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هاڤان����ا � د.ب.أ: خاط����ب 
فيدل كاسترو الزعيم الكوبي 
التاريخي عشرات اآلالف من 
الطالب أمس األول على درجات 
جامعة هاڤان����ا وهو الظهور 
األول له أمام حشد كبير منذ 

اكثر من أربعة أعوام.
وقوبل فيدل )84 عاما( الذى 
املميز،قوبل  كان مرتديا زيه 
بعاصف����ة م����ن التصفيق في 
ال����ذي كان يتحدث  الوق����ت 
فيه مدافعا عن برنامج ايران 
النووي والذي حذر فيه مجددا 

من مخاطر وقوع حرب نووية في الشرق األوسط.
وقال القائد الثوري املس����ن الذي قاد كوب����ا لقرابة نصف قرن 
وتنحى عن السلطة منذ أربعة أعوام: إن الواليات املتحدة األميركية 
وإس����رائيل »ال متلكان وال تستطيعان احلصول على دليل على ان 
طهران تصنع أسلحة نووية. وأوضح كاسترو للطلبة في خطابه 
الذي اس����تمر نحو 45 دقيقة: »انهم ال ميلكون دليال، وبالنسبة لهم 
امتالك مركز أبحاث يعد سببا للهجوم )على طهران(، وامتالك مصنع 
يولد الطاقة الكهربائية من اليورانيوم ال يشكل جرمية ،اما بالنسبة 

لهم فهو دليل على تصنيع األسلحة«.

 الهاي � أ.ف.پ: اعرب القضاة املكلفون مبحاكمة 
الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان 
كرادجيتش في الهاي امس االول عن »قلقهم« حيال 
الوقت الطويل الذي قد تستغرقه احملاكمة بحيث 
تستمر »اربعة اعوام او اكثر«.  وقال القاضي او 
غون كون خالل جلس����ة خصصت ملناقشة تقدم 
احملاكم����ة »ميكننا معاجلة االمر اذا لم تس����تمر 

احملاكمة الكثر من ثالثة اعوام، ولكن لدينا قلق، 
قد تستغرق هذه احملاكمة اربعة اعوام او اكثر«.  
وبدات محاكمة كرادجيتش بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد االنسانية وابادة خالل حرب 
البوسنة )1992-1995( امام محكمة اجلزاء الدولية 
ليوغوسالفيا السابقة في اكتوبر 2009 ومن املقرر 

ان تستمر حتى ديسمبر 2012.

بروكس���ل � أ.ف.پ: افادت وس���ائل اعالم بلجيكية ان 
املفاوضات اجلارية منذ اس���ابيع عدة لتش���كيل احلكومة 
اجلديدة في بلجيكا منيت بالفشل بسبب اخلالف بني احزاب 
الناطقني بالهولندية والفرنكوفونيني حول قضايا رئيسية. 
ونقل التلفزيون البلجيك���ي العام عن مفاوض من حزب 
»ايكولو« املدافع عن البيئة، وهو واحد من سبعة احزاب 

تتفاوض منذ نحو ثالثة اشهر، »لم ينجح االمر«.

محكمة الجزاء الدولية: محاكمة كرادجيتش قد تستمر »أربعة أعوام أو أكثر« فشل مفاوضات تشكيل الحكومة البلجيكية الجديدة

الشرطة متنع املتظاهرين من الوصول إلى توني بلير عقب رشقه باحلجارة واألحذية والبيض في دبلن أمس  )رويترز(

)رويترز( كاسترو قبيل إلقائه اخلطاب  

ثورة الفاتح.. دفع جديد بعد 41 عاماً
 العراق: ائتالف الحكيم يختار
عبدالمهدي لرئاسة الحكومة

بغداد � وكاالت: حسم االئتالف العراقي الوطني 
بزعامة عمار احلكي����م أمس االول موقفه واختار 
عادل عبداملهدي مرشحا لرئاسة احلكومة املقبلة 
ليكون بذلك منافسا لنوري املالكي، رئيس الوزراء 
املنتهية واليته وزعيم ائتالف دولة القانون، في 

إطار التحالف الوطني الذي يضم االئتالفني.
إلى ذلك، كش����فت مصادر مطلع����ة في التيار 
الصدري جلريدة »الش����رق االوسط« عن موافقة 
ايران على ترشيح عادل عبداملهدي، القيادي في 
املجلس االعلى االسالمي ونائب رئيس اجلمهورية، 
بديال عن املالكي، بعد موافقة زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر على عبداملهدي مبوجب ش����روط، 
منها عدم جتديد االتفاقي����ة االمنية مع الواليات 
املتحدة، كما اكدت املصادر ان اتفاقا نهائيا حصل 
بني التحالف الكردستاني والصدر حول دعم ترشيح 

عبداملهدي.
واكدت املصادر التي فضلت عدم الكش����ف عن 
اسمها أن »مقتدى الصدر استطاع ان يقنع اجلانب 
االيراني بالقبول بترشيح عبداملهدي ملنصب رئاسة 
الوزراء ش����ريطة ان يصوت له التيار الصدري« 
واضافت املصادر ان »الصدر ناش����د املرجعيات 
الدينية في قم واحلكوم����ة االيرانية التخلي عن 
دعم املالكي والوقوف بق����وة مع عبداملهدي حلل 
ازمة تش����كيل احلكوم����ة« واوضحت ان »مقتدى 
الصدر وضع امام عبداملهدي عدة شروط ابرزها 
عدم جتديد االتفاقية مع االميركيني والعمل بجدية 
على انهاء الوجود االميركي في نهاية عام 2011« من 
جانبه، قال عضو االئتالف الوطني الشيخ خالد 
امل����ال في بيان تاله خالل مؤمتر لقيادات االئتالف 
عقب سلس����لة اجتماعات عقدت في منزل رئيس 
املجلس األعلى االس����المي عمار احلكيم »ان قوى 
االئتالف الوطني اجتمعت واتفقت على تقدمي عادل 
عبداملهدي مرشحا لالئتالف الوطني لرئاسة مجلس 
الوزراء«، وأوضح »أن االئتالف الوطني يدعو الى 

حكومة شراكة وطنية واالسراع بتشكيلها«.
وتابع »انه بعد اعطاء الفرصة والوقت الكافي 
لدولة القانون من أجل اعادة النظر في مرشحهم 
حرصا منا على تسهيل املهمة وتأكيدا للقول الذي 
أعلناه سابقا ان االئتالف قادر على تقدمي مرشح 
متى تطلب املوقف، اجتمعت قوى االئتالف الوطني 
واتفقت على تقدمي عادل عبداملهدي باعتباره مرشحا 

لالئتالف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء«.
وأضاف املال »أن هذه اخلطوة ستس����هل مهمة 

التحالف الوطني في حل أزمة تش����كيل احلكومة 
وانقاذ البالد مما هي فيه«.

وش����دد على أن »التحالف الوطني متمس����ك 
بالتزاماته السابقة باالنفتاح على اآلخرين وضرورة 
تشكيل حكومة شراكة وطنية باعتبارها جزءا من 

التحالف الوطني«.
وكان االئت����الف الوطني اجتمع خالل اليومني 
املاضيني لبحث اختيار مرش����حه ملنصب رئاسة 
الوزراء من بني ثالثة مرشحني هم عادل عبداملهدي 
وابراهيم اجلعفري وأحمد اجللبي بيد أن اجلعفري 
واجللب����ي رفض����ا احلضور ال����ى االجتماع الذي 
دعا له املجلس األعل����ى وحزب الفضيلة والتيار 

الصدري.
وكان عبداملهدي شغل منصب وزير املالية ممثال 
للمجلس ف����ي حكومة اياد عالوي وقبل ذلك كان 
عضوا مناوبا عن عبدالعزيز احلكيم في مجلس 

احلكم االنتقالي.
كما شارك عبداملهدي مع االدارة األميركية في 
املفاوض����ات اخلاصة بش����طب الديون اخلارجية 
العراقية وأقنع عددا من املانحني الدوليني باسقاط 
جزء كبير منها وكان منافسا قويا لتولي رئاسة 
الوزراء في حكومتني سابقتني لكنه تنحى لصالح 
اجلعفري مرة وأخرى لصالح رئيس الوزراء احلالي 

املنتهية واليته نوري املالكي.
ومثلما كان متوقعا فان تيار االصالح الوطني 
بزعامة ابراهيم اجلعفري س����ارع الى اعتبار هذا 
الترش����يح غير ملزم له على الرغم من أن التيار 
يحتف����ظ مبقعد نيابي واح����د وبصوت واحد في 
االئتالف الوطني وهو احلال نفسه للمرشح الثاني 
املنافس احمد اجللبي زعيم حزب املؤمتر الوطني 
الذي توجه الى العاصمة االيرانية طهران في زيارة 
عاجلة لبحث قضية ترشيح عبداملهدي بعد حصوله 
على دعم التيار الصدري الذي يش����غل 40 مقعدا 

نيابيا كمرشح عن االئتالف الوطني.
من جانبها اوردت »العربية. نت« أن إياد عالوي 
رئي����س قائمة العراقية الت����ي حصلت على أعلى 
األصوات في االنتخاب����ات األخيرة اليزال يدرس 
ترشيح عبداملهدي للمنصب. كانت كتلة االئتالف 
الوطني العراقي في مجلس النواب العراقي عكفت 
مطلع األسبوع اجلاري بش����كل جدي على بحث 
كيفية االتفاق على مرش����ح واح����د عن االئتالف 
الوطني ملنصب رئاس����ة الوزراء ليكون منافسا 

ملرشح دولة القانون نوري املالكي.

الصدر يؤيد.. وعالوي مازال يدرس.. وأنباء عن موافقة إيرانية

تونس تصف دعوة القذافي إلى مساعدة أوروبية 
لوقف الهجرة غير الشرعية بالـ »جدية«

تونس � أ.ف.پ: وصفت تونس دعوة الزعيم الليبي 
معمر القذافي االحتاد االوروبي الى تقدمي مساعدة بقيمة 
خمس����ة مليارات يورو سنويا للحد من الهجرة غير 
الشرعية بأنها »جدية«. ونقلت وكالة تونس افريقيا 
احلكومي����ة عن مصدر وصفته بامل����أذون في وزارة 

الش����ؤون اخلارجية في تونس قوله ان هذا املقترح 
الليبي »جدي ويستوجب دراسة معمقة للتوصل الى 
اطار توافقي وناجع ملعاجلة هذه الظاهرة مبا يحفظ 
مصالح جميع االطراف ويدعم قدرات بلداننا على ايجاد 

احللول للهجرة غير الشرعية وغير املنظمة.

 طرابلس � أ.ش.أ: يأتي إحياء 
الذكرى احلادية واألربعني لثورة 
الفاحت من س����بتمبر هذا العام إثر 
اإلعالن عن توجهات جديدة إيذانا 
بنهضة ودفع جديد إلعادة تفعيل 

الثورة الليبية.
وتبرز في احتفاالت الش����عب 
الليبي بثورة الفاحت من سبتمبر، 
السمة والصبغة العاملية واإلنسانية 
التي حرصت الثورة بقيادة العقيد 
معمر القذافي على تكريسها منذ فجر 
الفاحت من سبتمبر 1969، في مختلف 
مجاالت العمل الداخلي واخلارجي، 
حيث تشارك في هذه االحتفاالت 
وفود رسمية وشعبية من مختلف 
أنحاء العالم ع����الوة على الوفود 

العربية رفيعة املستوى.
العام بالعيد  ففي احتفال هذا 

الواحد واألربعني للثورة وإطاللة 
عامها الثاني واألربعني، حضر القائد 
معمر القذافي االحتفال في طرابلس 
واملهرجان الشعبي الكبير، يرافقه 
كب����ار الضيوف ومنه����م الرئيس 
السيراليوني »ارنس����ت كروما« 
والرئي����س الصرب����ي »بوري����س 
تاديتش« و»حارث سيالديتش« 
رئيس مجلس رئاس����ة البوسنة 
والهرسك، و»س����يكوبا كوناتيه« 

وزير الدفاع في غينيا كوناكري.
وحض����ر االحتف����ال رؤس����اء 
وزراء البرتغال، ومالطا، وتونس، 
واجلزائر، واملغرب، وموريتانيا، 
والنيجر، وكرواتيا، وس����لوڤينا، 
ونواب رؤس����اء وزراء إس����بانيا 
واليونان وتركيا، ووزيرا خارجيتي 
إيطاليا وقب����رص، وكاتب الدولة 

للش����ؤون األوروبية باخلارجية 
الفرنسية.

وحضر أيضا أمني عام جامعة 
ال����دول العربية عمرو موس����ى، 
وأمني عام جتمع )س.ص( محمد 
األزهري ورؤساء البعثات السياسية 
املعتمدون لدى اجلماهيرية، والكتاب 
واملثقفون العرب الذين شاركوا في 
الندوة الفكرية حول البعد القومي 
لثورة الفاحت. وقد عبرت صحيفة 
»أويا« الليبية في عددها االسبوعي 
األخير عن جانب مهم من مسيرة 
العمل الثوري املستمر في التحديث 
والتطوي����ر، حيث ج����اء عنوان 
صفحتها األولى »إعمار وتنمية.. 
وال ديون خارجية«، وذلك مبناسبة 
احتفاالت الشعب الليبي بالعيد ال� 

41 لثورة الفاحت.

أوباما يسعى إلى إنقاذ »الديموقراطيين«
في انتخابات نوفمبر المقبل

كاسترو يدافع عن إيران
 في خطاب حاشد ألول مرة منذ 4 أعوام

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
أعلن البيت األبيض أول من ام���س ان الرئيس باراك أوباما 
يعد إلعالن خطة اقتصادية جديدة ملواجهة تراجع أداء االقتصاد 
االميركي وما ميكن ان يؤدي إليه ذلك من نتائج سياس���ية في 

انتخابات نوفمبر املقبل.
وبينما مالت التوقعات نحو كفة اعتزام اإلدارة إعالن حوافز 
ضريبية جديدة أمام الشركات متوسطة وصغيرة احلجم لتنشيط 

استثماراتها فإن كفة التوقعات السياسية لم تتغير.
فقد أعلن ديڤيد باتن وهو احد كبار خبراء االنتخابات النصفية 
ف���ي الواليات املتحدة ان جميع املؤش���رات تدع���و الى االعتقاد 
بان احلزب الدميوقراطي يتجه الى حتقيق خس���ائر كبيرة في 
انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر، بل ان باتن توقع ان 
تؤثر الشهور القليلة املقبلة بصورة عميقة على نتائج انتخابات 
الرئاسة في نوفمبر 2012، وأوضح ذلك بقوله »جناح اجلمهوريني 
في توجيه ضربة للدميوقراطيني وللرئيس ميكن ان يسفر عن 
ش���لل البيت األبيض في مضمار تطبيق أجندة اإلدارة ومن ثم 

وضع جتديد رئاسة أوباما محل التساؤل«.

متظاهرون يرشقون بلير بالبيض واألحذية في إيرلندا
دبلن � أ.ف.پ � بي بي س���ي: اس���تقبل 
رئيس الوزراء البريطاني االس���بق توني 
بلير لدى وصوله الى دبلن امس لتوقيع 
كت���اب مذكراته التي داف���ع فيها عن قرار 
اقحام لندن في حرب العراق، مبتظاهرين 
مناهضني للحرب رشقوه بالبيض واالحذية 

وقارورات املياه.
وافاد شهود عيان بان حوالي 200 من 
مناهضي حرب العراق جتمعوا صباح امس 
امام مكتبة في عاصمة ايرلندا الشمالية حيث 
جرى حفل توقيع الكتاب، مطلقني شعارات 
منددة بقرار بلير في 2003 دخول احلرب، 
ولدى وصول موكب رئيس الوزراء السابق 
قذفه بعضهم بقارورات مياه بالستيكية اال 

ان ايا منها لم يصبه.
وحتدثت وسائل اعالم بريطانية بينها 

»بي بي سي« عن رشق بيض واحذية باجتاه 
رئيس الوزراء السابق، مؤكدة ايضا انه لم 

يصب بأي منها.
وما ان ترجل بلير من السيارة حتى اندفع 
باجتاهه جمهور املتظاهرين اال ان الشرطة 
التي كانت فرضت طوقا امنيا حولهم منعتهم 

من االقتراب واعتقلت عددا منهم.
وقال متحدث باس���م الشرطة ان عدد 
املعتقلني اقل من عشرة، ورفع املتظاهرون 
الفت���ات كتب عليها »بلي���ر كذاب، ماليني 
الى السجن  االشخاص ماتوا« و»ارسلوه 

بتهمة ارتكاب جرمية ابادة«.
وهتف بعضهم »توني، كم طفال قتلت 
اليوم؟« و»توني بلير مجرم حرب«، وفي 
مذكراته التي وضعها ف���ي كتاب بعنوان 
»رحلة« صدر االربعاء وبات احد اكثر الكتب 

مبيعا، دافع بلير مجددا عن قراره خوض 
حرب العراق ضد »الطاغية« املقبور صدام 

حسني.
وبعيدا عن تعليقات الكتاب واحملللني 
لكتاب توني بلي���ر، وان الكتاب لم يحمل 
جديدا سوى تكرار مواقف بلير وتصوراته 

لفترة حكمه، تباين رد فعل القراء.
وكان اغ���رب ردود الفعل تلك احلملة 
االليكترونية ضد الكت���اب والتي تطالب 

املكتبات بتغيير طريقة عرضه.
وانضم املئات الى مجموعة على موقع 
التواصل االجتماعي على االنترنت، »فيس 
بوك«، تطالب بعرض كتاب توني بلير في 
قسم اجلرمية باملكتبات، وتطالب املجموعة، 
حسبما ذكرت صحيفة »الديلي تلغراف«، 
بنقل الكتاب من قسم السير الذاتية بسبب 

دور بلير في حرب العراق.
وذك���ر بع���ض اصحاب املكتب���ات انه 
بالفعل اكتش���فوا نقل الكتاب الى اقس���ام 
غريبة مثل قسم »قصص االوهام« وقسم 

»اجلرمية«.
ومبجرد طرح املجموعة على االنترنت 
انضم اليها العش���رات فورا، وبعضهم من 
الشباب غير الناشطني سياسيا اصال، ويقول 
يوان بوث، ممرض من اوكسفورد عمره 24 
عاما، الذي اسهم في تاسيس املجموعة على 
»فيس بوك« انه وجدها طريقة مناس���بة 

لالحتجاج السلمي ضد بلير.
وقال: »لست ناشطا، لكني فقط ناخب 
اليزال مغتاظا من قدرته على الكذب على 
الش���عب البريطاني يوما بعد يوم، واآلن 

يكسب ماال من هذا الكذب ايضا«.

)رويترز( ليبيون في اللباس التقليدي خالل االحتفال مبناسبة ذكرى الثورة الليبية وفي اإلطار الزعيم الليبي معمر القذافي 

البحرين: كشف وتفكيك شبكة سرية وإحباط مخططاتها اإلرهابية
املنامة � بن���ا: أعلنت مملكة 
البحرين ام���س أن جهاز األمن 
الوطني البحريني جنح الثالث 
عشر من الشهر املاضي في تفكيك 
ش���بكة تنظيمية سرية واحبط 
مخططاتها اإلرهابية، مشيرا الى 
انها كانت تستهدف املساس باألمن 
الوطن���ي واإلضرار باس���تقرار 
اململكة وتقويض الوحدة الوطنية 
واس���تهداف األبرياء وتخريب 

املمتلكات العامة واخلاصة.
وحسب ما جاء في بيان لوكالة 
انباء البحرين فان هذه الشبكة 
تتألف من عناص���ر في الداخل 
واخلارج قامت بالتحريض على 
ممارسة األعمال اإلرهابية واحلض 
على التخريب واإلتالف في مناطق 
مختلف���ة مبملكة البحرين قوال 
وفعال، وذلك ضمن مشروع ارهابي 
وتخريبي منظم ومخطط عبر 
عدة محاور تتكامل فيما بينها، 
تشمل عقد لقاءات تنظيمية سرية 
في الداخل واخلارج للتنس���يق 
وتوزي���ع األدوار واملهام للعمل 
على تغيير نظام احلكم بوسائل 

غير مشروعة.
واض���اف البيان »وش���ملت 
محاور هذه الشبكة توفير الدعم 
املال���ي من مصادر ف���ي الداخل 
واخلارج حتت غطاءات متنوعة 
من تبرعات رجال أعمال وجتار 
أو األموال املتحصلة من اخلمس، 

والقي���ام بتش���كيل مجموعات 
تخريبية في مناط���ق مختلفة 
باململكة حسب األوامر الصادرة 
من قيادات الشبكة، كما حاولت 
الش���بكة االتصال بجهات  هذه 
وأح���زاب خارجي���ة للحصول 
على الدعم ملساندة الشبكة في 
تنفيذ أهدافها بالرغم من رفض 
معظم تلك اجلهات التعاون معها، 
باإلضافة إلى قيام كل من املدعوين 
سعيد الشهابي وجعفر احلسابي 
القائمني على ما يس���مى بحركة 
البحري���ن بالتعاون مع  أحرار 
آخرين وبالتنس���يق مع قيادات 
الشبكة لتنفيذ عدد من األعمال 
االرهابية واحل���ض عليها، هذا 
وقامت الشبكة بإجراء االتصاالت 
مبنظم���ات وهيئ���ات خارجية 
وامدادها مبعلوم���ات مغلوطة 
وكاذبة وتقارير مزيفة عن واقع 

األوضاع في البحرين«.
واستعرض البيان بالتفصيل 
أه���داف وآليات عمل الش���بكة 
التنظيمية الس���رية والعناصر 
املتورط���ة بها، ومما  اإلرهابية 
جاء في���ه: عبداجلليل عبداهلل 
السنكيس السن 48 سنة ينتمي 
إلى ما يس���مى حرك���ة »حق«، 
التهم: تأس���يس وإدارة جماعة 
غير مش���روعة تشكيل وقيادة 
مجموعات تخريبية في مناطق 
اململكة تقدمي الدعم املالي لعناصر 

الق���اء اخلطب  غير املش���روعة 
التحريضي���ة وع���دم اإلعتراف 

بشرعية مؤسسات الدولة.
محمد حبيب منصور الصفاف، 
الس���ن 48 س���نة، ينتمي إلى ما 
يس���مى تيار املمانع���ة، يحصل 
على مساعدات من الدولة ب� 300 
دينار، التهم: يشارك املتهم األول 
في إدارة اجلماعة غير املشروعة 
القاء اخلطب التحريضية وعدم 
االعتراف بش���رعية مؤسس���ات 
الدول���ة التحري���ض على أعمال 

الشغب والعنف.
املدعو عبداهلل عيسى عبداهلل، 
السن 45 سنة، ينتمي إلى ما يسمى 
تيار املمانعة، حصل على وحدة 
اسكانية عام 2007، التهم: الساعد 
األمين للمتهم محم���د الصفاف 
ويعاونه في تلقي وإرسال األموال 

للخارج.
عبدالهادي عبداهلل املخوضر، 
السن 42 سنة، ينتمي إلى ما يسمى 
تيار الوفاء اإلسالمي، التهم: يشارك 
املتهم األول في إدارة اجلماعة غير 
املشروعة استغالل دور العبادة في 
التحريض على التخريب واخلروج 

على الشرعية.
عبدالغني عيسى علي خنجر، 
الس���ن 38 عاما، التهم: كلف من 
املتهم األول بتش���كيل مجموعة 
للتخريب في مناطق عراد والدير 
وسماهيج والتحريض على أعمال 

الشغب والعنف واالعتداء على 
رجال األمن ش���ارك، املتهم األول 

في ادارة اجلماعة.
محمد سعيد علي السهالوي، 
السن 39 سنة، ينتمي إلى مركز 
البحرين حلقوق اإلنسان املنحل، 
التهم: املنسق بني اجلماعة غير 
املشروعة واجلهات اخلارجية، 
تزويد املنظمات الدولية ببيانات 

كاذبة ومغلوطة عن اململكة.
جعفر أحمد جاسم احلسابي، 
السن 39 س���نة، ينتمي الى ما 
يس���مى حركة أحرار البحرين، 
التهم: الساعد األمين للمتهم سعيد 
اليه  عبدالنبي الشهابي ويسند 
حترير بيانات ما يسمى حركة 
أحرار البحرين الداعية الى اسقاط 

النظام بوسائل غير مشروعة.
وفيما يلي استعراض لرؤساء 
املجموع����ات: عبداألمير جعفر 
� عل����ي جواد  العرادي  راش����د 
أحمد جواد � سهيل مهدي صالح 
ال����درازي � ابراهيم طاهر محمد 
حسني � حس����ني عمران حسني 
عمران � س����لمان ناجي سلمان 
أحمد � يوسف محمد الصميخ � 
عبداألمير يوسف علي مال اهلل 
� عبدالهادي عب����داهلل الصفار 
� أحمد جمش����ير فيروز غلوم، 
العش����رات ممن  علما أن هناك 
يتبع هؤالء الرؤساء ضمن هذه 

املجموعات.

كانت تستهدف تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة وتقويض الوحدة الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة

)بنا( صورة مخطط الشبكة اإلرهابية التي فككتها قوى األمن البحرينية كما نشرتها وكالة أنباء البحرين  

تلك املجموعات.
حس���ن علي حسن مشيمع، 
السن 62 سنة غير موقوف ألنه 
خارج البالد، أمني عام ما يسمى 
حرك���ة »حق«، التهم: يش���ارك 
املتهم األول ف���ي إدارة اجلماعة 

غير املش���روعة أوكل إليه إثارة 
وحتريض املواطنني عن طريق 
اخلطب ب���دور العبادة االتصال 
بجه���ات خارجي���ة وتزويدها 
ببيانات مغلوط���ة وكاذبة عن 

اململكة.

س���عيد عبد النبي الشهابي، 
السن 56 سنة غير موقوف ألنه 
خارج البالد، أمني عام ما يسمى 
حركة أحرار البحرين اإلسالمية 
الته���م: يتزعم حاليا ما يس���مى 
بحركة أحرار البحرين التي تتخذ 

من لندن مقرا لها يدعو إلى إسقاط 
نظام احلكم بوسائل غير مشروعة 
سعيد ميرزا أحمد النوري، السن 
45 سنة، ينتمي إلى ما يسمى تيار 
الوفاء اإلس���المي، التهم: يشارك 
املتهم األول في مخطط اجلماعة 


