خ�سارة قطبي
مان�ش�سرت ..و�آر�سنال
يعتلي ال�صدارة

�أفنان الزياين:
زيارة جاللة امللك
�إىل ال�صني ..ماذا
بعد؟
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وزير اخلارحية :ما يجري بالبحرين عنف و�إرهاب

اتهموه بالتق�صري يف نقل احلقائق عن اململكة ..خلف اهلل لـ «

وا�شنطن :امللك �صادقٌ يف دفع الإ�صالح
�أكد وزير اخلارجية �أن ما يجري يف مملكة
البحرين اليوم هو عنف و�إرهاب وتطرف
من قبل جماعات �إرهابية ذات �أجندة خا�صة
ت�ستهدف رجال الأمن وترويع الآمنني و�إثارة
الفو�ضى و�ضرب االقت�صاد.

37

وقال وزير اخلارجية خالل ا�ستقباله نائب
م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي اليزابيث
جونز� ،إن البحرين انتهجت نهج الت�سامح
فيما ا�شادت جونز بالرغبة ال�صادقة جلاللة
امللك ،يف دفع عجلة اال�صالح قدما.

�أع�ضاء بالكونغر�س انتقدوا ال�سفري الأمريكي بالبحرين
تمام أبوصافي:
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�إجراءات قانونية قد ت�صل �إىل �سحب الوحدة من املخالفني

«الإ�سكان» :خمالفات بوحدات املحرق واملالكية
ك�شفت وزارة الإ�سكان عن قيام بع�ض املنتفعني اجلدد بالوحدات ال�سكنية مب�شروع �شمال
�شرق املحرق مبخالفة القوانني والإر�شادات التي حددتها الوزارة لإجراء �أعمال التو�سعة
بالوحدات ،حيث �أقدم بع�ضهم على تك�سري جدران الوحدات ب�شكل ع�شوائي.
وقالت وزارة الإ�سكان �إنها ر�صدت قيام البع�ض بت�شويه اجلدران اخلارجية للوحدات
ال�سكنية مب�شروع املالكية الإ�سكاين عرب طباعة ال�صور وكتابة العبارات امل�سيئة .و�شددت
الوزارة على �أنها �ستبد�أ يف تطبيق الإجراءات القانونية والتي تبد�أ بتقدمي �إنذارات قد ت�صل �إىل
تفعيل بند �سحب الوحدة ال�سكنية.

08

بـتكلفة  5ماليني دينار وم�ساحة � 25ألف مرت مربع

�إعادة بناء �سوق املحرق املركزي يف نوفمرب
حسين خميس:
توقعت �شركة ت�شغيل للإدارة والتطوير
العقاري البدء يف هدم و�إعادة بناء �سوق
املحرق املركزي على م�ساحة �إجمالية قدرها
� 25ألف مرت مربع خالل نوفمرب املقبل وبكلفة
تقديرية  5ماليني دينار ،وفقا ً التفاق مع

وزارة البلديات والتخطيط العمراين بنظام
 B.O.Tملدة � 20سنة.
و�أكدت ال�شركة يف م�ؤمتر �صحفي �أن
عملية �إعادة البناء ،التي �ستتم وفقا ً لأحدث
الت�صاميم ،لن ت�سبب �ضررا ً للباعة احلاليني
يف الأ�سواق الثالثة اخل�ضراوات والفواكه،
اللحوم ،والأ�سماك.

14

»:

رئي�س املجل�س البحريني -االمريكي

بحث ت�صاميم امل�سار
البحريني بـ «قطار اخلليج»
�أكد وزير �ش�ؤون البلديات د .جمعة
الكعبي �أن م�شروع ربط دول اخلليج ب�شبكة
خطوط حديدية «خطوة ا�سرتاتيجية»
�سيح ّول منطقة اخلليج �إىل �سوق م�شرتكة.
ويبلغ طول خط �سري �سكة احلديد نحو
 2177كيلومرتا منها حوايل  33كيلو مرتا ً
داخل مملكة البحرين ويبد�أ من مدينة الكويت
مرو ًرا مبدينة الدمام ،ثم �إىل البحرين عرب
اجل�سر املقرتح �إن�شا�ؤه بجانب ج�سر امللك
فهد ،ومن البحرين يف اجتاه قطر عرب اجل�سر
املزمع �إن�شا�ؤه بني البلدين.
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�أكد رئي�س املجل�س البحريني -االمريكي
الدكتور ال�صادق عمر خلف اهلل ان العديد من
اع�ضاء الكونغر�س االمريكي الذين زاروا البحرين
قد نقلوا ال�صورة الواقعية حول جمريات االحداث
يف البحرين وهذا ما �صحح العديد من االنطباعات
ال�سلبية التي كانت قد ا�ستندت على ما تتلقاه من
احزاب �سيا�سية حملت لها �صورة مغلوطة.
وقال خلف اهلل يف مقابلة مع «الأيام» ان
البحرين متكنت من �إر�سال ر�سالة �سالم وت�سامح
للعامل تعك�س الواقع البحريني الذي ي�ؤمن

بالتعاي�ش وال�سالم ،وان ال�سفري االمريكي لدى
املنامة توما�س كراجي�سكي قد تعر�ض النتقاد
مبا�شر من احد اع�ضاء الكونغر�س واتهامه
بالتق�صري يف نقل �صورة دقيقة لواقع االحداث يف
ال�ساحة البحرينية.
و�أ�شار �إىل ان هناك منظمات لعبت دورا كبريا
يف ترويج االدعاءات وال�شائعات التي يطلقها
بع�ض االطراف ال�سيا�سية يف البحرين دون النظر
اىل االمور ب�شكل حمايد ،و�أن هناك �أي�ضا العديد من
املغالطات واخللط يف اطالق االحكام على الدول
العربية ،وهناك من ال يعرف الفرق بني دولة عربية
و�أخرى.
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يف ا�شتباكات بني احلزب و�أفراد عائلة �سنية يف بعلبك

مقتل � 4أ�شخا�ص بينهم عن�صران من حزب اهلل

بعلبك (لبنان) -ا ف ب:
قتل �أربعة ا�شخا�ص بينهم عن�صران من
حزب اهلل اللبناين �أم�س ال�سبت يف ا�شتباكات
بني احلزب وافراد عائلة �سنية يف مدينة بعلبك
يف �شرق لبنان ،بح�سب ما ذكر م�صدر �أمني.
وقال امل�صدر ان «م�سلحني من عائلة
ال�شياح اطلقوا النار على حاجز حلزب اهلل يف
و�سط مدينة بعلبك ،ما دفع عنا�صر احلاجز
اىل الرد على اطالق النار ،وتطور االمر اىل
ا�شتباكات يف حميط احلاجز.
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�صورة تناقلتها و�سائل االعالم اللبنانية
لال�شتباكات يف بعلبك �أم�س.

