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بدالً من تخ�سي�سها للم�سلمني واأهل الكتاب فقط 

الشـورى يصـوت لصـالح الحـرية الدينيـة للسجنـاء

اليوم االأخري غداً وا�ستمرار تدفق الزوار.. فعاليات:

مهرجــان »األيام« الثقـــافي انجـــاز وطــــني
فتيحة لـ »االأيام«:

نسبة األدوية المزّيفة في البحرين »صفر«

�سربا : جوالت االإبراهيمي م�سيعة للوقت..  

60 ألـف قتيــل فــي سوريــا
ال�سرطة قدموا اأروع االأمثلة يف الفداء للوطن:

رئيس الـــوزراء: ال مساومــة عــلى األمـن والعنف مرفـوض

عقدوا اجتماعات �سرية يف خمتلف مناطق الدولة

اإلمــارات تفكــك شبكــة لـ »إخــوان« مصـر

قّرر جمل�ص ال�سورى اإلغاء »الن�ص احلكومي« مب�سروع قانون ال�سجون اجلديد والذي ح�سر »احلرّية الدينية« 

لل�سجناء من امل�سلمني واأهل الكتاب فقط، لي�سوت بذلك ل�سالح تاأكيد »حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية« لل�سجناء من 

جميع االأديان واملعتقدات. وبح�سب التعديل ال�سوري، تن�ص املادة 27 من قانون »موؤ�س�سات االإ�سالح والتاأهيل« 

على اإلزام اإدارة املركز »املكان املخ�س�ص الإيواء النزالء اأو املحبو�سني احتياطياً« باأن تكفل احرتام م�ساعر النزالء 

واملحبو�سني احتياطيا، باإعطائهم حق اأداء �سعائرهم الدينية يف اأوقاتها، على اأال يخل ذلك باأمن املركز.

�سهد اليوم ال�سابع من عمر مهرجان االأيام الثقايف للكتاب بن�سخته التا�سعة ع�سرة تدفق وفود ر�سمية و�سعبية وطالبية اأبدت اإعجابها بح�سن التنظيم وتنوع 

الكتب ودور الن�سر.

واعتربوا يف ت�سريحات لـ »االأيام« املهرجان الثقايف اجنازاً وطنياً يعك�ص عودة البحرين اإىل جمرى احلياة الطبيعية، مركزين على متيز املهرجان هذه ال�سنة 

باإيالئه اأهمية اأكرب لالأطفال من حيث الفعاليات امل�ساحبة اأو االإ�سدارات اخلا�سة بالن�صء ال�سغري.

األقت قوى االأمن االإماراتية القب�ص على �سبكة مرتبطة بحركة االخوان امل�سلمني امل�سرية كانت جتند م�سريني مقيمني 

يف االمارات. واأوقف اكرث من 10 ا�سخا�ص »من قيادة تنظيم االخوان امل�سلمني امل�سري« وكان هوؤالء »يعقدون اجتماعات 

�سرية يف خمتلف مناطق الدولة ويقومون بتجنيد ابناء اجلالية امل�سرية يف االمارات لالن�سمام اىل �سفوف التنظيم«.

كما انهم جمعوا امواال طائلة وحولوها اإىل التنظيم االأم يف م�سر بطرق غري م�سروعة، وجمعوا »معلومات �سرية حول 

اأ�سرار الدفاع اخلا�سة باالإمارات«.

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد 

ال�سحية د.بهاء الدين فتيحة ان البحرين وجميع دول جمل�ص التعاون 

تطبق معايري رقابية دولية عالية اجلودة على ا�سترياد االأدوية، نافياً 

وجود اأدوية »مزيفة« باململكة.

اأدوية  لوجود  االفرتا�سية  الن�سبة  ان  »االأيام«  لـ  فتيحة  وقال 

ت�سكيك  من  اأثري  ما  يكون  اأن  نافيا  »�سفر«،  البحرين هي  »مزيفة« يف 

اأو  االأدوية  ت�سجيل  على  املفرو�سة  الر�سوم  لرفع  مقدمة  االأدوية  حول 

دول  يف  بع�سها  ينتج  التي  »اجلن�سية«  االأدوية  ا�سترياد  ن�سبة  تقليل 

جماورة ومبعايري عالية اجلودة ولكن باأ�سعار تك�سر احتكار ال�سركات 

االأم.

املعار�ص  ال�سوري  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  نائب  انتقد 

اإىل �سوريا  جورج �سربا، مبادرات وجوالت املبعوث االأممي 

لوقت  م�سيعة  باأنها  اإياها  وا�سفاً  االبراهيمي،  االأخ�سر 

ال�سوريني اإذا مل تنجح بو�سع مبادرة حقيقية.

اىل ذلك اعلنت نايف بيالي املفو�سة الدولية العليا حلقوق 

االن�سان اأم�ص ان اكرث من 60 الف �سخ�ص قتلوا يف �سوريا 

منذ اندالع االحتجاجات العنيفة املناه�سة للرئي�ص ال�سوري 

ب�سار االأ�سد يف مار�ص 2011.

البيانات  يف  خرباء  اأجراها  وا�سعة  حتليالت  ان  وقالت 

اأظهرت ان 59 األفا و 648 �سخ�سا قتلوا حتى نهاية نوفمرب. 
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اأكد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء اأنه ال جمال للم�ساومة على اأمن الوطن، واإن م�سلك العنف مرفو�ص دينياً واأخالقياً واإن�سانياً، 

فبالعنف والتخريب ال يرتقي الوطن بل باالأمن واال�ستقرار يرتقي.

وقال �سموه لدى تف�سله اأم�ص برعاية حفل تخريج الدفعة اخلام�سة من طلبة االأكادميية امللكية لل�سرطة، اإن مملكة البحرين كانت والزالت و�ستبقى باإذن اهلل تعاىل بلد اأمن 

واأمان حققته حكومة �سهرت على فر�ص االأمن واال�ستقرار وتوفري الكوادر القادرة على تقدمي اخلدمة االأمنية باحرتاف ومهنية عالية.

كما اأكد �سموه اأن الت�سحيات التي قدمها رجال ال�سرطة واالأمن �سربت اأروع االأمثلة يف الفداء واالإخال�ص والوالء للوطن، وقال �سموه اإن املهارات الكبرية التي يتحلى بها 

رجال االأمن اأظهرت مدى ما تبذله وزارة الداخلية من جهد ملواكبة العلوم ال�سرطية وبناء �سرطة تتمتع بروح الع�سر.
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ي�سمل الدعوة لزيادة الرواتب.. الرميحي:

التصويت النيابي على »رد الخطاب السامي« االثنين
جاللة امللك د�سن »خليجي«21 .. ومنتخبنا تعادل مع ُعمان وفوز االإمارات على قطر

افتتــــاح مبهـــر واآلالف احــتشــدوا باألحمــر في »الوطنــي«

اخلطاب  على  الرد  على  النواب  مكتب  هيئة  ت�سوت 

امللكي االثنني املقبل بعد ا�ستكمال مناق�سته واإ�سافة بع�ص 

امل�ستوى  وحت�سني  وال�سباب  التعليم  بجوانب  التعديالت 

املعي�سي.

بهذه  التعديالت  باأن  الرميحي  خمي�ص  النائب  وقال 

البنود تاأتي من اأجل التف�سيل فيها ولي�ست جوهرية، و�سيتم 

رفع التقرير جلاللة امللك بعد ذلك. واأو�سح لـ »االأيام« باأن 

اخلطاب امللكي نوق�ص االأربعاء املا�سي باجتماع عقده فريق 

عمل خمت�ص. وبني باأن اللجنة اأكدت بخطابها جلاللة امللك 

املعي�سي  امل�ستوى  لرفع  الت�سريعية  ال�سلطة  تطلع  على 

للمواطن عرب دعم العاهل املفدى لزيادة الرواتب بالقطاعني 

العام واخلا�ص.

اأعلن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى اأم�ص افتتاح دورة كاأ�ص اخلليج العربي لكرة القدم »خليجي «21 وذلك على ا�ستاد 

البحرين الوطني.

واأعرب جاللة امللك املفدى عن �سكره وتقديره للجميع على جهودهم املوفقة التي بذلت يف حفل االفتتاح، موؤكداً جاللته اأن دورات كاأ�ص اخلليج �ساهمت ب�سكل كبري 

يف تعزيز الروابط وتوثيق عرى التعاون االأخوي بني االأ�سقاء يف خليجنا العربي، اإىل جانب دورها الكبري يف رفع م�ستويات املنتخبات اخلليجية وتطوير لعبة كرة القدم 

وو�سول هذه املنتخبات اإىل امل�سابقات والدورات العاملية واإحرازها للعديد من البطوالت واالألقاب على امل�ستويات االإقليمية والعربية والعاملية وتدفق ع�سرات االالف من 

امل�سجعني الذين تزينوا باللون االأحمر على اال�ستاد الوطني يف اأجواء احتفالية حل�سور االفتتاح.

واحت�سد اأكرث من 23 األف م�سجع يف اال�ستاد الذي تبلغ �سعته  25 األف �سخ�ص وغمره اللون االأحمر املميز لقمي�ص املنتخب البحريني الذي خا�ص مباراة االفتتاح �سد 

ُعمان وانتهت بتعادل الفريقني بنتيجة �سلبية.

ويف املباراة الثانية فاز منتخب االإمارات على نظريه القطري بثالثة اأهداف مقابل واحد.
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اإجمايل  اأن �سركة طريان اخلليج تعتزم ت�سريح 50 % من موظفيها بواقع 2000 موظف من  اأكدت م�سادر 

باأعمال  القائم  ا�سدره  تعميم  قررت يف  ال�سركة  اأن   » »االأيام  لـ  امل�سادر  وك�سفت  نحو 4000،  البالغة  العمالة 

الرئي�ص التنفيذي ماهر امل�سلم طرح برنامج التقاعد االختياري اأمام املوظفني كخطوة اأوىل قبل بدء اإعادة الهيكلة 

االدارية ال�ساملة لل�سركة.

وي�سمل برنامج التقاعد االختياري اجلديد منح مرتب يوم عمل واحد فقط عن كل �سهر خدمة جلميع املوظفني 

دول جمل�ص  مواطني  من  املوظفني  اىل  باالإ�سافة  اخلارجية،  املحطات  اأو  الرئي�سي  املقر  العاملني يف  البحرينيني 

التعاون العاملني باملقر الرئي�سي، وفتح باب تقدمي الطلبات للربنامج بالفرتة من 3 يناير حتى 19 يناير 2013.

الربنامج  من  امل�ستفيدين  املوظفني  اأعداد  و�سول  عدم  حالة  �ست�سطر يف  اخلليج  اأن طريان  امل�سادر  وبينت 

للرقم املطلوب، لطرح برامج اأخرى لتخفي�ص العمالة بحيث �سيتم منحهم مكافاأة اإنهاء خدمة وفقاً لقانون العمل 

اأن  العمالية  للنقابات  ر�سالة وجهتها  ال�سركة يف  وراأت  اأ�سهر.   3 لـ   تعوي�سي  براتب  يق�سي  والذي  البحريني 

ال�سركة بو�سعها احلايل تخ�سر �سنويا 200 مليون دينار خالل ال�سنوات اخلم�ص املا�سية.

اقتحام الوزارة ياأخذ جمراه القانوين لدى النائب العام.. العامر:»طيران الخليج« تقّلص عمالتها عبر التقاعد االختياري

وزيـــر الخارجــية لم يقـــدم استقالتــه 

يف ا�ستفتاء اأجرته »ال�سرق« الكويتية

المــــلك شخصيـــة العـــام اإلنسانيــة
رف�ست الطعن يف ق�سايا اختطاف رجال االأمن وقطع ل�سان املوؤذن

»التمييز« تؤيد األحكام على متهمي »قلب النظام«
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ا�ستقالة وزير اخلارجية  التعاون خرب  االإقليمية وجمل�ص  لل�سوؤون  العامر وكيل وزارة اخلارجية  ال�سفري حمد  نفى 

ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة من من�سبه، موؤكداً اأن ما تردد عن ا�ستقالته عار من ال�سحة.

وحول ما اأثري عن حادثة وزارة اخلارجية، قال العامر: »مو�سوع اقتحام وزارة اخلارجية ياأخذ جمراه القانوين لدى 

النائب العام«.

اإىل ذلك، قامت النيابة العامة با�ستجواب ال�سخ�ص الذي اقتحم وزارة اخلارجية وواجهته باأقوال املجني عليه، حيث 

اأنكر ما اأ�سند اإليه من اتهام واأمرت باإخالء �سبيله ب�سمان مايل بعد اأن وجهت اإليه تهمتي االعتداء واإهانة موظف عام اأثناء 

للت�سرف متهيداً  االأوراق  واإعداد  منها  االنتهاء  ل�سرعة  عليه  املجني  ب�سوؤال  التحقيقات  ا�ستكمال  تاأدية وظيفته، وجاري 

الإحالة الدعوى للمحكمة.

الكويت - بنا:

»ال�سرق«  �سحيفة  اأكدت 

امل�سروع  ان  اأم�ص  الكويتية 

امللك  الكبري جلاللة  االإ�سالحي 

ال�سعد كافة  على  جاء متكامالً 

عرب  ال�ساملة  النه�سة  لتحقيق 

امللكية  موؤ�س�سات  ا�ستكمال 

الد�ستورية.

وقالت ال�سحيفة يف تعليق 

امللك حمد  مبنا�سبة نيل جاللة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

�سخ�سية  لقب  املفدى  البالد 

اال�ستفتاء  يف  االن�سانية  العام 

و�سارك  »ال�سرق«  اجرته  الذي 

به 10 اآالف �سخ�سية خليجية 

مواٍز  خط  يف  اإنه  وعربية، 

ع�سرات  واأطلق  جاللته  تف�سل 

وغري  الدورية  املبادرات 

لتح�سني  الرامية  الدورية 

االأو�ساع املعي�سية للمواطنني.

اأيدت حمكمة التمييز  حكم ال�سجن املوؤبد على كل من: عبدالوهاب ح�سني، ح�سن م�سيمع، حممد حبيب »املقداد«، 

بال�سجن  املحكمة  ق�ست  كما  اخلواجة.  عبدالهادي  النوري،  �سعيد  ال�سنكي�ص،  عبداجلليل  »املقداد«،  عبداجلليل 

15�سنة على كل من عبدالهادي عبداهلل، عبداهلل املحرو�ص، حممد جواد، حممد علي. و 5 �سنوات ل�سالح اخلواجة، 

اإبراهيم �سريف، وق�ست ب�سجن املتهمني الهاربني الـ 7 وهم �سعيد �سهاب باملوؤبد، و 15 �سنة لكل من عقيل ال�ساري، 

التمييز  اأيدت حمكمة  العمران، علي م�سيمع، عبدالغني خنجر، علي عبداالإمام. كما  ال�سايب، عبا�ص  عبدالروؤوف 

اأمن  املدانني يف 4 ق�سايا الختطاف رجال  مداناً يف 5 ق�سايا، ت�سمنت طعون  ال�سادرة على 12  االأحكام  اأم�ص 

وق�سية قطع ل�سان املوؤذن.
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املجل�ص يقر مر�سوم تعزيز ا�ستقالل الق�ساء

رواتب المتقاعدين تشعل جلسة النواب
�سمو رئي�ص الوزراء يزور عدداً  من املواقع ويوجه:

بناء مؤسسات صحية وسوق مركزي جديد بالمحرق
األميرة سبيكة 

تدشن »مساكن«

اأم�ص قانوناً جديداً يهدف الإقرار زيادة �سنوية »مركبة«  اأقّر جمل�ص النواب 

لقانون  طبقاً  امل�ستحقة  املعا�سات  على  بن�سبة %3  اخلا�ص  بالقطاع  للمتقاعدين 

التاأمني االجتماعي، اأ�سوة مبا هو معمول بالقطاع العام والع�سكري. كما �سّوت 

تعديالت على  اإجراء  ين�سان على  بقانون  مر�سومني  اأم�ص، على  النواب  جمل�ص 

تعزيز  اإىل  يقود  اأن  �ساأنه  من  مبا  و»الق�ساء«،  الد�ستورية«  »املحكمة  قانوين 

ا�ستقالل الق�ساء.

وجه �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء لدرا�سة 

تنفيذ موؤ�س�سات �سحية جديدة باملوقع احلايل مل�ست�سفى املحرق للوالدة، لي�سم بجانب 

املرافق ال�سحية م�ست�سفى للوالدة وم�ست�سفى لالقامة الطويلة وموؤ�س�سات �سحية اأخرى 

ت�ستوعب 100 �سرير. واأمر �سموه يف زيارته اأم�ص لعدد من املواقع ال�سحية والرتاثية 

باملحرق، بال�سروع يف بناء �سوق مركزي جديد باملحرق يحل حمل ال�سوق احلايل ويكون 

بناوؤه على مرحلتني.

تف�سلت �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية �سبيكة بنت 

رئي�سة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم 

املجل�ص االأعلى للمراأة، ف�سملت برعايتها اأم�ص االإعالن 

ال�سمالية  باملحافظة  االأول  النموذج  ت�سييد  بدء  عن 

مل�سروع »م�ساكن« املوجه لفئة جديدة من امل�ستفيدات 

من اخلدمات االإ�سكانية.

0910 10

طالب طهران باإ�سدار فتاوى حتّرم �سب عائ�سة وال�سحابة

»األزهر « إليران: نرفض التدخل في شؤون البحرين

احلكم خال من اأي تهم حلرية الراأي.. النائب العام:

مجموعة الـ »21« نسقت مع حزب اهلل لقلب النظام

اإ�سابة رجل دفاع مدين.. 

وفاة 13 آسيويًا في حريق بالمخارقة

»ايكونوم�ست«:

البحرين رابع أعلى كثافة سكانية في العالم

القاهرة – )وكاالت(:

طلب �سيخ االأزهر د. اأحمد الطيب من وزير اخلارجية االإيراين علي اأكرب �ساحلي اأن ينقل اإىل القادة االإيرانيني 

رف�ص االأزهر التام للتدخل يف �سوؤون مملكة البحرين. وقال الطيب لدى ا�ستقباله اأم�ص بالقاهرة وزير اخلارجية 

االإيراين: » اإنني على ثقة اأن تقاليد ح�سن اجلوار وعدم التدخل بال�سوؤون الداخلية للدول هو القاعدة التي يجب 

اأن ت�سود عالقاتنا وبخا�سة مبنطقة اخلليج احل�سا�سة التي يتخذها البع�ص للتدخل بال�سوؤون الدول االإ�سالمية«.

وطالب الطيب املرجعيات الكربى يف اإيران باإ�سدار فتاوى بتحرمي �سب اأم املوؤمنني عائ�سة واخللفاء الثالثة 

»اأبو بكر وعمر وعثمان« وال�سحابة.

بع�ص  عن  ال�سادرة  التقارير  من  والعديد  االإعالم  �سائل  و  تناولته  ما  اأن  البوعينني  علي  العام  النائب  اأكد 

املنظمات الدولية حول احلكم ال�سادر عن حمكمة التمييز يف الق�سية املعروفة اإعالمياً با�سم »التحالف من اأجل 

اجلمهورية«، ت�سمن بيانات مغلوطة من �ساأنها اإثارة ال�سك يف نزاهة وا�ستقالل الق�ساء يف اململكة. واأ�سار اإىل اأن 

حكم حمكمة اال�ستئناف خال من ثمة اتهام الأٍي من املتهمني قد يتعار�ص مع حرية التعبري عن الراأي.

اتفقوا فيما بينهم على اال�ستمرار يف ن�ساطهم لقلب نظام احلكم.  اإنه ثبت للمحكمة اأن املُتهمني جميعاً  وقال 

واأ�ساف، وتنفيذاً لذلك مت عقد العديد من اللقاءات باأع�ساء اجلماعة املوجودين يف البحرين، واإجراء الت�ساورات 

واالت�ساالت مع العنا�سر املتواجدة يف لندن، وكذلك بع�ص املنظمات اخلارجية خا�سة حزب اهلل وذلك للتن�سيق 

معهم وم�ساندتهم لدعم ن�ساط اجلماعة، متهيداً لبدء تنفيذ خمططهم لقلب النظام.

اندلع م�ساء اأم�ص حريق كبري يف مبنى ل�سكن العمال باملخارقة و�سط املنامة اأدى النهيار جزء منه ومقتل 13 عامالً 

اآ�سيوياً، و اإ�سابة اأحد اأفراد الدفاع املدين، واإ�سابة 8 اآ�سيويني بحروق. وبح�سب رواية وزارة الداخلية، مت العثور على 13 

جثة باملبنى املكون من 3 طوابق بعد اأن متت ال�سيطرة على احلريق.

ووفقاً ل �سهود عيان، ا�ستغرق اإطفاء احلريق من قبل رجال الدفاع املدين اأكرث من 5 �ساعات باملبنى الذي ي�سكن فيه 

120 عامال اآ�سيويا.

وو�سف حمافظ العا�سمة ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة بت�سريحات اأثناء تواجده مبوقع احلادث، احلريق بـ 

»املاأ�ساوي«، م�سريا اىل انه مل يتم التعرف لغاية االآن على اأ�سباب احلريق بعد.

توقعت جمموعة »ايكونوم�ست« الربيطانية ان ت�سجل مملكة البحرين ثالث اأدنى معدل وفيات على م�ستـوى العامل 

بـ 2.8 حالة وفاة لكل 1000 ن�سمة خالل الفرتة 2010 – 2015 ، حمتلة بذلك املرتبة الثالثة عربيا يف ذات ال�ساأن.

يف الوقت ذاته، اعتربت جمموعة »ايكونوم�ست « الربيطانية �سمن اأحدث اإ�سدار لكتيب »العامل باالأرقام«2013 مملكة 

البحرين االوىل عربيا والرابعة عامليا بالكثافة ال�سكانية، اذ يقطن يف كل كيلومرت مربع واحد ما يعادل 1818 �سخ�ساً.

اأ�سرع معدل منو �سكاين يف العامل، جاءت مملكة البحرين باملركز الـ 42 عامليا والثامنة عربيا  اأما بالن�سبة ملقيا�ص 

بن�سبة منو �سنوي بعدد ال�سكان تبلغ 2.13 % للفرتة 2010 - 2015 .
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دون ت�سجيل اأية اإ�سابات ب�سرية اأو خ�سائر باالأرواح

حريق متعمد يأتي على 5 سيارات في سترة
تابعت اأحداث البحرين من اإعالميني غري موثوق بهم.. باحث اأمريكي:

واشنطن تستند على معلومات »عفا عليها الزمن«

عهد امللك بداأ باإطالق احلريات ومبادرات الت�سامح.. وزير الداخلية:

حقوق اإلنسان مسلك تربوي قبل أن تكون مطلبًا سياسيًا

أوبامـــــا رئيســــًا لواليـــــة ثانيــة

اجلمعيات تبدي ا�ستعدادها للحوار..

تجّمع الوحدة الوطنية يؤكد مشاركته وواشنطن ترحب

المــاليين تنهــال علـى منتخــب اإلمــارات

الو �سع االأمني يتجه نحو مزيد من اال�ستقرار.. وزير الداخلية لرئي�ص التحرير:

البحرين تصـدت لمحـاولة اختـراق األمـن الخليــجي

تأييد حكم اإلعدام والمؤبد على قاتلي الشرطي المريسي
إيران.. األغنياء يزدادون ثراًء وتدهور أحوال الشعب

اأدى اىل تلف جميع  اأم�ص على 5 �سيارات ميلكها مواطن يف منطقة �سرتة، ما  اأتى حريق متعمد فجر 

خ�سائر  او  ب�سرية  ا�سابات  اأية  ت�سجيل  دون  املنزل،  نوافذ  وبع�ص  اجلدار  وت�سرر  كامل  ب�سكل  املركبات 

باالأرواح.
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جوزيف  االأمريكي  والباحث  االإعالمي  اأكد 

تعتمد  ما  غالبا  االأمريكية  االإدارة  ان  براودي 

عفا  قدمية  معلومات  على  اخلارجية  ب�سيا�ساتها 

غري  اأجانب  �سحفيني  من  تقارير  اأو  الزمن،  عليها 

البحريني  املهجر  افراد جالية  من  اأو  بهم،  موثوق 

الذين يجيدون اللغة االإجنليزية وانتقلوا لوا�سنطن 

للم�سي قدماً باأجندات خا�سة بهم.

املنتدى  جلمعية  ندوة  يف  براودي  واأو�سح 

االأمريكية  البحرينية  »العالقات  عنوان  حتت 

االدارة  قرارات  باأن   ،» الغربي  االإعالم  بتغطيات 

مت  باململكة   2011 الأحداث  ومتابعتها  االمريكية 

اتخاذها ا�ستنادا على اأ�س�ص �سعيفة اأو جلهل.

اأو  قانونياً  تكون مطلباً  اأن  قبل  االإن�سان  باأن حقوق  اآل خليفة  بن عبداهلل  را�سد  ال�سيخ  الركن  الفريق  الداخلية  اأكد وزير 

�سيا�سياً هي م�سلك ديني وتربوي واجتماعي، يتعلق بحقوق الوالدين وحقوق اجلار وحقوق االأبناء وتربيتهم، ما يتطلب حتّمل 

هذه امل�سوؤولية االأبوية ومنا�سحة االأبناء ب�سرورة التم�سك بقيم احلق واخلري، حيث اإن اإعداد الن�صء ال�سالح ي�ساعد على بناء 

املجتمع ال�سالح.

اأكدت فعاليات �سيا�سية ونيابية باأن توجيهات عاهل البالد املفدى ال�ستكمال حوار التوافق الوطني يف املحور ال�سيا�سي دليل 

على اأن اأبواب احلوار مل ولن تغلق من اأجل مزيد من التوافق الوطني، موؤكدة تاأييدها للحوار اجلامع وال�سامل.

اآفاقاً  واأكد رئي�ص جمل�ص ال�سورى علي ال�سالح باأن ا�ستمرار احلوار الوطني الدميقراطي يفتح اأمام امل�سروع االإ�سالحي 

جديدة. بدورها اأكدت اجلمعيات ال�سيا�سية ا�ستعدادها حلوار جدي، فيما اأكد رئي�ص جتمع الوحدة الوطنية عبداللطيف املحمود 

م�ساركة التجمع يف احلوار، وقال ان التجمع �سين�سق مع االإتالف الوطني الإعالن روؤية موحدة حول احلوار.

كافاأ ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص دولة االمارات منتخب بالده، الفائز بلقب كاأ�ص اخلليج لكرة 

القدم، بخم�سني مليون درهم تقديراً الجنازهم.

االإمارات،  اآل مكتوم نائب رئي�ص دولة  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سيخة هند بنت مكتوم، حرم  وكانت 

اأعلنت عن تقدمي مكافاأة للمنتخب قدرها 25 مليون درهم، كما قدم اأبناء ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 

نائب حاكم دبي مبلغ 12 مليون درهم.

اأكد وزير الداخلية الفريق الّركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة اأن الو�سع االأمني باململكة يتجه نحو 

مزيد من اال�ستقرار، واأن احلوادث التي تقع بني احلني واالآخر يجري التعامل معها وفق ال�سوابط القانونية، 

وقال اإن الدميقراطية يجب اأن تكون �ساأناً وطنياً �سامالً. وقال الوزير يف حديث اأدىل به لرئي�ص التحرير 

اإن البع�ص حاول فتح الباب على م�سراعيه وتخطى حدود احلريات ملخالفة القانون، علماً  باأن املطالب 

الد�ستورية والقانونية مرحب بها.

واأو�سح باأن البحرين ت�سدت ملحاوالت اخرتاق حدود االأمن اخلليجي مب�ساندة اأ�سقائها. 

اأيدت حمكمة اال�ستئناف العليا اأم�ص 

بقتل  املدانني  على  ال�سادرين  احلكمني 

فيها  واملحكوم  املري�سي،  اأحمد  ال�سرطي 

عبدالوهاب  يو�سف  علي  املتهم  باالإعدام 

الطويل، وبال�سجن املوؤبد على املتهم علي 

فر�سة  للمتهمني  ويتبقى  مهدي،  عطية 

يف  للف�سل  التمييز  حمكمة  اأمام  اأخرية 

النيابة  وكانت  نهائية.  ب�سفة  الق�سية 

ملحكمة  املتهمني  اأحالت  الع�سكرية 

ال�سرطي  قتل  بتهمة  الوطنية  ال�سالمة 

تاأديته  وب�سبب  اأثناء  عمداً  املري�سي 

�سبق  مع  �سرتة  منطقة  يف  لوظيفته 

االإ�سرار والرت�سد.

ف�سل الرئي�ص االإيراين، حممود اأحمدي جناد، يف الوفاء 

بواحد من اأهم واأبرز تعهداته، وهو ردم الهوة الكبرية بني 

االأثرياء والفقراء يف اإيران، وتقلي�ص رقعة الفقر التي وعد 

االإيرانيني بها عندما توىل الرئا�سة يف العام 2005، بينما 

ي�ستعد جناد ملغادرة من�سبه وقد تدهورت اأحوال االإيرانيني 

اأ�سعار  وارتفعت  عملتهم  �سرف  �سعر  وتراجع  املعي�سية 

�سلعهم االأ�سا�سية، وازداد الفقراء فقراً.

عددهم  ازداد  الذين  اإيران  فقراء  يغ�سب  ما  لكن 

يف  ثراًء  يزدادون  اأغنياءها  اأن  هو  �سريحتهم،  وتو�سعت 

املقابل، فال�سيارات الفارهة من اأفخم املاركات العاملية، مبا 

فيها »بور�سه« و»المربغيني « تتجول يف �سوارع طهران.
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الرئي�ص  اأدى 

اأوباما  باراك  االأمريكي 

داخل  مرا�سم  يف  الق�سم 

معلنا  االأبي�ص،  البيت 

بذلك بدء واليته الثانية 

ر�سميا.

20



رحبت بتعاون ال�شلطات برتتيب الزيارة.. ومواقف املعار�شة مت�شددة.. فايدر:

قرار البرلمان األوروبي غير متوازن والوضع بالبحرين مستقر

اإثر حادث �شري األيم

دفن جثامين ضحايا حادث المدينة المنورة بمقبرة البقيع

مت ت�شميمه با�شتخدام اأف�شل لغات الربجمة

»األيام« تطلق موقعها اإللكتروني بحلة جديدة اليوم

وزير العدل يعلن قريباً عن اآلياته.. وزير اخلارجية لـ »الأيام«

»الجمعيات« ستقود الحوار دون إمالءات من الدولة

اأكد اأع�شاء يف وفد الربملان الأوروبي الذي زار البحرين موؤخراً باأن الو�شع يف اململكة ا�شتقر بدرجة كبرية ول 

ميكن القول باأن هنالك ثمة مظاهرات حا�شدة او عنف وا�شع النطاق، ولكن توجد بع�ض احلالت الفردية.

اإ�شدار الربملان قراراً جتاه مملكة البحرين دون مراجعة تقرير الوفد ومناق�شته مل يكن متوازنا،  واأكدوا ان 

م�شريين اىل ان البحرين قامت بالفعل بتنفيذ اأغلب تو�شيات تقرير ب�شيوين، مع وجود وعي كبري ب�شرورة تنفيذها 

بالكامل لتحقيق ال�شتقرار والرخاء على املدى البعيد.

الفرعية  اللجنة  البحرين الجتماع مع  اإىل  ا�شتعرا�شها تقرير وفدها  ايني�ض فايدر لدى  الوفد  وقالت رئي�شة 

حلقوق الإن�شان بالربملان الأوروبي، باأن مواقف املعار�شة تكون يف بع�ض الأحيان مت�شددة، فيما تعترب احلكومة 

اأي�شاً اأن اإيران تتدخل يف كثري من الأحيان يف �شوؤونها الداخلية.

كما رحبت رئي�شة الوفد بتعاون ال�شلطات يف البحرين وبعثة اململكة بربوك�شل لرتتيب الزيارة والعديد من 

اللقاءات، و�شملت اللتقاء بجميع امل�شوؤولني يف احلكومة والتي ا�شتفاد منها الوفد لتو�شيح وتبيان احلقائق يف 

�شاأن ما يتعلق بالتطورات يف البحرين، مثنية على �شمولية برنامج الزيارة.

لعائلة بحرينية يف  الذي وقع  الأليم  ال�شري  ال�شحايا اخلم�ض حلادث  باأن  البحرين يف جدة  قن�شلية  اأفادت 

ال�شعودية اأم�ض الأول، �شيتم دفن جثامينهم يف مقربة البقيع باملدينة املنورة بناء على رغبة ذويهم.

امل�شابني  اأو�شاع  املنورة ملتابعة  املدينة  اإىل  بال�شفر  قام  القن�شلية �شكلت فريقاً  باأن  »الأيام«  لـ  وقال م�شدر 

الأربعة الذين يتلقون العالج مب�شت�شفى امللك فهد، وم�شاعدة ذويهم من اأجل اإرجاعهم فور ا�شتقرار حالتهم.

تطلق »الأيام« ابتداًء من اليوم موقعها الإلكرتوين اجلديد مبزايا وخدمات عديدة حيث يتيح املوقع اأ�شهل لقائمة 

ال�شفحات امل�شورة وطريقة عر�شها وكذلك الإر�شيف الإلكرتوين للموقع، وقال مدير تقنية املعلومات جعفر البارودي 

اإن املوقع اجلديد مت ت�شميمه وتطويره با�شتخدام اأف�شل لغات الربجمة والتكنولوجيا احلديثة.

امل�شتخدمة  الفعالة عن طريق اخلوارزميات اجلينية  البحث  اآلية  اأنه مت تعزيز وحت�شني  اإىل  البارودي  واأ�شار 

القارئ  النتائج على  ا�شتقدام املعلومات املطلوبة وعر�ض  البحث جوجل ل�شهولة  البحث، كمحرك  باأقوى حمركات 

والباحث عن اأي موو�شع بدقة.

اأكد وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة ان اجلمعيات ال�شيا�شية هي التي �شتقود احلوار واأن الدولة 

�شتبارك ما �شيتم التفاق عليه بني تلك اجلمعيات دون اأي فر�ض، ودعا جميع الطراف ال�شيا�شية اىل تقدير واحرتام 

الراأي الآخر باعتباره من اهم مقومات العمل ال�شيا�شي.

الوفاق  جمعية  مبقر  اأم�ض  ظهر  عقد  �شحفي  موؤمتر  يف  ال�شت  ال�شيا�شية  اجلمعيات  اأعلنت  ثانية،  ناحية  من 

موافقتها على الدخول يف احلوار، ودعت وزير العدل لالإعالن عن اآليات احلوار.

وذكرت م�شادر ان وزير العدل ال�شيخ خالد بن علي، �شيعقد موؤمترا �شحفيا خالل ال�شبوع اجلاري، �شيتناول 

فيه عددا من ال�شتف�شارات املتعلقة باحلوار.
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خادم احلرمني يعفي حممد بن فهد وعبدالعزيز بن ماجد

سعود بن نايف أميرًا للشرقية وفيصل بن سلمان للمدينة
بدء إعادة هيكلة »طيران الخليج « على مدى 3 سنوات

اأ�شدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، اأمرين ملكيني، اأم�ض، اأولهما اإعفاء الأمري حممد بن 

فهد بن عبدالعزيز اآل �شعود اأمري املنطقة ال�شرقية من من�شبه بناًء على طلبه، وتعيني الأمري �شعود بن نايف بن 

عبدالعزيز اآل �شعود خلفاً له.

اأما الأمر الثاين فهو اإعفاء الأمري عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز اآل �شعود اأمري منطقة املدينة املنورة من 

من�شبه بناًء على طلبه، وتعيني الأمري في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود خلفاً له. والأمري �شعود بن نايف 

هو الخ الكرب لوزير الداخلية الأمري حممد بن نايف.

اأعلنت �شركة طريان اخلليج عن �شروعها بعملية اإعادة الهيكلة لتقليل اخل�شائر وخدمة عمالئها ومملكة البحرين 

ب�شكل اأف�شل، والعمل على ا�شرتاتيجية متوازنة متكنها من تقليل النفقات بن�شبة 24 % مع نهاية العام اجلاري.

واأو�شحت ال�شركة يف بيان باأن برنامج اإعادة هيكلة طريان اخلليج املزمع تطبيقه على مدى 3 �شنوات �شي�شع 

الناقلة مبوقع اأقوى ملواجهة التحديات امل�شتقبلية، و�شيخلق �شركة ديناميكية م�شتدامة جتارياً. و�شرح ال�شيخ خالد 

بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء رئي�ض جمل�ض اإدارة طريان اخلليج باأن اإعادة هيكلة ال�شركة �شيخفف 

ال�شغط املتزايد على ميزانية الدولة، و�شيوؤمن �شرف مواردها بال�شتثمارات املحلية. ومن اأبرز مالمح ال�شرتاتيجية 

اجلديدة تعزيز عمليات ال�شركة بال�شرق الو�شط و�شمال اأفريقيا واإغالق 8 حمطات غري جمدية جتارياً.
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مبوجب اتفاقية مع وزارة اخلارجية

معهد السالم الدولي يفتتح مكتبًا بالبحرين

الناتو ينشر صواريخ باتريوت على الحدود السورية التركية

األزهـر لنجـاد: نرفـض التدخـل اإليـراني فـي البحريـن

موؤ�ش�شات للنقل: �شاحنات تتعطل 7 اأيام باجل�شر

بحث إنشاء مرفأ بحري إلنهاء تكدس الشاحنات
لأول مرة يف التاريخ

النساء يدخلن مجلس الشورى السعودي 

مقتل حار�ض اأمن تركي.. والنتحاري ي�شاري متطرف

تفجير إرهابي يضرب السفارة األمريكية في أنقرة

م�شاريع دعم الأرامل والأيتام لن تتوقف.. اخلريية امللكية:

تدشين 500 كابينة سكنية في »الزعتري« منتصف فبراير

اجلمعيات ال�شت: التوقيت غري مقد�ض ونريد حواراً ثنائياً  مع الدولة.. وزير العدل:

انطــــالق الحـــوار األحــد بمشاركـــة الحكومــة

الإعدامات كانت الطريقة الوحيدة لإ�شكات ال�شباب.. حتقيق بريطاين:

الخميـني أمر بقتــل 20 ألــف إيــراني »عــدو للدولــة«

وقعت وزارة اخلارجية اأم�ض اتفاقية عمل م�شرتك مع معهد ال�شالم الدويل لفتتاح مكتب تابع للمعهد يف مملكة 

البحرين، وذلك يف اإطار ال�شراكة الدولية.

وقع التفاقية كل من وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، ومدير معهد ال�شالم الدويل 

تريي رود لر�شن. واأ�شاد وزير اخلارجية بالدور الذي ي�شطلع به معهد ال�شالم الدويل لإحالل الأمن يف عدد من 

املناطق التي ت�شهد توترات ونزاعات.

ن�شر �شواريخ مر�شلة من حلف �شمال الأطل�شي على احلدود ال�شورية الرتكية بناء على طلب اأنقرة، وذلك �شمن 

ميثاق احللف يف الدفاع عن دوله الأع�شاء جتاه اأي تهديدات خارجية.

ف�شيلة  الأزهر  �شيخ  اأكد 

الطيب خالل  اأحمد  الأكرب  الإمام 

اأحمدي  الإيراين  الرئي�ض  لقائه  

للتدخل  التام  رف�شه  جناد 

البحريني،  ال�شاأن  يف  الإيراين 

مملكة  باحرتام  طهران  مطالباً 

عربية  »كدولة  البحرين 

�شقيقة«.

موجهاً  الأزهر  �شيخ  و�شّدد 

حديثه اإىل جناد على اأنه ب�شفته 

واجلماعة  ال�شنة  اأهل  اإمام 

اأهل  »ولء  يكون  اأن  يطالب 

البحرين للوطن«. 

�شاملة  جذرية  حلول  باإيجاد  التجارة  غرفة  طالبت 

ملعاجلة م�شكلة تكد�ض ال�شاحنات على ج�شر امللك فهد.

مع  الغرفة  عقدته  الذي  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 

ممثلني من جمل�ض الأعمال ال�شعودي البحريني، واإدارة 

اجلمارك يف البلدين.

وقالت الغرفة اإن من �شمن الأفكار التي طرحت خالل 

مرفاأ  اإيجاد  فكرة  اجل�شر  على  ال�شغط  لتقليل  الجتماع 

بحري.

النقل  موؤ�ش�شات  اأ�شحاب  جمعية  ك�شفت  ذلك،  اإىل 

عن خطاب رفعته 14 �شركة بحرينية ت�شكو فيه تكد�ض 

ال�شاحنات لفرتة ترتاوح بني 5 اإىل 7 اأيام.

بن  عبداهلل  امللك  ال�شعودي،  العاهل  اأعاد 

جمل�ض  ت�شكيل  اجلمعة،  اليوم  عبدالعزيز، 

لأول  باملجل�ض  �شيدة   30 بتعيني  وقام  ال�شورى 

مرة يف تاريخ اململكة.

تخ�شي�ض  على  الأول  امللكي  الأمر  وين�ض 

يت�شمن  بينما  للن�شاء،  املجل�ض  مقاعد  من   %20

الأمر امللكي الثاين اأ�شماء اأع�شاء املجل�ض املعينني 

والبالغ عددهم 150.

العاهل  قرارات  اأن  امللكيان  الأمران  واأو�شح 

وهما  العلماء،  مع  بالت�شاور  اتخذت  ال�شعودي 

يحددان طريقة م�شاركة الن�شاء يف املجل�ض الذي 

يتمتع ب�شفة ا�شت�شارية.

من  انتحاري  مفجر  قتل 

املتطرف  للي�شار  تنتمي  جماعة 

واأحلق  تركي  اأمن  حار�ض 

اآخرين  باأ�شخا�ض  اإ�شابات 

ال�شفارة  ا�شتهدف  هجوم  يف 

واأدى  اأم�ض،  اأنقرة  يف  الأمريكية 

اإىل ن�شف باب عند مدخل جانبي 

احلطام  وتناثر  الدخان  وت�شاعد 

يف ال�شارع.

وقال حاكم اأنقرة عالء الدين 

نف�شه  فجر  املهاجم  اإن  يوك�شيل 

وزير  وقال  ال�شفارة.  داخل 

جولر  معمر  الرتكي  الداخلية 

املفّجر كان ع�شواً يف جماعة  اإن 

وقالت  املتطرف.  للي�شار  تنتمي 

تعمل  اإنها  الأمريكية  اخلارجية 

مع ال�شرطة الرتكية للتحقيق يف 

احلادث.

امللكية  اخلريية  للموؤ�ش�شة  العام  الأمني  قال 

م�شطفى ال�شيد اإن منت�شف فرباير اجلاري �شيكون 

موعد الفتتاح الر�شمي لـ500 كابينة �شكنية جاهزة 

اأمر �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى يف 13 يناير املا�شي ببنائها يف 

خميم الزعرتي بالأردن.

واأو�شح ال�شيد يف موؤمتر �شحفي اأم�ض اأن دعم 

دولر  مليون   20 مببلغ  �شوريا  لالجئي  البحرين 

اخلريية  املوؤ�ش�شة  تنفذها  مل�شاريع  �شيخ�ش�ض 

املجالت  لت�شمل  ال�شوري  ال�شعب  ل�شالح  امللكية 

ال�شحية والتعليمية والإغاثية.

الأرامل  دعم  م�شاريع  باأن  ال�شيد  اأكد  ذلك  اإىل 

واأن  خا�شة  تتوقف،  لن  البحرينيني  والأيتام 

املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية تنفق على براجمها املحلية 

اأكرث من 20 مليون دولر �شنوياً.

اأعلن وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف ال�شيخ خالد بن 

اآل خليفة عن موعد بداية احلوار يوم الأحد املوافق 10 فرباير  علي 

اجلاري.

اأن الوزارة تتوقع من  اأم�ض  واأكد ال�شيخ خالد يف موؤمتر �شحفي 

اجلمعيات ال�شت اإر�شال اأ�شماء 8 اأ�شخا�ض، كما �شي�شارك من الئتالف 

الوطني 8 اأ�شخا�ض اأي�شاً، وكذلك ال�شلطة الت�شريعية �شتكون ممثلة 

بنف�ض العدد، وميثل احلكومة وزير العدل اإ�شافة اإىل 2 اأو 3 وزراء 

اإىل  ر�شالة  �شرتفع  اإنها  ال�شت  اجلمعيات  قالت  جانبها  ومن  اآخرين. 

وزير العدل اليوم، ت�شتف�شر فيها عما ا�شمته الغمو�ض ب�شاأن احلوار، 

م�شرية اإىل اأن موعد انطالق احلوار غري مقد�ض.

الإمام  الإيرانية  الثورة  ك�شفت �شحيفة بريطانية عن م�شادقة »قائد 

اخلميني على قتل 20 األف اإيراين؛ لأنهم اأعداء للدولة«.

واأو�شحت �شحيفة »الإندبندنت« يف حتقيق ن�شرته اأم�ض حول »مذبحة 

�شربرينيت�شا الإيرانية« باأن »حمكمة يف لهاي ن�شرت تقريراً مف�شالً عن 

جرائم �شد الإن�شانية يف اإيران«. واأفادت اإحدى الناجيات لل�شحيفة باأن 

ال�شجون اإّبان قيام اجلمهورية الإ�شالمية يف 1980 كانت تغ�ض بطالب 

ال�شباب  لإ�شكات  الوحيدة  الطريقة  الإعدامات  �شيا�شة  وكانت  الثانوية، 

املتحم�ض.
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اللواء طارق احل�شن:

الخلية اإلرهابية نواة لـ»جيش اإلمام«

امللك يرعى مناف�شات كاأ�ض جاللته للقدرة

ثــالثي إمــاراتي أبطـــال كــــأس المــــلك

ك�شف رئي�ض الأمن العام اللواء طارق 

احل�شن عن جمموعة ت�شعى لت�شكيل خلية 

»جي�ض  بـ  ي�شمى  ما  لتاأ�شي�ض  اإرهابية 

»مدنية  ح�شا�شة  مواقع  ي�شتهدف  الإمام« 

بق�شد  عامة  و�شخ�شيات  وع�شكرية« 

�شحفي  مبوؤمتر  واأو�شح  الأمن.  زعزعة 

القب�ض  اأجهزة الأمن متكنت من  باأن  اأم�ض 

 5 �شبط  مت  التنظيم،  من  اأع�شاء   8 على 

القب�ض على  البحرين، كما مت  منهم داخل 

3 عنا�شر اآخرين بُعمان، ولزال 4 متهمني 

20اآخرين هاربني.

24

تف�شل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ف�شمل برعايته الكرمية اأم�ض مناف�شات 

�شباق كاأ�ض جاللة امللك املفدى للقدرة للعموم والنا�شئني مل�شافة 120 كيلومرتاً، وال�شباق التاأهيلي مل�شافة 80 كيلومرتاً 

والتي انطلقت اأم�ض يف قرية البحرين الدولية للقدرة.

وقد تبادل جاللة امللك مع الفر�شان امل�شاركني الأحاديث حول جمريات هذا ال�شباق. ويف ختام ال�شباق، توج �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الفر�شان ال�شيخ �شعيد بن جمعة اآل مكتوم ورا�شد املزروعي واأحمد 

القي�شي من دولة الإمارات الفائزين باملراكز الثالثة.

مؤتمر المنامة يصدر توصيات المحكمة الحقوقية

�شوابط وحما�شر للجل�شات.. وجدول الأعمال باجلل�شة القادمة

توافقــــات وأجـــواء إيجابيــة فـــي الحـــوار

اغتيــال المعـارض التونسـي شكـري بلعيـد

قال وزير العدل ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة اإن احرتام حقوق الإن�شان ي�شكل اأر�شية قوية لنمو الإن�شان 

الواعي بذاته واملدرك حلقوقه وواجباته، مبدًيا اعتزازه بكون البحرين واحة للتعاي�ض ومراعاة احلقوق الإن�شانية 

منذ القدم، ما اأك�شبها قيم الت�شامح.

واأكد الوزير لدى تروؤ�شه اأم�ض موؤمتر املنامة اخلا�ض ببحث اإن�شاء حمكمة عربية حلقوق الإن�شان، اإن مبادرة 

جاللة امللك تنطلق من اإميان را�شخ بقيمة الإن�شان، وي�شكل اأ�شا�شاً قوياً لالإ�شهام ببناء جمتمع اإن�شاين عاملي.

التوافق  �شادت خام�ض جل�شات حوار 

اتفاق  بعد  اإيجابية  اأجواء  اأم�ض  الوطني 

اآليات  على  امل�شاركة  الأطراف  جميع 

احلوار، ومت التوافق على اأن يقوم من�شقو 

جلدول  اأولية  م�شودة  باإعداد  اجلل�شات 

املقدمة  الأوراق  واقع  من  احلوار  اأعمال 

من كافة الأطراف، وعر�شه خالل اجلل�شة 

القادمة ليتم النقا�ض ب�شاأنها.

و�شرح املتحدث الر�شمي با�شم احلوار 

الأطراف  جميع  اأن  عبدالرحمن  عي�شى 

املحدد  بالوقت  تتعلق  �شيغ  على  اتفقت 

نتائج  حم�شر  وم�شمون  متحدث،  لكل 

اجلل�شات، وكيفية رفع اجلل�شة للت�شاور.

بعد فرتة من الهدوء، اهتزت تون�ض 

التي اأطلقت �شرارة الربيع العربي على 

والأمني  الي�شاري  املعار�ض  اغتيال 

الدميقراطيني  الوطنيني  حلزب  العام 

املوّحد �شكري بلعيد يف 6 فرباير.

عملية الغتيال قوبلت بردود فعل 

العملية  اأدانت  حيث  واإقليمية  عاملية 

واأدخلت  املتحدة.  والأمم  فرن�شا 

تون�ض يف فو�شى رغم ت�شكيل حكومة 

م�شتقلة عقب احلادث.
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جمل�ض الوزراء يبحث اإطالة عمر �شناديق التقاعد»يوتلسات« األوروبية تقطع بث قناة »العالم « اإليرانية

مباشــرة العمـل فـي مشـروع الحـد اإلسكــاني

الأوروبية لالأقمار ال�شطناعية والت�شالت »يوتل�شات« قطعت  املنظمة  ال�شركة  اأن  تقارير  ذكرت 

ال�شركة  تذكر  الذي متتلكه. ومل   AB7 شبعة� بي  اي  قمر  الإيرانية على  العامل  قناة  برامج  بث  اأم�ض 

الوروبية ا�شباب توقيف بث قناة العامل.

اأعلنت يف اكتوبر 2012 عن ايقافها بث باقة ترددات القنوات الإيرانية التي  وكانت »يوتل�شات« 

ت�شمل 19 قناة واإذاعة ف�شائية اإيرانية على القمر ال�شناعي »هوت بريد«، منها قناة »العامل« وقنوات 

»بر�ض تي يف« الناطقة بالإجنليزية وقناتا »الكوثر« و »�شحر« وغريها.

وجه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء، بالإ�شراع يف وترية تنفيذ امل�شروعات

الإ�شكانية واإمتامها وفق خطة احلكومة وا�شرتاتيجيتها ومبا�شرة العمل يف م�شروع مدينة �شرق احلد الإ�شكاين، كما 

الزوار  املواطنني وجتذب  تخدم  التي  والقت�شادية  التجارية  والفعاليات  املعار�ض  من  املزيد  ا�شتقطاب  اإىل  �شموه  وجه 

وال�شياح.

01
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الطريان املدين: 

طيران البحرين فاجأتنا ولم تستجب لمبادراتنا
املدين  الطريان  ب�شوؤون  م�شوؤول  م�شدر  �شرح 

جمل�ض  بقرار  فوجئت  الوزارة  باأن  املوا�شالت  بوزارة 

اإدارة �شركة »طريان البحرين« بحل ال�شركة والت�شفية 

هذه  مثل  باأن  علماً  رحالتها،  واإيقاف  لها  الختيارية 

اأن تبلغ بها �شلطات الطريان املدين قبل  القرارات يجب 

نفاذها بفرتة كافية.

بذلت جهوداً  املدين  الطريان  �شوؤون  اإدارة  اإن  وقال 

املالية  امل�شتحقات  �شداد  على  ال�شركة  مل�شاعدة  حثيثة 

مدى  على  املبادرات  من  العديد  وقدمت  عليها  املرتتبة 

ال�شهور املا�شية حلثها على �شداد م�شتحقات الدولة على 

ال�شركة مل ت�شتجب لهذه امل�شاعي  اأن  اإل  فرتات زمنية، 

ومل تلتزم بالتفاقات التي متت معها يف هذا ال�شاأن.
14
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ندب اأع�شاء من النيابة للك�شف عن حمب�ض املوقوفني

بــدء محاكمـة متهمـي »متفجـرات سلمابـاد«

األرجنتيــني خورخـي ماريــو بابــا جديـد للفاتيكــان

اأتى على ع�شرات اخليم ول اإ�شابات

حريق في »الزعتري« وال أضرار بمشاريع البحرين

اأم�ض  الثالثة  اجلنائية  الكربى  املحكمة  �شرعت 

بت�شنيع  املتهم  الإرهابي  التنظيم  بق�شية  النظر 

متفجرات مت �شبطها يف منزل ب�شلماباد وبلغت الكمية 

اأوىل  يف  املحكمة  وقررت  اأطنان.   5 حوايل  امل�شبوطة 

لإعالن  مار�ض   18 جلل�شة  التاأجيل  الق�شية  جل�شات 

النيابة  من  اأع�شاء  وندب  الباقني،  اخلم�شة  املتهمني 

العامة للك�شف عن حمب�ض املتهمني والبحث يف ادعائهم 

يف  للمحكمة  مف�شل  تقرير  وتقدمي  انفرادياً،  بحب�شهم 

اأ�شرع وقت ممكن، مع ا�شتمرار حب�ض املتهمني.

ــاب  ــخ ــت ان

ــال  ــن ــاردي ــك ال

الأرجــنــتــيــنــي 

ماريو  خورخي 

ــو  ــي ــول ــروغ ب

اجلديد  البابا 

للفاتيكان حتت 

فرن�شي�ض  ا�شم 

الأول.

للموؤ�ش�شة  العام  الأمني  اأكد 

اخلريية امللكية د.م�شطفى ال�شيد عدم 

البحرينية  امل�شروعات  من  اأي  تاأثر 

لالجئني  الزعرتي  خميم  يف  اخلريية 

الذي  باحلريق  الأردن  يف  ال�شوريني 

ن�شب باملخيم اأم�ض.

فور  »الأيام«:  لـ  ال�شيد  و�شرح 

ات�شالتنا  اأجرينا  احلادثة،  نباأ  تلقينا 

منطقة  يف  ن�شب  احلريق  اأن  وتاأكدنا 

امل�شروعات  عن  ن�شبياً  بعيدة 

علمي  جممع  يف  املتمثلة  البحرينية 

مكون من 4 مدار�ض واآخر �شكني ي�شم 

عدداً من الكابينات ال�شكنية«.
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د. فخرو: »إعادة هيكلة« 
الدعم إليصاله لمستحقيه

أوباما يدعو العالم إلعالن 
حزب اهلل مجموعة إرهابية

ولي العهد نائبًا أول لرئيس
الوزراء لتطوير السلطة التنفيذية

الحكومة تتحفظ على
 زيادة رواتب القطاع العام

�شهدت مال�شنات.. وتوافق على م�شودة جدول الأعمال

»الخمــاسي« يعطـل سـابع جلسـات الحـوار

اأكد اأن احلوار احلل الأمثل .. ب�شيوين:

تقصي الحقائق سابقة فريدة بتاريخ العدالة الدولية

اإحالة ال�شركة امل�شتوردة للنيابة.. و»ال�شحة« تعلن اإعدام ال�شحنة

 ضبــط 5 أطنـــان مـــن اللحـــوم الفاســدة

اغتيــــال الشيــخ البـــوطي

 ك�شف وزير ال�شناعة والتجارة د. ح�شن فخرو ان الوزارة 

الغذائي وتوجيهه  احلكومي  الدعم  درا�شة مو�شوع  على  عكفت 

بالتعاون  للدعم  احلايل  ال�شكل  من  بدلً  الفعليني  م�شتحقيه  اإىل 

احلقيقية  ال�شتفادة  حتقيق  بغية  وذلك  املخت�شة  اجلهات  مع 

والفعلية من املبالغ الكبرية جراء الدعم احلكومي.

لعام  الفعلي  احلكومي  الدعم  ان  »الأيام«  فخرو  د.  اأبلغ  و 

والدواجن  »اللحوم  الثالث  الرئي�شية  الغذائية  لل�شلع   2012

والطحني « بلغ 51.3 مليون دينار. يف حني مت اعتماد 67 مليون 

 134 جمموعة  مبا   2014 للعام  ومثله  احلايل  للعام  دينار 

مليون دينار للعامني، م�شرياً اإىل ان ذلك يعك�ض حر�ض احلكومة 

على توفري ال�شلع الغذائية مبا ي�شمن العي�ض الكرمي للمواطنني.

دعا الرئي�ض المريكي باراك اوباما اأم�ض ال�شرة الدولية اىل 

اعالن حزب اهلل اللبناين منظمة »ارهابية«. وقال اوباما يف خطاب 

اىل �شعب ا�شرائيل »بالقد�ض املحتلة« ان »كل بلد يعرتف بقيمة 

العدالة يجب ان ي�شمي حزب اهلل مبا هو عليه: منظمة اإرهابية«، 

الآن ادراج احلزب  بينما ما زال الحتاد الوروبي يرف�ض حتى 

على قائمة املنظمات الرهابية.

وبال�شاأن النووي الإيراين، حذر اوباما من انه �شي�شبح من 

غري املمكن مطلقاً احتواء اخلطر اليراين يف حال ح�شول طهران 

على �شالح نووي، موؤكداً اأنها �شت�شكل خطراً على العامل باأكمله، 

وم�شرياً اىل انه ل ي�شتبعد اخليار الع�شكري.

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  عن  �شدر 

بتعيني �شاحب  ملكي  املفدى مر�شوم  البالد  خليفة عاهل 

اآل خليفة  ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن عي�شى 

لرئي�ض جمل�ض  اأول  نائباً  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

الوزراء، لتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية.

�شاحب  عاهد  املفدى،  امللك  تلقاها جاللة  برقية  ويف 

ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى، العاهل املفدى 

الوطن  الذي يعمل على منو  املخل�ض  باأن يكون اجلندي 

من  اأوتي  ما  بكل  يعمل  واأن  واأمنه،  ا�شتقراره  وحتقيق 

جهد ليظل نعم العون ونعم ال�شند جلاللة امللك والع�شد 

واملعني ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل 

خليفة رئي�ض الوزراء.

خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  املالية  وزير  فاجاأ 

وال�شلطة  احلكومة  جمع  باجتماع  وال�شوريني  النواب 

رواتب  زيادة  على  احلكومة  مبوافقة  اأم�ض،  الت�شريعية 

التقاعدي عن  راتبه  يقل  ملن  ديناراً  املتقاعدين مبقدار 45 

700 دينار، و25 ديناراً ملن يزيد راتبه عن 700 دينار، 

وذلك بخالف املطلب الذي رفعه النواب واملتمّثل بزيادة كل 

املتقاعدين مببلغ 150 ديناراً. وبح�شب م�شدر نيابي، اأبدى 

رواتب  زيادة  مطلب  على  وا�شحاً  حكومياً  الوزير حتفظاً 

القطاع العام بن�شبة 15 %.

النقا�ض يف  اعادة  على  اخلم�ض  اجلمعيات  وتعنت  اإ�شرار  اأثار 

املال�شنات  من  موجة  احلوار  طاولة  على  احلكم  متثيل  مو�شوع 

الوطني  التوافق  حوار  جل�شات  �شابع  يف  امل�شاركني  بني  الكالمية 

اأم�ض. واكد م�شاركون باأن اجلل�شة ال�شابعة مل ينتج عنها اأي نتائج 

ع�شو  تلويح  املتحاورين  بني  امل�شادات  عن  اإيجابية، يف حني جنم 

جمل�ض النواب عبداحلكيم ال�شمري برفع دعوى ق�شائية �شد ممثل 

جمعية الوفاق جميل كاظم.

الع�شر  اجلمعيات  ائتالف  با�شم  الر�شمي  املتحدث  األقى  بدوره 

اجلمعيات  على  احلوار  جل�شات  تعطيل  يف  بالالئمة  جمعة  اأحمد 

اخلم�ض مبناوراتها يف املناق�شة.

للجنة  ال�شابق  الرئي�ض  ب�شيوين  �شريف  حممود  الربوفي�شور  اأكد 

البحرينية امل�شتقلة لتق�شي احلقائق، اأن حوار التوافق الوطني هو احلل 

الأمثل واملخرج الوحيد من احلالة الراهنة يف البحرين، م�شددا اأهميته 

الق�شوى لإيجاد حلول للم�شاكل ال�شيا�شية باململكة.

احلقائق  لتق�شي  امل�شتقلة  البحرينية  اللجنة  ان  ب�شيوين  اأكد  كما 

كانت �شابقة فريدة من نوعها يف تاريخ العدالة اجلنائية الدولية وفقا 

الدولية،  التق�شي  جميع جلان  بني  اأجريت يف 2012  مقارنة  لدرا�شة 

وا�شفا جناح اللجنة البحرينية بـ »املبهر«.

ودعا ب�شيوين الأطراف املتحاورة ان ل جتعل من التقرير عقبة يف 

طريق حل الأزمة، فالتقرير انتهى اإىل نتيجة حُمددة وتو�شيات وا�شحة 

وعلنية ل عالقة لها بالعملية ال�شيا�شية.
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الإدارة  باأن  الزراعة  ب�شوؤون  م�شدر  ك�شف 

�شبطت �شحنة من اللحوم ال�شرتالية الفا�شدة. وقال 

امل�شدر اإن ال�شحنة حتتوى على 267 ذبيحة اأي ما 

يعادل 5 اأطنان مت ا�شتريادها اأم�ض بوا�شطة �شركة 

البحرين للموا�شي.

للموا�شي  البحرين  �شركة  اإن  امل�شدر  وقال 

حلوم  ا�شترياد  على  الأخرية  الآونة  يف  درجت  قد 

حدا  الذي  الأمر  لال�شتهالك،  �شاحلة  غري  مربدة 

بالغات  بفتح  البيطرية  والرقابة  املحاجر  باإدارة 

�شد ال�شركة  املذكورة واحالة املو�شوع اإىل النيابة 

العامة.
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اغتيال رجل الدين ال�شوري حممد �شعيد رم�شان البوطي يف م�شجد الإميان بدم�شق بينما كان يلقي در�شا دينيا، 

والنظام واملعار�شة تبادل التهامات ب�شاأن امل�شوؤولية عن احلادث.
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تنوير الراأي العام بق�شايا اللحوم وال�شاأن احلقوقي.. جمل�ض الوزراء:

هيكلــــة جديــدة للدعــم لزيــادة دخــل المواطــن
ل نريد »الإخوان« اأو مر�شدهم يف ال�شعودية.. الوليد بن طالل:

الملك صادق في نواياه.. وال نثق في »المعارضة« بالبحرين

وجه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء، بتبني هيكلة جديدة للدعم احلكومي جتعله اأكرث 

فعالية واأ�شد تركيزاً على ا�شتفادة املواطنني منه، وي�شمن توظيف الفائ�ض لينعك�ض على زيادة دخل املواطن مبا�شرة. و�شدد �شموه 

خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�ض الوزراء بح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء، على تعاطي الوزارات ب�شفافية وتنوير الراأي العام بق�شايا توفري اللحوم و�شالمتها.

اأكد الأمري الوليد بن طالل، ثقته التامة بقيادة جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

ونواياه ال�شادقة يف الإ�شالحات، موؤكدا يف نف�ض الوقت عدم ثقته باملعار�شة البحرينية.

وقال، ان جاللة امللك قام بتاأ�شي�ض منرب للحوار الوطني يف مواجهة قنابل املولوتوف �شد ال�شرطة. 

وت�شاءل الوليد ان امللك �شادق يف نواياه فهل الآخرين �شادقني يف نواياهم يف اإ�شارة اإىل »الوفاق«.
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يعملون يف القطاع اخلا�ض

45 ألف بحرينــي رواتبهــم أقــل مــن 400 دينــار

جاللته زار »اجلنوبية«.. امللك املفدى يف كلمة �شامية:

ماضون فـي محاربـة اإلرهـاب بالمـزيد مـن اإلصـالح

طرح 15% من اأ�شهم »زين « لالكتتاب العام

مجلس الوزراء يقّرر اعتبار حزب اهلل منظمة إرهابية

تنحي القا�شي املكلف باإعادة حماكمته

مبـارك فـي محاكمتـه الثانيـة.. واثقــًا ومبتسمـًا

اأظهرت مذكرة حكومية ت�شلّمها النّواب موؤخراً اأن رواتب 

45.429 بحرينياً يعملون يف القطاع اخلا�ض ل تزيد رواتبهم 

جمموع  من   %  54.1 ن�شبته  ما  ي�شكلون  دينار،   400 عن 

العاملني يف هذا القطاع الذي يحت�شن ال�شريحة الكربى من 

البحرينيني، اإذ يعمل فيه 83.841 بحرينياً بن�شبة 61.3 % 

من جمموع العّمال البحرينيني، مقابل 52.719  بحرينياً يف 

القطاع احلكومي.

التاأمني  هيئة  اأرقام  على  اعتمدت  التي  املذّكرة  وك�شفت 

 5739 اأن  املا�شي،  دي�شمرب  �شهر  مرتبات  وفق  الجتماعي 

بحرينياً يف القطاع اخلا�ض – 7% من العاملني يف هذا القطاع 

ل  �شهرياً، يف حني  دينار  من 200  اأقل  رواتب  يت�شلّمون   -

يوجد موظف حكومي بحريني يت�شلّم اأقل من 200 دينار.

اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  اأكد 

خليفة عاهل البالد املفدى، اإن اأهل البحرين هم اأهل 

بالأمم  ي�شتهينون  ل  الطيبة،  النوايا  واأهل  اخلري 

ول ي�شتعدون النا�ض، ول ير�شون بالعتداء على 

اأي كان �شواء كان مواطنا اأو مقيماً.

لدى  األقاها  �شامية  كلمة  يف  جاللته  وقال 

اجلنوبية  املحافظة  اإىل  كرمية  بزيارة  تف�شله 

يرافقه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

يف�شل  من  ان  الوزراء،  جمل�ض  لرئي�ض  الأول 

اإننا ما�شون يف  اإل�شالح، نقول له  الإرهاب على 

حماربة الإرهاب باملزيد من ال�شالح وبالقانون.

وزارة  تكليف  الوزراء  جمل�ض  قرر 

الداخلية بالتعاون مع هيئة الإفتاء والت�شريع 

القانوين ملتابعة تنفيذ مقرتح جمل�ض النواب 

امل�شتعجل باعتبار حزب اهلل كمنظمة اإرهابية 

واإدراجها �شمن قائمة املنظمات الإرهابية.

الأمري خليفة  امللكي  ال�شمو  واأكد �شاحب 

لدى  الوزراء  رئي�ض  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

ملجل�ض  الأ�شبوعي  الجتماع  اأم�ض  تروؤ�شه 

الوزراء بح�شور �شمو ويل العهد، اأن الزيارات 

بالعمل  للدفع  �شرورة  اأ�شبحت  امليدانية 

بالزيارات  �شموه  اأ�شاد  فيما  احلكومي، 

لبع�ض  العهد  ويل  بها  قام  التي  امليدانية 

الوزارات اخلدمية.

اإعادة حماكمة  الأوىل من بدء  الدقائق  يف 

الرئي�ض امل�شري ال�شابق ح�شني مبارك اأم�ض 

الدائرة  تنحي  املحكمة  رئي�ض  اأعلن  ال�شبت، 

عن  القاهرة  جنايات  حمكمة  يف  العا�شرة 

بتهم  مبارك  فيها  يحاكم  التي  الق�شية  نظر 

تت�شل بقتل املتظاهرين خالل النتفا�شة التي 

اأطاحت به عام 2011.

م�شطفى  امل�شت�شار  الدائرة  رئي�ض  وقال 

ح�شن عبداهلل يف الدقائق الأوىل من بدء اإعادة 

املحاكمة اإن الدائرة قررت اإر�شال الأوراق »اإىل 

رئي�ض  ل�شت�شعار  القاهرة  ا�شتئناف  حمكمة 

الدائرة باحلرج«.

06
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08

14
 4.1 قوة الرتدادات باململكة واأقواها باملحرق..

زلـــزال ثــاٍن بإيــران يهـــز البحريــن والخليــج
بهزات  اخلليج  ودول  البحرين  تاأثرت 

�شرب  الذي  الثاين  الزلزال  جراء  ارتدادية 

احلدود  من  بالقرب  اإيران  �شرق  جنوب 

اململكة  �شكان  �شعر  حيث  الباك�شتانية، 

وخا�شة العاملني بالأبراج، بقوة الهزة التي 

و�شفها البع�ض باأنها اأقوى من �شابقتها.

لـ  اجلوية  بالأر�شاد  م�شادر  وقدرت 

و�شلت  التي  الرتدادات  ن�شبة  »الأيام« 

للبحرين 4.1 على مقيا�ض ريخرت. 17

ع�شرات الآلف احت�شدوا يف حلبة ال�شخري

سباق البحرين التاسع.. نجاح كبير وفيتيل بطاًل

تّوج �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ض جمل�ض 

الوزراء الفائزين ب�شباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورمول واحد 2013، حيث اأحرز �شيبا�شتيان فيتيل 

مت�شابق فريق »رد بل « املركز الأول، وجاء »كيمي رايكونني مت�شابق فريق »لوت�ض« باملركز الثاين، فيما اأحرز روماين 

غروجان مت�شابق »لوت�ض« املركز الثالث. واأعرب �شموه خالل التتويج عن تقديره للفرق امل�شاركة التي جعلت هذا احلدث 

مميزاً ومليئاً باحلما�شة للجماهري من املواطنني و�شيوف اململكة واملقيمني فيها.
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نصر اهلل يقر بمشاركته مشرف يهرب من المحكمة
في القتال بسوريا

من  م�شرف  برفيز  ال�شابق  الباك�شتاين  الرئي�ض  هرب 

ارتكبها  لتهامات  باعتقاله  ق�شائي  اأمر  �شدور  بعد  املحكمة 

خالل فرتة حكمه.

18

حلزب  العام  الأمني  اأقر 

اهلل  ن�شر  ح�شن  اللبناين  اهلل 

من  مقاتلني  اأن  الأوىل  للمرة 

معركة  يف  ي�شاركون  حزبه 

لبنان  مع  احلدودية  الق�شري 

ال�شيدة  الدفاع عن مقام  ويف 

�شواحي  اإحدى  يف  زينب 

دم�شق.



HASAD

ا�شتقبال ر�شمي و�شعبي ل�شلمان بن اإبراهيم رئيسة منظمة ماليزية تفوز بجائزة عيسى اإلنسانية

البحـــــرين تتزعـــم القـــارة اآلسيويــة

املحر�شون على حمل ال�شالح �شد ال�شرطة �شيتعر�شون للمالحقة.. امللك:

جماعات صغيرة تحاول فرض هيمنتها ومثيرو الشغب في تضاؤل
اإ�شرائيل تغلق جمالها اجلوي �شمالً واأمريكا تقود املناورات الأكرب باخلليج

غارة إسرائيلية ثانية وسوريا تهدد بكل االحتماالت

عي�شى  جائزة  اأمناء  جمل�ض  اأعلن 

رئي�شة  فوز  عن  الإن�شانية  خلدمة 

د.جميلة  الرحمة«  ماليزيا  »منظمة 

حممود بجائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية 

للكوارث  والت�شدي  الإغاثة  جمالت  يف 

والعناية  املجتمع  وخدمة  والتعليم 

بالبيئة، بالإ�شافة اإىل التخفيف من وطاأة

الفقر والعوز. و�شيتم تكرمي الفائزة 

يف حفل ر�شمي حتت رعاية جاللة امللك 

يف مايو اجلاري.

علي  للجائزة  العام  الأمني  وقال 

عبداهلل اإن اختيار املاليزية د.جميلة جاء 

لدورها الكبري يف خدمة العمل الإن�شانى 

على امل�شتويني املحلي والدويل. 

بن  �شلمان  ال�شيخ  البحرين  مر�شح  حقق 

اإبراهيم فوزاً كا�شحاً برئا�شة الحتاد ال�شيوي 

يف  �شوتاً  على 33  بعد ح�شوله  القدم  لكرة 

اجلولة الوىل من ت�شويت اجلمعية العمومية 

غري العادية اأم�ض اخلمي�ض يف كوالملبور.

الأمر  ابراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  وح�شم 

يف اجلولة الوىل بعد ح�شوله على اكرث من 

العدد املطلوب من ال�شوات.

ونال املر�شح التايالندي واراوي ماكودي 

يو�شف  الماراتي  واملر�شح  ا�شوات،   7

بن  �شلمان  فاز  كما  ا�شوات.   6 ال�شركال 

ابراهيم بع�شوية املكتب التنفيذي للفيفا بعد 

فوزه على مناف�شه القطري ح�شن الذوادي.

اأكد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

ان عدد مثريي  املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل 

م�شتمر،  ت�شاوؤل  يف  البحرين  يف  ال�شغب 

العنف يف  اأحداث  اأدان  قد  باأ�شره  العامل  وان 

البحرين متاماً كما هو مدان يف جميع اأنحاء 

العامل.

واأ�شار جاللته يف حوار ن�شرته موؤ�ش�شة 

ان  اإىل  هارفرد،  جامعة  يف  لل�شحافة  نيمان 

حقوق  يحرتم  مفتوح  جمتمع  هي  روؤيته 

ار�ض  على  يعي�شون  الذين  النا�ض  جميع 

البحرين بغ�ض النظر اذا كانوا مواطنني اأو ل، 

ابداً عن امل�شي قدما  م�شددا على انه لن يقف 

يف حتقيق هذه الروؤية.

عوا�شم - )وكالت(:

فجر  الإ�شرائيلي  احلربي  الطريان  ق�شف 

الأرا�شي  داخل  ع�شكرية  مواقع   3 الأحد 

 48 خالل  الثاين  هو  هجوم  يف  ال�شورية 

�شاعة، وقالت الدولة العربية انه ملنع و�شول 

ا�شلحة اىل حزب اهلل اللبناين.

عمران  ال�شوري  الإعالم  وزير  ودعا 

الزعبي »َمْن يراهن على �شعف النظام عليه اأن 

يراجع ح�شاباته«، معترباً اأن الهجوم اجلوي 

الإ�شرائيلي يفتح الباب لكل الحتمالت.

اىل ذلك، ابدت ايران حليفة نظام الرئي�ض 

لـ »تدريب«  ا�شتعدادها  ال�شوري ب�شار ال�شد 

قواته النظامية.

0103

09 06

على املعار�شة وقف العنف وعالقاتنا باخلليج تاأثرت باأزمة �شوريا.. ال�شفري الرو�شي:

نــرفض التدخــل اإليــراني بالبحــرين وندعــم الحــوار
امل�شروع اإىل املجهول مع اقرتاب انتهاء دور النعقاد الثالث

»ال« نيابية للموازنة.. وإصرار على زيادة الرواتب

اأكد �شفري رو�شيا الحتادية لدى اململكة فيكتور �شمريونوف رف�ض بالده لكافة اأعمال العنف والتخريب التي 

ت�شهدها بع�ض مناطق البحرين، وقال اإن الأطراف التي جتل�ض على طاولة احلوار مطالبة لي�ض فقط باإدانة العنف 

بل والعمل من اأجل وقف كافة اأعمال العنف والتخريب، واأن على اجلميع احرتام قوانني البحرين ومالحقة من 

يتجاوز القوانني.

فاجاأ النواب اجلميع يف اجلل�شة ال�شتثنائية اأم�ض بقرار رف�ض م�شروع املوازنة العامة للدولة لعامي 2013 - 2014، 

حيث �شوت 21 نائباً ل�شالح رف�ض امل�شروع، مقابل11 �شوتا موافقا، وامتناع 5 عن الت�شويت. وت�شّدرت زيادة رواتب القطاع 

العام بن�شبة %15 مداخالت النواب خالل اجلل�شة ال�شتثنائية اأم�ض، يف حني طالب نواب ب�شرورة املوافقة على املعايري التي 

اقرتحها النواب ب�شاأن عالوة الغالء، اإلّ اأن احلكومة مل توافق على املطلبني النيابيني، فكان قرار الرف�ض.

1217

وزارة الخارجية: نتائج خطيرة 
للتهديدات اإليرانية خليجيًا وعربيًا

وزير العدل: حظر 
االتصال بحزب اهلل اإلرهابي

» اخلما�شي « يوا�شل تعطيل احلوار

الوفاق تعلق حضورها ألسبوعين والحكومة تؤكد أن »التشريعية « ال تعرقل التوافق

اآل  بن حممد  اأحمد  بن  ال�شيخ خالد  اخلارجية  اأكد وزير 

لأن  ال�شمت  يلزموا  ان  اليرانيني  امل�شوؤولني  انه على  خليفة 

قيد  الدين  رجال  ت�شع  ول  �شعبها  حترتم  البحرين  مملكة 

يف  احلال  هو  كما  التعبري  من  وحترمهم  اجلربية  الإقامة 

ايران. وقال وزير اخلارجية على موقع تويرت م�شاء اأم�ض انه 

لي�ض لدينا من حتميه اأية خطوط حمراء م�شطنعة من تطبيق 

القانون عليه وعلى غريه، والقانون على اجلميع، وا�شتهداف 

الأمن هو اخلط الأحمر.

والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  اأ�شدر 

ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة، قراراً بحظر ات�شال اجلمعيات 

ال�شيا�شية بـ »حزب اهلل« اللبناين.

على  »يحظر  اأنه  القرار،  من  الأوىل  املادة  يف  وجاء 

اجلمعيات ال�شيا�شية الت�شال باأي �شكل من الأ�شكال مبنظمة 

ن�شت  فيما  اإرهابية،  منظمة  باعتبارها  اللبناين«  اهلل  »حزب 

الر�شمية والعمل  القرار يف اجلريدة  الثانية بن�شر هذا  املادة 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�شدل ال�شتار اأم�ض على اجلل�شة الثامنة ع�شرة من حوار التوافق الوطني بعد اأن نالت نقطة التمثيل املتكافئ 

الق�شط الأوفر من النقا�ض، مع عدم التو�شل اىل توافق ب�شاأنها ب�شبب »اخلما�شي«، يف حني عقدت جل�شة اأم�ض 

بغياب جمعية الوفاق التي اأعلنت تعليق ح�شورها للحوار ملدة اأ�شبوعني.

و�شددت احلكومة يف تو�شيحات لها اأم�ض خالل اجلل�شة باأن وجود ال�شلطة الت�شريعية ل مينع طرح اأي 

مو�شوع من الأطراف الأخرى ول يعرقل توافقا.
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القرية معقل للتيار ال�شريازي االنقالبي املدعوم من اإيران

اعتـراف عدد مـن المقبـوض عليهـم بتفجيـر بني جمـرة

يتزعمهم املدر�شي.. وال�شباغ وفتيل و�شعبان بالداخل:

التعرف على قيادات  14» فبراير « والقبض على 7 منهم

النعيمي لـ »االأيام«:

بعثة أو منحة لجميع الحاصلين على 90 % فما فوق

االئتالف ال�شوري يدعو حلماية املدنيني ويحذر من مذابح

»القصيــر « تسقــط في يــد النظــام وحــزب اهلل

بحث يف بريطانيا تبادل املعلومات والتدريب.. وزير الداخلية:

ذهبنا لما هو أبعد من تنفيذ توصيات تقصي الحقائق

مقتل نا�شط مناه�ض حلزب اهلل اأمام �شفارة اإيران ببريوت

القرضــاوي: إيـران تريـد » أكـل « البحـرين واإلمـارات

قالت وزارة الداخلية انه مت القب�ض على ع�شرة م�شتبهني 

يف التفجري االرهابي يف قرية بني جمرة يف منزل ي�شتخدمونه 

وزارة  وقالت  والتجهيز،  والتخزين  والتخطيط  لالجتماع 

الداخلية يف بيان ا�شدرته م�شاء ام�ض انه مت العثور بحوزتهم 

اإرهابية، واعرتف  اأعمال  على مواد ي�شتخدمها االإرهابيون يف 

عدد من املقبو�ض عليهم بجرميتهم االإرهابية، وهم �شياء حممد 

علي اأحمد 23عاما، حممد جعفر حممد مهدي 18» عاما «، علي 

اأحمد ابراهيم علي 19عاما، ح�شني علي حممد فردان 19عاما.

خالل  ومن  االأمنية  لالأجهزة  املكثفة  اجلهود  ك�شفت  وقد 

اعرتافات من مت القب�ض عليهم، اأن هناك عنا�شر متورطة يف 

هذه االأعمال االرهابية، وجاري العمل للقب�ض عليهم وتقدميهم 

للعدالة، كما اأن رجال االأمن م�شتمرون يف اأداء واجبهم لك�شف 

هذه االأعمال االإرهابية اخلطرية، واملدانة من اجلميع.

من  عدد  هوية  حتديد  عن  الداخلية  وزارة  اأعلنت 

االإرهابي  فرباير«   14 »تنظيم  بـ  ي�شمى  ما  عنا�شر 

واملنفذين  امليدانيني  القياديني  من  عدد  على  والقب�ض 

 14 تنظيم  باأن  اأم�ض  الوزارة  واأو�شحت  بالتنظيم. 

فرباير  يف  اململكة  اأحداث  اأعقاب  يف  ت�شكل  فرباير 

على  واخلارج،  الداخل  يف  قيادتني  من  وذلك   2011

التيار  موؤ�ش�شي  اأحد  املدر�شي   هادي  املدعو  راأ�شها 

للتنظيم  وفر  الذي  البحرين،  يف  االنقالبي  ال�شريازي 

عن  الك�شف  مت  »الداخلية«،  وبح�شب  طائفيا.  دعما 

هوية 7 من املقبو�ض عليهم من قيادات التنظيم داخل 

اململكة وهم: »ه�شام ال�شباغ« و»ناجي فتيل« و»ح�شني 

و»ريحانة  عيد«  و»في�شل  علي«  و»جهاد  �شعبان« 

ال�شيد عبداهلل« و»عبا�ض العكري«.

ماجد  د.  والتعليم  الرتبية  وزير  اأعلن 

اأعدت  اجلديدة  البعثات  خطة  ان  عن  النعيمي 

من  البحريني  العمل  �شوق  احتياجات  وفق 

اأقرتها  التي  اخلطة  ان  وقال  التخ�ش�شات، 

من  الوزارة  حلاجة  ت�شتجيب  البعثات  جلنة 

واالإحالل  التطوير  يتطلبها  التي  التخ�ش�شات 

واالإيفاء مبتطلبات �شوق العمل.

و�شدد الوزير يف ت�شريحات لـ »االأيام« على 

ان حق احل�شول على بعثة او منحة درا�شية هو 

حق مكفول لكل من يح�شل على معدل 90 % وما 

فوق، وان اخلطة لن متيز بني البنني والبنات يف 

اأغلب التخ�ش�شات وان قاعدة التناف�ض يحكمها 

املعدل والتفوق العلمي.

اأكدت احلكومة ال�شورية واملركز ال�شوري 

معار�شون  ونا�شطون  االإن�شان  حلقوق 

ومقاتلي  ال�شوري  النظام  قوات  �شيطرة 

الق�شري  مدينة  على  اأم�ض  اللبناين  اهلل  حزب 

اأكرث  بعد  حم�ض،  حمافظة  يف  اال�شرتاتيجية 

واأكدت  الطاحنة  املعارك  من  اأ�شبوعني  من 

»الثورة  اأن  املقابل  يف  ال�شورية  املعار�شة  

 ،» احلق  الأ�شحاب  »الن�شر  واأن   » م�شتمرة 

متهيدي  اجتماع  انعقاد  مع  بالتزامن  وذلك 

واالمم  املتحدة  الواليات  عن  ممثلني  �شم 

املتحدة ورو�شيا يف جنيف للتح�شري للموؤمتر 

الدويل حول �شوريا، اأعلنت بعده مو�شكو عدم 

التو�شل اىل اتفاق.

ال�شيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير  اأكد 

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، اأن البحرين ما�شية 

يف تنفيذ امل�شروع االإ�شالحي الذي اأطلقه جاللة 

اململكة  يف  لقاءاته  خالل  الوزير  واأكد  امللك. 

مبكافحة  املعني  الوزير  من  كل  مع  املتحدة 

جيم�ض  الداخلي  االأمن  بوزارة  واالأمن  اجلرمية 

بروكن �شاير، وع�شو الربملان الربيطاين جيفري 

دونالد�شون، اأن وزارة الداخلية نفذت تو�شيات 

جلنة تق�شي احلقائق وذهبت اإىل ما هو اأبعد من 

جمرد التنفيذ.

ولفت الوزير اىل اإن�شاء مكتب م�شتقل الأمني 

عام التظلمات كخطوة غري م�شبوقة يف املنطقة، 

اإذ مت تنفيذ هذه التو�شية وفق املعايري الدولية.

ال�شيخ  امل�شلمني،  لعلماء  العاملي  االحتاد  رئي�ض  اأكد 

يو�شف القر�شاوي يف مقابلة مع قناة »العربية« اأن اجلهاد 

والرو�شي يف  االإيراين  التدخل  م�شتنكراً  �شوريا مطلوب،  يف 

منا�شرة نظام ب�شار االأ�شد.

وال�شيعة  اإيران  لتدخل  انتقاده  القر�شاوي  ووا�شل 

�شيء،  كل  اأكل  »يريدون  بالقول  واخلليج  العرب  ب�شوؤون 

ي�شت�شلم  بلد  وكل  والبحرين،  االإمارات  جزر  اأكل  يريدون 

احلرمني  خادم  مبوقف  القر�شاوي  واأ�شاد  ياأكلونه«.  لهم 

ال�شريفني وقادة اخلليج حيال ما يجري يف �شوريا، وطلب 

منهم التعا�شد لتقدمي العون بكل االأ�شكال.

اىل ذلك، اأ�شفرت ا�شتباكات وقعت اأمام ال�شفارة االإيرانية 

مقتل  عن  له  ومناه�شني  اهلل  موؤيدين حلزب  بني  بريوت  يف 

نا�شط مناه�ض حلزب اهلل اأمام ال�شفارة.
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حكومة نجاد اختلست 
9 مليارات دوالر

روحاني رئيسًا جديدًا 
للجمهورية  اإليرانية

6 قتلى بينهم اأمريكي يف 3 اأيام.. واالأزهر يدعو للهدوء:

مصــــر علــى أعتـــاب ثـــورة جديــــدة

عن  اإيران  يف  احلكومية  املحا�شبة  ملكتب  تقرير  ك�شف 

قبل  من   ،2011 عام  يف  دوالر  مليارات   9 مبلغ  اختال�ض 

من  »اال�شتثمار  ي�شمى  ما  برنامج  عرب  جناد  اأحمدي  حكومة 

الدخل االإ�شايف للبلد «، ح�شب موقع »الدميقراطية الإيران«. 

على  املح�شوب  االإيراين ح�شن روحاين  الدين  فاز رجل 

�شئيل،  بفارق  االإيرانية  الرئا�شية  االنتخابات  يف  املعتدلني 

تلطيف  �شاأنه  من  روحاين  فوز  اأن  اإعالمية  تقارير  وذكرت 

االأجواء مع الغرب وجتنيب اإيران كارثة اقت�شادية حمققة.

 تويف متظاهر م�شري ومواطن اأمريكي متاأثرين بجراح اأ�شيبا بها اأم�ض يف ا�شتباكات بني اأن�شار ومعار�شي الرئي�ض 

حممد مر�شي يف اال�شكندرية، لرتتفع ح�شيلة دوامة العنف يف م�شر اىل 6 قتلى يف 3 اأيام.

واأفادت م�شادر طبية باأن القتيل امل�شري تويف متاأثرا باإ�شابته بطلق خرطو�ض. اأما القتيل االأمريكي فقد ذكر م�شدر 

اأ�شيب  اأثناء تواجده باالحتجاجات. فيما  الثقايف االأمريكي يف اال�شكندرية، وقد تعر�ض لطعنة  باأنه يعمل باملركز  اأمني 

با�شتباكات م�شر اأم�ض اأكرث من 100�شخ�ض، معظم االإ�شابات بطلقات اخلرطو�ض.
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الهيئة العاملية اختارت جاللته تقديراً  لدوره يف رعاية كتاب اهللعشرات القتلى والجرحى بتفجير سيارة مفخخة في الضاحية

المـلك شخصيـة العـام في خدمة القـرآن الكريــم

»خارطة اجلي�ض «: تعليق الد�شتور وجمل�ض انتقايل وانتخابات رئا�شية مبكرة

مرســـي: لن أرحــل.. ومستعــد لدفــع حيــاتي 

�شقط الع�شرات بني قتيل وجريح يف تفجري �شيارة مفخخة يف معقل حزب اهلل اللبناين يف ال�شاحية اجلنوبية 

لبريوت.

العربية  باململكة  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  العاملية  الهيئة  اختارت 

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

�شخ�شية العام، تقديراً جلهود جاللته يف خدمة االإ�شالم وامل�شلمني وحر�شه 

الدوؤوب على خدمة القراآن الكرمي ورعاية حفاظه.

اأم�ض برعاية خادم احلرمني  الهيئة  اأقامته  الذي  جاء ذلك خالل احلفل 

باجلائزة  الفائزين  لتكرمي  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني 

العاملية ال�شاد�شة املخ�ش�شة ملن اأ�شهموا يف خدمة القراآن الكرمي، واأناب فيه 

االأمري خالد الفي�شل اأمري منطقة مكة املكرمة، و�شارك يف اجلائزة اأكادمييون 

ومتخ�ش�شون على م�شتوى العامل.

ال�شيخ  ال�شعودية،  العربية  اململكة  لدى  البحرين  �شفري مملكة  واأعرب 

الذي يعترب  االختيار  بهذا  البحرين  اعتزاز  اآل خليفة عن  حمود بن عبداهلل 

و�شاماً ثميناً، فيما اأكد وكيل الوزارة لل�شوؤون االإ�شالمية د. فريد املفتاح ان 

الرا�شخ  اإدراكه  من  انطالقاً  الكرمي  بالقراآن  جلياً  اهتماماً  اأبدى  امللك  جاللة 

الأهمية واأثر القراآن الكرمي يف تقومي املجتمع.

انه  مر�شي  حممد  امل�شري  الرئي�ض  اعلن 

الد�شتورية  ال�شرعية  على  باحلفاظ  متم�شك 

والقانونية واالنتخابية، اي بالبقاء يف من�شبه، 

حتى ان قدم ثمناً لها حياته، م�شيفا انه ال يحق 

التي  البالد  القائم يف  النظام  اأن ي�شتبدل  الحد 

خطاب  يف  وقال  �شيا�شية.  اأزمة  بها  تع�شف 

عرب التلفزيون: �شاأحافظ على ال�شرعية ودون 

ذلك حياتي اأنا �شخ�شيا «، ويف تغريدة له على 

تويرت قبل قليل من توجيهه خطابه، قال مر�شي: 

»الرئي�ض يوؤكد مت�شكه بال�شرعية ويرف�ض اأي 

حماولة للخروج عليها، ويدعو القوات امل�شلحة 

�شحب اإنذارها ويرف�ض اي امالءات «.

السيسي يحذر مرسي

اجلامعة العربية تدين تفجري الرفاع.. العربي:

ترويــــع المصليـــن عمـــل إرهـــابي مشــين 

 »جبهة االإنقاذ« ت�شدر البيان رقم »1«

22 مليـــــونًا طالــــبوا برحيـــل مرســي..

بحث ت�شديد العقوبات حلماية املجتمع من االإرهاب.. وتاأييد نيابي للخطط االأمنية

أمر ملكـــي للمجــلس الوطـــني لالنعقـــاد األحــد

التي  احلا�شدة  ال�شعبية  املظاهرات  مطالب  لتحقيق  �شاعة  مر�شي 48  الرئي�ض حممد  امل�شري  اجلي�ض  اأمهل 

خرجت احتجاجا على حكم االأخوان للبالد، وقال اجلي�ض اإنه �شي�شطر للتدخل يف احلياة ال�شيا�شية اإذا مل تتحقق 

تلك املطالب.

دان االأمني العام للجامعة العربية د.نبيل العربي احلادث االرهابي الغا�شم الذي وقع بجانب جامع ال�شيخ 

عي�شى بن �شلمان. وا�شتنكر العربي وقوع هذا العمل االإرهابي امل�شني خالل �شهر رم�شان املعظم، والذي يهدف 

اإىل زعزعة االأمن واإ�شاعة العنف، برتويع امل�شلني االآمنني اأثناء �شالتهم. واأكد العربي على �شرورة قيام اجلهات 

املعنية باتخاذ التدابري القانونية الالزمة للك�شف عن مرتكبي هذا العمل االإجرامي وتقدميهم اإىل العدالة.

نزل ماليني امل�شريني اىل ال�شوارع اأم�ض يف القاهرة وعدة حمافظات للمطالبة با�شتقالة الرئي�ض حممد مر�شي مرددين �شعار 

»ارحل « ا�شتجابة لدعوة حملة »مترد « التي اعلنت انها جمعت 22 مليون توقيع ل�شحب الثقة من الرئي�ض واجراء انتخابات 

رئا�شية مبكرة. وقال م�شدر امني ان 17 مليوناً تظاهروا يف اأكرب تظاهرات يف تاريخ م�شر، فيما اعلنت وزارة ال�شحة عن مقتل 

3 متظاهرين وا�شابة الع�شرات يف ا�شتباكات بني معار�شي الرئي�ض مر�شي وموؤيديه يف 7 حمافظات. كما و�شلت ح�شود كبرية 

ملحيط ق�شر االحتادية الرئا�شي مب�شر اجلديدة. ودعت جبهة االنقاذ الوطني يف بيان بعنوان »بيان الثورة رقم «1 م�شاء ام�ض 

امل�شريني اىل »البقاء يف امليادين « حتى يتم االنتقال ال�شلمي لل�شلطة.

�شدر عن �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى االأمر امللكي رقم 33 ل�شنة 2013، بدعوة 

املجل�ض الوطني لالجتماع يوم االأحد املوافق 28 يوليو 2013.

الوطني لالنعقاد، موؤكدين  املجل�ض  ب�شاأن دعوة  الربملاين  امللكية للطلب  االإ�شتجابة  ورحب نواب و�شوريون ب�شرعة 

اأهمية انعقاده يف هذا التوقيت الهام الذي ي�شهد دعوات حتري�شية ت�شعيدية على العنف واالإرهاب، والتي ت�شتدعي قيام 

اأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية بواجبهم الوطني، جتاه حماية وا�شتقرار البالد.
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البحرين تفوز بمنصب نائب رئيس االتحاد العربي لليونسكو
والتعليم  الرتبية  وزير  اأعلن 

د.ماجد النعيمي اأن مملكة البحرين 

حققت اإجنازاً جديداً على ال�شعيد 

مبن�شب  فوزها  يف  متثل  العربي، 

نائب رئي�ض االحتاد العربي الأندية 

اليون�شكو.

م�شاركة  خالل  ذلك  جاء 

البحرين بالدورة اخلام�شة ملنتدى 

يف  العربية  اليون�شكو  اأندية 

كفاية  اململكة  مّثل  حيث  تون�ض، 

العنزور القائم باأعمال االأمني العام 

للرتبية  الوطنية  البحرين  للجنة 

والعلوم والثقافة. 07
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زار جمل�شي ال�شورى والنواب ووزارة الداخلية.. رئي�ض الوزراء:

من ال يستطيع في الحكومة تحقيق »التوصيات« سنقول له شكرًا
بالقرب من حديقة يرتادها االأطفال واالأهايل

تفجيـــــــر إرهــــابي يـــرّوع البديــع

الوليد بن طالل يقيل ال�شويدان: 

ال مكان ألي إخواني في قناة الرسالة

اإخطار بان كي مون بتعديالت قانون االإرهاب.. »اخلارجية«:

تنبيه الدبلوماسيين بااللتزام بالمواثيق الدولية

قال �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء، اإن التو�شيات التي اأ�شدرها املجل�ض 

التنفيذية  ال�شلطتني  بالروؤى بني  تطابقا  وا�شتقراره وتنميته، ويعك�ض  اأمنه  يتطلع حلماية  نابعة من �شعب  الوطني 

والت�شريعية فيما يخ�ض مكافحة االإرهاب. وقال �شموه خالل زيارته اأم�ض ملجل�شي النواب وال�شورى ولقائه برئي�شيهما 

وهيئة مكتب املجل�شني وروؤ�شاء الكتل النيابية، اإن احلكومة با�شرت العمل على تنفيذ التو�شيات و�شكلت اللجان التي 

تراقب تنفيذها واقعاً ومتابعة حتققها، و�شدد �شموه على اأن من ال ي�شتطيع يف احلكومة حتقيق هذه التو�شيات واقعاً 

�شنقول له �شكراً، فهناك الكثري من اأبناء الوطن من يتطلع لذلك.

هَزّ تفجري ارهابي منطقة البديع قبيل موعد االفطار م�شاء اأم�ض بعد اأن عمد ارهابيون اإىل تفخيخ مركبة من نوع )بيك 

اب( بو�شع ا�شطوانتي غاز بداخلها. و�شرح مدير عام مديرية �شرطة املحافظة ال�شمالية عن وقوع عمل اإرهابي يف منطقة 

البديع عند �شور حديقة يرتادها اأهايل واأطفال املنطقة، دون وقوع اإ�شابات.

واأ �شاف باأن التفجري وقع اأثناء وقت االإفطار وهو ما حال دون وجود اأحد يف احلديقة، م�شريا اىل ان عمليات البحث 

والتحري جارية لتحديد هوية اجلناة والقب�ض عليهم لتقدميهم للعدالة.

اأقال االأمري الوليد بن طالل 

قناة  مدير  ال�شويدان  د.طارق 

االأخري  اعرتاف  ب�شبب  الر�شالة 

االإخوان  جلماعة  بانتمائه 

امل�شلمني.

طالل  بن  الوليد  وقال 

التوا�شل  مبوقع  ح�شابه  على 

االجتماعي تويرت: »ال مكان الأي 

اإخواين يف جمموعتنا«، م�شيفاً: 

طارق  االإخواين  اإقالة  »مت 

ال�شويدان الذي اعرتف بانتمائه 

للحركة االإخوانية االإرهابية«.

االإقالة  خطاب  يف  وجاء 

طالل  بن  الوليد  اأر�شله  الذي 

قناة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض 

طارق  القناة  ملدير  الر�شالة 

ال�شويدان اأنه خالف

ال  واأنه  القناة،  توجهات 

يريد للقناة اأن تخالف توجهاتها 

اأو انتماءها الأي حزب.

اأكد وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية، 

لالأمم  العام  االأمني  اأن  البوعينني  غامن 

اإخطاره  مت  قد  مون  كي  بان  املتحدة 

�شدرت  التي  والتعديالت  بالقوانني 

االإخطار  هذا  واأن  ملكية،  مبرا�شيم 

ينح�شر يف نطاق االإ�شعار فقط.

و�شرح باأن اإ�شعار االأمني العام لالأمم 

املتحدة باأي تعديالت جترى على قانون 

االإرهاب يتم يف نطاق اأن اململكة طرف

الدويل.  االإرهاب  قانون  على  موقع 

وا�شحة  ر�شالة  اململكة  �شرت�شل  كما 

العقوبات،  لت�شديد  التي دعت  باملربرات 

اأو  للقبول  قابلة  غري  اأنها  اإىل  منوهاً 

الرف�ض اأو حتى التحفظ.
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اختطاف ترّكيني

ببيــروت وأنقــرة تدعــو رعاياهــا للرحيـل

جمل�ض االأمن يكتفي باالإدانة بعد م�شاورات مغلقةاألمن يحبط مخططات إرهابية تستهدف المصالح العليا للوطن

»مجزرة كيماوية« بريف دمشق تحصد 1300 طفل وامرأة

خطف م�شلحون طيارَين من اخلطوط 

اأم�ض،  بريوت  مطار  طريق  على  الرتكية 

يف خطوة تبنتها جمموعة جمهولة طالبت 

انقرة بال�شغط لالإفراج عن زوار لبنانيني 

لدى  عام  من  اأكرث  منذ  خمطوفني  �شيعة 

جمموعة م�شلحة يف �شوريا.

وبعد �شاعات على العملية، دعت تركيا 

رعاياها ملغادرة لبنان، وعدم التوجه اإليه 

م�شادر  واأفادت  ال�شرورة«.  »اإال يف حال 

�شيارتني،  ي�شتقلون  م�شلحني  اأن  اأمنية 

اخلطوط  طاقم  ينقل  با�شا  اعرت�شوا 

الرتكية بعيد مغادرته مطار بريوت نحو 

فندق يف بريوت.

ال�شنع  حملية  وقنابل  اأ�شلحة  �شبط 

االأمن  الداخلية عن متّكن رجال  اأعلنت وزارة 

من اإحباط خمّططات اإرهابية، كانت ت�شتهدف 

واالإخالل  وتعطيلها  احلياة  �شري  على  التاأثري 

اأعمال  وارتكاب  للوطن  العليا  بامل�شالح 

النظام  حفظ  قوات  باأن  واأو�شحت  اإرهابية. 

�شبط  من  اجلاري،  اأغ�شط�ض  خالل  متكنت 

العديد من االأ�شلحة واالأدوات التي ي�شتخدمها 

االإرهابيون يف تنفيذ اأعمالهم االإرهابية يف عدد 

قنابل   3 على  العثور  مت  حيث  املناطق،  من 

حملية ال�شنع، وعدد كبري من القنابل احلارقة 

)املولوتوف( جاهزة لال�شتخدام، و11 �شالح 

الطلقات،  من  وكمية  ال�شنع  )حملي  �شوزن 

و13 ا�شطوانة غاز ت�شتخدم للتفجري.

جمزرة  ال�شوري  النظام  قوات  ارتكبت 

ال�شرقية  الغوطة  م�شبوقة يف  وغري  مروعة  

ال�شامة  الغازات  م�شتخدمة  دم�شق،  بريف 

حتت اأعني املراقبني الدوليني وخالل وجودهم 

يف �شوريا للتحقيق با�شتخدام الكيماوي.

واأكد االئتالف الوطني ال�شوري املعار�ض 

جتاوز  الكيماوي»  «الهجوم  قتلى  عدد  اأن 

1300  قتيل، غالبيتهم من االأطفال والن�شاء، 

م�شووؤلياته  بتحمل  الدويل  املجتمع  مطالبا 

جتاه هذه الكارثة.

املجزرة  البحرين   مملكة  واأدانت 

يف  الوح�شية  واجلرائم  الب�شعة  الالاإن�شانية 

املحرم   الكيماوي  ال�شالح  با�شتخدام  الغوطة 

دوليا.
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ا�شتمرار منعه من ال�شفر والتحفظ على اأمواله وثروة اأ�شرته

مبارك يخرج مـن السجن إلى اإلقامة الجبريـة
اعتقال مرشد 

اإلخوان المسلمين
غادر الرئي�ض امل�شري االأ�شبق ح�شني 

مروحية  منت  على  اأم�ض  ال�شجن  مبارك 

اأقلته مل�شت�شفى ع�شكري باملعادي

فوراً  �شيخ�شع  حيث  القاهرة،  يف 

لالإقامة اجلربية قبل ا�شتئناف حماكمته 

يوم  متظاهرين  بقتل  التواطوؤ  بتهمة 

االأحد. واأكدت م�شادر ق�شائية اأن اإخالء 

و�شيظل  براءته،  يعني  ال  مبارك  �شبيل 

التحفظ  و�شي�شتمر  ال�شفر،  من  ممنوعاً 

على اأمواله، واأموال اأ�شرته.

مبا�شرة  تلفزيونية  لقطات  واأظهرت 

طرة،  �شجن  من  تقلع  طبية  مروحية 

الع�شكري  امل�شت�شفى  باحة  يف  وحتط 

تتنظر  كانت  حيث  املعادي،  يف  القريب 

اجلنود.  من  وجمموعة  ا�شعاف  �شيارة 

دراماتيكياً  حتوال  االإفراج  حدث  وميثل 

�شيكون  حيث  م�شر  يف  لالأحداث  رمزيا 

لالإقامة  يخ�شع  �شابق  رئي�ض  للبالد 

هو  م�شجون  �شابق  ورئي�ض  اجلربية، 

اال�شالمي حممد مر�شي. 23

مر�شد  امل�شرية  االأمن  قوات  اعتقلت 

يف  بديع  حممد  امل�شلمني  االإخوان  جماعة 

تهم  اإليه  ووجهت  بالقاهرة،  �شكنية  �شقة 

التحري�ض على العنف وقتل املتظاهرين.
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HASAD

منذ 2011 ولغاية اأغ�شط�ض 2013

ضبط 21 محاولة لتهريب 4.2 مليون لتر من الديزل

م�شر تتخوف من موجة اإرهاب جديدة والبحرين تدين

نجــــاة وزيــر الداخليــة مــن محاولــة اغتيـــال
الدوسري: وقف 

الحوار لحين انتهاء اإلرهاب
 رئيس الوزراء: إيقاف الطبيبتين 

المتسببتين بوفاة فاطمة

»االإ�شكان« ت�شرع يف توزيعها على املواطنني بدءاً من االأحد

تسليم 1675 وحدة بالمحرق والمالكية وجدحفص

علمت »االأيام « اأن اإدارة التفتي�ض والرقابة يف الهيئة الوطنية للنفط والغاز متكنت من �شبط 21 حماولة 

لتهريب امل�شتقات النفطية من الديزل والكريو�شني خلارج اململكة، وذلك منذ العام 2011 وحتى اأغ�شط�ض من 

و  215األفا  و  ماليني   4 بلغت  �شبطها  مت  التي  الكميات  باأن  الهيئة  يف  مطلع  م�شدر  واأو�شح  اجلاري.  العام 

200 لرت من امل�شتقات النفطية. وبني امل�شدر اأن غالبية حماوالت التهريب ترتّكز على مادة الديزل، تليها مادتا 

الكريو�شني واالأ�شفلت بن�شب حمدودة.

اأم�ض من حماولة الغتياله عندما انفجرت �شيارة  اإبراهيم  جنا وزير الداخلية امل�شري اللواء حممد 

ملغومة لدى مرور موكبه، وقال يف ت�شريحات بعد الهجوم اإن املحاولة متثل بداية موجة من االإرهاب.

واأدانت مملكة البحرين ب�شدة التفجري االرهابي الذي ا�شتهدف موكب وزير الداخلية امل�شري، و اأكدت 

وقوفها اىل جانبها وتاأييدها الكامل لالإجراءات التي تتخذها ملحاربة اعمال العنف واالرهاب.

كما جددت مملكة البحرين مواقفها بنبذ كافة اعمال العنف واالرهاب مبختلف ا�شكاله و�شوره واأياً 

كان م�شدره.

طالب النائب االأول لرئي�ض جمل�ض النواب عبداهلل الدو�شري 

بوقف حوار التوافق الوطني حلني االنتهاء الكامل والتام ملظاهر 

اأو ا�شتمرار احلوار مع ا�شتبدال املتحاورين  االإرهاب يف اململكة، 

احلاليني باآخرين ميكنهم اأن يدخلوا على االأقل يف جدول االأعمال.

وقال اإن اجلهات التي ت�شمي نف�شها معار�شة مل تنبذ العنف 

ومل ي�شدر عنها بيان ي�شري اإىل ذلك، فكيف ي�شتمر احلوار معها.

اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 

خليفة رئ�ض الوزراء توجيهاته لوزير ال�شحة باإيقاف الطبيبتني 

املت�شببتني بوفاة الطفلة فاطمة، ومنعهما من ممار�شة املهام الطبية 

حلني انتهاء التحقيق بواقعة وفاتها والوقوف على حقيقة االأمر، 

اأو خمالفات يف العالج من  اأية اأخطاء مهنية  والتاأكد من وجود 

عدمه وم�شاءلتهما مهنياً وتاأديبياً يف حال ثبوت اأي خطاأ.

علنت وزارة االإ�شكان انها �شت�شرع يف ت�شليم عقود الوحدات ال�شكنية الكائنة مب�شاريع �شمال �شرق املحرق والب�شيتني 

واملالكية وجدحف�ض للمواطنني املنتفعني بهذه الوحدات والتي يبلغ عددها 1675 وحدة �شكنية اعتبارا من االأحد القادم.

وقام وزير االإ�شكان املهند�ض با�شم احلمر �شباح اأم�ض بجولة تفقدية اإىل امل�شاريع االأربعة التي تنوي الوزارة ت�شليمها 

للم�شتحقني االأ�شبوع املقبل.
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وجه »املوا�شالت« ال�شتكمال متطلباتها.. خالد بن عبداهلل:

حجـــز موقعيــن للمطـــار شمــال البحــرين

امللك اجتمع مع الرئي�ض ال�شيني و�شط ا�شتقبال حافل

نجـــــاح واســع للزيــــارة الملكيـة التاريخية للصين
افتتاح املهرجان الثقايف بدورته الع�شرين.. املطوع:

»األيام« عالمة فارقة في عالم صناعة الثقافة

للخدمات  الوزارية  اللجنة  رئي�ض  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  كلَّف 

والبنية التحتية، ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة وزارة

املوا�شالت با�شتكمال متطلبات حجز موقعني يف �شمال اململكة واملناطق 

الدويل  البحرين  ملطار  املقرتح  امل�شتقبلي  للموقع  بهما، كخيارين  املحيطة 

بناء على العر�ض الذي قدمته �شركة »ناكو « اال�شت�شارية التي مت تكليفها 

باإجراء الدرا�شات الالزمة.

اللجنة  الأعمال  االعتيادي  االإجتماع  تروؤ�شه  لدى  خالد  ال�شيخ  اأكد  و 

الوزارية للخدمات والبنية التحتية، حاجة البحرين

املا�شة لتطوير املوقع احلايل للمطار نظراً  للمتطلبات احلالية املتزايدة.

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  اأعرب 

للدور  جاللته  تقدير  عن  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

دعم  على  عمالً  به  القيام  ال�شني  توا�شل  الذي  الكبري 

اأنحاء  مبختلف  الدوليني  واال�شتقرار  االأمن  وتر�شيخ 

العامل مبا يف ذلك منطقة ال�شرق االأو�شط

واخلليج العربي، وكذلك جهودها ملكافحة االإرهاب 

�شوره  بكل  عليه  للق�شاء  التعاون  وزيادة  الدويل 

الداخلية.  بال�شوؤون  التدخل  لعدم  والدعوة  واأ�شكاله، 

بكني  يف  ر�شمية  مباحثات  جل�شة  خالل  جاللته  واأكد 

به  تتمتع  ما  اأن  بينغ،  �شي جني  ال�شيني  الرئي�ض  مع 

تراث ح�شاري  من  وال�شني  اخلليج  ومنطقة  البحرين 

ومعماري وثقايف متميز ومتنوع ت�شرب جذوره الآالف 

ال�شنني يف اأعماق التاريخ االإن�شاين يوؤكد اأن ما يربطنا 

من عوامل م�شرتكة ت�شكل قاعدة �شلبة لتنمية وتطوير 

العالقات بيننا.

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل 

خليفة نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، افتتح وزير 

الدولة ل�شوؤون املتابعة حممد بن

الثقايف  االأيام  مهرجان  املطوع  اإبراهيم 

م�شاركة  و�شط  الع�شرين،  دورته  يف  للكتاب 

وخليجية  بحرينية  ن�شر  دار   150 من  اأكرث 

وعربية واأجنبّية، اإ �شافة اإىل موؤ�ش�شات حكومية 

اأن  االفتتاح  حفل  خالل  املطوع  اأكد  و  وخا�شة. 

�شحيفة »االأيام « اأ �شبحت عالمة فارقة يف عامل 

يف  الكبري  الدور  لها  كان  كما  الثقافة،  �شناعة 

تر�شيخ ح�شور معر�ض البحرين الدويل للكتاب.

موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأكد  حني،  يف 

بالن�شبة  الثقافة  ان  احلمر  جنيب  »االأيام«، 

البعد  على  التاأكيد  غايته  هدفاً  باتت  للموؤ�ش�شة 

االأ�شيل يف ا�شرتاتيجيتها االإعالمية.
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راح �شحيته 30 �شخ�شاً من ال�شنة وال�شيعة

تفجــــير صــالة موحـــدة في العــراق
بجروح   24 واأ�شيب  �شخ�شاً   30 قتل 

اأم�ض  ا�شتهدف  نا�شفتني  عبوتني  تفجري  يف 

بعقوبة،  مدينة  و�شط  م�شلني  اجلمعة 

م�شادر  اأفادت  ح�شبما  بغداد،  �شمال�شرق 

اأمنية وطبية.

اجلي�ض  يف  رائد  برتبة  �شابط  وقال 

اآخرون   24 واأ�شيب  قتلوا  30»�شخ�شاً  اإن 

بجروح يف تفجري مزدوج لعبوتني نا�شفتني 

ا�شتهدف م�شلنّي عند جامع ال�شالم يف حي 

املعلمني، و�شط مدينة بعقوبة«.
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603 نزالء »خمدرات« و»465 �شغبا«

اكتظاظ في سجن »جو « وال حاالت تعذيب

حركة مرورية بال توقف من ج�شر امللك فهد حتى احلد

تدشيـــن النفـق األرضي لتقــاطع مينــاء سلمــان
البحرية االأمريكية:

تصريحات الجنرال شيلتون عن البحرين »مفبركة«

اتهموه بالتق�شري يف نقل احلقائق عن اململكة.. خلف اهلل لـ »االأيام«:

أعضاء بالكونغرس انتقدوا السفير األمريكي بالبحرين

يف تطور ينبئ باإنهاء الوجود العلني لالإ�شالم ال�شيا�شي مب�شر

حظــر جماعــة اإلخـــوان والتحفــظ عــلى أموالهـــا
مظاهرات في السودان

تقريرها  للتظلمات  العامة  االمانة  اأطلقت 

احلب�ض  واماكن  ال�شجون  زيارة  حول  االول 

زيارة  اول  نتائج  ت�شمنت  والتي  االحتياطي 

لالمانة اىل مركز اال�شالح والت اأهيل يف »جو«

واعلن االمني العام للتظلمات نواف املعاودة 

العدد  اأم�ض وجود زيادة يف  يف موؤمتر �شحفي 

بال�شعة  مقارنة  جو  �شجن  يف  للنزالء  الفعلي 

اال�شتيعابية، مو�شحا اأن ال�شعة اال�شتيعابية هي 

ال�شبعة  املباين  يف  يوجد  فيما  �شخ�ض،   1201

ونفى  تقريبا.  نزالء   1608 بال�شجن  اخلا�شة 

تلقي االمانة اأي �شكاوى تتعلق بالتعذيب.

افتتح وزير االأ�شغال ع�شام خلف النفق 

من  الذي  �شلمان،  ميناء  لتقاطع  االأر�شي 

املوؤمل اأن ينقل احلركة املرورية من امل�شتوى 

ال�شيخ  �شارع  على  النفق  نحو  االأر�شي 

احلد مب�شارين  اجتاه  �شلمان يف  بن  عي�شى 

والعك�ض.

ومت حتديد ال�شرعة الق�شوى امل�شموحة 

داخل النفق بـ 50 كيلومرتاً، ويعترب افتتاح 

 3 �شمن  الثانية  املرحلة  االأر�شي  النفق 

مراحل لتطوير تقاطع ميناء �شلمان، وت�شم 

م�شارات  بثالثة  نفق  �شاء  اإن  املرحلة  هذه 

القادمة على  املرورية  يف كل اجتاه للحركة 

واملتجهة  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شارع 

للحد باالجتاهني عرب ج�شر ال�شيخ خليفة.

اأكد م�شدر م�شوؤول بقيادة االأ�شطول اخلام�ض التابع 

ت�شريحات  من  تناقله  مت  ما  ان  االأمريكية  للبحرية 

عار  اأمر  البحرين  حول  متقاعد  اأمريكي  جلرنال  ن�شبت 

قيادة  العامة يف  العالقات  �شابط  و�شّرح  ال�شحة.  عن 

االأ�شطول اخلام�ض، جي�شن �شالتا لـ »االأيام« اأن التقرير 

اجلرنال  ل�شان  على  املحلية  ال�شحف  احدى  نقلته  الذي 

املتقاعد هايو �شيلتون حول البحرين غري �شحيح، موؤكداً 

ب�شكل  ذلك  من  حتققت  قد  االأمريكية  البحرية  قيادة  ان 

�شيلتون  اجلرنال  نفى  حيث  نف�شه،  اجلرنال  مع  مبا�شر 

هذه الت�شريحات جملة وتف�شيالً.

 - البحرينية  العالقات  عمق  على  �شالتا  و�شّدد 

االأمريكية القوية على خمتلف االأ�شعدة.

بدورها، اأكدت ال�شفارة االأمريكية يف بيان لها اأم�ض، 

ان اجلرنال �شيلتون مل يعمل اأبدا يف االأ�شطول اخلام�ض 

االأمريكي مثلما يدعي اخلرب امللفق.

اأكد رئي�ض املجل�ض البحريني- االمريكي الدكتور ال�شادق عمر خلف 

قد  البحرين  زاروا  الذين  االمريكي  الكونغر�ض  اع�شاء  من  العديد  ان  اهلل 

ما  وهذا  البحرين  يف  االحداث  جمريات  حول  الواقعية  ال�شورة  نقلوا 

ما  على  ا�شتندت  قد  كانت  التي  ال�شلبية  االنطباعات  من  العديد  �شحح 

تتلقاه من احزاب �شيا�شية حملت لها �شورة مغلوطة.

وقال خلف اهلل يف مقابلة مع »االأيام« ان البحرين متكنت من اإر�شال 

يوؤمن  الذي  البحريني  الواقع  تعك�ض  للعامل  وت�شامح  �شالم  ر�شالة 

بالتعاي�ض وال�شالم، وان ال�شفري االمريكي لدى املنامة توما�ض كراجي�شكي 

قد تعر�ض النتقاد مبا�شر من احد اع�شاء الكونغر�ض واتهامه بالتق�شري 

يف نقل �شورة دقيقة لواقع االحداث يف ال�شاحة البحرينية.

االخوان  جماعة  ن�شاط  حظر  اأم�ض  امل�شري  الق�شاء  قرر 

امل�شلمني وكل املوؤ�ش�شات املنبثقة عنها والتحفظ على كل اأموالها 

ومقراتها، يف تطور جديد ينبئ باإنهاء الوجود العلني امل�شروع 

االإخوان  جماعة  وو�شفت  ال�شيا�شية.  ال�شاحة  على  لالإخوان 

احلكم باأنه �شيا�شي«، موؤكدة اأنها �شتظل »متواجدة على االأر�ض« 

رغم قرار حظرها ر�شمياً.

حمكمة  اإن  امل�شرية  االأو�شط  ال�شرق  اأنباء  وكالة  وقالت 

تنظيم  اأن�شطة  كافة  »بحظر  ق�شت  امل�شتعجلة  لالأمور  القاهرة 

االإخوان امل�شلمني واجلماعة املنبثقة عنه وجمعيته واأي موؤ�ش�شة 

متفرعة عنه اأو من�شاأة باأموال اجلماعة او تتلقى منها دعما اأو اأي 

نوع من الدعم، واجلمعيات التي تتلقى التربعات«.

وممتلكات  اأموال  كافة  على  »التحفظ  املحكمة  قررت  كما 

واملنقوالت  العقارات  وكافة  لها  التابعة  واملوؤ�ش�شات  اجلماعة 

واالأموال اململوكة لالأ�شخا�ض املنتمني اإليها.
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رغم ما تتعر�ض له البالد من اأعمال عنف من جماعات اإرهابية متطرفة.. وزير اخلارجية:

الحكم الرشيد حّصن البحرين مـن التوتــرات الطائفيــة
جاللته بحث مع الرئي�ض من �شور ر�شم ا�شرتاتيجية �شاملة لالأمن القومي.. امللك:

استقرار مصر استقرار للجميع وهي عمق الوطن العربي

اأكد وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة اأن قيادة مملكة البحرين حر�شت عرب تاريخها احلديث 

الذي ميتد الأكرث من قرنني على التفاعل واحلوار مع اأبناء �شعبها والتجاوب مع تطلعاتهم بكل �شفافية والتزام، 

م�شريا اإىل اأن احلكم الر�شيد ح�شن البالد من التعر�ض الأي توترات اأو �شراعات طائفية على نحو ما هو حا�شل 

اأنه رغم  اأم�ض،  اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة  األقاها  يف دول اأخرى. وقال وزير اخلارجية يف الكلمة التي 

ما تتعر�ض له البالد من اأعمال عنف تقوم بها جماعات اإرهابية متطرفة م�شتهدفة رجال االأمن واالأجانب املقيمني 

بهدف الرتويع واإثارة الفرقة واإحداث الفتنة وتخريب القت�شاد الوطني والتنمية.

ال�شقيق  و�شعبها  مل�شر  امل�شرفة  باملواقف  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  اأ�شاد 

اأن ا�شتقرار م�شر هو ا�شتقرار للجميع، كون م�شر هي  ووقوفها اىل جانب مملكة البحرين قيادة و�شعبا، واأكد جاللته 

العمق اال�شرتاتيجي للوطن العربي على مر التاريخ، كما اأن العالقة احلميمة بني م�شر ودول جمل�ض التعاون مهمة جدا.

و�شدد جاللته خالل املباحثات التي اأجراها مع الرئي�ض امل�شري عديل من�شور بالقاهرة اأم�ض، على تكاتف جهود القوى 

ال�شيا�شية امل�شرية للحفاظ على التوافق الوطني لتوا�شل م�شر دورها الريادي بخدمة االأمة العربية واالإ�شالمية ون�شرة 

ق�شاياها العادلة وتعزيز الت�شامن العربي.
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قتل �شبعة متظاهرين بر�شا�ض قوات االأمن يف العا�شمة ال�شودانية اخلرطوم بعد تظاهرات احتجاجا 

على رفع احلكومة الدعم عن بع�ض ال�شلع.
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داعياً احلجاج لاللتزام بالتعليمات.. احلجار:

منع التظاهرات وحظر المنشورات في الحج

د.بندر  ال�سعودي،  احلج  وزير  �سدد 

توزيع  اأو  التظاهرات  منع  على  احلجار 

اأو كل ما ي�سغل بال احلاج عن  املن�سورات 

اأداء الفري�سة، الفتا اىل وجود فرق ميدانية 

للوزارة تتابع هذا ال�ساأن خالل مو�سم احلج 

احلايل. 

قناة  مع  مقابلة  يف  احلجار  ودعا 

االلتزام  اإىل  احلجاج  كل  اأم�س،  العربية 

تقدمي  على  مل�ساعدتهم  احلج  بتعليمات 

مل  الوزارة  اأن  اإىل  ولفت  اخلدمات،  اأف�سل 

متنع من احلج، واإمنا حتاول تنظيم عملية 

لرفع  خطة  وجود  احلجار  واأكد  احلج. 

اإىل  املقد�سة  للم�ساعر  اال�ستيعابية  الطاقة 

هيئة  اإعدادها  على  تعمل  حاج،  ماليني   7

تطوير مكة املكرمة.

09

ً منظمة حظر االأ�سلحة الكيماوية تنال جائزة نوبل لل�سالم باأكرث مهامها تعقيدا

حزب اهلل يقتل العشـرات للسيطـرة على جنـوب دمشـق

ق�سفت طائرات حربية �سورية اأهدافا ت�سيطر 

رئي�سي  موقع  من  بالقرب  املعار�سة  قوات  عليها 

لالأ�سلحة الكيماوية اأم�س، يف قتال ي�سلط ال�سوء 

مكلف  دويل  فريق  يواجهها  التي  املخاطر  على 

يف  الكيماوية  االأ�سلحة  تر�سانة  من  بالتخل�س 

�سوريا. ومن املقرر اأن تزور منظمة حظر االأ�سلحة 

لل�سالم  اأم�س بجائزة نوبل  فازت  التي  الكيماوية 

للتحقق من تدمري 1000  20 موقعا يف �سوريا 

طن من املواد الكيماوية.

ال�سورية  املعار�سة  ن�سطاء يف  قال  يف حني، 

ميلي�سيا  من  ومقاتلني  ال�سوري  اجلي�س  قوات  اإن 

على  ال�سيطرة  ا�ستعادوا  لالأ�سد  موالية  �سيعية 

اأ�سفر عن  مّما  اأم�س،  �ساحيتني يف جنوب دم�سق 

12مقتل 70 �سخ�ساً على االأقل. 

الكواري رئي�ساً وي�سم 8 اأع�ساء بينهم قا�سية

 أمــر ملكـي بتشكيـل المجـلس األعلـى للقضـاء
 �سدر عن �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

وجاء  للق�ساء.  االأعلى  املجل�س  بت�سكيل  ملكي  اأمر  املفدى  البالد 

اأنه يعهد لرئي�س حمكمة التمييز  يف املادة االأوىل من االأمر امللكي 

رئا�سة املجل�س االأعلى للق�ساء. كما ن�ست املادة الثانية من االأمر 

امللكي اأنه ي�سكل املجل�س االأعلى للق�ساء من كل من: القا�سي �سامل 

العام،  النائب  البوعينني  د.علي  التمييز،  حمكمة  رئي�س  الكواري 

ال�سرعية  العليا  اال�ستئناف  حمكمة  رئي�س  القطان  عدنان  ال�سيخ 

العليا  الا�ستئناف  وكيل حمكمة  الع�سفور  نا�سر  ال�سيخ  ال�سنية، 

حمكمة  رئي�س  ال�سام�سي  عدنان  القا�سي  اجلعفرية،  ال�سرعية 

الا�ستئناف العليا املدنية، القا�سي ال�سيخ حممد بن علي اآل خليفة 

قا�سي حمكمة الا�ستئناف العليا املدنية، القا�سي عبدالعزيز النامي 

حبيل  فاطمة  القا�سية  املدنية،  العليا  الا�ستئناف  مبحكمة  ع�سو 

ع�سو املحكمة الكربى املدنية.
14

دعا اإىل عدم رف�س االآخر ملجرد اختالف الدين.. امللك عبداهلل:

ال نسمـــح بمس سيــادة الــدول اإلسالمــية
عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأكد 

بن عبدالعزيز عاهل اململكة العربية ال�سعودية، 

اأم�س اأن االأمة االإ�سالمية ال ت�سمح الأي كائن اأن 

�سوؤونها  يف  التدخل  اأو  اأوطانها  �سيادة  مي�س 

األقاها  الداخلية واخلارجية. وقال يف كلمة له 

بن  �سلمان  االأمري  العهد  ويل  عنه  بالنيابة 

ال�سنوي  �ستقبال  االإ  حفل  خالل  عبدالعزيز 

منى:  م�سعر  بعثات احلج يف  لروؤ�ساء ووفود 

نقول  الوحي،  ومهبط  الر�سالة  اأر�س  »من 

على  امل�ساومة  تقبل  ال  اأمة  اإننا  اأجمع،  للعامل 

اأو قيمها، وال ت�سمح لكائن  اأخالقها،  اأو  دينها، 

من كان اأن مي�َسّ �سيادة اأوطانها، اأو التدخل يف 

�سوؤونها الداخلية، اأو اخلارجية«.
17

باري�س ت�ستدعي ال�سفري االأمريكي والبيت االأبي�س يقر

أمريكا تجسست على 70 مليون مكالمة لفرنسيين
اأول �سراكة للقطاع اخلا�س مع وزارة االإ�سكان 

بنــاء 2800 وحـدة بـ »الشماليـة« و »اللـوزي«
قلل البيت االبي�س ام�س من �ساأن اجلدل الناجم 

االأمريكي  التج�س�س  حول  ف�سائح  من  ك�سف  مما 

اخلارج  من  جتمع  وا�سنطن  ان  موؤكدا  فرن�سا،  يف 

معطيات »من النوع نف�سه الذي جتمعه كل الدول«.

وك�سفت �سحيفة لوموند ا�ستنادا لوثائق �سربها 

االأمريكية  القومي  االمن  بوكالة  ال�سابق  العميل 

الوكالة  ان  يونيو  �سنودن يف  ادوارد  ايه(  ا�س  )ان 

ملعطيات  ت�سجيل  مليون   70،3 �سجلت  االأمريكية 

هاتفية للفرن �سيني طيلة 30 يوما بني 10 دي�سمرب 

2012 و8 يناير 2013 .

واعلن وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س 

يف  االأمريكي  ال�سفري  فورا«  »ا�ستدعى  انه  ام�س 

باري�س ت�سارلز ريفكني.

العقاري  للتطوير  ن�سيج  �سركة  اأعلنت 

لل�سكن  م�سروع  اأول  متويل  من  انتهائها  عن 

االجتماعي يت�سمن �سراكة القطاع اخلا�س مع

وزارة ا الإ�سكان، لبناء 2800 وحدة �سكنية 

بكلفة  اللوزي  ومنطقة  ال�سمالية  املدينة  يف 

وتوقع  دينار،  مليون   160 اإىل  ت�سل  اإجمالية 

الوحدات  اأوىل  ت�سليم  بال�سركة  م�سوؤولون 

يتم  اأن  على   ،  2016 منت�سف  يف  االإ�سكانية 

ا�ستكمال املراحل االأخرى بالكامل بحلول 2017.

على  احل�سول  مت  اإنه  جناحي  خالد  وقال 

التمويالت الالزمة للم�سروع من قبل بنك االإثمار، 

م�سروع  اأكرب  يعترب  امل�سروع  هذا  اأن  اإىل  م�سرياً 

اإ�سكاين مت تطويره يف البحرين . 2227

جنم عن ما�س كهربائي.. وال�سيطرة عليه خالل 15 دقيقة.. »الدفاع املدين«:

إنقاذ 4 أشخاص في حريق متجر مالبس بمجمع البحرين
ويل العهد: تثبيت اأركان التنمية والعدالة والقانون

بريطانيا تساند الخطوات اإليجابية لإلصالح بالبحرين

�سّرح مدير عام االإدارة العامة للدفاع املدين، اأن رجال الدفاع املدين متكنوا من ال�سيطرة على حريق اندلع اأم�س 

يف حمل للمالب�س مبجمع البحرين التجاري، كما مت خالل التعامل مع احلريق اإنقاذ 4 اأ �سخا�س بعدما حا�سرهم 

الدخان الناجم عن احلريق.

واأو�سح اأن الدفاع املدين تلقى بالغ احلريق عند ال�ساعة U 10:10 �سباحا، وعلى الفور حتركت اآليات الدفاع 

املدين وو�سلت للموقع يف وقت قيا�سي بلغ 6 دقائق، مع م�ساركة 25 من �سباط و اأفراد الدفاع املدين، اإ�سافة اإىل 

6 اآليات يف اإخماد احلريق والذي مت ال�سيطرة عليه خالل 15 دقيقة. وت�سري املعلومات االأولية اإىل ان احلريق 

ناجم عن ما�س كهربائي.

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

اأركان  من  املزيد  لتثبيت  الرامية  بجدية يف خطواتها  �ستتوا�سل  املفدى  امللك  بقيادة جاللة  اال�سالح  اأن وترية  الوزراء، 

بامل�سوؤولية  اإمياناً  البحرين �سوطاً يف حتقيق ذلك  القانون وتر�سيخ معطياتها، حيث قطعت  التنمية والعدالة و�سيادة 

الوطنية.

و اأكد �سموه لدى لقائه اأم�س يف لندن وزير اخلارجية الربيطاين ويليام هيغ، اأن خطى التزام البحرين التام مبوا�سلة 

جهود االإ�سالح والتطوير م�ستمرة.
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ا�ستبعدت قدرتها على ت�سنيع اأ�سلحة نووية خالل �سنة.. جون�سون لـ »الأيام«:

17 منشــأة نوويـة فــي إيــران تهــدد أمــن الخليـج
تعديل بع�ض م�سميات الهيئات والوزارات

إلغــاء هيئــــة اإلذاعـــة والتلفزيــون

ا�ستبعدت املديرة التنفيذية ملعهد اأكرونيم لدبلوما�سية نزع ال�سالح باململكة املتحدة، د.ريبيكا جون�سون قدرة 

النظام الإيراين على ت�سنيع اأ�سلحة نووية خالل �سنة واحدة فقط بح�سب ما �سرح به الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما 

يف وقت �سابق.

و�سرحت جون�سون لـ »الأيام« على هام�ض م�ساركتها الأخرية باملوؤمتر ال�سرتاتيجي اخلليجي يف املنامة، اإن 

طهران مل تتخذ قراراً بعد بت�سنيع اأ�سلحة نووية، م�سرية اىل اأنها ل تعتقد اأن النظام اليراين �سيتخذ مثل هذا القرار 

بهذه ال�سرعة، على الرغم من تاأكيده تطوير قدراته حتت مظلة الربنامج النووي.

وافق جمل�ض الوزراء على اإلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، ملنع خلق اأية ازدواجية اأو تداخل يف الخت�سا�سات بعد 

اإن�ساء هيئة �سوؤون الإعالم، وكلف املجل�ض الأجهزة املخت�سة باإعداد الأدوات القانونية الالزمة متهيداً لتخاذ الإجراءات 

الد�ستورية والقانونية يف هذا ال�ساأن.

اآل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء،  ال�سيخ حممد بن مبارك  اأم�ض برئا�سة �سمو  وكلف جمل�ض الوزراء بجل�سته 

جمل�ض

اخلدمة املدنية بدرا�سة ت�سحيح وتعديل بع�ض م�سميات الهيئات والوزارات.

0204

الرياض خاوية مع انتهاء مهلة تصحيح العمالة المخالفة

»النيابة « حتقق يف �سكاوى اأولياء اأمور اإحدى احل�سانات باحلد

توثيـق األطفـال وضربهــم وحرمانهــم مـن الطعــام

قانـــون روسـي يعاقــب ذوي »اإلرهابييــن«

لدعم احتياجات بنك الدم

حملة الحسين »ع«  تجمع  10 آالف كيس دم

حمد بن حممد مديراً  للتخطيط العمراين يف »البلديات«

عبــداهلل بن محمــد سفيــرًا للبحريــن بأمريكــا

 �سهدت �سوارع العا�سمة ال�سعودية الريا�ض هدوءا نادرا اأم�ض مع جتنب اأعداد كبرية من الوافدين اخلروج من 

منازلهم يف اليوم الأول بعد انتهاء املهلة التي منحتها احلكومة للمخالفني من اأجل ت�سحيح اأو�ساعهم. وعلى غري 

املعتاد يف اأوقات الذروة كانت ال�سيارات تتحرك يف �سوارع العا�سمة بان�سيابية ومرونة فيما هجر العمال العديد 

من مواقع البناء، كما اأغلقت الكثري من املحال اأبوابها يف عدد من الأحياء التي يقطنها الوافدون اأ�سحاب الدخول 

املنخف�سة.

�سرح وكيل النيابة عبداهلل الدو�سري القائم باأعمال رئي�ض نيابة حمافظة املحرق عن تلقي النيابة العامة اإخطاراً 

من مركز �سرطة احلد، بتلقي املركز العديد من البالغات من عدد من اأولياء اأمور اإحدى احل�سانات يف منطقة احلد 

الفرتة  باأنه قد لحظوا خالل  ال�سنتني وما يزيد عليها قليالً،  اأعمارهم ما دون  الذين ترتاوح  اأطفالهم  عن تعر�ض 

التي التحق بها �سغارهم بتلك احل�سانة بتغري يف �سلوكيات الأطفال بكرثة البكاء وامليل للعنف يف بع�ض ا لأحيان 

والبكاء امل�ستمر حني تو�سيلهم للح�سانة مع رف�سهم الدخول اإليها.

وقع الرئي�ض فالدميري بوتني على قانون يجرب ذوي »الإرهابيني« 

على دفع قيمة الأ�سرار الناجمة عن هجمات »هوؤلء الإرهابيني«.

قدمه  الذي  القانون  اكتوبر  اأواخر  يف  الرو�سي  الربملان  واأقر 

التــدريب يف  تدابري لتجريــم  الرئي�ض بوتني يف �سبتمرب وي�سمل 

مع�سكـــرات »اإرهابية«.

ومبوجب القانون، فاإن الأ�سرار املادية واملعنوية الناجتة عن 

اأ�سرته  هجوم »اإرهابي« ينبغي تعوي�سها »من قبل اجلاين واأفراد 

واأقاربه واأ�سهاره وغريهم من النا�ض الذين متثل حياتهم و�سحتهم 

ال�سخ�سية  العالقات  ب�سبب  له  بالن�سبة  مهما  �سيئا  ورفاهيتهم 

الوطيدة بينهم.

اأن احلملة ا�ستطاعت هذا العام الو�سول  اأكد د.فا�سل الن�سيط الرئي�ض ال�سابق حلملة الإمام احل�سني للتربع بالدم، 

اىل 10 اآلف كي�ض دم، ما ي�ساهم ب�سكل كبري يف دعم احتياجات بنك الدم، م�سريا اىل ان احلملة انبثقت منها عدة حمالت 

اأخرى و�سل جمموعها اإىل 30 حملة.

بدوره، قال حممود الأدراج رئي�ض اللجنة الإعالمية حلملة الإمام احل�سني للتربع بالدم، اإن احلملة ح�سدت 9850 

كي�ض دم خالل 15 عاما منذ اإن�سائها يف عام 1999 ، وان عدد العاملني يف اللجنة جتاوز الـ 300 �سخ�ض، بينهم 15 

التقنيات خلدمة  اأحدث  احلملة متتلك  ان  اىل  لفتا  �سريراً،  و 20  وممر�سة،  من 32 ممر�ساً  يقرب  وما  طبيبا وطبيبة 

املتربعني.

�سدر عن �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى مر�سوم بتعيني ال�سيخ حمد بن حممد بن 

حمد اآل خليفة مديراً عاماً لالإدارة العامة للتخطيط العمراين 

يف وزارة �سوؤون البلديات والتخطيط العمراين بدرجة وكيل 

وزارة.

كما اأ�سدر عن عاهل البالد املفدى مر�سوم بتعيني ال�سيخ 

الديوان  يف  ال�سفري   – خليفة  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  عبداهلل 

الدبلوما�سية  للبعثة  رئي�ساً   - اخلارجية  لوزارة  العام 

البحرينية لدى الوليات املتحدة الأمريكية بلقب �سفري فوق 

العادة مفو�ض.
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ح�شر معر�ض دبي للطريان واأ�شاد بالتنظيم.. امللك:

الدعــم اإلمـــاراتي يعكــس العــالقات التــاريخية بــين البــلدين

»البلديــــــات« حتـــ�شر البيــــوت املت�شـــررة.. ال�شيخ نا�شـــر:

لجنــة وطنيــة إلعــانة المتضـررين مـن األمطـــار
اتفاق نووي بني اإيران والغرب.. ترحيب دويل واإ�شرائيل ت�شفه بـ »اخلطاأ التاريخي«

أوبامـا: أغلقنــا الطريــق أمــام قنبلـة نوويـة إيرانيـة

18

2424

قام �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة رئي�ض جمل�ض اأمناء املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية بزيارة تفقدية اإىل 

عدد من منازل املواطنني التي ت�شررت من االمطار يف حمافظتي املحرق واجلنوبية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات 

عاهل البالد املفدى. ووجه �شموه املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية بت�شكيل جلنة وطنية لفتح باب امل�شاعدة وامل�شاهمة 

يف اإعانة املواطنني املت�شررين من االمطار التي �شهدتها اململكة االأيام ال�شابقة.

اىل ذلك، قررت وزارة �شوؤون البلديات تعوي�ض جميع املواطنني املت�شررة منازلهم ب�شبب االمطار، وكلفت 

الوزارة امل�شوؤولني باملجال�ض البلدية اخلم�شة اىل ر�شد كافة احلاالت.

ختام  االيراين، يف  النووي  الربنامج  حول  الكربى  ال�شت  والدول  طهران  بني  ابرم  الذي  باالتفاق  اأم�ض  العامل  رحب 

مفاو�شات �شاقة يف جنيف باعتباره خطوة اوىل نحو ت�شوية �شاملة، يف حني نددت ا�شرائيل التي ت�شتبه يف ان الربنامج 

النووي االيراين يخفي �شقا ع�شكريا، باالتفاق واعتربته “خطاأ تاريخيا”، موؤكدة حقها يف الدفاع عن النف�ض.

ح�شر ح�شرة �شاحب اجلاللة 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

افتتاح  ام�ض  املفدى  البالد  عاهل 

الدورة الثالثة ع�شرة ملعر�ض دبي 

الدويل للطريان.

واأ�شاد جاللة امللك مبا �شاهده 

كبرية  وم�شاركة  متقن  تنظيم  من 

العاملية  ال�شركات  من  للعديد 

الكربى. واأ�شاد جاللة امللك بالدعم 

اإىل  جاللته  وم�شرياً  االإماراتي، 

العالقات  عمق  يعك�ض  ذلك   اأن 

التاريخية بني البلدين.

دبي تفوز بتنظيم معرض اكسبو الدولي 2020

االأمم املتحدة تد�شن تقرير »احلوكمة املائية العربية« من املنامة

الوضـــع المــائي فــي المنطقــة ينــذر بالخطــر

الدويل لعام 2020 بعد مناف�شة �شديدة مع عدة مدن عاملية  اك�شبو  بتنظيم معر�ض  اإمارة دبي  فازت 

تقدمت ال�شت�شافة املعر�ض.

27

29

ال  اأ�شبحت جزءاً  للمياه  املتكاملة والر�شيدة  االإدارة  اأن ق�شية  اآل خليفة،  احمد  ال�شيخ خالد بن  اأكد وزير اخلارجية 

يتجزاأ من مفهوم االأمن ال�شامل، الفتا اىل ان االأمن املائي االقليمي ميكن من خالله حتقيق التكامل والرتابط بني دول جمل�ض 

التعاون. واأو�شح الوزير لدى رعايته اأم�ض حفل تد�شني تقرير »حوكمة املياه يف املنطقة العربية«، ان ندرة املياه عامليا 

ت�شتدعي ت�شافر اجلهود العربية يف اإطار تدبري التمويل والكفاءات الب�شرية.

بدوره، قال املن�شق العام للتقرير غيث فريز اإن الو�شع املائي يف املنطقة يتجه وبخطى مت�شارعة نحو م�شتويات تنذر 

باخلطر.
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»ال�ستئناف« ترف�ض طلب الإفراج عن نبيل رجب

القاضـــي يخــرج مندوبــة سفــارة أمريكــا 
اأكدت اأن ما جاء يف خطبة اجلمعة ا�ستمل على مواقف حمّر�سة.. »الداخلية«

عيسى قاسـم يتحمـل مسؤوليـة روايتــه المغلوطـة

و�سع حجر الأ�سا�ض ملركز التن�سيق البحري امل�سرتك للأمن البحري

أمــــــر ملكـــي بتخصيـــص أرض لتوسعـــة مقـــر »درع الجزيــــرة« 

بحث حتدي �سوق العمل يف الوطن العربي 

»الفكـــــر العربــــي« يكـــرم رئيـــس التحريــر
ويل العهد يف افتتاح حوار املنامة:

اإلصالح عملية مستمرة ذات محطات متدرجة 

ما جاء يف خطبة اجلمعة لعي�سى  على  رداً 

وافتعال  مغالطات  على  ا�ستملت  والتي  قا�سم 

بال�سورة  يتعلق  فيما  املحر�سة،  املواقف 

منطقة  يف  �سيدة  على  العتداء  ب�ساأن  املتداولة 

املطلوبني  اأحد  مع  الأمن  رجال  وتعامل  عايل 

القانونية  لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  اأكد  للعدالة، 

بوزارة الداخلية، اأن قوات ال�سرطة كانت ب�سدد 

القب�ض على حمكوم يف ق�سايا جنائية بال�سجن 

10 �سنوات )منها حرق جنائي ل�سيارتي �سرطة 

واإتلف ثالثة بتاريخ 2 اأبريل 2012( ومل تكن 

وال�سرطة  التعامل  اأ�سلوب  يف  مبالغة  اأي  هناك 

على  للقب�ض  القانونية  اإجراءاتها  ا�ستخدمت 

الهارب من العدالة.

اأم�ض قرار  العليا  اأيدت حمكمة ال�ستئناف 

الإفراج  طلب  برف�ض  العقاب  تنفيذ  قا�سي 

املدة،  اأرباع  ثلثة  ق�سائه  بعد  نبيل رجب  عن 

به  تقدم  الذي  الطلب  رف�ض  املحكمة  وقررت 

ال�ستئناف  حمكمة  قا�سي  واأمر  رجب.  دفاع 

العليا اأم�ض باإخراج مندوبة ال�سفارة الأمريكية 

نبيل  ا�ستئناف  نظر  اأثناء  املحكمة  قاعة  من 

رجب لقرار قا�سي تنفيذ العقاب.

واأثناء انعقاد اجلل�سة �ساأل رئي�ض املحكمة 

مندوبة ال�سفارة الأمريكية عن هويتها و�سبب 

مندوبة  باأنها  علم  ح�سورها اجلل�سة، وعندما 

القاعة  مغادرة  منها  طلب  الأمريكية  ال�سفارة 

فا�ستجابت لطلبه وخرجت.  1003

امللك  اجلللة  �ساحب  اأمر 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

الأعلى رئي�ض  القائد  املفدى  البلد 

التعاون  ملجل�ض  احلالية  الدورة 

قطعة  بتخ�سي�ض  اخلليجي، 

 163300 م�ساحتها  تبلغ  اأر�ض 

القيادة  مقر  لتو�سعة  مربع  مرت 

اجلزيرة  درع  لقوات  املتقدمة 

امل�سرتكة، حر�سا من جللته على 

تعزيز التعاون الدفاعي اخلليجي. 

بدول  الدفاع  وزراء  واحتفل 

بو�سع  اأم�ض  التعاون  جمل�ض 

التن�سيق  ملركز  الأ�سا�ض  حجر 

البحري  للأمن  امل�سرتك  البحري 

05ب�سلح البحرية امللكي. 

0507

 افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 

اأم�ض الدورة الـ 12 ملوؤمتر »فكر«، يف دبي بعنوان: »حتدي �سوق العمل يف الوطن العربي«. 

الفكر  موؤ�س�سة  رئي�ض  املكرمة  مكة   منطقة  اأمري  الفي�سل  الأمري خالد  امللكي   ال�سمو  ذلك، كرم �ساحب  اإبان 

العربي رئي�ض حترير »الأيام« عي�سى ال�سايجي.

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ض جمل�ض 

الوزراء، اأن التن�سيق الفاعل للمواقف الإقليمية والدولية وحفظ التوازنات مع تفهم اعتبارات خوا�ض القليم هو ما 

ي�سمن ا�ستدامة �سيغ التفاهم. وقال �سموه لدى ح�سوره حفل افتتاح منتدى حوار املنامة 2013، اإنه ينبغي تعزيز 

عملية  والإ�سلح هي  التطور  عملية حتقيق  اأن  اإدراك  مع  والتطلعات،  احلقوق  كافة  ت�سون  ك�سمانة  التوافق  مبداأ 

م�ستمرة ذات حمطات متعددة ومتدرجة.

دعا اإىل اإ�سراك اخلليج يف مفاو�سات نووي اإيران.. الأمري تركي الفي�سل:

االتحـــــــاد الخليــــجي قـــــادم حـتى بـدون سلطنة ُعمـــان
مصافحة لدودة

امللك  اأمناء مركز  قال رئي�ض جمل�ض 

الإ�سلمية  والدرا�سات  للبحوث  في�سل 

تركي  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

بالحتاد  عمان  �سلطنة  راأي  اإن  الفي�سل 

اإليه.  اخلليجي لن يحول دون الو�سول 

اخلارجية  وزير  قاله  ما  اأن  معتربا 

هو  العلوي  يو�سف  بن  عبداهلل  العماين 

»تعبري عن راأيها«.

على  رده  يف  تركي  الأمري  واأو�سح 

�سوؤال خلل اجلل�سة الأخرية من منتدى 

»حوار املنامة 2013« اأم�ض حتت عنوان 

ال�سرق  اأمن  يف  الدولية  »الهتمامات 

الأو�سط ومنع انت�سار الأ�سلحة«، ان دول 

اخلليج ترى ان الوحدة باتت اأمرا حتميا، 

والتحول من التعاون اإىل الحتاد �سواء 

اأرادت عمان اأم مل ترد، فالأمر يعود لها«.
09
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الكوبي راوؤول كا�سرتو خلل حفل  الرئي�ض  اأوباما  الأمريكي باراك  الرئي�ض  �سافح 

تاأبني الزعيم اجلنوب اإفريقي نل�سون مانديل.

10
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11

و�سل الكويت لرتوؤ�ض وفد البحرين للمجل�ض الأعلى ملجل�ض التعاون

الملك: القمــة ستخــرج بقــرارات تكــون مصــدر قــوة وعــزة ومنعــة لدولنــا 

دولة  اإىل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب  ح�سرة  و�سل 

الرابعة  الدورة  اأعمال  البحرين يف  اأم�ض ليرتاأ�ض وفد مملكة  ال�سقيقة  الكويت 

والثلثني للمجل�ض الأعلى ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية التي افتتحت 

م�ساء ام�ض.

وقال جللته يف ت�سريح له »يطيب لنا ونحن جنتمع يف بلدنا الثاين دولة 

ل�ساحب  والعتزاز  والتقدير  ال�سكر  بالغ  عن  بداية  نعرب  اأن  ال�سقيقة  الكويت 

ال�سقيقة  الكويت  اأمري دولة  ال�سباح  الأحمد اجلابر  ال�سيخ �سباح  الأخ  ال�سمو 

ال�سقيق  و�سعبه  التعاون  ملجل�ض  الأعلى  للمجل�ض  احلالية  الدورة  رئي�ض 

وحكومته مبا �سملونا من عناية ورعاية وملا مل�سناه من م�ساعر اأخوية فيا�سة، 

والتي  اأعمالها،  لإجناح  اهتمام ورعاية  من  القمة  لهذه  �سموه  يوليه  ما  وعلى 

لدول  ومنعة  وعزة  قوة  م�سدر  تكون  بقرارات   - تعاىل  اهلل  باإذن   - �ستخرج 

جمل�ض التعاون والأمتني العربية والإ�سلمية«.

تقديراً لإ�سهامات �سموه يف تبووؤ اآ�سيا مكانة اقت�سادية قوية 

جائـــزة »رجـــل الدولــــة« لرئيـــس الـــوزراء
ال�سفارة بال�سعودية تتابع اأحوال امل�سابني وتعزي يف املتوفني

وفاة 3 بحرينيين بحادث سير بالخفجي في طريقهم إلى كربالء

نحتفل بذكرى فتح البحرين وقبولها بالأمم املتحدة وعيد جلو�سنا.. امللك يف خطاب الق�سم:

البحريـــن مستعـــدة مـــن هـــذا اليـــوم إلعــــالن االتحـــــاد

بحرينيني  مواطنني   3 لقى 

باململكة  �سري  حادث  يف  م�سرعهم 

العربية ال�سعودية على طريق اخلفجي 

بينما كانوا متوجهني اىل مدينة كربلء 

يف  الأربعني  زيارة  مرا�سم  لأداء 

اإىل  الولية  املعلومات  وت�سري  العراق، 

اأن املتوفني من منطقة العكر وان �سبب 

احلادث هو انفجار اإطار ال�سيارة.

البحرين  �سفارة  قالت  جانبها،  من 

اإنها  ال�سعودية  العربية  اململكة  لدى 

يف  امل�سابني  اأحوال  كثب  عن  تتابع 

بن  حمود  ال�سيخ  واعرب  احلادث، 

لدى  البحرين  �سفري  خليفة  اآل  عبداهلل 

تعازيه  ال�سعودية عن  العربية  اململكة 

ان  اهلل  �سائل  املتوفني،  لأهايل  احلارة 

ور�سوانه  رحمته  بوا�سع  يتغمدهم 

ومتنى للم�سابني ال�سفاء العاجل.
14

15

منح منتدى قيادة الأعمال الآ�سيوي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء »جائزة 

اإمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة، تقديرا لدور  اأقيم الليلة املا�سية يف  رجل الدولة«، وذلك يف احتفال كبري 

�سموه كاأحد اأبرز ال�سخ�سيات الدولية التي لعبت دورا كبريا يف جناح قارة اآ�سيا يف تبووؤ املكانة القت�سادية القوية 

التي تتمتع بها اليوم.

17

اأكد �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البلد املفدى ا�ستعداد 

مملكة البحرين ومن هذا اليوم لإعلن الحتاد، لتاأكيد اإرادتنا الثابتة وعزميتنا ال�سلبة، 

معربا جللته عن تطلعه للدعوة لقمة خا�سة بالإعلن عن قيام هذا الحتاد بالريا�ض. 

وقال جللته انه تداول مع قادة دول جمل�ض التعاون مو�سوع النتقال اإىل الحتاد، 

ومت التفاق على موا�سلة العمل الدوؤوب يف هذا ال�سدد. جاء ذلك يف اخلطاب ال�سامي 

الذي تف�سل جللته به اأم�ض مبنا�سبة احتفال البحرين باأعيادها الوطنية. وهناأ جللته 

القوات امل�سلحة و�سعب البحرين على موافقة قادة دول جمل�ض التعاون لإن�ساء قيادة 

ع�سكرية موحدة لقواتنا امل�سلحة ل�سمان العمل الدفاعي امل�سرتك واإقرارهم اإن�ساء مركز 

التن�سيق البحري للأمن البحري يف البحرين. 

و�سولً  اإىل 80% بحلول 2017

رفع تدريجي ألسعار الديزل 20 % بدًءا من 15 يناير
قام بزيارة ملركز املوؤ�س�سة الإعلمي.. وزير اخلارجية لـ »الإيام«:

قيام االتحـــاد بين أقـــل مـــن ســـت دول أمــر وارد
للنفط  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

الديزل  بيع  اأ�سعار  رفع  عن  والغاز 

من  بدءا  تدريجية  ب�سورة  اململكة  يف 

العام  وحتى  املقبل  ال�سهر  منت�سف 

�سيتم  اأنه  اإىل  الهيئة  ولفتت   ،2017

فل�ض   100 من  اللرت  بيع  �سعر  رفع 

اأي بن�سبة %20  اإىل 120 فل�ساً،  حالياً 

اعتباراً من 15 يناير املقبل، على اأن تتم 

الزيادة بواقع 20 فل�ساً يف كل عام حتى 

2017 لي�سل �سعر املنتج 180 فل�ساً، 

اأي بزيادة ن�سبتها 80%، بهدف �سمان 

2021و�سول الدعم احلكومي مل�ستحقيه.

قال وزير اخلارجية ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل 

خليفة اإن قيام الحتاد اخلليجي بعدد دول اأقل من 

الدول ال�ست التي هي اع�ساء يف جمل�ض التعاون 

اأمر وارد، م�سدداً على ان جمل�ض التعاون اخلليجي 

واأ�ساف  مهدد.  غري  ووجوده  و�سيتطور  باق 

املجل�ض حول  دول  بني  بالآراء  التباين  اأن  الوزير 

امل�سائل املرتبطة بالنتقال من مرحلة التعاون اىل 

الحتاد ل ي�سكل خلفاً بني دول املجل�ض، معترباً ان 

الت�سريحات التي اطلقت من قبل وزير اخلارجية 

املنامة«  »حوار  خلل  علوي  بن  يو�سف  العماين 

يتم  ان  دون  اآخر،  كلم  على  فعل  كردة  جاءت 

التطرق اليه خلل قمة الكويت.
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دون وقوع اأية اإ�سابات.. »الداخلية«:

انفجار أسطوانة غاز داخل سيارة في السيف

»الديزل« ي�سعل فتيل اأزمة بني احلكومة وال�سلطة الت�سريعية

انسحاب جمــاعي للنـواب.. واستجواب وزيـر المالية

الريا�ض اأعلنت عن ميزانية قيا�سية للعام القادم

الملك عبداللـه للوزراء: قابلوا الشعب كأنهم أنا

على م�ساحة تتجاوز 12 األف قدم مربع

البحرين تدخل »غينيس« بـ 40 ألف وردة باسم »الملك حمد«

23

2525

24

اأفادت وزارة الداخلية عرب ح�سابها الر�سمي على )تويرت( باحرتاق �سيارة يف �ساحة مفتوحة مبنطقة �ساحية 

ال�سيف والأجهزة املخت�سة تبا�سر اإجراءاتها.

واأو�سحت الوزارة يف تغريدة اأخرى »بعد املعاينة املبدئية ملوقع احرتاق ال�سيارة مبنطقة �ساحية ال�سيف، 

تبني باأن احلادث ناجم عن انفجار ا�سطوانة غاز بداخل ال�سيارة دون وقوع اأية اإ�سابات«.

�سعر  رفع  قرار  باتخاذ  »تفّردها  ب�ساأن  للحكومة  و�سريح  وا�سح  »م�سج«  اإر�سال  وقّرروا  النواب..  فعلها   

الديزل، دون الرجوع اإىل ال�سلطة الت�سريعية«.

واختار النواب الن�سحاب اجلماعي من اجلل�سة اأم�ض، والتهديد با�ستمرار تعليق جل�ساتهم الأ�سبوعية، ما مل 

ترد احلكومة على حتفظاتهم واحتجاجهم، بح�سب ما اأفاد رئي�ض اللجنة التن�سيقية للكتل النيابية ح�سن بوخما�ض 

لـ »الأيام«. 

 طلب العاهل ال�سعودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، خلل تروؤ�سه للجل�سة الأ�سبوعية ملجل�ض الوزراء، اأم�ض الثنني، 

من الوزراء مقابلة ال�سعب كبريهم و�سغريهم وكاأنهم هو.

وقال يف كلمة له بعد اإعلن امليزانية ال�سنوية لعام 2014: »اأرجوكم قابلوا �سعبكم كبريهم و�سغريهم كاأنهم اأنا، 

واأخ�ض هنا وزير اخلارجية �سعود الفي�سل وال�سفراء«.

 اأعلن ممثل مو�سوعة غيني�ض للأرقام القيا�سية العاملية �سامر جوزيف عن دخول مملكة البحرين ملو�سوعة غيني�ض 

عن اأكرب عدد ي�سارك يف زراعة الورود يف مكان واحد والذي حطم الرقم القيا�سي الول الذي كانت قد ح�سلت عليه اململكة 

املتحدة يف 2010. حيث اأو�سح بان مملكة البحرين �ساركت باأكرث من 800 طالب ميثلون خمتلف حمافظات اململكة، 

بينما كان الرقم القيا�سي ال�سابق 636 اإذ متت زراعة 40 الف وردة على ا�سم »امللك حمد«.. جاء ذلك يف احتفال نظمته 

وزارة �سوؤون البلديات والتخطيط العمراين بالقرب من دوار عوايل.

اأكد جمموعة من جنوم م�سر من فنانني واإعلميني ان البحرين وم�سر �ستقفان يداً  واحدة �سد كل ما يعكر �سفو 

اأمنها وا�ستقرارها من تطرف واإرهاب.

وجددوا يف ت�سريحات لـ »الأيام« خلل تواجدهم �سمن الوفد الدبلوما�سي ال�سعبي الذي زار اململكة موؤخراً، 

�سكرهم للبحرين قيادة وحكومة و�سعبا على دعمها الدائم لن�سرة ق�سايا م�سر العادلة، ومبا ي�سب يف م�سلحة 

الوحدة الوطنية بني اأفراد ال�سعب امل�سري الواحد. 

 اعلنت احلكومة امل�سرية اأم�ض جماعة الخوان امل�سلمني »تنظيما ارهابيا« واكدت ان »جميع ان�سطتها مبا فيها التظاهر 

حمظورة«، بح�سب ما قال وزير الت�سامن الجتماعي احمد الربعي. 

بنود »مكافحة  القرارات �ستطبق عليها  الخوان هذه  انه يف حالة خمالفة جماعة  الربعي يف موؤمتر �سحايف  واكد 

كذلك  القرار  لهذا  تطبيقا  انه  الربعي  وا�ساف  العام 1992.  امل�سري يف  العقوبات  القانون  اىل  ا�سيفت  التي  الرهاب« 

»�ستدخل ال�سرطة اىل اجلامعات« ملنع تظاهرات جماعة الخوان.

فنانون م�سريون لـ »             «:

البحرين ومصر يد واحدة ضد التطرف واإلرهاب
»اأن�سار بيت املقد�ض« تتبنى تفجري الدقهلية

مصر تعلن جماعة »اإلخوان« تنظيمًا إرهابيًا 

2626
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بريقدار  اردوغان  الرتكي  البيئة  وزير  اأعلن 

الوزراء  رئي�س  ودعا  ا�ستقالته  االربعاء  اأم�س 

اال�سالمي املحافظ رجب طيب اردوغان الذي تهز 

حكومته ف�سيحة مالية، ليحذو حذوه. 

يف«  تي  »ان  �سبكة  على  الوزير  وقال 

ونائب«،  كوزير  من�سبي  من  »ا�ستقيل  االخبارية 

داعياً اردوغان اىل اال�ستقالة بدوره. 

من  ي�ستقيل  تركي  وزير  ثالث  هو  وبريقدار 

من�سبه اأم�س بعد وزيري االقت�ساد والداخلية يف 

اطار حتقيق عن ق�سايا ف�ساد طال حلفاء قريبني 

للحكومة ورجال اعمال كبار. 

دوليا  بعدا  »هناك  اردوغان  قال  جانبه،  من 

على  تقدميها  مت  ق�سية  انها  املوؤامرة،  هذه  لكل 

�سكل عملية ق�سائية ولكنها يف الواقع تهدف اىل 

تقوي�س م�ستقبل تركيا«.

اأردوغان يعتربها موؤامرة دولية تهدف لتقوي�س م�ستقبل تركيا

وزير البيئة يستقيل بعد وزيري الداخلية واالقتصاد إثر فضيحة الفساد

 لتقريب وجهات النظر.. االأن�ساري لـ »          «:

اجتماعــــات بيــن االتحاديــن العـــام والحــر قـــريبًا 

 امللك يزور »الداخلية«:

كرامة اإلنسان وحقوقه األساسية من قيمنا اإلنسانية

26

اأكد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفـة عاهـل البالد املفـدى القائد االأعلى اإن 

م�سوؤولية حفظ االأمن م�سوؤولية وطنية جليلة نحر�س عليها كل احلر�س انطالقاً من روؤيتنا 

باأن االأمن هو مظلة النهو�س واأ�سا�س البناء، مقدراً جاللته جهود رجال االأمن وت�سحياتهم يف 

احلفاظ على اأمن الوطن وا�ستقراره وحماية االأرواح واملمتلكات وفر�س النظام العام.

االإن�سان  اأم�س، على ان �سون كرامة  الداخلية  و�سدد جاللته لدى تف�سله بزيارة وزارة 

االإن�سانية التي نعتز بها، لتظل �سرطة البحرين  االأ�سا�سية ياأتي انطالقاً من قيمنا  وحقوقه 

باإذن اهلل حمافظة على اأدائها احل�ساري و�سلوكها الوطني امل�سوؤول.

ان احلكم والنظام منذ عام 1783 هو نظام عربي م�سلم م�ستقل، بنى  اأكد جاللته  كما 

نف�سه يف اأجواء �سعبة يف ذلك الوقت، وها نحن اأبناوؤه نرث ذلك العهد.

26
الوزارة  اإن  االأن�ساري  حممد  العمل،  بوزارة  العمل  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  قال 

عمال  لنقابات  العام  االحتاد  بني  م�سرتكة  لقاءات  املقبلة  القليلة  االأيام  �ستعقد خالل 

للعمل  ا�سا�سية  قواعد  وبناء  النظر  وجهات  تقريب  بغية  احلر،  واالحتاد  البحرين 

امل�سرتك بني اأطراف االإنتاج الثالثة، مب�ساركة غرفة جتارة و�سناعة البحرين. 

و�سّرح االأن�ساري لـ »االأيام« اأن هذه اللقاءات تهدف اىل الرتكيز على االإنتاجية 

وحت�سينها يف من�ساآت القطاع اخلا�س، م�سريا اىل ان دعوة وزير العمل جميل حميدان 

اأية  لتجاوز  فاعلية  واأكرث  اأ�سرع  بوترية  العمل  اىل  ترمي  واحلر  العام  لالحتادين 

خالفات والت�سدي ملظاهر الفرقة واالنق�سام، واإبعاد الو�سط العمايل عن اأي تنازع اأو 

اختالف �سيا�سي، واأن يتم توجيه اجلهود نحو زيادة االإنتاجية ورفع قدرات املن�ساآت 

على التناف�سية حمليا وعامليا. 27

�سيارة مفخخة تهز بريوت وتوقع 77 قتيالً وجريحاً.. والبحرين ت�ستنكر تفجري بريوت وتدعو ل�سبط النف�س

اغتيـــــال شطـــح بعــد ســـاعة مـــن انتقـــاده حـــزب اللـــه علـــى »تويتــر«

مقتل طالب واحلكومة ترف�س تعطيل االمتحانات 

»اإلخــوان« يحرقـــون جامعـــات مصــر

على  اأ�سخا�س   6 اأن  اللبنانية  ال�سحة  وزارة  ذكرت 

االنفجار  يف  اآخرون   71 واأ�سيب  لبنان،  يف  قتلوا  االأقل 

الذي هز و�سط بريوت �سباح اأم�س.

ومن بني القتلى وزير املالية ال�سابق حممد �سطح، الذي 

ينتمي اإىل تيار »امل�ستقبل« بزعامة رئي�س احلكومة ال�سابق 

�سعد احلريري، وحار�سه ال�سخ�سي.

على  له  تغريدة  اآخر  ويف  احلادث،  من  �ساعة  وقبل 

ح�سابه على موقع »تويرت«، انتقد �سطح حزب اهلل وكتب: 

النظام  كان  ما  اإىل  لي�سل  وي�سغط  يهول  اهلل  »حزب 

عن  له  الدولة  تخلي  عاما:   15 ملدة  فر�سه  قد  ال�سوري 

دورها وقرارها ال�سيادي يف االأمن وال�سيا�سة اخلارجية«.

اأم�س  وقع  الذي  االنفجار  البحرين  وا�ستنكرت مملكة 

قرب جممع حكومي يف و�سط العا�سمة اللبنانية بريوت.

ودعت اململكة يف بيان لوزارة اخلارجية اأم�س، جميع 

القيادات ال�سيا�سية اللبنانية اإىل اليقظة واحلذر وممار�سة 

اأق�سى درجات �سبط النف�س.
28

و�سائل  قــالــت 

اإن  ر�سمية  اإعـــالم 

واعتقل  قتل  طالباً 

الــعــ�ــســرات اأمــ�ــس 

طالب  ا�ستبك  عندما 

جماعة  اأن�سار  من 

امل�سلمني  االإخـــوان 

بحرم  ال�سرطة  مع 

ــــر  ــعــة االأزه جــام

واأ�سرموا  بالقاهرة 

من  اثنني  يف  النار 

مبانيها.

�سحيفة  وقالت 

اململوكة  االأهــــرام 

ال�سرطة  اإن  للدولة 

القنابل  ــت  ــق اأطــل

للدموع  امل�سيلة 

ــالب  ــق ط ــري ــف ــت ل

لالإخوان  موؤيدين 

حاولوا منع زمالئهم 

قاعات  ــول  دخ مــن 

28االمتحان باجلامعة. 
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سفينة روسية عالقة في القطب الجنوبي

قالت وكالة اأ�سرتالية لالإنقاذ البحري، اأم�س اإن اجلليد حال دون 

و�سول كا�سحة �سينية ل�سفينة رو�سية يحا�سرها اجلليد، بعد اأن 

اأ�سرتالية  كا�سحة  اأن  واأ�سافت  منها،  الب�سر  مرمى  على  اأ�سبحت 

حتاول امل�ساعدة االآن. وكانت ال�سفينة ال�سينية �سنو دراجون »تنني 

اجلليد« �سمن ثالث كا�سحات اأر�سلت لتحريك ال�سفينة الرو�سية »اإم 

اأق�سى جنوب ت�سمانيا، منذ  العالقة يف  اأكادميك �سوكال�سكي«،  يف 

يوم الثالثاء. وقال قبطان »تنني اجلليد« وانغ جيان ت�سونغ لوكالة 

اأنباء ال�سني اجلديدة: »نظرا ل�سمك طبقة اجلليد ب�سكل يفوق قدرات 

ال�سفينة على اخرتاقه، ف�سال عن اإع�سار مرتقب قد يت�سبب يف تفاقم 

الظروف اجلليدية، فقد اأوقفنا عمل ال�سفينة موؤقتا«.

29
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»الداخلية« تك�سف 4 خمططات اإرهابية ت�ستهدف الأمن

ضبط أسلحة ومتفجرات إيرانية وسورية قادمة من العراق
تراأ�ض جل�سة جمل�ض الوزراء.. جللة امللك:

التصدي لمحاوالت بث الكراهية واالستقطاب الطائفي

ك�سف اللواء طارق احل�سن رئي�ض الأمن العام عن تفا�سيل 4 عمليات متكنت قوات الأمن من �سبطها واإحباطها خلل يومي 28 

و29 اجلاري ور�سدت عرب اكرث من موؤ�سر اأنها مرتبطة ببع�سها، وت�سمنت اإبطال مفعول �سيارة مفخخة باحلورة، وحماولة تهريب 

اململكة بطراد خرج من قرية كرانة متوجها لإيران و�سبط م�ستودع متفجرات وذخائر يف قرية  اإىل خارج  اأمنيا  13 من املطلوبني 

»القرية«.

وقال احل�سن يف موؤمتر �سحفي انه مت احباط حماولة اإدخال متفجرات واأ�سلحة وذخائر اإىل البحرين بطراد مت �سبطه بالقرب من 

نف�ض القرية وكان قادما من العراق وبه اأ�سلحة اإيرانية وقطع مكتوب عليها »�سنع يف �سوريا«.

30
بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب  ح�سرة  �سدد 

�سرورة  على  املفدى  البلد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

جو  على  واحلفاظ  الدميقراطي  امل�سار  حماية 

الذي  بالآخر  والقبول  والو�سطية  التعاي�ض 

ملحاولت  الت�سدي  عرب  البحرين  به مملكة  تتميز 

الطائفي  وال�ستقطاب  الكراهية  روح  وبث  تغذية 

والتع�سب املذهبي وتاأجيجهما من خلل اإجراءات 

وقائية حتمي متا�سك املجتمع البحريني من دعاة 

الكراهية ورف�ض الآخر، والتي يبثها للأ�سف بع�ض 

الأجهزة  الدينية، وتلعب بع�ض  املنابر  من يعتلي 

الإعلمية والقوى املجتمعية وال�سيا�سية دوراً يف 

ذلك.

جللته  تروؤ�ض  لدى  املفدى  العاهل  ووجه 

بق�سر  ام�ض  عقدت  التي  الوزراء  جمل�ض  جل�سة 

ا�سرتاتيجيات  تبني  اأهمية  اإىل  ال�سخري، احلكومة 

وجتعل  الو�سطية  الثقافة  ن�سر  على  تقوم  فعالة 

ما يطرح عرب املنابر وغريها من�سجماً مع الثوابت 

ال�سرعية والوطنية التي ارت�ساها وقبل بها �سعب 

الوطني  عمله  ميثاق  عليها  وعقد  البحرين  مملكة 

مع قيادته.

29

HASAD
أخطر 10 كوارث طبيعية في 2013

�صربت كوارث طبيعية مناطق خمتلفة من العامل خالل 2013 معظمها كان الزلزل والأعا�صري.

قتل 19 من رجال الإطفاء على الأقل يف ولية اأريزونا الأمريكية، 

اأثناء حماولتهم مكافحة نريان ا�ستعلت يف مناطق يف يوليو املا�سي.

يف  يوليو  نهاية  منذ  ت�ساقطت  التي  الطوفانية  الأمطار  اأدت 

ال�سودان اإىل في�سانات مدمرة �سردت ع�سرات الآلف من الأ�سخا�ض.

لقي 7 اأ�سخا�ض م�سرعهم واأ�سيب 30 اآخرون، يف زلزال �سرب منطقة 

»بو�سهر« قرب املفاعل النووي املدين الوحيد يف اإيران، نوفمرب املا�سي.

�سواحل  قبالة  ريخرت،  مقيا�ض  على  درجة   6.9 بقوة  عنيف،  زلزال  �سرب 

نيوزيلندا،  اأغ�سط�ض املا�سي.

اأخرى،  بـ120  اأ�سراًرا  واأحلقت  م�سكن  اأكرث من 200  على  النريان  اأتت 

بفعل امتداد احلرائق يف »نيو �ساوث ويلز« الأ�سرتالية، اأكتوبر املا�سي.

العا�سمة  غمرت  �سديدة  �سيوًل  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سهدت 

»الريا�ض« اإىل جانب عدة مدن اأخرى، نوفمرب املا�سي.

اإقليم »يونان« جنوب غربي  �سرب زلزال �سدته 5،8 درجة منطقة نائية من 

ال�سني قرب اأدى اإىل مقتل 4 اأ�سخا�ض واإ�سابة عدد اآخر بجروح،  اأغ�سط�ض املا�سي.

�سرب زلزال بلغت �سدته نحو 8 درجات على مقيا�ض ريخرت جنوب غرب 

ا يف �سبتمرب املا�سي. باك�ستان، وقتل اأكرث من 240 �سخ�سً

قالت الأمم املتحدة، اإن من لقوا حتفهم جراء اإع�سار »هايان« الذي �سرب الفلبني 

بلغ نحو 4500 �سخ�ض، واأن 1140 اآخرين يف عداد املفقودين، نوفمرب املا�سي.
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وتعك�ض الزيادة امللحوظة يف حجم الإجنازات 

الرعاية   2013 عام  يف  البحرينية  الريا�سية 

من  الريا�سية  احلركة  بها  حتظى  التي  الكبرية 

لدن القيادة الر�سيدة، وتعرب بو�سوح عن حر�ض 

القيادة على تهيئة البيئة اخل�سبة للريا�سيني من 

خمتلف  يف  م�سرفة  ب�سورة  اململكة  متثيل  اأجل 

املحافل الريا�سية اخلارجية.

كما ميكن اعتبار التطور املتنامي يف اإجنازات 

املنتخبات الريا�سية نتاجاً حقيقياً لدعم ومتابعة 

رئي�ض  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو 

املجل�ض الأعلى لل�سباب والريا�سة رئي�ض اللجنة 

الأوملبية البحرينية واإ�سهامات �سموه البارزة يف 

�ستى  يف  البحرينيني  الريا�سيني  خلف  الوقوف 

الريا�سي  فيه  يبقى  الذي  الوقت  يف  املنا�سبات، 

ما حتقق  كل  املتني يف  الأ�سا�ض  البحريني حجر 

من منجزات باهرة  لعب فيها التكامل والتن�سيق 

والحتادات  الأوملبية  اللجنة  بني  امل�ستمر 

الريا�سية اأدواراً وا�سحة.

العاهل املفدى خالل ا�صتقباله املنتخب الأوملبي لكرة القدم بطل اخلليج

نا�صر بن حمد وخالد بن حمد قادا فريق الرجل احلديدي

تتويج ال�صباحة

بطولة م�صرت اأوملبيا

بطالت البولينغ على من�صة التتويج

البطولة العربية يف تون�س

تتويج بطالت الرماية يف دورة املراأة

HASAD
أبرز األحداث واإلنجازات الرياضة البحرينية في عام 2013

حققت الريا�صة البحرينية قفزة نوعية يف عام 2013 قيا�صا مبا اأجنزته يف العام ال�صابق وذلك من خالل احل�صول على 364 ميدالية متنوعة يف خمتلف البطولت الإقليمية 

والقارية والدولية وذلك بن�صبة زيادة تبلغ نحو 200 % عن جمموع امليداليات يف عام 2012 والبالغ 184 ميدالية.

املنتخبات الوطنية حتقق يف 2013 قفزة نوعية قيا�ًسا بالعام املا�سي

الرياضة البحرينية تحصد 364 ميدالية متنــوعـة بـزيـادة 200 % عـن إنجـازات 2012
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HASAD
أبرز األحداث الرياضة في عام 2013

الأ�صطوري  الأمريكي  الدراج  اعرتاف  منها  مهمة،  ريا�صية  ل�صخ�صيات  موؤملة  اأي�صا حلظات  عاي�س  لكنه  املالعب،  رائعة يف خمتلف  ريا�صية  عام 2013 حلظات  �صهد 

اأرم�صرتونغ بتعاطي املن�صطات واتهام رئي�س نادي بايرن ميونيخ اأويل هوني�س بالتهرب ال�صريبي.

االعتراف بتعاطي المنشطات

اتهام رئيس بايرن ميونيخ بالتهرب الضريبي

البرازيل تحذر الجميع

إصابة شوماخر في حادث برحلة تزلج

أسبانيا بطلة العالم في كرة اليد أيضا

زابينـــــــه في نهـــائي ويمبلــدون

سيدات المانيا يتوجن بطالت اوروبا للمرة الثامنة

ا�ستفاد الإ�سبان من تنظيم كاأ�ض العامل لكرة اليد على اأر�سهم يف يناير وفازوا بالبطولة على ح�ساب الدمنارك. وكان املنتخب الأملاين 

قد خ�سر يف دور ربع النهائي اأمام ا�سبانيا. وح�سل الأملان يف النهاية على املركز اخلام�ض يف البطولة. علما باأنهم مل يتاأهلوا لنهائي بطولة 

اأمم اأوروبا التي تقام عام 2014.

دموع وتوتر وياأ�ض: خ�سرت لعبة التن�ض الأملانية زابينه ليزيكي مباراة العمر ب�سبب �سعف �سيطرتها على اأع�سابها. ففي نهائيات 

لقب  وقد خ�سرت  اأحبوها.  الذين  م�سجعيها،  قبل  من  ال�سخمة  التوقعات  تلبية  زابينه  على  ال�سهل  من  لي�ض  اأنه  ظهر  بطولة وميبلدون 

وميبلدون لل�سيدات �سد الفرن�سية ماريون بارتويل يف يونيو.

بف�سل حار�سة املرمى املخ�سرمة نادين اأنغرير ح�سل فريق كرة القدم لل�سيدات الأملاين على بطولة اأوروبا للمرة الثامنة. وقد ت�سدت 

نادين لركلتي جزاء يف املباراة النهائية �سد الرنويج. و�سجلت البديلة اآنيا ميتاغ هدف الفوز 1-0. وكانت الرنويج قد فازت على اأملانيا 

يف دور املجموعات.

اعرتف الدراج الأمريكي ال�سابق اأنه ا�ستخدم و�سائل خمتلفة من�سطة مثل الدم الذاتي، 

ال�سهرية  الأمريكية  املذيعة  مع  تلفزيونية  مقابلة  ويف  والنمو.  الكورتيزون  وهرمونات 

اأوبرا وينفري، اعرتف اأرم�سرتونغ ذو الـ 41 عاما بتعاطيه املن�سطات عندما ح�سل على 

�سبعة األقاب ل�سباق فرن�سا للدراجات يف الفرتة ما بني عامي 1999 و2005.

نادي  رئي�ض  قيام  ا�ستباه  يف  التحقيق  الحتادي  العام  املدعي  مكتب  بداأ  اأبريل  يف 

بايرن ميونيخ اأويل هوني�ض بالحتيال والتهرب ال�سريبي. وقد كانت ال�سخرية كبرية من 

هوني�ض لأنه يف عام 2005 كان قد قال »اأنا اأعرف اأين غبي لكنني اأدفع ال�سرائب كاملة«. 

ويف مار�ض عام 2014، يجب اأن ميثل هوني�ض اأمام املحكمة.

قدمت الربازيل كرة الأحلم خلل كاأ�ض القارات التي اأقيمت على اأرا�سيها بعدما هزمت 

فريق ا�سبانيا بطل العامل وفازت عليه 3-0. واأعلنت الربازيل بذلك نف�سها املر�سح الأقوى 

للفوز بكاأ�ض العامل 2014، لكن، مل يحدث من قبل اأن من فاز بكاأ�ض القارات؛ قد فاز يف 

واحلكومة  الفيفا  �سد  احتجاجات  القارات  كاأ�ض  رافقت  وقد  العامل.  بكاأ�ض  التايل  العام 

الربازيلية.

تزلج  رحلة  يف  كان  �سوماخر 

بجبال  مرييبل  منتجع  يف  خا�سة 

)الفرن�سية- الفرن�سية  الألب 

�سوماخر  مايكل  تعر�ض  اأر�سيف( 

جنم �سباقات فورمول 1 لل�سيارات 

بعد  يت�سح  مل  الراأ�ض  يف  لإ�سابة 

اأثناء  حادث  جراء  خطورتها  مدى 

ممار�سته التزلج يف منتجع مرييبل 

بجبال الألب الفرن�سية.
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ألماني رئيسًا للجنة األولمبية بدعم عربي

ظاهرة اسمها فيتل

رونالدو ينال جائزة أفضل العب في العالم

منتخب الجزائر يمثل العرب في البرازيل

خماسيــة تاريخيـــة للعمـــالق األلمــاني

خسارة غير متوقعة وخروج مذل لألهلى المصري

تألـــــــق غيــــر مسبــــوق عربيــــًاميسي أفضل العب للمرة الرابعة

للمرة �لثانية على �لتو�يل يكون �ملنتخب �جلز�ئري لكرة �لقدم �ملمثل �لوحيد للكرة �لعربية يف كاأ�س �لعامل. حيث تاأهل �إىل مونديال 

�لرب�زيل 2014 على ح�صاب بوركينا فا�صو، بينما ف�صلت م�صر يف �ل�صعود �إىل �لرب�زيل �أمام غانا، وتون�س �أمام �لكامريون.

ح�صد فريق بايرن ميونيخ لقبه �خلام�س يف عام 2013. فبعدما فاز بالدوري و�لكاأ�س يف �أملانيا ودوري �أبطال �أوروبا وكاأ�س 

�ل�صوبر �لأوروبي �أ�صاف بايرن ميونيخ �إىل ر�صيده يف دي�صمرب كاأ�س �لعامل للأندية لأول مرة يف تاريخه، بعد فوزه على �لرجاء 

�لبي�صاوي 2 - �صفر.

رغم كل �لظروف �ل�صعبة يف بلده ��صتطاع �لأهلي �مل�صري �أن يفوز عن جد�رة بلقب دوري �أبطال �أفريقيا لكرة �لقدم. لكن زملء �لنجم 

�لكبري حممد �أبوتريكة تعر�صو� خل�صارتني متتاليتني يف كاأ�س �لعامل للأندية وعادو� يخفي حنني، بعد �أن كانو� ذ�هبني �إىل �ملغرب طاحمني 

يف مناف�صة ميونيخ على �للقب.

 �لرجنتيني ليونيل مي�صي لعب فريق بر�صلونة يحمل جائزة �لكرة �لذهبية لف�صل 

لعب يف �لعامل للمرة �لر�بعة على �لتو�يل.

�لفريق  خ�صارة  رغم 

�ملغربي �أمام بايرن ميونيخ يف 

�ملبار�ة �لنهائية �صفر-2 �إل �أن 

�لرجاء لقى �لحرت�م بعد �لأد�ء 

�لكبري و�مل�صرف للكرة �لعربية 

يف تلك �لبطولة، حيث �نه �أول 

للنهائي.  ي�صل  عربي  فريق 

وعو�س �لرجاء �صدمة �لعرب 

تلك  يف  �مل�صري  �لأهلي  يف 

�لبطولة.

جناح �آخر للأملان على �مل�صتوى �لأوملبي فلأول مرة �أي�صا ي�صبح �أملاين رئي�صا للجنة 

�لأوملبية. �إنه بطل �ملبارزة توما�س باخ، �لذي فاز بامليد�لية �لذهبية بكند� عام 1976. 

يرى �لبع�س �أنها م�صاألة مملة، لكن معظم م�صجعي فورمول1 يرفعون �لقبعة لل�صائق 

�لتو�يل  على  �لر�بعة  للمرة  �أكتوبر 2013  فيتل يف  فاز  فقد  فيتيل.  �صيبا�صتيان  �لأملاين 

ببطولة �لعامل للفورمول1. ومل ينجح قبله �أحد يف حتقيق ذلك من قبل �صوى �ل�صائقني 

�لأ�صطوريني خو�ن مانويل فاجنيو ومي�صائيل �صوماخر. �أما �ل�صيء �لذي يرعب مناف�صي 

فيتيل فهو �أن �ل�صائق �ل�صاب عمره 26 �صنة فقط ولي�س هناك ما يدعوه للعتز�ل.

نال �للعب �لربتغايل وجنم نادي ريال مدريد �لإ�صباين »كري�صتيانو رونالدو«، جائزة 

�أف�صل لعب يف �لعامل »Globe Soccer Award«، خلل موؤمتر دبي �لريا�صي �لدويل 

�لثامن. و�أقيم �ملوؤمتر يف مدينة �جلمرية باإمارة دبي، بعنو�ن »تعزيز م�صتقبل كرة �لقدم« 

مب�صاركة �لعديد من �ل�صخ�صيات �لريا�صية ومدربي ولعبي كرة �لقدم من بلد�ن عربية 

و�أوروبية.
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الشخصيات الكبرى التي رحلت عن العالم خالل العام 2013
- 27 فرباير: �ستيفان هي�سيل )95 عاماً( املقاوم ال�سابق والدبلوما�سي الفرن�سي 

احلركات  من  العديد  والهم  املبيعات  اف�سل  حقق  الذي  »اغ�سبوا!«  كتاب  موؤلف 

الحتجاجية يف العامل.

-5 مار�ض: هوغو ت�سافيز )58 عاماً( رئي�ض فنزويل منذ 1999 والبن الروحي 

للزعيم الكوبي فيدل كا�سرتو، يرحل اثر �سراع مع مر�ض ال�سرطان بعد ا�سهر قليلة على 

اعادة انتخابه لولية رابعة.

8 ابريل: مارغريت ثات�سر )87 عاماً(، رئي�سة وزراء بريطانيا بني 1979 و1990 

وامللقبة بـ »املراأة احلديد«.

 - 11 يوليو: املمثل ال�سوري ن�سال �سيجري )48 عاماً(.

- 17 اغ�سط�ض: املحامي جاك فريجي�ض )88 عاماً( احد اكرث املحامني الفرن�سيني 

اثارة للجدل ب�سبب دفاعه عن ا�سخا�ض يف ق�سايا ح�سا�سة جداً.

-  12 اكتوبر: املطرب اللبناين وديع ال�سايف )92 عاماً(.

ا�سطورة  اندرغراوند«  »فيلفت  فرقة  موؤ�س�سة  عاماً(   71( ريد  لو  اكتوبر:   27 -

مو�سيقى الروك المريكية التي الهمت اجيالً من املو�سيقيني.

- 28 اكتوبر: تادو�ض مازوفيكي )86 عاماً( رئي�ض اول حكومة غري �سيوعية يف 

بولندا والذي عني بعد انتخابات يونيو 1989 التي فازت فيها املعار�سة امللتفة حول 

نقابة ت�سامن )�سوليدارنو�سك(.

- 15 نوفمرب: الرئي�ض القرب�سي ال�سابق غلفكو�ض كلرييد�ض )94 عاماً(.

-  17نوفمرب: دوري�ض لي�سينغ )94 عاماً( الروائية الربيطانية ال�سهرية احلائزة 

جائزة نوبل للآداب 2007 والتي نددت بالظلم التني والجتماعي وبالظلم بحق الن�ساء.

1- دي�سمرب: املمثل المريكي بوول ووكر يف حادث �سري عن 44 عاماً.

- 03 دي�سمرب: ال�ساعر امل�سري احمد فوؤاد جنم )84 عاماً( رمز ال�سعر ال�سيا�سي 

يف العامل العربي.

- 04 دي�سمرب: اجلرنال الفرن�سي بول او�ساري�ض )95 عاماً( الذي اعرتف مبمار�سة 

التعذيب خلل حرب ا�ستقلل اجلزائر.

-  5 دي�سمرب: نل�سون مانديل )95 عاماً( بطل الكفاح �سد نظام الف�سل العن�سري 

ومهند�ض امل�ساحلة الوطنية احلائز جائزة نوبل لل�سلم وكان اول رئي�ض ا�سود جلنوب 

افريقيا.

- 14 دي�سمرب: بيرت اوتول )81 عاماً(: ممثل ايرلندي يعد من اهم جنوم ال�سينما 

منذ دوره يف فيلم لورن�ض العرب يف 1962.

للجامعة  ال�سبق  العام  المني  عاماً(،   90( املجيد  عبد  ع�سمت  دي�سمرب 21:    -

العربية.

الغنية  رواد  ابرز  احد  عاماً(   69( �سامل  فوؤاد  العراقي  الفنان  دي�سمرب:   21  -

ال�سبعينية يف العراق.

كان  عاماً (،   94  ( كَل�سْنِكوف  تيموفييفيت�ض  ميخائيل  الفريق  دي�سمرب:   23  -

كل�سينكوف ع�سكري وخمرتع رو�سي عرفه العامل من خلل ال�سلح الر�سا�ض اإيه كيه-

47 الذي اخرتعه ويعرف باإ�سمه. ويكيبيديا

- 27 دي�سمرب: الوزير اللبناين ال�سابق حممد �سطح )62 عاماً( ال�سيا�سي وم�ست�سار 

رئي�ض الوزراء ال�سابق �سعد احلريري.

حممد �صطحالفنان العراقي فوؤاد �صاملع�صمت عبد املجيدبوول ووكرميخائيل َكل�ْسِنكوفوديع ال�صايف

جاك فريجي�سالفنان ال�صوري ن�صال �صيجري�صتيفان هي�صيلمارغريت ثات�صرهوغو ت�صافيزنل�صون مانديال

HASAD

HASAD

بالصور.. أبرز اللقطات المميزة ألحداث عام 2013

حفل عام 2013 بالعديد من الأحداث ال�صيا�صية والريا�صية والجتماعية ور�صدت عد�صات امل�صورين لقطات مميزة للكثري من هذه الأحداث.

 أبرز الشخصيات التي رحلت في عام 2013
 من نل�صون مانديال اىل هوغو ت�صافيز ومارغريت ثات�صر، �صهد العام 2013 رحيل العديد من ال�صخ�صيات الكربى من اأبرزها:

تعُر�ض زعيم حركة احلقوق واحلريات يف بلغاريا اأحمد دوغان ملحاولة اغتيال، 

يف �سهر يناير املا�سي، اأثناء قيامه باإلقاء خطاب يف املوؤمتر الدوري الثامن للحزب، 

وقد ف�سلت حماولة الغتيال ب�سبب ُعطل يف م�سد�ض الفاعل املجهول.

حلظة انزلق لعب كرة القدم ديفيد بيكهام، اأمام املئات من امل�سجعني، يف 

مار�ض، اأثناء جولته الدعائية يف ال�سني باعتباره �سفرياً للدوري ال�سيني.

قطار ي�سدم فيلً �سخماً يف الهند، وذلك بعد اأن خرج الفيل من حممية بوك�سا 

اأن يعرب ق�سبان ال�سكة احلديد، املوجودة بو�سط غابة كثيفة، على  الطبيعية، قبل 

بعد 675 كيلومرتا من مدينة »كالكوتا« �سرق البلد، يف �سهر مار�ض املا�سي.

 �سورة الطفل الهندي امل�ستذئب، وهي �سورة لطفل ل يخلو وجهه من ال�سعر 

الكثيف وهو مر�ض يعرف بـ »امل�ستذئب«.

ال�سني، والذي مكث به 40  اأنبوب �سرف �سحي يف  اإنقاذ طفل ر�سيع من   

اأمه بها داخل حقيبة بل�ستيكية، يف نهاية �سهر مايو  األقته  اأن  �ساعة كاملة بعد 

املا�سي.

اأحدى  اإجرائه  خلل  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�ض  وجه  على  تقف  ذبابة 

املقابلت التلفزيونية املنقولة مبا�سرة عرب الهواء.


