
دوار اللؤلؤة في املنامة بعد ان فضت «الداخلية» التجمهر.. وفي اإلطار صورة مأخوذة عن التلفزيون ألسلحة استخدمها املعتصمون في امليدان       (أ.ف.پ)
لقطة تلفزيونية  جلانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون التضامني مع البحرين 

ويبدو الشيخ د. محمد الصباح

املنامةـ  وكاالت: أعرب وزراء خارجية 
دول مجلـــس التعـــاون اخلليجي خالل 
اجتماعهم الطارئ فـــي املنامة أمس عن  
دعمهم ململكة البحرين الشقيقة «سياسيا 
وأمنيا واقتصاديـــا ودفاعيا». وحذروا 
من تدخل أي طرف خارجي بالشـــؤون 
الداخلية للبحرين معتبرين أن االخالل 
بأمنها واستقرارها يعد انتهاكا خطيرا ألمن 

واستقرار دول مجلس التعاون كافة.
من جهته قال وزير خارجية البحرين 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ان الشرطة 
البحرينية منعت «االنزالق إلى الطائفية» 
بتدخلها لتفريق احملتجني في املنامة أمس 
نافيا ما أشيع عن وصول قوات خليجية إلى 
البحرين لدعمها في مواجهة املظاهرات.

وشـــدد الوزير في مؤمتـــر صحافي 
مشترك مع نظيره اإلماراتي عبداهللا بن 
زايد آل نهيان وأمني عام مجلس التعاون 
عبدالرحمن العطية على عدم وجود أزمة 

ثقة بني احلكم والشعب في البحرين.

وشدد الشيخ خالد على أن من احملاذير 
التي ينبغي أال يسمح بها أبدا هو انشقاق 
الوطن على اســـاس طائفي، مضيفا ان 
اجلميع متفق على ذلك وعلى ضرورة تأكيد 
حلمة الوطن، ودعا اجلميع للمحافظة على 
املكتسبات التي مت حتقيقها. وقال إن والء 
الشيعة في البحرين للبحرين، مؤكدا ان 
الشيعة والسنة في البحرين نسيج واحد، 
وأضاف «ان املظاهرات كانت سلمية حتى 
لقي احد املواطنني مصرعه وهو األمر الذي 
امر ملـــك البحرين بإجراء حتقيق فيه». 
ونفى قدوم أي جيش من اي بلد خليجي 
الى البحرين، مؤكدا ان قوة دفاع البحرين 
فقط هي التي تقوم بحفظ النظام، وقال إن 
«جيش البحرين لم يوجه أي سالح جتاه 
املواطنني فاجليش وظيفته حفظ البالد 
وحماية مواطنيه وحقن الدماء». وكانت   
«الداخلية» البحرينية اعلنت أن اجليش 
انتشر في العاصمة املنامة للحفاظ على 
األمن، وذلك بعـــد فض «التجمهر» الذي 

جتمع في دوار اللؤلؤة أمس األول. 
وعرضـــت الداخليـــة تقريرا مصورا 
خليام املتجمهرين وقد عثرت فيها على 
٤ أسلحة نارية وذخيرة حية عيار ٩ مم 
وسيوف وســـكاكني، مشيرة إلى أن «٥٠ 
إصابة وقعت بني رجال األمن بينها حاالت 
خطرة إذ تعـــرض اثنان من رجال األمن 
للطعن بالسيوف». وقالت إن «التجمهر 
بدأ فـــي دوار اللؤلؤة ومبطالب محدودة 
قبل أن تتطور إلى مطالب غير مشروعة»، 
وأكـــد متحدث باســـم الداخلية ان «قائد 
قوة مكافحة الشغب طلب من املتجمهرين 
عبر مكبرات الصوت مغادرة املكان قبل 
التعامل معهم إلخراجهم». وكان اجليش 
أصدر البيان رقـــم ١ أعلن فيه «االنفتاح 
في العاصمة وناشـــد املواطنني االبتعاد 
عن التجمهر في املناطق احليوية بدواعي 
الالزمـــة للحفاظ على  اتخاذ اإلجراءات 
أمن وسالمة املواطنني واملقيمني وتأمني 
حرياتهم وممتلكاتهم من أعمال العنف». 

وشدد الناطق الرسمي بالقيادة العامة لقوة 
الدفاع على اتخاذ جميع التدابير الصارمة 

والرادعة لبسط األمن والنظام العام. 
من جانبه، أعلن وزير الصحة فيصل 
بـــن يعقوب احلمـــر البحريني ان ثالثة 
أشـــخاص قتلوا وأصيب ٢٣١ في حملة 
الشرطة إلخالء ساحة اللؤلؤة. وقال إن 
١٩٥ من املصابني غادروا املستشفى لكن 
اليزال ٣٦ يتلقون العالج أحدهم بالرعاية 
املركزة. وفي غضون ذلك، أعلن الشيخ 
علي سلمان زعيم جمعية الوفاق التي متثل 
التيار الشيعي املعارض، االنسحاب «الكلي 
والنهائي» لنواب اجلمعية البالغ عددهم ١٨ 

نائبا من مجلس النواب البحريني.
وفي أول ردود الفعل الغربية اعربت 
وزيـــرة اخلارجية االميركيـــة هيالري 
كلينتون فـــي اتصال هاتفي مع نظيرها 
البحريني الشيخ خالد بن احمد بن محمد 
آل خليفة امس عن قلقها العميق لتطور 

االوضاع في البحرين. 
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دول «التعاون» تتضامن مع البحرين سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا
الجيش ينتشر في المنامة ويناشد المواطنين االبتعاد عن أماكن التجمهر.. و«الداخلية» تعرض أسلحة استخدمها معتصمو دوار اللؤلؤة

«الداخلية»: التظاهر ممنوع وسنتعامل 
مع أي تجمعات لـ «البدون» وفق القانون

توقعات «أمنية» بعـدم التجاوب مع الدعـوات للتظاهر: 
الدولة حريصة على حل عادل لمشكلة غير محددي الجنسية

رغم تأكيد مصادر أمنية ان «الداخلية» لم 
يصلها أي كتاب رسمي بشأن عزم مجموعات 
من البدون تنظيم مســـيرة سلمية تنطلق 
من منطقة تيماء بعد صالة اجلمعة اليوم، 
إال انها أكدت ان الوزارة سبق ان أعلنت في 
أكثر من مناســـبة عن وجود ضوابط ألي 
جتمعات وهناك قنوات البد من املضي فيها 

قبل تنظيم أي مسيرات.
وأضافت املصـــادر األمنية أنها رصدت 
دعوات لم يعرف مصدرها بشـــأن الدعوة 
الى مسيرة سلمية تنطلق اليوم، الفتة في 
الوقت ذاته الى ان هذه املســـيرات في حال 
انطالقها سيتم التعامل معها باحترام رغم 
عدم الترخيص لها. وتابعت املصادر بالقول: 
ان أي جتاوز او خروج عن املسموح به لن 

تقف «الداخلية» حياله مكتوفة األيدي.
وزادت: «الداخليـــة» اتخذت جملة من 
اخلطـــوات منها التنســـيق مع عدة جهات 
أمنية، إلى جانب وضـــع القوات اخلاصة 
في حالة استعداد، معربة عن أملها في ان 
يلتـــزم جميع من يقيم على ارض الكويت 

بالقانون.
وجددت املصادر األمنية التأكيد على ان 
احلزم في أمور تتعلق بـــأي إخالل باألمن 
أمر مفروغ منه مشددة على ان هناك قنوات 
رسمية يجب املضي فيها باعتبار ان التظاهر 
غيـــر مرغوب فيه في أوضـــاع متوترة في 

العالم العربي.
وكانت رســـائل على الهواتف احملمولة 
ومنشورات بدأت في االنتشار يوم أمس وفيها 
متت الدعوة الى تظاهرة سلمية وتضمنت 
الدعوة ضرورة مشـــاركة كبار السن وان 
يحملوا املصاحـــف في أيديهم للتأكيد على 

سلمية التظاهرة التي يعتزمون القيام بها. 
ورجحت املصادر أال تلقى هذه الدعوة جتاوبا 
باعتبار ان الدولة حريصة على معاجلة قضية 
غير محددي اجلنسية بالسرعة املطلوبة ومبا 
يحقق العدالة وجتنيس املســـتحقني منهم 

لنيل شرف اجلنسية الكويتية.
وأضافت ان تشـــكيل جلنة متخصصة 
للبدون برئاسة النائب السابق صالح الفضالة 
يؤكد اهتمام احلكومة بهذه القضية الى جانب 
ان احلكومة بصدد اتخاذ جملة من اإلجراءات 
املســـتقبلية للتخفيف عن شرائح البدون 

ومنحهم حقوقا مهمة.

رصد دعوات لتظاهرة سلمية بعد صالة الجمعة اليوم في تيماء

صورة زنكوغرافية للرسائل التي مت تداولها أمس 

متظاهرون معارضون للقذافي أمام السفارة الليبية في لندن             (رويترز)

معارضون للرئيس اليمني يرشقون باحلجارة مؤيدين له في صنعاء                 (أ.پ)

٨ ماليين دينار مسـاهمات اجتماعية لـ «بيتك» 
في ٢٠١٠ من خالل تبني مشـاريع في الصحة 
والتعليـم وذوي االحتياجات والشـباب ص٢٧

٦ خطـوات تشكـل «خـارطـة طـريـق» 
ص٢٥   الكـويـتـي   العـقــار  لتعـافـي 

األنباء  االقتصادية الشمالي: إنجاز الشركات 
المساهمة في المواعيد 

المحددة لها
عادل الشنان

أكد وزير املالية مصطفى الشمالي 
ان احلكومـــة جادة في تأســـيس 
الشركات املساهمة العامة الواردة في 
خطة التنمية. وقال في تصريحات 
صحافية خـــالل افتتاحه معرض 
«االســـتقالل الـ ٥٠» صباح أمس 
ان جميع الشركات سيتم اجنازها 
في املواعيد احملددة لها من خالل 
العامة لالستثمار، مشيرا  الهيئة 
الـــى انه مت االنتهاء من اإلجراءات 
لتشـــكيل جلنة لتأسيس شركات 
مساهمة عامة كمستشفيات الضمان 
الصحـــي وســـتطرح للمواطنني 

لالكتتاب العام.

الجيش المصري لن يطرح مرشحًا عنه للرئاسة
اشتباكات في اليمن.. وقتلى في أيام الغضب الليبية المستمرة

مسيرة مليونية في القاهرة احتفاًال بانتصار ثورة «٢٥ يناير»

ـ وكاالت: مازالــــت  عواصــــم 
نار االحتجاجــــات واالعتصامات 
الشــــعبية جتتاح دوال عربية ما 
بني مؤيدين ومعارضني لألنظمة 
احلاكمة، ففــــي اليمن أصيب ٢٥ 
شــــخصا على األقل بجروح في 
امام جامعة  اندلعت  اشــــتباكات 
صنعاء لليوم اخلامس على التوالي 
بني متظاهرين مطالبني بسقوط 
النظام وآخرين مؤيدين للرئيس 

علي عبداهللا صالح.
واتهم شـــهود عيان مناصري 
الرصاص  الرئيـــس باســـتخدام 
احلي والهراوات والســـكاكني في 
مواجهـــة املعارضني في حني ردد 
الطالب املتظاهرون بشكل مستمر 
«الشعب يريد اسقاط النظام». وفي 
ليبيا حيث استنفرت قوات األمن 
ملواجهة يوم الغضب الذي دعت اليه 
املعارضة امس قتل نحو ١٩ شخص 
على األقل امس األول في مواجهات 
بني قوات األمن ومتظاهرين ضد 
النظام الليبي في عدة مدن بحسب 
مواقع للمعارضة على االنترنت 
ومنظمات غيـــر حكومية ليبية. 
وأظهرت تسجيالت ڤيديو نشرت 

الشبان  على االنترنت عشـــرات 
الليبيـــني املتجمعـــني الليلة قبل 
البيضاء وهم  املاضية في مدينة 
يرددون «الشـــعب يريد اسقاط 
النظام» في الوقت الذي اشتعلت 
فيه النيران داخل مبنى بينما خلت 

الشوارع من عناصر الشرطة.
أما في مصر، فبينما أكد اجليش 
املصري الذي يقود البالد بصورة 
مؤقتة أنه لن يطرح مرشـــحا في 
انتخابات الرئاسة، كشف أحد أعضاء 
جلنة تعديل الدستور املصري ان 
املجلس األعلى للقوات املســـلحة 
أكد أنه ســـيلغي خالل أســـابيع 
قليلة، قانـــون الطوارئ املعمول 
به منذ ٣٠عاما، مشيرا الى ان ثمة 
اجتاها ليكون إدالء الناخب بصوته 
الشـــخصية  االنتخابي بالبطاقة 

وليس بالبطاقة االنتخابية.
 من ناحية أخرى، أعلن الشيخ 
يوســـف القرضاوي انه سيذهب 
الى القاهـــرة ليؤم صالة اجلمعة 
في ميدان التحرير خالل املسيرة 
املليونية التي دعا اليها «شباب ٢٥ 

يناير» لالحتفال بالنصر.

جمـال مبـارك أصيـب بخيبـة أمل..  
ولن يندم على رحيل والده بهذه الطريقة !
«وثيقة»: مبارك يمتلك ١٩ طن بالتينيوم
الدستور المصري منح «الوطني»  سلطات كاسحة

بـن علي فـي غـيبوبـة.. وزوجـته ليلـى 
الطرابلســي ليسـت بـجواره !   ص٣٢ و٣٣

مـراهـق يعثـر عـلـى تمثـال الملـك
 إخناتـون المـفقـود قـرب صنـدوق قمامة 

(متين غوزال)جانب من اجلمهور الذي تابع استعراضا جلمال اخليول العربية

جمال الخيل العربية .. أسطورة وتراث
ص٢٠ و ٢١

التفاصيل ص٨

التفاصيل ص ٣١ - ٣٣

التفاصيل ص٢٩

وزراء الخارجية الخليجيون: نحّذر من التدخل الخارجي بشؤون البحرين ونرفض أي إخالل  بأمنها 
نة وال أزمة ثقة بين الحكم والشعب خالد بن أحمد: والء الشيعة في البحرين لبلدهم  وهم نسيج واحد مع إخوتهم السُّ


