتياطي،  احلب�ش  قيد  الق�صبان  وراء 

يناير 2011، تغطي عقوبة الثالث �صنوات.

Oct.

12
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وزير اخلارجية: متفجرات اإيران
املهربة تكفي لإزالة مدن يف البحرين

قال وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن احمد اآل خليفة ان االتفاق الذي ابرم 

بني ايران ودول 5+1 حول امللف النووي ال يزيل كافة خماوف دول املنطقة، 

يف ظل ال�شلوك االإيراين الذي مازال قائماً على التدخل ب�شوؤون لدول اجلوار.

البحرين لدى  �شفارة  لدى م�شاركته يف طاولة م�شتديرة نظمتها  واأ�شاف 

اململكة املتحدة، ان متفجرات ايران املهربة تكفي الإزالة مدن يف البحرين.

Oct.

امللك ي�ستعر�س مع رئي�س الوزراء13
مالمح املرحلة املقبلة

اأكد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى باأن 

عملنا الوطني وبراجمنا التنمية �شت�شتمر باإذن اهلل يف كافة القطاعات التي تخدم 

الوطن واملواطن.

واأ�شاد جاللته لدى لقائه مع �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

اأهل البحرين واإخال�شهم لوطنهم وحر�شهم  اآل خليفة رئي�س الوزراء، بعطاء 

على تعزيز مكانته يف خمتلف املجاالت وامليادين.

ومتطلباتها،  املقبلة  املرحلة  مالمح  الوزراء  ورئي�س  جاللته  وا�شتعر�س 

خا�شة ما يتعلق منها بالتنمية والنمو يف خمتلف املجاالت.

Oct.

19

تف�شل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة القائد االأعلى ف�شمل 

برعايته الكرمية بح�شور امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام 

لقوة دفاع البحرين، االحتفال الذي اأُقيم ابتهاجاً بالنجاح واالإجناز الكبري الذي حققه 

البحرين  دفاع  لقوة  التابعة  واحد(  الواجب،  )قوة  من  املخل�شون  ال�شجعان  الرجال 

اإليهم يف جمهورية  اأُوكلت  التي  املُ�شرفة  ُكلّفوا بها الأداء هذه املهمة  التي  خالل الفرتة 

اليمن ال�شقيق، حيث �شاركوا ب�شكل كبري و�شجاعة مميزة اإخوانهم من اجلي�س الوطني 

اليمني واملقاومة ال�شعبية ومب�شاندة قوات التحالف العربي امل�شرتك يف حترير )ماأرب( 

التاريخية وا�شتعادت ال�شيطرة الكاملة على )باب املندب(.

Oct.

20 جاللة امللك يرعى الحتفال باإجناز »قوة الواجب« يف اليمن

الفل�سطيني والغ�سب  �سهداء   3
يدخل اأ�سبوعه الثالث

القد�س  يف  ا�شرائيليني  طعن  حماوالت  بعد  فل�شطينيني  ثالثة  ا�شت�شهد 

ال�شرقية واخلليل جنوب ال�شفة الغربية املحتلة حيث تتوا�شل منذ اكرث من 

ا�شبوعني دوامة العنف التي دفعت املجتمع الدويل اإىل الدعوة اإىل الهدوء.

على  بظاللها  الثالث  ا�شبوعها  دخلت  التي  الفل�شطينية  الهبة  واألقت 

الواقع االأمني وال�شيا�شي واالجتماعي داخل ا�شرائيل، حيث عك�شت ال�شحف 

القد�س  اال�شرائيليون يف  يعي�شها  التي  اخلوف  ال�شادرة حالة  اال�شرائيلية 

وداخل اخلط االأخ�شر.

Oct.

17
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خادم احلرمني ال�شريفني
ي�شتقـبــل رئــي�س الـــوزراء 

عاهل  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  �أكد 

بن  خليفة  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  �ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

ذ�ت  و�ل�سعودية  �لبحرين  بني  �لعالقة  �أن  �لوزر�ء.  رئي�س  خليفة  �آل  �سلمان 

طبيعة خا�سة �ساهمت يف �إر�ساء هذ� �ل�سرح �ملتكامل من �لتعاون �لثنائي بني 

دعم  يف  �لثابت  �ل�سعودية  موقف  على  �ل�سعودي  �لعاهل  �سدد  فيما  �لبلدين، 

�لبحرين وم�ساندتها يف خمتلف �ملجالت.

جاء ذلك لدى ��ستقبال خادم �حلرمني �ل�سريفني لأخيه �ساحب �ل�سمو �مللكي 

تطور�ت  ��ستعر�سا  حيث  �لوزر�ء،  رئي�س  خليفة  �آل  �سلمان  بن  خليفة  �لأمري 

�لأو�ساع وم�ستجد�تها يف �ل�ساحة �لدولية.

جلنة النزاهة العراقية:
املالكي ومعظم وزرائه فا�شدون

طالل  �لنيابية  �لنز�هة  جلنة  رئي�س  قال 

�لزوبعي، �إن عمليات �لتحقيق و�لتدقيق يف ملفات 

�لق�ساء يف  �إىل  ماز�لت جارية، و�ست�سل  �لف�ساد 

حال �نتهاء �لتحقيق بها يف �أقرب وقت.

�سد  عدة  �إد�نات  وجود  �لزوبعي  و�أكد 

�ل�سابقة نوري �ملالكي  رئي�س �حلكومة �لعر�قية 

�أع�ساء جمل�س  �إىل  �إ�سافة   ،)2014 -  2006(

�لوزر�ء �ل�سابق.

القمة البحرينية امل�شرية
بحثت مكافحة الإرهاب والتطرف

كان جاللة �مللك �ملفدى يف مقدمة م�ستقبلي �أخيه �لرئي�س عبد�لفتاح �ل�سي�سي 

�لبحرين يف زيارة  �ىل  �ل�سقيقة لدى و�سوله  �لعربية  رئي�س جمهورية م�سر 

�أخوية للمملكة. وبحث �لزعيمان خالل قمتهما �لعالقات �لتاريخية بني �لبلدين، 

�إر�ساء �لمن و�ل�ستقر�ر  كما جرى �لتاأكيد على بذلك كافة �جلهود �لر�مية �ىل 

ومكافحة �لرهاب و�لتطرف.

ويل العهد يفتتح منتدى حوار املنامة

دعا �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد 

�لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �إىل مر�جعة �سريحة و�ساملة ت�سخ�س 

بدقة �أ�سباب عدم �لتو�سل �إىل �سيغ م�ستد�مة حتلحل �لأزمات �لعالقة يف �ملنطقة.

وقال �سموه يف �فتتاح منتدى حور �ملنامة، �ن �ل�ستقر�ر و�لأمن عامالن يدفعان 

بتنمية �لأوطان قدما كونهما ل ينف�سالن عن معاين �لتعاي�س و�لتاآخي.

�لإ�سالم  �لذي و�ءم بني روح  �لبحرين  �لنموذج �حل�ساري يف  �أن  و�أكد �سموه 

من  �لوطن  وحماية  و�ملنعة  للقوة  �أ�سا�س  هو  �جلامع  �لوطني  و�لنهج  �ل�سمحة 

�لويالت �لتي مرت بها بع�س �ل�سعوب يف �ملنطقة.

منح نا�شر بن حمد و�شام ال�شيخ عي�شى
وخالد بن حمد و�شام »الإقدام الع�شكري«

تف�سل ح�سرة �ساحب �جلاللة �لقائد �لأعلى مبنح �لعميد �لركن �سمو �ل�سيخ 

نا�سر بن حمد �آل خليفة قائد �حلر�س �مللكي و�سام )�ل�سيخ عي�سى بن �سلمان �آل 

خليفة من �لدرجة �لأوىل(؛ تقدير�ً ل�سموه ملا يقوم به من جهود مثمرة لتطوير 

�حلر�س �مللكي وما و�سل �إليه من جاهزية قتالية وم�ستوى �حرت�يف ر�قي، وما 

�ت�سم به �سموه من �سجاعة وكفاءة عالية �أثناء قيادته لـ)قوة �لو�جب، و�حد(، 

تقدمها  �لتي  �لكبرية  �لإن�سانية  �لإغاثة  على حملة  �إ�سر�فه �سخ�سياً  �إىل  �إ�سافًة 

مملكة �لبحرين لرفع �ملعاناة عن �ل�سعب �ليمني �ل�سقيق.

وتقدير�ً من جاللة �مللك ملا قام به �لر�ئد �سمو �ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة 

قائد قوة �حلر�س �مللكي �خلا�سة من عمل �سجاع خالل �لهجوم �لذي تعر�سو� 

له يف )ماأرب(، حيث كان �سموه هناك يف �سفوف �ملقاتلني يف �جلبهة �لأمامية 

يتوىل قيادة )قوة �لو�جب، و�حد( وُكلّف يف ذلك �ملوقف �لع�سيب �أي�ساً بقيادة 

�ل�سقيقة، حيث  بالدول  �مل�سلحة  �لقو�ت  �مل�ساركني معهم من  �لبو��سل  �إخو�نهم 

�أبدى �سموه �سجاعة وحكمة مميزة يف �ل�سيطرة على �ملوقف يف تلك �لظروف 

�أمر جاللته مبنح  فقد  ب�سرية،  خ�سائر  وباأقل  عدد ممكن  �أكرب  و�إنقاذ  �ل�سعبة 

�سموه و�سام )�لإقد�م �لع�سكري(.
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امللك يت�سلم 
تقرير ديوان الرقابة املالية

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  اأ�ساد 

باجلهود الطيبة التي يبذلها رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية والعاملون 

فيه، موؤكًدا جاللته اأهمية احلفاظ على املال العام ومراقبة �سبل انفاقه.

ح�سن  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س  ا�ستقباله  خالل  ذلك  جاء 

اجلالهمة الذي رفع اإىل جاللته تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية ال�سنوي 

.2015  /2014

وزير الداخلية: حماية
ال�سباب من التطرف الفكري والطائفي

ان  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير  اأكد 

الوزارة و�سعت م�ستقبل �سباب البحرين يف مقدمة اأولوياتها، بهدف حمايتهم 

من خطر التطرف الفكري والطائفي.

واأو�سح الوزير لدى رعايته افتتاح اعمال امللتقى اخلليجي الرابع للتخطيط 

ال�سرتاتيجي، ان حتديات التطرف تعد دافًعا نحو تبني ا�سرتاتيجية للم�ستقبل 

ت�ستهدف ال�سباب الذين كانوا جزًءا من املرحلة ال�سابقة التي مرت بها املنطقة.

رئي�س الوزراء يت�سلم
تقرير ديوان الرقابة املالية 

 اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

امل�ستوى  والإدارية على  املالية  الرقابة  ديوان  لتقرير  �سموه  ت�سلم  لدى  املوقر 

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  عمل  به  يت�سف  الذي  املتميز  والرقابي  املهني 

ومبا حققه من نقلة نوعية يف اأداء دوره الرقابي وم�ساعدة احلكومة يف احلفاظ 

والهدر يف  والتجاوزات  املخالفات  على  التعرف  من خالل  املالية  املوارد  على 

املال العام، م�سيًدا �سموه بجهود رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية والكوادر 

العاملة يف الديوان.

القب�س على تنظيم
اإرهابي على �سلة باإيران

 47 على  والق�س  اإرهابي  تنظيم  هوية  الداخلية عن حتديد  وزارة  اأعلنت 

الأمن  ت�ستهدف زعزعة  اإرهابية  اأعمال  لتنفيذ  من عنا�سره واإحباط خمططاته 

يف انحاء البالد، كما مت �سبط كمية من املواد �سديدة النفجار وا�سلحة نارية 

يف خمابئ �سرية بعدد من القرى تركزت و�سط مناطق ماأهولة بال�سكان، ومنها 

ور�سة ل�سناعة املتفجرات ومعمل لتح�سري املواد املتفجرة ومواقع للتخزين.

وثيقة  �سلة  على  التنظيم  ان  اإىل  والتحري  البحث  اعمال  نتائج  وت�سري 

منهم  عدد  تلقي  عن  ف�سال  ايران،  مقيمة يف  اإرهابية  وعنا�سر  ايرانية  بجهات 

تدريبات مبع�سكرات ايرانية على ا�ستخدام ال�سلحة وت�سنيع املتفجرات.

املوؤبد واإ�سقاط اجلن�سية
عن 5 متهمني تدربوا لدى احلر�س الثوري

ق�ست املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل برئا�سة القا�سي ال�سيخ حممد بن علي 

اآل خليفة وع�سوية القا�سيني، �سياء هريدي وع�سام الدين خليل واأمانة �سر 

ناجي عبداهلل، بال�سجن املوؤبد على 5 متهمني بالتخابر مع اإيران والتدرب على 

ا�ستعمال الأ�سلحة لدى احلر�س الثوري الإيراين، واأ�سقطت املحكمة اجلن�سية عن 

جميع املتهمني واأمرت مب�سادرة امل�سبوطات.
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قمة بحرينية �أردنية
ت�ؤكد على تعزيز �لت�ضامن �لعربي

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  اأكد 

من  طويل  بتاريخ  تتميز  والتي  االردنية  البحرينية  العالقات  مبتانة  اعتزازه 

االأخوة والتفاهم والتن�سيق امل�سرتك على امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي.

واأ�ساد جاللته خالل اجتماعه مع اأخيه �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين 

بن احل�سني عاهل اململكة االأردنية الها�سمية ال�سقيقة، مبواقف االأردن امل�سّرفة 

التي تقفها دائًما بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين جتاه مملكة البحرين، ودعمها 

للق�سايا العادلة لالأمة العربية وتعزيز م�سرية العمل العربي امل�سرتك.

�نتحاريان ��ضتهدفا معقل
حزب �هلل.. بال�ضاحية �جلن�بية بريوت

تفجريان  وقع 

برج  يف  انتحاريان 

ب�ساحية  الرباجنة 

اجلنوبية  بريوت 

اهلل،  حزب  معقل 

قتيالً   43 خملفا 

على  جريًحا  و239 

ما  بح�سب  االقل، 

ال�سحة  وزارة  اعلنت 

وحتدثت  اللبنانية. 

معلومات غري ر�سمية 

االنتحاري  اأن  عن 

من  يتمكن  مل  الثاين 

العبوة،  كامل  تفجري 

ج�سمه  ن�سف  وبقي 

وهو  �سليًما،  العلوي 

الثاين  العقد  �ساب يف 

من عمره. ووقع االنفجاران يف �سارع احل�سينية بفارق 7 دقائق بني االثنني، 

ويبعان 200 مرت عن م�ست�سفى »الر�سول االأعظم« التابع حلزب اهلل. فيما تبنى 

تنظيم »داع�ش« االإرهابي التفجريين.

�ل�ضجن و�إ�ضقاط جن�ضية
متهمني تدربا مع »�حل�ضد �ل�ضعبي« 

ق�ست املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة ب�سجن متهمني 10 �سنوات وا�سقاط 

باحل�سد  مع�سكرات  يف  اال�سلحة  وا�ستعمال  ت�سنيع  بق�سية  عنهما  اجلن�سية 

ال�سعبي يف العراق.

�سهر فرباير  اأنهما يف غ�سون  لديها  ثبت  اأن  بعد  املتهمني  املحكمة  واأدانت 

2015 تدرب املتهم االأول على ت�سنيع وا�ستعمال اال�سلحة واملفرقعات، تنفيًذا 

الأغرا�ش ارهابية، وا�سرتك املتهم الثاين بطريق االتفاق والتحري�ش وامل�ساعدة 

على تدريب االأول على ت�سنيع وا�ستعمال االأ�سلحة.

�لبحرين تدع� لتكتل
�قت�ضادي عربي التيني

اأكد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اأن 

تعظيم مكت�سبات �سعوبنا وحتقيق املزيد من التنمية والرخاء �سيكون اأمًرا قائًما 

وبقوة بارتقاء التعاون بيننا ملجاالت واآفاق اأو�سع.

العربية  للدول  الرابعة  القمة  اىل  وجهها  �سامية  كلمة  يف  جاللته  واأعرب 

ودول امريكا الالتينية املتعقدة يف الريا�ش، عن تطلعه اىل زيادة وترية التعاون 

يف املجال االقت�سادي والتجاري بني اجلانبني العربي واالمريكي اجلنوبي، مما 

�سيوؤدي ايل انبثاق جتمع اقت�سادي قوي يتمتع بقدرات هائلة ومقومات كبرية 

على املناف�سة الدولية.

خالد بن عبد�هلل رعى
�فتتاح �ملنتدى �خلليجي لالإعالم �ل�ضيا�ضي

لدى  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  الوزراء،  جمل�ش  رئي�ش  نائب  اأكد 

مفهوم  اأن  ال�سيا�سي،  لالعالم  الثالث  اخلليجي  املنتدى  اأعمال  افتتاح  رعايته 

ال�سلم االأهلي يعترب م�سوؤولية جمتمعية وتتقا�سم كافة املكونات اأمانة �سونه 

وتعزيزه. واأ�سار ال�سيخ خالد اإىل اأن ما ي�سهد العامل من اقتتال وازدياد االرهاب، 

اأبدى  فيما  الفتنة.  هذه  ا�ست�سراء  ومنع  لواأد  جادة  وقفة  اجلميع  من  ي�ستلزم 

امل�ساركون خماوفهم من االإعالم اجلديد والتحذير من القنوات الدينية.

»ق�ة �ل��جب 2« تت�جه لليمن

عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  ل�ساحب  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد االأعلى، زار امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن 

اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين �سالح البحرية امللكي البحريني 

للم�ساركة  البالد  �سبحا«  »الفرقاطة  البحرين  �سفينة مملكة  مغادرة  مبنا�سبة 

العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  قوات  �سمن  االأمل  اإعادة  عملية  يف 

ال�سعودية ال�سقيقة.

كما جرى حتت رعاية �سمو العميد الركن ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة 

للحر�ش  التابعة   )2( رقم  الواجب  قوة  جمموعة  توديع  امللكي  احلر�ش  قائد 

امللكي بقوة دفاع البحرين وامل�ساركة يف عملية اإعادة االأمل يف اليمن.
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قتلى وجرحي واحتجاز
رهائن يف �سل�سلة هجمات بباري�س

�سهد و�سط باري�س عمليات اإطالق نار عدة، بينما دّوت انفجارات يف حميط 

الفرن�سية  ال�سرطة  واأفادت  الفرن�سية.  العا�سمة  الدويل« �سمال  »ا�ستاد فرن�سا 

بوقوع 40 قتيالً على الأقل و�سقوط عدد كبري من اجلرحى يف هجمات متزامنة 

اأحياء  اأحد  يف  للعر�س  �سالة  يف  رهينة   100 احتجاز  مت  فيما  باري�س،  يف 

اإطالق نار قرب ا�ستاد فرن�سا الدويل الذي كانت تقام فيه  العا�سمة، كما وقع 

الفرن�سي فران�سوا هولند،  الرئي�س  مباراة بني فرن�سا واأملانيا وكان يح�سرها 

مقر  اىل  اأ�سرعا  داخليته  ووزير  هولند  ان  الفرن�سي  الرئي�س  مكتب  ذكر  فيما 

وزارة الداخلية ملتابعة الحداث، وتراأ�س هولند خلية اأزمة.

»داع�س« يعلن اإعدام رهينتني
�سيني ونرويجي 

داع�س  تنظيم  اأعلن 

كان  رهينتني  اعدام 

�سيني  احدهما  يحتجزهما 

ان  بعد  نرويجي،  والخر 

�سهرين  نحو  قبل  طالب 

عنهما،  الفراج  لقاء  بفدية 

 12 العدد  ذكر يف  ما  وفق 

من جملته الدعائية »دابق«.

اإنها  قال  املجلة  من  الخرية  قبل  ما  ال�سفحة  يف  �سوًرا  التنظيم  ون�سر 

واملنظمات  الدول  عنهما  تخلت  ان  بعد  »اأعدما  بتعليق  واأرفقها  للرهينتني 

الكافرة«.

ويظهر يف ال�سور املركبة والتي حملت عنوان »م�سري ال�سجينني« الرجالن 

قبل وبعد اإعدامهما. ويبدو وجه كل منهما م�سّرًجا بالدماء، ما يرجح اعدامهما 

باإطالق الر�سا�س.

»النواب« ميّرر قانون
للدين العام واحلكومة تعرت�س

العام،  الدين  ينّظم  قانون  اأّول  الأ�سبوعية  النواب يف جل�سته  مّرر جمل�س 

بعد موافقة النواب على جميع التعديالت التي اأجراها ال�سوريون على القانون، 

لينتقل القانون من مرحلة ال�سلطة الت�سريعية اإىل الت�سديق النهائي من جاللة 

امللك.  وي�سرتط القانون اجلديد اأن ل يتجاوز �سقف الدين العام 60% من الناجت 

املحلي الإجمايل.

احلكومة  على  والقيود  ال�سرتاطات  من  جمموعة  اجلديد  القانون  وي�سع 

تفا�سيل  عن  �سنوية  ربع  تقارير  تقدمي  عليها  ويفر�س  ال�ستدانة،  ق�سية  يف 

القرتا�س و�سرفه.  فيما حتفظت احلكومة على م�سروع القانون وحّذرت من 

اأن اإقراره �سيقود اإىل اإجراءات قد توؤثر �سلًبا على املواطنني.

وزير الداخلية ُيطلع
ال�سفري الربيطاين على حوادث البحرينيني

اأطلع وزير الداخلية الفريق الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة، �سفري 

احلوادث  من  عدد  على  مارتن  �ساميون  البحرين  مملكة  لدى  املتحدة  اململكة 

املحددة والتي تخ�س بحرينيني يف لندن.

واأكد ال�سفري مارتن اأن ال�سرطة الربيطانية تاأخذ هذه احلوادث بجدية تامة.

البيت  باأنها  تفتخر  املتحدة  اململكة  اأن  له  بيان  يف  مارتن  ال�سفري  اأكد  كما 

الثاين لزائريها مثل مملكة البحرين، موؤكدا ا�ستمرار العمل بكل ما يلزم من اأجل 

اأن ي�سعر الزوار من البحرين بالرتحيب والأمان يف اململكة املتحدة.

جاللة امللك 
يجتمع مع امللكة اإليزابيث

املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�سى  اأعرب �ساحب اجلاللة 

املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية  اليزابيث  امللكة  اجلاللة  ب�ساحبة  اجتماعه  خالل 

و�سمال اإيرلندا، عن تقديره البالغ جلهود جاللتها وحر�سها على دعم عالقات 

على  والقائمة  البحرين  مملكة  مع  الوطيدة  التاريخية  والتعاون  ال�سداقة 

الحرتام املتبادل والتوا�سل والتن�سيق امل�سرتك.

بني  الثنائية  الوثيقة  التاريخية  العالقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 

العائلتني املالكتني يف البلدين ال�سديقني، اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س العالقات املتميزة 

التي تربط مملكة البحرين باململكة املتحدة ال�سديقة يف خمتلف املجالت.

انتخاب امراأة رئي�ًسا للربملان الإماراتي
رئي�ًسا  القبي�سي  اأمل  انتخبت 

الحتادي  الوطني  للمجل�س 

املتحدة، لت�سبح  العربية  لالإمارات 

رئا�سة  من�سب  تتوىل  امراأة  اأول 

العامل  تاريخ  برملانية يف  موؤ�س�سة 

العربي.

من�سب  القبي�سي  وت�سلّمت 

الحتادي  الوطني  املجل�س  رئا�سة 

عقب فوزها بالإجماع، لعدم وجود 

مر�سح اآخر يناف�سها.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

13

18

17

18

18

18
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الأمرية �سبيكة:
يوم املراأة البحرينية حدث وطني بارز

قرينة  �آل خليفة  �إبر�هيم  بنت  �سبيكة  �لأمرية  �مللكي  �ل�سمو  �أكدت �ساحبة 

�لبحرين  مملكة  �سعي  على  للمر�أة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �ملفدى  �لبالد  عاهل 

�مللكي يف  �ل�سمو  وقالت �ساحبة  �ملر�أة،.  �لتمّيز يف جمال متكني  نحو  �مل�ستمر 

كلمة مبنا�سبة يوم �ملر�أة �لبحرينية �إن يوم �ملر�أة �لبحرينية، بات حدثاً وطنياً 

بارز�ً على �أجندة �ملنا�سبات �لوطنية.

اإ�سقاط جن�سية 13 مدانًا
بالن�سمام خللية اإرهابية

حكمت �ملحكمة �لكربى �جلنائية �لر�بعة بال�سجن 15 �سنة على 3 متهمني 

بتاأ�سي�س جماعة �إرهابية وت�سنيع متفجر�ت و�لتدريب على ��ستهد�ف �ل�سرطة 

 10 على  �سنو�ت   10 وبال�سجن  �ل�سعودية،  و�ل�سفارة  �حليوية  و�ملوؤ�س�سات 

متهمني �ساركو� يف �لعمليات �لإرهابية، وباإ�سقاط �جلن�سية عن �ملد�نني �لثالثة 

ع�سر.

ا�ست�سهاد ثالثة فل�سطينيني
بينهم فتاة ومقتل اإ�سرئيلي طعنًا

��ست�سهد ثالثة فل�سطينيني بر�سا�س قو�ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي يف حماولت 

طعن يف �أماكن خمتلفة فيما قتل �إ�سر�ئيلي يف عملية طعن قام بها فل�سطيني بني 

�لقد�س و�ل�سفة �لغربية.

بطعنه  ��سر�ئيلي  �ساب  بقتل  فل�سطيني  »قام  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  وقال 

ب�سكني، وجرح �آخر يف هجوم عند حمطة وقود على �لطريق 443« )قرب بلدة 

نعلني �لفل�سطينية( »و�أطلقت قو�تنا �لنار على �ملهاجم وقتل على �لفور«.

تون�س: مقتل 14 من عنا�سر احلر�س الرئا�سي 
يف  �آخرون   16 و�أ�سيب  �لأقل  على  �لرئا�سي  �لأمن  عنا�سر  من   14 قتل 

»�عتد�ء« ��ستهدف حافلة كانت تقلهم و�سط �لعا�سمة تون�س ح�سبما �أفاد معز 

�ل�سيناوي �لناطق �لر�سمي با�سم رئا�سة �جلمهورية.

عنا�سر  من   11 مقتل  �سابقة  ح�سيلة  يف  �علنت  �لد�خلية  وز�رة  وكانت 

�حلر�س �لرئا�سي و�إ�سابة �آخرين مل حتدد عددهم يف تفجري ��ستهدف حافلتهم 

يف �سارع حممد �خلام�س �لرئي�سي و�سط �لعا�سمة تون�س.

رئي�س الوزراء يفتتح معر�س اجلواهر

�أكد �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء، 

وحر�س  �ملتخ�س�سة  �ملعار�س  ��ست�سافة  يف  �لبحرين  جناحات  تو�يل  �أن 

يعك�س  �لكربى،  لفعالياتها  �حلا�سنة  �ململكة  تكون  �أن  على  �لعاملية  �ل�سركات 

�لثقة �ملتنامية يف قدر�ت �لقت�ساد �لوطني و�لبيئة �ل�ستثمارية �ملحفزة �لتي 

وفرتها �حلكومة.

و�أكد �سموه لدى رعايته �فتتاح معر�س �جلو�هر �لعربية 2015، �أن �لبيئة 

�ل�ستثمارية يف �ململكة تتميز بقدرتها على ��ستقطاب روؤو�س �لأمو�ل، تدعمها يف 

ذلك توجهات �حلكومة �لهادفة �إىل تب�سيط �لإجر�ء�ت ومنح �ملزيد من �لت�سهيالت 

للم�ستثمرين وكفالة مناخ ��ستثماري يت�سم باملرونة و�لنفتاح.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

30

23

23

24

24

ويل العهد: البحرين ترحب
با�ست�سافة املركز الإقليمي ل�سندوق املناخ 

ويل  خليفة  �آل  حمد  بن  �سلمان  �لمري  �مللكي  �ل�سمو  ل�ساحب  ت�سريح  يف 

�مل�ساركة  لدى  �لوزر�ء  لرئي�س جمل�س  �لول  �لنائب  �لعلى  �لقائد  نائب  �لعهد 

�آل خليفة عاهل �لبالد  نيابة عن ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 

�ملفدى يف �أعمال �فتتاح �لدورة �حلادية و�لع�سرين ملوؤمتر �لأمم �ملتحدة للتغري 

�ملناخي لعام 2015، �أعلن �سموه عن ��ستعد�د مملكة �لبحرين ل�ست�سافة �ملركز 

�آ�سيا، م�سرًي� �سموه �إىل  �لإقليمي ل�سندوق �ملناخ �لأخ�سر خلدمة منطقة غرب 

�لفاعل  �لتمويل و�لدعم للعمل  �ملوؤ�س�سة يف خلق قنو�ت فاعلة من  �أهمية دور 

و�ملبادر�ت من �أجل �حلد من تاأثري�ت �لتغري�ت �ملناخية.

Nov.

30
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الأمرية �سبيكة ترعى
احتفال يوم املراأة البحرينية

تف�سلت �ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة قرينة 

عاهل �لبالد �ملفدى رئي�سة �ملجل�س �لأعلى للمر�أة حفظها �هلل ف�سملت برعايتها 

�ملايل  �لقطاع  يف  )�ملر�أة  �سعار  حتت   2015 �لبحرينية  �ملر�أة  بيوم  �لحتفال 

و�مل�سريف( ببور�سة �لبحرين.

عملن  �للو�تي  �لن�ساء  من  �لأو�ئل  بتكرمي  �سموها  قامت  �لحتفال  وخالل 

يف موؤ�س�ساتهن من ذو�ت �خلدمة �لطويلة، �إ�سافة �إىل �لن�ساء �حلا�سالت على 

�ملنا�سب �لعليا يف �ملوؤ�س�سات �ملالية و�مل�سرفية.

جبهة الن�سرة تفرج
عن 16 ع�سكرًيا لبنانًيا

ع�سكرًيا   16 عن  �سوريا،  يف  �لقاعدة  تنظيم  ذر�ع  �لن�سرة،  جبهة  �أفرجت 

لبنانًيا كانو� خمطوفني لديها منذ �كرث من عام مبوجب �سفقة تبادل �سملت �طالق 

�إغاثية.  م�ساعد�ت  �مل�سلحني  وت�سليم  �مل�ساجني  من  �سر�ح عدد  �للبنانية  �ل�سلطات 

وينهي �لفر�ج عن �لع�سكريني وهم ثالثة عنا�سر من �جلي�س �للبناين و13 عن�سًر� 

من قوى �لمن �لد�خلي ماأ�ساة عائالت م�ستمرة منذ عام و�أربعة ��سهر، يف وقت ل 

يز�ل تنظيم �لدولة �ل�سالمية يحتفظ بت�سعة ع�سكريني لديه، وم�سريهم جمهول.

توقيع اتفاقيات
مرفاأ الغاز بـ250 مليون دينار

�أبرمت حكومة �لبحرين ممثلة يف �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز و�ل�سركة 

مرفاأ  وت�سغيل  �إن�ساء  مب�سروع  �خلا�سة  �لتفاقيات  و�لغاز  للنفط  �لقاب�سة 

�لغاز �لطبيعي �مل�سال مع حتالف �سركات عاملية، بكلفة ت�سل �إىل 250 مليون 

�أن يكون �ملرفاأ ملًكا ل�سركة �لبحرين للغاز  دينار. وتن�س بنود �لتفاقية على 

�مل�سال، وهي م�سروع م�سرتك تاأ�س�س حديًثا وتعود ملكيته بن�سبة 30% لل�سركة 

جي«  �إن  �إل  »تيكاي  �سركات  لتحالف   %70 ون�سبة  و�لغاز،  للنفط  �لقاب�سة 

و»�سام�سونغ« وموؤ�س�سة �خلليج لال�ستثمار.

رفع �سقف الدين العام اإىل 10 مليارات

 10 �إىل   7 من  �لعام  �لدين  �سقف  برفع  بقانون  �ملر�سوم  �لنو�ب  جمل�س  مّرر 

مليار�ت دينار و�سط �سد وجذب ومد�خالت �ساخنة ��ستمرت حو�يل 3 �ساعات.

ا، و3 ممتنعني. و�سّوت 18 نائًبا باملو�فقة على مر�سوم �لقانون، مقابل 14 ر�ف�سً

املعار�سة ال�سورية تتفق
على رحيل الأ�سد مع بداية املرحلة النتقالية

��سرتطت �ملعار�سة �ل�سورية يف نهاية �جتماعها يف �لريا�س رحيل �لرئي�س 

ب�سار �ل�سد عن �حلكم »مع بد�ية �ملرحلة �لنتقالية«، موؤكدة ��ستعد�دها »للدخول 

يف مفاو�سات مع ممثلني عن �لنظام �ل�سوري«. وجاء يف �لبيان �خلتامي �ل�سادر 

عن �لجتماع �لذي ��ستمر يومني »�سدد �ملجتمعون على �ن يغادر ب�سار �ل�سد 

وزمرته �سدة �حلكم مع بد�ية �ملرحلة �لنتقالية«.

امللك مينح الأو�سمة التقديرية
ل�سباط واأفراد عائدين من اليمن

��ستقبل ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة �لقائد �لأعلى 

�آل خليفة �ملمثل �ل�سخ�سي جلاللة �مللك  �ل�سيخ عبد�هلل بن حمد  بح�سور �سمو 

و�لعميد �لركن �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة قائد �حلر�س �مللكي، وذلك 

�ليمن  جمهورية  من  عادو�  �لذين  و�لأفر�د  �ل�سباط  من  عدًد�  �ل�سخري  بق�سر 

�ل�سقيقة.

وتف�سل جاللته مبنح �لأو�سمة �لتقديرية لهوؤلء �ل�سباط و�لأفر�د �لبو��سل 

تقديًر� لهم على قيامهم بو�جباتهم �لوطنية.
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1315 فوز 17 �سعودية
بع�سوية املجال�س البلدية

قال موقع اإخباري �سعودي اإن 20 امراأة فازت مبقاعد يف انتخابات املجال�س 

البلدية وهي االأوىل التي ي�سمح فيها للن�ساء بالرت�سح واالإدالء باأ�سواتهن. وذكر 

موقع �سحيفة �سبق االلكرتونية االإخباري اأن 20 امراأة انتخنب ل�سغل مقاعد يف 

املجال�س البلدية يف اأنحاء خمتلفة من البالد.

ت�سكيل تعلن  دولة   35
حتالف اإ�سالمي ع�سكري ملحاربة الإرهاب

اأ�سدرت 35 دولة بياًنا م�سرتًكا اأعلنت فيه ت�سكيل حتالف اإ�سالمي ع�سكري 

ملحاربة االإرهاب بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.

مقره  م�سرتكة  عمليات  مركز  تاأ�سي�س  البيان  على  املوقعة  الدول  وقررت 

الريا�س، لتن�سيق ودعم العمليات الع�سكرية ملحاربة االإرهاب. وذكر البيان اأنه 

�سيتم و�سع الرتتيبات املنا�سبة للتن�سيق مع الدول ال�سديقة واجلهات الدولية 

يف �سبيل خدمة املجهود الدويل ملكافحة االإرهاب وحفظ ال�سلم واالأمن الدوليني.
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جاللة امللك يرعى
 الحتفال بالعيد الوطني

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  رعى 

ال�سخري  ق�سر  يف  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور 

و�ساحب  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

جمل�س الوزراء، االحتفال الذي اأقيم مبنا�سبة العيد 

الوطني املجيد ململكة البحرين والذكرى ال�ساد�سة 

ع�سرة لتويل جاللة امللك املفدى مقاليد احلكم.

امللك مينح الأو�سمة للمكّرمني

تف�سل جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى املفدى مبنح 

االأو�سمة التقديرية على املكّرمني.

اإننا  منها  قال  املكّرمني  عن  نيابة  كلمة  عبدالرحمن  اأحمد  حممود  األقى  ثم 

يا �سيدي اإذ نقف اليوم اأمام جاللتكم، منثل اأمنوذًجا من �سعبنا الطيب، الذين 

االأيام  ومل�ستقبل  لقيادتكم  والوفاء  الوالء  ميثلون  وهم  تقدير  حق  تقّدرونهم 

االأجمل التي �ستحملونهم اإليها عرب التاريخ العزيز.

وزير اخلارجية
يجتمع مع نظريه الرو�سي

اجتمع ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، وزير اخلارجية، ووزير 

اإطار الزيارة  خارجية رو�سيا االحتادية ال�سديقة �سريجي الفروف، وذلك يف 

الر�سمية التي يقوم بها وزير اخلارجية لرو�سيا االحتادية.

بني  الوطيدة  والتعاون  ال�سداقة  ا�ستعرا�س عالقات  االجتماع، مت  وخالل 

البلدين ال�سديقني، وامل�ستويات املتميزة التي و�سلت اإليها العالقات البحرينية 

الرو�سية يف �ستى امليادين، والتاأكيد على احلر�س امل�سرتك وامل�ستمر على تطوير 

اأف�سل امل�ستويات مبا يعزز امل�سالح امل�سرتكة  اإىل  هذه العالقات واالرتقاء بها 

للبلدين ال�سديقني.
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جاللة امللك رعى مرا�شم يوم ال�شهيد

�أكد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، �أن 

يوم �ل�سابع ع�سر من دي�سمرب من كل عام �سيظل منا�سبًة ُم�سرقًة يف م�سريتنا 

�لوطنية ملوؤها �العتز�ز و�لفخر باأبناء �لبحرين �لذين ��ست�سهدو� د�خل �لوطن 

وخارجه ن�سرًة للحق و�إر�ساء �لعدل، ودفاعاً عن �أمن و�سيادة �أوطاننا و�أمتنا.

�لكرمية ملر��سم  و�أ�ساف جاللته لدى تف�سله بت�سريح �ساٍم خالل رعايته 

�لبحرين  رجال  من  �لبو��سل  �الأبر�ر  �سهد�ءنا  �أن  �ل�سخري،  بق�سر  �ل�سهيد  يوم 

�ل�سجعان �ملخل�سني ج�ّسدو� �أ�سمى قيم �ل�سجاعة و�لفد�ء وكانو� فخر�ً لكل �أبناء 

�لبحرين ونرب��ساً م�سيئاً الأجيالنا �لقادمة يف حب �لوطن باأ�سمى معانيه، منذ 

قيام �لدولة يف عهد �ملوؤ�س�س �الأول �إىل يومنا هذ�.

ال�شجن 5 �شنوات لالإرهابي
ال�شايب يف بريطانيا

حكماً  بريطانية  حمكمة  �أ�سدرت 

فرب�ير   14 تنظيم  قائد  على  بال�سجن 

�الإرهابي عبد�لروؤوف �ل�سايب بال�سجن 

ملدة 5 �أعو�م.

�ملحكمة  من  �ل�سادر  �حلكم  وجاء 

بيلي«  »�ولد  �لربيطانية  �جلنائية 

قبل هيئة  �إد�نته من  بعد  �ل�سايب  على 

�ملحلفني  و�عتربته �سخ�ساً على و�سك 

عرث  �أن  بعد  �إرهابية  باأعمال  �لقيام 

وعالقته  �إرهابية  باأن�سطة  �ل�سايب  تورط  تثبت  و�سور  وثائق  على  بحوزته 

بتنظيمات �إرهابية م�سلحة.

جمل�س الأمن يتبنى خطة لإحالل ال�شالم يف �شوريا

�أقر جمل�س �المن، قر�ر�ً باالجماع حول �سوريا بعد �تفاق �لقوى �لكربى على 

م�سودة �لقر�ر. و�تفقت �لقوى �لكربى على ن�س م�سروع قر�ر دويل ي�سادق على 

خطة �سالم رو�سية �أمريكية يف �سوريا، وفق ما �أعلنه دبلوما�سيون.

وهذ� �أول �إقر�ر دويل ب�ساأن عملية �سالم يف �سوريا يحظى باإجماع. 

ويطالب �لقر�ر بوقف �طالق �لنار وعدم ��ستهد�ف �ملناطق �ملدنية يف �سوريا، 

و�ل�سروع مبحادثات بني �لنظام و�ملعار�سة يف �و�ئل يناير �جلاري، فيما جتّنب 

�لقر�ر �لتطرق �ىل م�سري �ال�سد.

ويل العهد يح�شر حفل تخريج
ال�شيخ عي�شى من البحرية الربيطانية

رفع �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب 

�إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �لوزر�ء،  جمل�س  لرئي�س  �الأول  �لنائب  �الأعلى  �لقائد 

مقام �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد 

�الأعلى مبنا�سبة تخّرج جنل �سموه �ل�سيخ عي�سى بن �سلمان بن حمد �آل خليفة، 

وح�سوله على �متياز مع مرتبة �ل�سرف من �لكلية �لبحرية �مللكية �لربيطانية 

مبدينة د�رمتوث ونيل �سموه جائزة �آمر �لكلية لدفعته.

الأطراف الليبية
توقع اتفاًقا لت�شكيل حكومة وحدة

�تفاًقا  �ملتنازعني يف ليبيا و�سخ�سيات �سيا�سية  �أع�ساء يف �لربملانني  وقع 

برعاية �المم �ملتحدة يف �ل�سخري�ت يف �ملغرب يهدف �ىل ت�سكيل حكومة وحدة 

وطنية، رغم معار�سة رئي�سي �ملجل�سني يف ليبيا خلطوة �لتوقيع.

�لعام وهو  �لوطني  �ملوؤمتر  �لع�سو يف  �ملخزوم،  �سالح  �لبد�ية  ووقع يف 

يف  �لع�سو  �سعيب  وحممد  طر�بل�س،  ومقره  دولًيا  به  �ملعرتف  غري  �لربملان 

�لربملان �ملعرتف به ومقره طربق يف �ل�سرق، ونوري �لعبار �لرئي�س �ل�سابق 

�لربملان  يف  �لع�سو  ب�ساغة  وفتحي  لالنتخابات،  �لعليا  �لوطنية  للمفو�سية 

ا، على �التفاق. �ملعرتف به �ي�سً

»الأيام« ترعى حفل تاأبني الراحل خالد الب�ّشام

�سهد مركز عي�سى �لثقايف حفل تاأبني �لكاتب �ل�سحفي �لر�حل �لزميل خالد 

نبيل يعقوب �حلمر، ووزير  �الإعالم  ل�سوؤون  �مللك  م�ست�سار  �لب�سام، مب�ساركة 

ورئي�س  �حلمادي،  عي�سى  و�لنو�ب  �ل�سورى  و�سوؤون جمل�سي  �العالم  �سوؤون 

�ملردي  موؤن�س  �ل�سحفيني  جمعية  ورئي�س  �ل�سايجي،  عي�سى  »�الأيام«  حترير 

و�أ�سرة �لر�حل.
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»ال�شورى« ميرر رفع

ال�سقف لـ 10 مليارات..

 2015 ل�سنة   )30( رقم  بقانون  املر�سوم  على  ال�سورى  جمل�س  وافق 

اإىل 10  العام من 7  الدين  التنمية والذي يت�سمن رفع �سقف  باإ�سدار �سندات 

مليارات دينار.

ال�سفينة �سبحا تعود للوطن

بعد م�ساركتها يف »اإعادة الأمل«

قال امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

البحرين لدى رعايته احتفال عودة �سفينة البحرين »�سبحا« اإىل اأر�س الوطن 

بعد م�ساركتها يف مهمة »اإعادة الأمل«، اإن امل�ساركة البحرينية مع قوات التحالف 

العربي تاأتي حلماية اليمن وحمل م�ساعل النور للدفاع عن احلق.

فيما �سّرح قائد ال�سفينة »�سبحا« املقدم الركن عدنان ح�سني لل�سحافيني، 

اأن ال�سفينة اأحبطت 250 عمليَة تهريب اإىل اليمن ت�سّمنت الأ�سلحة واملخدرات، 

كما �سّهلت اخلطوط التجارية البحرية لل�سفن.

بدء حماكمة 24 متهًما بالن�سمام

لـ »داع�ش« واإ�سقاط النظام بالقوة

بداأت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل حماكمة 24 بحرينيا اعمارهم ترتاوح 

املحكمة  وقررت  داع�س،  تنظيم  اىل  الن�سمام  بتهمة  عاما   42 اىل   16 بني  ما 

�سياء  القا�سيني،  وع�سوية  خليفة  اآل  علي  بن  ال�سيخ حممد  القا�سي  برئا�سة 

 5 الق�سية جلل�سة  تاأجيل  عبداهلل،  ناجي  �سر  واأمانة  عبداحلي  وهيثم  هريدي 

املتهمني  مع  للمحامني احلا�سرين  الت�سريح  مع  والرد  يناير اجلاري لالطالع 

بن�سخة من اأوراق الدعوى مع ا�ستمرار حب�س املتهمني من الثاين وحتى التا�سع.

غارة رو�سية تقتل قائد جي�ش الإ�سالم بدم�سق

اأفادت وكالة »رويرتز« نقالً عن م�سادر �سورية مبقتل زهران علو�س قائد 

جي�س الإ�سالم يف غارة جنوب دم�سق.

وقالت م�سادر املعار�سة ال�سورية اإن زهران علو�س قتل يف غارة رو�سية 

على مقره يف ريف دم�سق.
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اليرلندي  العامل  فوز  عن  نوبل  جوائز  جمل�س  اأعلن 

والعاملة  اومورا  �ساتو�سي  الياباين  والعامل  امبيل  ويليام 

عن   2015 لعام  للطب  نوبل  بجائزة  تو  يويو  ال�سينية 

منجزاتهم يف جمال المرا�س الطفيلية، وح�سل اليرلندي 

لكت�سافهما  اجلائزة  ن�سف  على  اومورا  والياباين  كامبيل 

الن�سف  يويو  ال�سينية  العاملة  منحت  بينما  جديدا،  عقارا 

الخر من جائزة نوبل للطب لكت�سافها عقار )ارمتي�سنني( 

بني  الوفاة  معدلت  خف�س  يف  كبرية  بدرجة  جنح  الذي 

مر�سى املالريا.

من جانب اآخر اأعلنت اأكادميية العلوم ال�سويدية امللكية 

بجائزة  ديتون  اجنو�س  الربيطاين  القت�ساد  خبري  فوز 

نوبل لالقت�ساد لعام 2015 عن »حتليله لال�ستهالك والفقر 

والرفاهة«.

رباعي  بها  فاز  فقد  لل�سالم  نوبل  جلائزة  وبالن�سبة 

الدميقراطية  بناء  يف  لإ�سهامه  التون�سي  الوطني  احلوار 

يف تون�س مهد انتفا�سات الربيع العربي يف مثال لالنتقال 

ال�سلمي يف منطقة تعاين من القالقل واأعمال العنف، واأثنت 

�سيا�سية  لأنه وفر عملية  الرباعي  الرنويجية على  اللجنة 

�سلمية بديلة يف وقت كانت البالد فيه على �سفا حرب اأهلية.

ثالثة  ن�سيب  من  كانت  فقد  للكيمياء  نوبل  جائزة  اما 

با�سالح  اخلاليا  قيام  كيفية  فهم  يف  ل�سهاماتهم  علماء 

وقالت  اخللية،  يف  النووي  باحلم�س  يلحق  الذي  التلف 

اللجنة املانحة جلوائز نوبل يف بيان اإن ال�سويدي توما�س 

�سنكار  عزيز  والرتكي  مودريك  بول  والأمريكي  لندال 

فازوا باجلائزة لنجاحهم يف بحث »اآليات ا�سالح احلم�س 

النووي« للحيلولة دون ان تظهر هذه الأخطاء يف املعلومات 

الوراثية.

رو�سيا  من  األك�سيفيت�س  �سفيتالنا  الأديبة  وح�سلت 

البي�ساء على جائزة نوبل لالآداب عن كتاباتها التي ت�سور 

الأكادميية  وو�سفتها  �سابقا  ال�سوفيتي  الحتاد  يف  احلياة 

للمعاناة  »معلما  متثل  باأنها  للجائزة  املانحة  ال�سويدية 

وال�سجاعة يف زماننا«.

من جهة اخرى ح�سل العاملان الياباين تاكاكي كاجيتا 

للفيزياء  نوبل  جائزة  على  مكدونالد  بي  اآرثر  والكندي 

كتلة،  ذات  الذرية  دون  النيوترينو  ج�سيمات  لكت�سافهما 

الأ�سا�سية  اجل�سيمات  طبيعة  فهم  يف  جديدا  بابا  يفتح  ما 

ظاهرة  اكت�ساف  هو  العاملان  الذي حققه  والجناز  للكون، 

ت�سمى تذبذب النيوترينو التي اأحدثت ثورة يف الفكر العلمي 

يف  وم�سريه  الكون  لتاريخ  فهمنا  بتغيري  اآمال  واأنع�ست 

امل�ستقبل. 

الفائزون بجائزة الكيمياء

الفائزون بجائزة السالم

الفائزون بجائزة الطب

الفائزان بجائزة الفيزياء

الفائزة
بجائزة اآلداب

الفائز
بجائزة االقتصاد

جوائز نوبل لعام 2015
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Jan.

12 �سقوط رئي�سة وزراء الدمنارك يف »الإليزيه«

بينما  الأر�س،  على  �شميت  ثورنينج  هيلي  الدمنارك  وزراء  رئي�شة  �شقطت 

كانت تغادر ق�شر الإليزيه للم�شاركة يف امل�شرية الت�شامنية مع فرن�شا يف مواجهة 

الإرهاب. والتوت قدم ثورنينج �شميت اليمنى، وهي تهبط الدرجة الأخرية من �شلم 

ق�شر الإليزيه، حيث فقدت توازنها وجثت على ركبتيها بعد اأن ف�شلت يف الت�شبث 

مب�شاعدين كانا يرافقانها.

وهذه لي�شت املرة الأوىل التي تخترب فيها ثورنينج �شميت �شوء حظها مع الأحذية 

ذات الكعب العايل، ف�شبق واأن تعرثت قدمها وهي تغادر �شيارتها يف اإحدى املرات.

Jan.

15 اأنقذ فتاة من الغرق وتركوه !

تناولت و�شائل الإعالم يف ال�شني ق�شة الطالب اجلامعي الذي قفز اإىل النهر 

لإنقاذ فتاة، وبعد اأن جنح يف اإي�شالها اإىل الرب، جتمهر املارة حول الفتاة مل�شاعدتها 

وم�شاهدتها، لكنهم تركوا الطالب يعاين لإنقاذ نف�شه.

بداأت احلكاية يف 11 يناير املا�شي عندما تعرت الفتاة بالكامل، ثم قفزت يف 

ذكره  ملا  وفًقا  ال�شني،  �شرقي  جيانغ�شو  مقاطعة  الباردة يف  ناجنينغ  نهر  مياه 

موقع »�شانغهاي�شت دوت كوم«.

فاندفع  النهر،  يف  تقفز  وهي  الفتاة  اجلامعي  الطالب  راأى  اللحظة  تلك  يف 

لإنقاذها، كما اندفع املارة ملتابعة احلدث، وبعد اأن جنح يف رفعها، التقطها املارة 

واأخذوها لالعتناء بها، لكنهم تركوا املنقذ اإىل م�شريه، حماولً ت�شلق �شفة النهر 

لوحده.

Jan.

18 ر�سق موكب
وزير اخلارجية الكندي بالبي�ض يف رام اهلل

�شبان  ر�شق 

غا�شبون  فل�شطينيون 

اخلارجية  وزير  موكب 

بريد  جوب  الكندي 

لقائه  عقب  بالبي�س 

الفل�شطيني  بنظريه 

اهلل  املالكي يف رام  ريا�س 

بال�شفة الغربية.

من  م�شور  وذكر 

وكالة ال�شحافة الفرن�شية 

البي�س  األقوا  �شبانا  ان 

ان  بعد  الوزير  باجتاه 

�شعد اىل املركبة التي تقله.

املقاومة  وجلان  فتح  حلركة  التابعة  ال�شبيبة  حركة  من  نا�شطون  وكان 

ال�شعبية نظموا تظاهرة �شد زيارة الوزير الكندي اىل الرا�شي الفل�شطينية.

وكانت كندا يف نهاية 2012 واحدة من الدول النادرة التي عار�شت ح�شول 

فل�شطني على و�شع املراقب يف المم املتحدة. 

Feb.

Feb.

24

20

�سخ�سان تبتلعهما
الأر�ض فور نزولهما من القطار

اظهر مقطع فيديو انت�شر على موقع »يوتيوب« حادثة غريبة، حيث اختفى رجل 

وامراأة فور نزولهما من القطار يف اإحدى املحطات بكوريا اجلنوبية، وفور وقوفهما 

على اإحدى بالطات الر�شيف، ابتلعتهما الأر�س.

ويظهر الفيديو، الذي التقطته كامريا ت�شوير داخلية، اآثار الده�شة على رجل كان 

ي�شاهد احلادثة ولكنه ا�شتطاع جتنب تلك البالطة.

التي  ال�شحافية  التقارير  بح�شب  للثنائي،  طفيفة  جروح  يف  احلادث  وت�شبب 

تناولت احلادثة.

طفل من غزة م�ساب بالتوحد يحفظ القراآن كاماًل
طفل  متّكن 

قطاع  يف  فل�شطيني 

مبر�س  م�شاب  غزة 

حفظ  من  »التوّحد« 

الكرمي«  »القراآن 

عام  خالل  كامال 

اإىل  اإ�شافة  واحد، 

تعلم  من  متّكنه 

والقراءة،  الكتابة 

يف  غاية  اأمر  وهو 

ال�شعوبة، ويكاد يكون �شبه م�شتحيل بالن�شبة ملر�شى التوحد.

وقالت ندوة عبدالعال -اأخ�شائية تربية مبدر�شة ملر�شى التوحد يف غزة- 

اإن الطفل خالد اأبومو�شى )10 اأعوام( -الذي ت�شرف على تربيته- متّكن من 

حفظ القراآن الكرمي كامال خالل عام واحد فقط، رغم اإ�شابته مبر�س التوّحد.

ونقلت عنها وكالة »الأنا�شول« اأن اآلية حفظه للقراآن اعتمدت على التالوة 

اأمامه، ومترينه على اإعادة ما �شمعه عدة مرات، حتى متكن من حفظ جميع 

اإ�شابته بالتوحد، فاإنه ميتلك قدرة كبرية  اأنه رغم  اإىل  القراآن. م�شرية  �شور 

على احلفظ.
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Feb.Feb.

2627 �سيني ي�سل العراق بعد رحلة ا�ستغرقت 18 عامًا

غادر الرحالة ال�شيني يل ت�شيوجن )57 عاما( بلده يف عام 1997 ليبداأ 

املختلفة  الثقافات  ا�شتك�شاف  اأجل  من  الهوائية  بدراجته  العام  حول  رحلة 

والتعرف على اأ�شدقاء جدد.

قطع يل 635 األف ميل بالدراجة وزار 145 بلدا يف 5 قارات خالل رحلته 

امل�شتمرة منذ 18 عاما.

»الغرية« تدفع زوجة حمافظ اال�سكندرية ملرافقته يف مقر عمله

التوا�شل  موقعي  ن�شطاء  بني  والتعجب  ال�شتياء  من  حالة  �شادت 

حمافظ  امل�شريي  هاين  د.  ا�شطحاب  بعد  و»تويرت«،  »في�شبوك«  الجتماعي 

الإ�شكندرية يف م�شر، لزوجته يف اللقاءات الر�شمية واخلا�شة بالوزراء.

ح�شرته  الذي  اإ�شكندر،  ليلي  د.  الع�شوائيات  وزيرة  لقاء  اآخرها  وكان 

زوجة »امل�شريي«، وتناق�شت مع الوزيرة يف عدد من النقاط.

Mar.

Mar.

01

10

مليون دوالر تكلفة عيد ميالد
رئي�س زميبابوي الـ19

عيد  مبنا�شبة  اأقيم  كبرياً  حفالً  زميبابوي  رئي�س  موجابي  روبرت  ح�شر 

من  الكثري  جعل  مما  فولز«،  »فكتوريا  منتجع  يف  والت�شعني  الواحد  ميالده 

مواطني البالد يت�شاءلون متى �شيرتك الرئي�س ال�شلطة ومن �شيخلفه؟

وح�شر الآلف من اأن�شار موجابي حفل عيد امليالد الذي اأنفق عليه مليون 

الوطنية  الزميبابوي-اجلبهة  الفريقي  الوطني  الحتاد  حزب  ونظمه  دولر 

احلاكم. وقال احلزب اإنه ح�شل على املال من تربعات اأفراد و�شركات.

فتاة تعود من املوت 36 مرة!

اململكة  يف  دونكا�شرت  من  عاما(   21( بروتيغام  �شارة  ت�شخي�س  جرى 

املتحدة مبر�س قلبي نادر قبل 4 �شنوات، ويوؤدي هذا املر�س اإىل حدوث نوبات 

يت�شارع فيها نب�س قلبها ثم يتوقف عن النب�س وينخف�س �شغط دمها، مما قاد 

اإىل اإعالن الأطباء وفاتها �شريريا 36 مرة يف عام واحد.

ا�شمها  مبتالزمة  �شارة  اإ�شابة  هذه  املتكررة  املوت«  »جتربة  و�شبب 

)Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome(، وبعد انتهاء النوبة 

فاإن قلبها يعود للنب�س من جديد وتعود من ناحية �شريرية للحياة.

Mar.

18 ملكة جمال اليابان اأفريقية!
لل�شنة الثانية على التوايل، تنحدر ممثلة 

من  الكون  جمال  ملكة  م�شابقة  يف  اليابان 

 2015 يف  املختلف  ال�شيء  لكن  ناغازاكي، 

مياموتو، ن�شف  اأريانا  اجلمال  ملكة  اأن  هو 

يابانية، وهو ما اأثار غ�شب اليابانيني.

متثيل  اليابانيني  بع�س  ويعار�س 

اأ�شلها  ب�شبب  لبلدهم  عاما،   20 اأريانا، 

من  واأب  يابانية  لأم  ولدت  حيث  املختلط، 

اأ�شل اإفريقي يف �شا�شيبو، ناغازاكي. وتعترب 

مياموتو نف�شها يابانية، حيث ولدت ون�شاأت 

يف اليابان، واعتادت على الثقافة اليابانية. 

يف  الإعدادية  املرحلة  من  انتهائها  وبعد 

الثانوية  املرحلة  �شنوات  اأم�شت  �شا�شيبو، 

يف الوليات املتحدة.

روبوت ياباين يتحدث 3 لغات خلدمة الزبائن

اأعلنت �شركة يابانية اأنها ت�شتعني بروبوت كموظف يف جمال خدمة الزبائن 

واحد  وكاأنه  الب�شر  مع  التعامل  من  بطريقة متكنه  مربمج  بطوكيو  متجر  يف 

اأعلنت �شركة يابانية ال�شتعانة  اأكيكو �شيهريا الذي  منهم. ويبدو الروبوت - 

حقيقية  امراأة  كاأنه  الأوىل،  للوهلة   - اخلدمات  جمال  يف  روبوت  كاأول  بها 

تتحدث. وي�شتخدم الروبوت يف متجر ميت�شوكو�شي يف طوكيو حيث يتم تقدمي 

الإر�شادات ال�شوتية ب�شكل طبيعي باليابانية وال�شينية واأي�شاً الكورية.

Apr.

21
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May May

28 قطع 12 دولة على قدميه لي�ؤدي العمرة15
ي�ؤدي  اأن  من�ساوي  اأراد 

القدمي  احلج  طريقة  على  العمرة 

�سرًيا  دولة   12 قطعه  خالل  من 

على الأقدام لي�سل اإىل مكة املكرمة 

يف رحلة ا�ستمرت 300 ي�م.

»ال�سرق«  �سحيفة  واأفادت 

ال�سع�دية اأن الرحالة النم�ساوي 

املا�سي،  اإىل مكة 17 ماي�  و�سل 

رحلة  يف  دولة   12 عرب  اأن  بعد 

امتدت نح� 10 اأ�سهر حامالً 14 كيل�غراماً من الأمتعة على ظهره لي�يف بنذر 

كان قد قطعه لدعم اأخته يف �سراعها مع مر�س ال�سرطان.

م�سجد متنقل يج�ب �س�ارع م��سك�

الذين  امل�سلمني  مل�ساعدة  م��سك�  �س�ارع  يج�ب  متنقل  م�سجد  اطالق  مت 

يعي�س�ن يف العا�سمة الرو�سية على اأداء ال�سالة.

امل�سروع،  على  القائمني  اأحد  كا�سيم�ف«  »اأيرات  اأعلنه  ذلك ح�سبما  جاء 

املتنقل خدمة  امل�سجد  اإن  الرو�سية  )اإنرتفاك�س(  ل�كالة  وقال يف ت�سريحات 

اأو  الهاتف  عرب  به  يق�م  بطلب  عليها  احل�س�ل  امل�ستخدم  ي�ستطيع  جمانية 

�سبكة الإنرتنت.

Jun.

01 ت�سعينية هزمت
ال�سرطان مرتني جتتاز ماراث�نا

املراأة  العمر 92 عاما و65 ي�ما،  البالغة من  اأ�سبحت هارييت ت�م�س�ن، 

منظم�  اأعلن  ما  على  ماراث�ن،  �سباق  يف  ت�سارك  التي  العامل  يف  �سنا  الأكرب 

ماراث�ن �سان دييغ�. وهي جدة و�سفيت من ال�سرطان مرتني من قبل.

ثانية لتقطع  اإىل 7 �ساعات و24 دقيقة و36  الت�سعينية  املراأة  واحتاجت 

م�سافة 42.195 كيل�مرت خالل م�ساركتها يف هذا ال�سباق الذي يقام يف ولية 

كاليف�رنيا الأمريكية.

Jun.

11 اأ�سرتايل ينقذ ملي�ين طفل بدمه النادر
الأ�سرتايل جامي�س هاري�س�ن  ُيعرف 

الذهبية«  الذراع  )78 عاماً( بـ »�ساحب 

الذي  النادر  دمه  ب�سبب  اأ�سرتاليا،  يف 

حياة  خالله  من  واأنقذ  به  التربع  اعتاد 

ح�ايل ملي�ين طفل.

فقد يبدو هاري�س�ن يف الظاهر رجالً 

عادًيا، فه� اأب وجد حمب ميار�س ه�اية 

اأوقات  الط�ابع وريا�سة امل�سي يف  جمع 

اعتاد  لأنه  لقبه  اكت�سب  ولكنه  فراغه، 

على مدى 60 عاًما التربع اأ�سب�عًيا بدمه 

اأدى  هام، مما  الذي يحت�ي على عن�سر 

اإىل اإنقاذ حياة ملي�ين طفل.

Jun.

13 اأكرب عرو�سني يف العامل يتبادالن الـ »نعم«

ج�رج  ال�سن  يف  التقدم  مينع  مل  اأبناء،  ا  اأي�سً لهما  بات  لهما  اأحفاًدا  اأن  مع 

كريبي البالغ 103 �سن�ات ودورين ل�كي البالغة 91 عاًما من حتقيق حلمهما 

يف الزواج، اإذ تبادل الـ »نعم« يف مدينة اإي�ستب�رن �سرق اإجنلرتا لي�سبحا بالتايل 

اأكرب عرو�سني �سناً يف العامل. وقد اأقيم الزفاف يف اإحدى قاعات فندق لنغهام يف 

اإي�ستب�رن، الذي ميلكه نيل جنل العري�س ج�رج. وح�سر احلفل اأفراد من عائلة 

العرو�سني ومقرب�ن منهما خالل مرا�سم اأرادها الثنائي ب�سيطة.

تقبيل  اإىل  وعمدت  زرقاء.  بزه�ر  مزخرًفا  اأبي�س  ث�ًبا  دورين  ارتدت  وقد 

عري�سها، الذي ارتدى بزة قامتة، جال�ًسا على كر�سي متحرك ر�سم عليه �سعار دورة 

الألعاب الأوملبية املخ�س�سة لذوي الحتياجات اخلا�سة يف لندن �سنة 2012.

July

02 اإعدام مهند�س �سّمم
مطاًرا مل يعجب الرئي�س الك�ري!

اأمر زعيم ك�ريا ال�سمالية كيم ج�جن، باإعدام رئي�س املهند�سني الذين �سارك�ا 

يف بناء مطار جديد مبنطقة بي�جن ياجن، لأن الت�سميم مل يعجبه.

وبح�سب »وكالة الأنباء املركزية الك�رية«، فاإن كيم ج�جن الزعيم الك�ري 

ال�سمايل وزوجته، قاما بج�لة يف املحطة الدولية املك�نة من طابقني يف مطار 

بي�جن ياجن، ومل ُيعجب الزعيم كيم ج�جن بالت�سميم، فاأ�سدر اأمر الإعدام.
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July July

07 وفاة �أكرب رجل14
معمر يف �لعامل عن 112 عاًما

اإن  يابانية  اإعالم  و�سائل  قالت 

معمر  رجل  اأكرب  موموي  �ساكاري 

يف العامل تويف عن عمر يناهز 112 

عاًما.

منطقة  يف  موموي  ولد 

فوكو�سيما يف فرباير 1903. واأعلن 

موموي -وهو مدر�س �سابق- كاأكرب 

معمر يف العامل يف اأغ�سط�س 2014 

يف  عنق  وربطة  بدلة  ارتدى  عندما 

موؤ�س�سة  من  �سهادة  ا�ستالم  حفل 

»غيني�س« لالأرقام القيا�سية العاملية. 

وقال يف ذلك الوقت »اأريد اأن اأعي�س 

عامني اآخرين«.

فتاة تنجو من حتطم
طائرة وت�صمد 3 �أيام يف �لغابات

طائرة  حتطم  حادث  من  عمرها  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  يف  اأمريكية  فتاة  جنت 

�سياحية، ثم �سمدت ثالثة اأيام وحيدة يف غابات �سمال الوليات املتحدة، بح�سب ما 

ذكرت ال�سحف املحلية.

وكانت الفتاة، وتدعى اأوتون فيت�س مع جدها وجدتها على منت طائرة �سياحية 

يف  نائية  جبلية  منطقة  يف  حتطمت  حني  مونتانا  اإىل  متجهة  �سياتل  من  انطلقت 

كا�سكاد ماونتني، بح�سب �سحيفة »�سياتل تاميز«. وروت الفتاة اأنها حاولت اإخراج 

جديها من حطام الطائرة، ثم خرجت منها وم�ست مبحاذاة النهر، ثم �سلكت طريًقا 

اأو�سلها اإىل قرية �سغرية حيث وجدت ك�سكاً للهاتف.

عجوز بريطانية ت�صرق
ن�صف مليون ��صرتليني من �أجل ع�صيقها!

ع�سيقها  حبال  يف  بريطانية  عجوز  وقعت 

اأنها ا�سطرت  الأ�سغر منها �سنا، لدرجة  امل�سري 

ل�سرقة 500 األف جنيه ا�سرتليني من مكان عملها 

حمكمة  ذكرت  ح�سبما  عقار،  �سراء  يف  لت�ساعده 

غلو�سي�سرت كراون الربيطانية.

وارنر،  �سينا  وتدعى  الربيطانية  العجوز 

وتبلغ من العمر 65 عاماً، قابلت الرجل امل�سري 

�ساحب اأحد الفنادق يف �سرم ال�سيخ عام 2012، 

عالقة  باأن  اأغراها  عندما  له  املال  باإر�سال  وبداأت 

املحكمة  وا�ستمعت  جتمعهما.  قد  رومان�سية 

�سركات  من  بال�سرقة  واأدينت  وارنر،  اأقوال  اإىل 

»كوت�سولد« و»�سيلتون ديفلومبينت« التي ميلكها 

جوليان باملر التي عملت م�ساعدة له منذ 2007. 

Aug.

05

زفاف �أ�صطوري للبناين يف �صيدين

نائب  زفاف  حفل  خرب  الأ�سرتالية  الإعالم  بو�سائل  الأوىل  العناوين  ت�سدر 

اأ�سرتالية  من  مهاجر،  �سليم  الأ�سل  اللبناين  الأ�سرتالية،  »اأوبرن«  بلدية  رئي�س 

كانت موديل وعار�سة، واعتنقت الإ�سالم من اأجله، وبداأت ت�سع فيديوهات وهي 

تقراأ القراآن واتخذت ا�سم »عائ�سة مهاجر« لها. وت�سبب الزفاف الأ�سطوري بعرقلة 

ال�سري يف �سيدين، وفو�سى عارمة يف حركة املرور، حيث و�سل العرو�سان بطائرة 

هليكوبرت، رافقتها 4 طائرات اإىل �سالة »لو مونتاج« حيث اأقيم احلفل.

Aug.

19

»روبوت« ينتظر �أمام 
متجر »�آبل« 27 �صاعة ل�صر�ء »�آيفون«

اأمام  مكانها  ال�سف  يف  لينتظر  »الروبوت«  من  نوًعا  اأ�سرتالية  �سابة  اأر�سلت 

متجر »اآبل« يف �سيدين لتح�سل على الن�سخة الأخرية من هاتف »اآيفون«.

يتم  »�سكوتر«  دراجة  على  »اآيباد«  جهاز  عاماً(   22( كيلي  لو�سي  وعلقت 

�ساعة من طرح  قبل 27  »اآبل«  اأمام متجر  الدراجة  بعد. وركنت  بها عن  التحكم 

هواتف »اآيفون 6 اإ�س« و»اآيفون 6 اإ�س بال�س« للبيع.

Sep. 

26

غيوم نادرة ر�فقتها
�صائعات عن »قرب نهاية �لزمان«

ظهرت يف �سماء 5 مدن بكو�ستاريكا الواقعة بني نيكاراغوا وبنما يف اأمريكا 

عن  �سائعات  رافقته  بذهول  اأ�سابتهم  الذين  ل�سكانها  نادرة  غيوم  الو�سطى، 

ا  »قرب نهاية الزمان«، لأنها كانت م�سيئة يف و�سح النهار وملونة، خ�سو�سً

يف العا�سمة �سان خو�سيه، على حد ما نقلت و�سائل اإعالمية.

Sep. 

19
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ا�صطدمت بدورية
»! �صرطة وتعتذر: »لونها ما يبينّ

اجلهراء  حمافظة  لأمن  تابعة  بدورية  ا�صطدمت  كويتية  �صيدة  جتد  مل 

بالكويت مربرا ملا حدث �صوى القول »�صوري لونها رمادي ومو مبني«، وذلك 

وفق ما نقلته �صحيفة »الأنباء« الكويتية.

ورفع ال�صرطي الكويتي تقريره بالواقعة، حيث قال م�صدر اأمني اإن دورية 

كان قائدها ومرافقه يف جولة يف الكويت، فتفاجاأ مبركبة ت�صطدم بالدورية رغم 

اأن الطريق وا�صع ول يوجد ازدحام.

باأنها مل  افادت  املركبة �صيدة  اأن قائد  املركبة وتبني  الع�صكري من  وترجل 

تق�صد، قائلة: »�صوري لونها رمادي ومو مبني«.

Oct.

�صاب م�صلول يعزف املو�صيقى بعينيه12

متكن �صاب بريطاين يعاين من �صلل رباعي يف كامل اأطرافه من الن�صمام اإىل 

فرقة اأورك�صرتا، بعد اأن تعلم عزف املو�صيقى با�صتخدام عينيه.

خ�صع  دماغي  �صلل  من  يعاين  الذي  عاماً(   21( وارويك  براديل  وكان 

لالختبارات يف وقت �صابق من هذا العام، واأده�س اأع�صاء جلنة التحكيم بقدرته 

على عزف اأجمل املقطوعات مب�صاعدة جهاز خا�س لنقل الإ�صارات من عينيه اإىل 

الكمبيوتر.

Oct.

21

ملكة جمال تقبنّل قدم والدتها »جامعة القمامة«

اعرتاًفا منها باجلميل، جثت ملكة جمال تايلندية على ركبتيها لتقبل قدم 

رعاية  امل�صنية يف  لها على جهودها  وتقديًرا  �صكًرا  القمامة«  والدتها »جامعة 

اأ�صرتها باأمانة و�صرف ل�صنوات حتى و�صلت بابنتها مل�صابقة ملكات اجلمال.

لقب  على  واحلائزة  عاًما   17 العمر  من  البالغة  فا�صينج  كانيثا  ال�صابة 

ملكة جمال الأخبار غري املراقبة بتايلند ال�صهر املا�صي، عادت اإىل م�صقط راأ�صها 

لتنحني اأمام والدتها مرتدية و�صاحها وتاجها املتاألق.

Oct.

30
جناح عملية نقل رحم من اأم البنتها

عيًبا  تعاين  التي  لبنتها  اأم  من  رحم  نقل  عملية  اأخرًيا يف  ال�صني  جنحت 

خلقًيا منذ الولدة منعها من اإجناب الأطفال.

وكانت م�صت�صفى يف مدينه �صيان مقاطعة �صان�صي �صمال غربي ال�صني قد 

نقلت رحم من اأم تبلغ 43 عاًما اىل ابنتها 22 عاًما والتي تعاين من عدم وجود 

الرحم واملهبل اخللقي منذ الولدة مل�صاعدتها على الإجناب.

وهذه العملية هي اأول عملية جراحية لزراعة الرحم يف ال�صني.

الجئ �صوري ي�صبح 
من تركيا لليونان يف 7 �صاعات

و�صل طالب جلوء �صوري اإىل ال�صويد بعد اأن �صبح ل�صبع �صاعات من تركيا 

لليونان؛ وذلك لأنه مل يكن ميلك املال ليدفعه للمهربني.

تاميز«  »�صنداي  �صحيفة  له  ن�صرته  حديث  يف  خمتار«  »اأمري  وقال 

الربيطانية، اإنه مل يكن الوحيد الذي اجتاز م�صافة 8 كيلومرتات من تركيا اإىل 

جزيرة �صامو�س اليونانية، حيث ا�صطر اأمري اأن مي�صي بعد تلك الرحلة املرهقة 

اأكرث من 7 �صاعات لي�صل املرفاأ، وق�صى �صهًرا اآخر على الطريق لي�صل لوجهته 

الأخرية يف ال�صويد.

Nov.

Dec.

26

21
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جاللة امللك ي�ستقبل
الريا�سيني احلا�سلني على املراكز الأوىل

ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

رئي�س  اآل خليفة  بن حمد  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  ال�سخري  ق�سر  اهلل ورعاه يف  حفظه 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية و�سمو ال�سيخ 

والريا�سة  لل�سباب  العلى  املجل�س  لرئي�س  الول  النائب  خليفة  ال  حمد  بن  خالد 

رئي�س الحتاد البحريني لألعاب القوى، حيث قدم �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد ال 

خليفة جلاللة امللك املفدى الحتادات الريا�سية والريا�سيني البحرينيني احلا�سلني 

على املراكز الأوىل يف عدد من البطولت اخلليجية والعربية والعاملية يف خمتلف 

اللعاب الريا�سية خالل عام 2014م.

وات�سون يقطع امل�سافة من الغروب
بال�سعودية اإىل الزلق يف 8 �ساعات

ال�سرتايل  العاملي  ال�سباح  ابهر  البحرين  مملكة  يف  للريا�سة  جديد  اجناز  يف 

اريك وات�سون متابعي حتدي خالد بن حمد لل�سباحة يف ن�سخته الثانية )2015( 

وذلك عندما انهى حتدي ال�سباحة من منتجع الغروب باململكة العربية ال�سعودية 

اإىل منتجع ال�سوفتيل بالزلق مبملكة البحرين امل�سافة البالغة 36.400 كليومرتا، 

يف زمن وقدره )08:31:46( ثماين �ساعات وواحد وثالثني دقيقة و�ستة واربعني 

ثانية، يف اأجواء طبيعية �سعبة، وقد قطع ال�سباح العاملي كل 100 مرت يف دقيقة 

ذلك  يكن  التحدي، ومل  هذا  مثل  قيا�سيا يف  رقما  ُيعد  ما  ثانية، وهو  واحدة و24 

متوقعا بالن�سبة للمخت�سني واأ�سحاب اخلربة يف هذا املجال.

ويل العهد يتوج 
لوي�س هاميلتون ب�سباق الفورمول1

توج  �ساحب  ال�سمو  امللكي  الأمري  �سلمان  بن  حمد  اآل  خليفة  ويل  العهد  نائب  القائد 

 الأعلى  النائب  الأول  لرئي�س  جمل�س  الوزراء  لوي�س  هاميلتون  مت�سابق  فريق  مر�سيد�س 

 باترونا�س  الفائز  ب�سباق  جائزة  البحرين  الكربى  لطريان  اخلليج  للفورمول1  2015 

 اجلولة  الرابعة  من  مو�سم  عام 2015  وكيمي  رايكونني  من  فرياري  �سكوديريا  ونيكو 

 روزبريغ  من  مري�سيد�س  باترونا�س  يف  املركزين  الثاين  والثالث.                                                                                                                 

عي�سى بن را�سد
ينال جائزة ال�سخ�سية الريا�سية

را�سد  بن  عي�سى  ال�سيخ  ح�سل 

الريا�سية  ال�سخ�سية  خليفة  ال 

جائزة  على  املعروفة  البحرينية 

اأعلن  اأن  بعد  الريا�سية  ال�سخ�سية 

الحتاد العربي لل�سحافة الريا�سية 

ا�سماء جنوم الريا�سة العربية لعام 

العا�سمة  يف  اقيم  بحفل   2014

القطرية الدوحة.

نا�سر بن حمد يقود فريق النخبة 
للفوز ببطولة مايوركا الإ�سبانية للرتايثلون

يف اول م�ساركة لفريق النخبة البحريني للرتايثلون متكن الفريق وبقيادة �سمو 

ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب 

قائد  البحرينية  الوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�سة  لل�سباب  العلى  املجل�س  رئي�س 

الفريق البحريني للرتايثلون من حتقيق املركز الول عرب ع�سوة الفريق دانيال ريف 

 00.23.14 ال�سباحة  يف  حققت  حيث   4.17.25 الزمن  حققت  والتي  البطولة  يف 

والدراجات 2.29.31 واجلري 1.20.01.

حمزة الكوهجي اأول بطل
بحريني يحقق لقب ديزرت فور�س

الأعلى  املجل�س  الأول لرئي�س  النائب  اآل خليفة  ال�سيخ خالد بن حمد  هناأ �سمو 

لل�سباب والريا�سة رئي�س الحتاد البحريني لألعاب القوى، ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، و�ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، و�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

اخلريية و�سوؤون ال�سباب رئي�س املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة رئي�س اللجنة 

الأوملبية البحرينية، مبنا�سبة الإجناز الذي حققه املقاتل البحريني املحرتف حمزة 

khk mma team، بفوزه  املختلطة  القتال  الكوهجي بفريق خالد بن حمد لفنون 

بلقب بطولة فنون القتال املختلطة ديزرت فور�س بن�سختها ال�سابعة ع�سرة »حتت 

�سعار املواجهة«، بعد تغلبه على املقاتل الأدرين غالب احلراح�سة.

Mar.

10
Apr.

Apr.Apr.

18
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Jun.Jun.

July

1421

28

بعد حتقيقه املركز ال�سابع يف بطولة اأ�سرتاليا للرجل احلديدي

امللك ي�صيـد باإ�صـرار وعزميـة نا�صـر بن حمـد
اجرى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بني 

�صمو  مع  هاتفيا  ات�صال  ورعاه  اهلل  حفظه 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

ال�صباب  و�صوؤون  اخلريية  لالأعمال  امللك 

والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

قائد  البحرينية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 

والنخبة  للرتايثلون  البحريني  الفريق 

�صموه  حققه  الذي  الكبري  الإجناز  مبنا�صبة 

يف �صباق مدينة كينز ال�صرتالية للرتايثلون 

ال�صابع  للمركز  بتحقيقه  احلديدي«  »الرجل 

فريق  وفوز  الكامل،  الرتايثلون  �صباق  يف 

النخبة 13 باملركز الول للرجال وال�صيدات 

يف ن�صف الرتايثلون.

�صامي احلداد يحرز 
ف�صية بطولة دال�س للمحرتفني

حقق بطلنا العاملي لبناء الأج�صام واملحرتف �صامي احلداد ف�صية بطولة دل�س 

للمحرتفني »Europa dallas pro show« التي اأقيمت بولية تك�صا�س المريكية، 

فنية  م�صتويات  قدموا  الذين  ع�صر  الأحد  امل�صاركني  من  �صر�صة  مناف�صة  بعد  وذلك 

متقاربة كان فيها اجلانب التحكيمي الف�صل ب�صكل نزيه يف حتديد هوية البطل.

امللك ي�صتقبل الالعبتني الفائزتني يف عاملية »القوى«

ا�صتقبل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

اآل خليفة  حفظه اهلل ورعاه يف ق�صر ال�صافرية بح�صور �صمو ال�صيخ عبداهلل بن حمد 

املمثل ال�صخ�صي جلاللة امللك املفدى و�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

اآل خليفة النائب  امللك لالأعمال اخلريية و�صوؤون ال�صباب، �صمو ال�صيخ خالد بن حمد 

الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة رئي�س احتاد دول غرب اآ�صيا لألعاب 

القوى رئي�س الحتاد البحريني لألعاب القوى، حيث قدم اىل جاللته العداءة �صلوى 

فازت  التي  عبدالقادر  دليلة  والعداءة  �صباق 400 مرت عدو،  بذهبية  فازت  التي  عيد 

القوى  العامل للنا�صئني لألعاب  الف�صية ل�صباق 1500 مرت عدو يف بطولة  بامليدالية 

والتي اختتمت مناف�صاتها بكولومبيا يف اإجناز تاريخي هو الأول من نوعه.

عاهل البالد ي�صهد ختام مناف�صات
�صباق االيرون مان يف ال�صرق االو�صط

�صهد ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه ختام مناف�صات �صباق اليرون مان يف ال�صرق الو�صط اآخر جولت 

�صباقات الرتايثلون. وتوج ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

العاهل املفدى حفظه اهلل ورعاه �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

والريا�صة  لل�صباب  العلى  املجل�س  ال�صباب رئي�س  امللك لالعمال اخلريية و�صوؤون 

رئي�س اللجنة الوملبية البحرينية مبيدالية املركز الثاين.

انت�سار عاملي تاريخي يحقق للمرة الأوىل

الفريق امللكي للقدرة يفوز ببطولة العامل للقدرة للنا�صئني

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية  ال�صيخ نا�صر بن حمد  رفع �صمو 

و�صوؤون ال�صباب رئي�س املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة رئي�س اللجنة الأوملبية 

البحرينية خال�س التهاين اىل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة العاهل 

املفدى واىل �صاحب ال�صمو امللكي المري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

املوقر واىل �صاحب ال�صمو امللكي المري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد النائب 

حققه  الذي  الكبري  العاملي  الإجناز  مبنا�صبة  وذلك  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الول 

الفريق امللكي للقدرة ببطولة العامل للقدرة للنا�صئني املقامة يف ت�صيلي.

اإيقاف بالتر وبالتيني 8 اأعوام 
عن ممار�صة اأي ن�صاط مرتبط بكرة القدم

الرئي�س  ايقافها  عن  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  يف  احلكم  غرفة  اعلنت 

الفرن�صي  للعبة  الوروبي  الحتاد  ورئي�س  بالتر  جوزيف  ال�صوي�صري  امل�صتقيل 

القدم يف ق�صية  بكرة  اي ن�صاط مرتبط  اعوام عن ممار�صة  مي�صال بالتيني ملدة 8 

»دفع غري �صرعي« من الول اىل الخري عام 2011 ي�صل اىل مليوين دولر عن عمل 

قام به الفرن�صي مل�صلحة الفيفا بني 1999 و2002.

Oct.

23

Dec.

Dec.

05

21
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وفاة الفنان اإبراهيم ي�سري
اإبراهيم  الفنان  توفى 

العناية  غرفة  يف  ي�سري، 

امل�ست�سفيات  باإحدى  املركزة 

وكان  القاهرة.  يف  اخلا�سة 

بامل�ست�سفى  يف  يرقد  ي�سري 

قبل وفاته بـ 24 �ساعة تقريباً 

حالته  يف  مفاجئ  تدهور  اإثر 

من  بالعديد  و�سارك  ال�سحية. 

امل�سل�سالت يف تلك الفرتة منها 

»اأهال بال�سكان«، »املحرو�سة«، 

»ال�سهد والدموع«.

عبدالرحمن رفيع.. يف ذمة اهلل
وال�ساحة  البحرين  فقدت 

رفيعا  و�ساعرا  فنانا  ال�سعرية 

موهبته  يف  فريد  نوعه،  من 

القدير  البحريني  ال�ساعر  اإنه 

وافته  الذي  رفيع  عبدالرحمن 

املر�س  مع  معاناة  بعد  املنية 

اأملت  التي  ال�سحية  والوعكة 

الفنية  الو�ساط  ونعت  به، 

والجتماعية  وال�سعرية 

ال�ساعر الراحل معتربين رحيله 

خ�سارة للفن وال�سعر.

Jan. Jan.

25 17 وفاة �سيدة ال�سا�سة فاتن حمامة
ال�سا�سة  �سيدة  توفيت 

عمر  عن  حمامة  فاتن  العربية 

وعكة  بعد  عاما   83 يناهز 

خرب  وجاء  مفاجئة.  �سحية 

لي�س  �سدمة،  مبثابة  رحيلها 

ولكن  الفني  للو�سط  فقط 

جلمهور عري�س تعلق بها ومبا 

بداأت  اأن  منذ  اأعمال  من  قدمته 

م�سوارها الفني وهي طفلة عام 

�سعيد«  »يوم  فيلم  يف   1938

مع الفنان حممد عبدالوهاب. 

وفاة جنيب جم�سري م�ؤ�س�س
دائرة الأ�سعة يف جممع ال�سلمانية 

ال�سحة  وزارة  تلقت 

اأحد  رحيل  نباأ  باحلزن 

وكوادرها  روادها  كبار 

جمال  يف  املتخ�س�سة 

الأ�سعة وهو اأول ا�ست�ساري 

البحرين  يف  لالأ�سعة 

�سالح  جنيب  الدكتور 

لدائرة  واملوؤ�س�س  جم�سري 

الأ�سعة.

وفاة الفنان حممد �س�يطر
بوفاة  الفني  الو�سط  فجع 

املخرج والفنان البحريني حممد 

جا�سم �سويطر )بو�سيخة( بعد 

اإحدى  يف  املر�س  مع  �سراع 

املبدع  لندن.  م�ست�سفيات 

)مونتاج  فنان  �سويطر  حممد 

باأكرث  وجرافيك ثري دي( جاء 

امريكا  من  دولية  جائزة  من 

)هوليود( ومهرجانات ال�سينما 

يف  وهو  ا�سابته  رغم  العاملية 

عز جناحه الفني.

Feb.

24

Mar.Apr.

1107 وفاة عامل الدين بحر العل�م
بعد �سراع مع املر�س

الدين  عامل  تويف 

العراقي ال�سيد حممد بحر 

مع  �سراع  بعد  العلوم 

املر�س. 

العلوم  بحر  وتويف 

يف  ال�سدر  م�ست�سفى  يف 

من  معاناة  بعد  النجف، 

عن  ف�سالً  كلوي  عجز 

عجز يف الكبد.

وفاة ال�ساعر امل�سري
عبدالرحمن البن�دي

العامية  �ساعر  املوت  غيب 

عبدالرحمن  الكبري  امل�سري 

عمر  عن  تويف  الذي  الأبنودي 

ناهز 76 عاًما.

اأ�سهر  من  واحد  والأبنودي 

�سعراء العامية يف م�سر والعامل 

وعلى  معه  �سهدت  العربي 

مرحلة  العامية  الق�سيدة  يديه 

انتقالية مهمة يف تاريخها.

وفاة طارق عزيز 
ال�جه الدبل�ما�سي ل�سدام

وزير  عزيز  طارق  تويف 

عهد  يف  العراقي  اخلارجية 

الرئي�س الأ�سبق �سدام ح�سني، 

الأخرية  اأعوامه  اأم�سى  والذي 

يف ال�سجن، يف احد م�ست�سفيات 

نقل  حيث  البالد،  جنوب 

ال�سحية،  حالته  تدهور  اثر 

افاد م�سوؤول حملي  بح�سب ما 

يف وكالة »فران�س بر�س«.

وفاة الفنان �سامي العدل
الفنية  ال�ساحة  فقدت 

امل�سرية اأحد اأهم اأعمدتها بوفاة 

املمثل واملخرج �سامي العدل عن 

عمر ناهز 69 عاما، بعد �سراع 

طويل مع املر�س.

وفاة  العدل  حممد  واأكد 

يف  حاد  هبوط  جراء  �سقيقه 

متاعب  بفعل  الدموية  الدورة 

تطلبت  القلب  ع�سلة  يف 

باأحد  املركزة  للعناية  دخوله 

امل�ست�سفيات.

وفاة الفنان العاملي عمر ال�سريف
ح�سور  و�سط 

الفنانني  ع�سرات 

من  واملئات  والفنانات 

فنه، �سيع جثمان  ع�ساق 

عمر  امل�سري  املمثل 

يف  م�سجد  من  ال�سريف، 

�سرق القاهرة.

عن  ال�سريف  وتويف 

ا�سيب  ان  بعد  عاما   83

مبر�س الزهامير وغلبته 

امرا�س ال�سيخوخة.

رحيل الفنان عبدالعزيز زباري 
الثقايف  الو�سط  نعى 

والت�سكيلي، الفنان البحريني 

زباري،  عبدالعزيز  الكبري 

ناهز  عمر  عن  تويف،  الذي 

واأبرز  اأهم  بني  عاًما   78 الـ 

فناين الرعيل الأول يف احلقل 

له  وكانت  الت�سكيلي،  الفني 

والثقافية،  الفنية  اأ�سهاماته 

تاأ�سي�س  التي كانت �سبًبا يف 

عدد كبري من الفنانني ال�سباب 

اآنذاك فكرًيا ومعرفًيا.

Apr.

Apr.

20

21
May

23
Jun.

JulyJuly

05

وفاة العراقي مكية1012
معماري ب�ابة مدينة عي�سى

املعماري  تويف 

حممد  العراقي 

باإحدى  مكية  �سالح 

عن  لندن  م�ست�سفيات 

عمر ناهز الـ 100 عام.

ويعترب مكية واحًدا 

من اأبرز واأ�سهر املعماريني العراقيني والعرب، له العديد 

من الت�ساميم اأبرزها جامع اخللفاء و�سط بغداد وبوابة 

مدينة عي�سى يف البحرين.

July

20
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وفاة الفنان امل�صري
نور ال�صريف 

امل�صري  الفنان  تويف 

ناهز  عمر  عن  ال�صريف  نور 

مع  �صراع  بعد  عاما   69

املر�س.

ال�صريف  نور  يعترب 

تاريخ  له  قديرا  ممثال 

امل�صرية  ال�صينما  يف  طويل 

والإنتاج التلفزيوين امل�صري 

احلديث.

ال�صيخ عي�صى بن حممد
بن عبداهلل يف ذمة اهلل 

امللكي  الديوان  نعى 

تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور 

بن  بن حممد  عي�صى  ال�صيخ 

عبداهلل اآل خليفة الذي انتقل 

اإىل جوار ربه خارج اململكة.

بوا�صع  الفقيد  اهلل  تغمد 

واأ�صكنه  ور�صوانه  رحمته 

ف�صيح جناته.

Aug.Aug.

جنل حاكم دبي يف ذمة اهلل1113
ديوان  نعى 

حاكم دبي املرحوم 

بن  را�صد  ال�صيخ 

اآل  حممد بن را�صد 

انتقل  الذي  مكتوم 

اإثر  ربه  جوار  اىل 

عن  قلبية  نوبة 

 34 ناهز  عمر 

هو  والفقيد  عاًما. 

البن الكرب حلاكم 

دبي.

Sep. 

19

رحيل الروائي جمال الغيطاين
الروائي  اأ�صرة  اأعلنت 

الغيطاين  جمال  امل�صري 

ناهز  عمر  عن  وفاته 

ال�صبعني عاماً يف م�صت�صفى 

يف  الع�صكري  اجلالء 

مع  �صراع  بعد  القاهرة 

بوعكة  اإ�صابته  اإثر  املر�س 

اأدخلته يف غيبوبة  �صحية 

لأكرث من ثالثة اأ�صهر.

»الزيني  رواية  بكتابة  قام  الغيطاين  ان  يذكر 

بركات« التي تعترب الأهم بني اأعماله الروائية.

Oct.

عبدالأمري الرتكي �صاحب18
 م�صل�صل »درب الزلق« يف ذمة اهلل

الأو�صاط  نعت 

الفنية يف الكويت الكاتب 

واملخرج واملنتج الكويتي 

الذي  الرتكي  عبدالأمري 

ت�صادم  حادث  اإثر  تويف 

مفجع راح �صحيته.

من  الراحل  وُعرف 

بارزة  جمموعة  خالل 

من الأعمال الفنية، من اأبرزها كتابته مل�صل�صل »درب 

الزلق«. 

وفاة مهند�س غزو العراق
ال�صيا�صي اأحمد اجللبي

اجللبي  اأحمد  تويف 

العراقي  -ال�صيا�صي 

وا�صنطن  اأقنع  الذي 

عام  يف  العراق  بغزو 

مبعلومات   2003

عن  م�صداقية  ذات  غري 

الع�صكرية  القدرات 

على  ح�صني-  ل�صدام 

قلبية  باأزمة  ا�صابته  اأثر 

فيما يبدو.

الزميل خالد الب�صام.. يف ذمة اهلل
فقدت الأ�صرة الإعالمية 

والأديب  الكاتب  والثقافية 

الب�صام،  خالد  الزميل 

�صحيفة  كتاب  اأبرز  اأحد 

موؤ�ص�صيها،  ومن  »الأيام« 

الرعيل  رجالت  واأحد 

الروائي  العمل  يف  الأول 

مملكة  يف  وال�صحفي 

ت�صييع  ومت  البحرين، 

مقربة  يف  الفقيد  جثمان 

املنامة.

وفاة رجل الأعمال 
ال�صعودي عبداهلل فوؤاد 

رجل  تويف 

ال�صعودي  الأعمال 

فوؤاد  عبداهلل  ال�صهري 

�صباح يف امل�صت�صفى 

عن  التخ�ص�صي 

عمر يناهز 90 عاما 

مثواه  اإىل  وودعته 

كبرية  اأعداد  الأخري 

من حمبيه.

Oct.

20
Nov.

Nov.Nov.

03

الديوان امللكي ينعي1013
ال�صيخ عي�صى بن علي

امللكي  الديوان  نعى 

املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

علي  بن  عي�صى  ال�صيخ 

تغمد  خليفة،  اآل  بن حمد 

رحمته  بوا�صع  الفقيد  اهلل 

ور�صوانه واأ�صكنه ف�صيح 

جناته واألهم اأهله وذويه 

ال�صرب وال�صلوان.

وزير �صوؤون الإعالم
ينعى الفقيد عبدالوهاب عطا

الإعالم  �صوؤون  وزير  نعى 

ال�صورى  جمل�صي  و�صوؤون 

والنواب عي�صى بن عبدالرحمن 

احلمادي، الإعالمي الكبري واأحد 

تاأ�صي�س  يف  امل�صاركني  كبار 

الأ�صتاذ  البحرين  تلفزيون 

عبدالوهاب عطا، الذي انتقل اإىل 

اإعالمية  م�صرية  بعد  ربه  جوار 

حافلة بالعطاء والإجناز.

Nov.

Nov.

14

رحيل عميد التجار البحرينيني20
الوجيه احلاج ح�صني بن علي يتيم

الأو�صاط  فقدت 

البحرين  يف  التجارية 

احلاج  الوجيه  عميدها 

ح�صني بن علي يتيم الذي 

وافاه الأجل عن عمر ناهز 

حياة  خمتتًما  عام،  املائة 

والعمل  بالعطاء  حافلة 

م�صتويات  يف  التجاري 

عدة.

رحيل اأول امراأة بحرينية بلدية
من  مئات  �صّيع 

الع�صو  البحرينيني 

مبجل�س  ال�صابق  البلدي 

فاطمة  البلدي  املحرق 

�صلمان يف مقربة املحرق، 

�صراع  بعد  توفيت  التي 

وتعد  املر�س.  مع  طويل 

�صلمان  فاطمة  الراحلة 

اأول بحرينية منتخبة يف 

انتخابات 2010 يف  البلدية، وفازت يف  النتخابات 

الدائرة الثانية مبحافظة املحرق.

Dec.Dec.

1825
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