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رئيس الوزراء صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة يحيي مؤيديه                  )بنا(

رجب طيب اردوغان

متظاهر ميني يطالب برحيل الرئيس علي عبداهلل صالح

البحرين: جمعيات حقوقية تتمسك ببقاء رئيس الوزراء

أردوغان: سأنسحب من قيادة الحزب 
الحاكم إن حّل ثانيًا في االنتخابات المقبلة

قيادي بالحزب الحاكم: 
البشير لن يرشح نفسه 

في انتخابات الرئاسة 
السودانية

دبــــي ـ العربية: قال ربيع 
الرفيع  عبدالعاطي املسؤول 
بحزب املؤمتر الوطني احلاكم 
في السودان أمس ان الرئيس 
عمر البشير لن يسعى لترشيح 
نفســــه ثانية فــــي انتخابات 
الرئاسة ضمن حزمة إصالحات 
إلرساء الدميوقراطية في البالد، 
ووفقا للدســــتور السوداني 
احلالي فإن انتخابات الرئاسة 
املقبلة من املقــــرر ان جترى 
خــــالل 4 أعــــوام. وقال حامد 
ممتاز األمني السياسي للشباب 
في حزب املؤمتر الذي حضر 
االجتماع ان الرئيس حتدث عن 
وضع سن لتقاعد السياسيني 
وهــــو 60 عامــــا، وقال ممتاز 
لوكالة »رويترز« ان الرئيس 
السوداني قال إن هذه الفكرة 
في حال تطبيقها ستتضمنه 

شخصيا.

اإلرهابي الباكستاني 
»كساب« ينفجر 

بالضحك ساخرًا من 
تأييد الحكم بإعدامه

نيودلهــــي ـ أ.ش.أ: قال 
محامو الدفاع عن االرهابي 
الباكســــتاني أجمل أمير 
كساب الناجي الوحيد من 
بني االرهابيني الـ 10 منفذي 
هجمات مومباي االرهابية 
في عام 2008، ان موكلهم 
انفجر في الضحك ساخرا 
العليا  من قرار احملكمــــة 
أيدت حكم  التي  مبومباي 
اإلعدام بحقه في جلستها 

امس.
الدفاع  وأضاف محامو 
في تصريــــح للصحافيني 
أنــــه مت نقل  مبومبــــاي، 
الڤيديو  صورة حية عبر 
كونفرانس للمتهم »كساب« 
من داخل زنزانته في سجن 
»أرثر رود سنترال« وظهر 
أثناء املداولة وهو يتمشى 
بال مبــــاالة وعقب صدور 
احلكم ابتســــم ابتســــامة 
عريضة للكاميرا ثم انفجر 

في الضحك بسخرية.

فتوى أردنية تؤيد التظاهر ضد الظلم
مجلس النواب األردني ينتقد مقااًل للخازن ضد العشائر

ــانـ  أ.ش.أ: انتقد أعضاء مجلس النواب األردني  عم
ــاد اخلازن في  ــاال للكاتب الصحافي جه امس األول مق
صحيفة »احلياة« اللندنية ضد العشائر األردنية وأمهات 
األردنيني. وطالب النواب ـ خالل جلسة املجلس برئاسة 
فيصل الفايزـ  مبنع »اخلازن« من دخول األردن ومبوقف 
ــاه من يحاول املس باألردن.  حكومي أقوى جتاهه وجت
بدوره، أكد وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم واالتصال 
الناطق الرسمي باسم احلكومة طاهر العدوان، أمام املجلس، 
ــكل  ــا كتبه جهاد اخلازن في صحيفة »احلياة« يش أن م
إساءة كبيرة للعشائر األردنية وأمهات األردنيني. وأشار 
العدوان إلى أنه قام باالتصال في نفس اليوم مع رئيس 
حترير صحيفة »احلياة« اللندنية غسان شربل وأكد له 
رفض احلكومة األردنية ملا ورد في املقال »وأننا نشجب 

ــم يعرف عنها إال  ــائر األردنية التي ل ــدر كرامة العش ه
ــال »لقد طالبت رئيس  ــرفة والوطنية«. وق املواقف املش
ــمي إال أنه لألسف حتى اللحظة لم  التحرير باعتذار رس
ــا زلنا نتابعها ولن نقبل بأن  يصدر اعتذارا والقضية م
ــأبلغ مجلس  متر دون موقف واضح من الصحيفة وس
النواب بتطورات هذه القضية«. كان اخلازن كتب مؤخرا 
ــوقي  حتت زاوية »عيون وآذان« مقالة بعنوان »كالم س
ــان الصادر من قبل 36  ــه« في تعليقه على البي كأصحاب
شخصية أردنية. واصفا الكالم بـ »السوقي« كأصحابه، 
وقال إنه ينفي عن قائليه صفة »شخصيات عشائرية«، 
ــير في فقرة  ــار في موقع آخر الى أن »البيان يش وأش
حقيرة كموقعيه«، فضال عن عبارات أوردها اخلازن في 

مقاله تعيب أسماء األردنيات وتستهزئ بها.

أفتت جلنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل االسالمي ـ الذراع 
السياسية جلماعة االخوان املسلمني االردنية ـ بأن التظاهر ضد الظلم 

واجب شرعا.
وقالت اللجنة في فتــــوى اصدرتها امس األول ان املظاهرات تعبير 

عن انكار املنكر باللسان، وهذا امر مشروع بل واجب.
وجاءت الفتوى بعد ان قضت فتاوى اصدرها مؤخرا علماء في اململكة 
العربية السعودية بحرمة التظاهر، وحتدث بعضها عن املظاهرات التي 
شهدتها مصر وتونس. وجاء في الفتوى ان خروج املظاهرات املتضامنة 
مع الشــــعوب االسالمية املجاهدة ضد الطواغيت في تونس وفي مصر 
وغيرهمــــا مما ينصرها اهلل على طواغيتها من قبيل التعاون على البر 
والتقــــوى. وقالت ان املظاهرات التي تطالــــب االنظمة العربية بنصرة 
االقصــــى، والدفاع عنه وحتريره من اليهود الغاصبني، وضد معاهدات 
التطبيع، وتركيع الشــــعوب، واملطالبة بإغالق السفارات اليهودية في 
البالد العربية، امر واجب شــــرعا. كما أوجبت الفتوى املظاهرات التي 
تطالب بإقفال اخلمارات ودور الدعارة والبغاء والنوادي الليلية وأوجبت 

املظاهرات الشعبية املطالبة بتطبيق احكام الشريعة االسالمية.

أنقرة ـ يو.بي.آي: اعتبر رئيس احلكومة التركية رجب طيب 
اردوغان اول من امس أن أحزاب املعارضة في البالد قد خسرت 
االنتخابات العامة املقررة في يونيو املقبل قائال إنه سيستقيل 
مــــن قيادة حزب العدالة والتنمية احلاكــــم في حال حل األخير 

الثاني في هذه االنتخابات.
ونقلـــت وكالة أنباء »األناضــــــول« التركيــة عن اردوغـان 
قوله في اســــطنبول »إنهم )أحزاب املعارضة( قبلوا الهزميـــة 
وهم يجهـــدون إليجـــاد ســــبب لها« معتبــــرا أنه ليس لهــذه 
األحــزاب أي هدف أو مشروع وبالتالــي فقــد خســرت االنتخابــات 

العامــة.
ولفت إلى انه سيستقيل من قيادة احلزب احلاكم إن حل في 
املرتبة الثانية في هذه االنتخابات التي قال إنها ســــتجري بعد 

112 يوما أي في 12 يونيو املقبل.

املنامةـ  وكاالت: أصدرت جمعيتا »احلقوقيني البحرينية« 
و»البحرينية ملراقبة حقوق اإلنسان« بيانا امس أكدتا فيه 
متسكهما ببقاء رئيس الوزراء صاحب السمو امللكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة واالبتعاد عن محاولة املساس 
بدوره وتاريخه الكبير وأعماله اجلمة التي قدمها للبحرين 
منذ عقود. ونقلت صحيفــــة »البالد« عن البيان قوله »ان 
مهما كانــــت الظروف واألوضاع، ومهمــــا تغيرت األحوال 
والتركيبات النيابية أو السياســــية، ومهما كان التوقيت، 
ترفض جمعية احلقوقيــــني البحرينية وجمعية البحرين 
ملراقبة حقوق اإلنسان، املطالبات غير املدروسة الصادرة 
عن بعض اجلمعيات والشخصيات السياسية التي تهدف 
لتهييج الشــــارع وحتقيق فوضى سياسية، التي ال حتمل 
في طياتها أسبابا جوهرية تصطحب الصالح العام، تلكم 

املطالبات التي تكشف عن هوس بالسلطة.
وتدعو اجلمعيتان املواطنــــني البحرينيني إلى حتكيم 
ضمائرهم الوطنية، وتطويعها ملا فيه صالح البالد متاشيا 
مع مبادرة صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولــــي العهد األمني، التي تدعو إلى التهدئة واحلوار 
نظرا ملا يتطلبه الوضع الراهن حلوار موســــع يضم كافة 
األطراف وصوال إلى تهدئة شاملة تدف بها سفينة اإلصالح 

املبحرة منذ عقد مضى.
وفي نفس االطار، تلقى عاهــــل البحرين امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة اتصاال هاتفيا امس من االمني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون بحث خالله آخر التطورات واملستجدات 
فــــي املنطقة ومجاالت التعاون القائمة بني مملكة البحرين 
واملنظمة الدولية. وقال بيان بثته وكالة االنباء البحرينية 
ان االمــــني العام اكد على اهميــــة دعوة احلوار التي اطلقها 

العاهل البحريني وتكليــــف ولي عهده نائب القائد االعلى 
باحلوار مع جميع االطراف والفئات في اململكة.

واضاف البيان ان بــــان كي مون متنى ململكة البحرين 
وشعبها دوام االمن واالستقرار والتقدم واالزدهار.

وذكر ان العاهل البحريني اعرب عن شكره لالمني العام 
مشيدا بالدور الذي تضطلع به املنظمة الدولية في ارساء 
دعائم االمن واالستقرار في العالم وايجاد احللول ملختلف 

القضايا الدولية وخدمة الشعوب كافة.
في غضون ذلك، جددت اإلمارات امس تأكيدها الوقوف 
إلى جانب مملكة البحرين ودعم جهود ملكها وولي عهده.

وقالت وكالة أنباء اإلمارات إن »الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس اإلمــــارات أجرى اتصاال هاتفيا مع 
امللك حمد بن عيســــى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أكد 
خالله وقــــوف دولة اإلمارات إلى جانــــب مملكة البحرين 

ودعمهــــا للجهود التي يقوم بها امللــــك وولي عهده األمير 
سلمان بن حمد من أجل مصلحة شعبهما وبلدهما وتوفير 
األمن واحلياة الكرمية والتالحم الوطني بني مختلف فئات 

وشرائح املجتمع البحريني«.
وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن راشد اطمئن »على 
األوضاع الداخلية في البحرين وما وصلت إليه مســــاعي 
احلوار الهادئ بني احلكومة والشــــعب مبا يحقق االزدهار 
واالستقرار ملختلف أبناء وبنات املجتمع البحريني ويسهم 

في تقدم بلدهم ورفعته«.
وكان وزير خارجية اإلمارات الشــــيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان دعا شــــعب البحرين امس االول إلى التجاوب مع 

دعوة احلوار مع ولي عهد اململكة.
الى ذلك، اعلن مصرف البحرين املركزي ان جميع املصارف 
في اململكة تعمل بشــــكل طبيعي وتقدم خدماتها للزبائن 
مبعامالت مستقرة، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء البحرين. 
وقالت الوكالة ان محافظ مصرف البحرين املركزي رشيد 
املعراج »اجتمع امس االول مع املديرين العامني لبنوك التجزئة 
العاملة في البحرين للوقوف على اعمالها حيث اكد جميع 

املديرين بان كافة البنوك تعمل بشكل طبيعي«.
واضافت الوكالة انه »يتم تقدمي جميع اخلدمات للزبائن 
من خالل شــــبكة الفروع املنتشرة في انحاء اململكة« و»قد 
استقرت جميع املعامالت على مستواها املعتاد في االسابيع 
املاضية«. واكدت انه »ال يوجد اي تغيير في اسواق الصرف 
بالنسبة للدينار البحريني او الودائع«، مضيفة ان احملافظ 
»اكد على تعاون ودعم املصرف لكافة بنوك التجزئة وتوفير 
املساندة الالزمة لتســــهيل اعمال البنوك بالشكل املناسب 

لتلبية احتياجات الزبائن«.

اإلمارات تجدد وقوفها إلى جانب المملكة.. ومون يؤكد على أهمية دعوة الحوار المطروحة

خامنئي: أميركا »المشكلة الرئيسية للعالم اإلسالمي«

صالح: لن أرحل إال عبر صناديق االقتراع

العراق: السيستاني يؤيد التظاهرات السلمية 

طهران ـ أ.ف.پ: اعتبر املرشد األعلى جلمهورية 
ايران االسالمية آية اهلل علي خامنئي امس األول امام 
رجال دين شيعة وسنة اجتمعوا في طهران حلضور 
مؤمتر دولي حول وحدة املسلمني ان الواليات املتحدة 
هي املشكلة الرئيسية للعالم االسالمي ويجب ازاحة 
هذه املشكلة. وقال خامنئي ان املشكلة الرئيسية في 
العالم االســــالمي هي وجود الواليات املتحدة، يجب 
ازاحة هذه املشكلة واضعاف الواليات املتحدة، وأضاف: 
حلسن احلظ اصبحت الواليات املتحدة ضعيفة، واليوم 

لم تعد ما كانت عليه قبل 20 او 30 سنة.

وذكرت وكالة أنباء فارس ان فايزة هاشمي ابنة 
الرئيس االيراني الســــابق اكبر هاشمي رفسنجاني 
التي اعتقلت بعد ظهر امس االول في وســــط طهران 
بينما كانت تطلق شــــعارات حتريضية لدفع الناس 

الى التظاهر، افرج عنها في وقت الحق.
وقالت الوكالة القريبة مــــن احلكومة: أفرج عن 
فايزة رفســــنجاني بعد ان اكدت انها اتت الى وسط 
طهران لشراء مالبس. وقالت الوكالة: املرة األخيرة 
التي اعتقلت فيها خالل تظاهرة للمعارضة اكدت انها 

اتت لشراء طعام ليفرج عنها.

صنعــــاء ـ أ.ف.پ: انضــــم املتمردون 
احلوثيون الشيعة في شــــمال اليمن الى 
حركة االحتجاجات املطالبة بإسقاط النظام 
فيما تظاهر عشرات اآلالف امس في معقل 

التمرد في صعدة.
 واكــــدت مصادر قبلية محلية واخرى 
من احلوثيني ان »عشرات اآلالف تظاهروا 
امس في صعدة بدعوة من السيد عبدامللك 
احلوثي )زعيم التمرد( ومن اللقاء املشترك«، 

اي املعارضة البرملانية.
الى ذلك وفيما كانــــت التظاهرات في 
اليمن تنتهــــي ظهرا عندمــــا يحني موعد 
الهواية الوطنية ـ)اآلفة( تخزين القات اال 
ان احملتجني في وسط صنعاء بدأوا يخزنون 
في ساحة االعتصام ويقولون: لن نرحل 
قبل ان يســــقط النظام. من جانبه، أعلن 
الرئيس اليمني علــــي عبداهلل صالح انه 
سيظل متمســــكا باحلكم اال إذا أزيح عبر 
صناديق االقتراع. وقال صالح للصحافيني 
في حديث مقتضب في صنعاء »احلكم بيني 
وبني من يطالبونــــي بالتخلي عن احلكم 
صناديق االقتراع« ووصف مطالب املعارضة 
»اللقاء املشترك« بانها غير مشروعة وسقفها 

عال وليست منطقية.

 النجفـ  أ.ف.پ: اعلن املرجع الشيعي الكبير آية 
اهلل علي السيستاني أمس األول تأييده التظاهرات 
التي ينظمها العراقيون ضد »تقصير احلكومة« على 
ان تكون سلمية ودون االعتداء على األمالك العامة.

وجاء في رسالة وزعها مكتب املرجع في النجف 
)جنوب بغداد( على ممثليه في العراق أمس األول، ان 
»املرجعية الدينية تقدر ما مير به الشعب العراقي من 

معاناة بسبب تقصير احلكومة او قصورها«.
 واضــــاف ان »التظاهرات حق مكفول للمواطنني 
ولكن ينبغي عدم اراقة الدماء واالعتداء على االمالك 

العامة واخلاصة كما حدث في بعض االماكن«.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع األميركي السابق 
دونالد رامسفيلد انه لو علمت إدارة الرئيس األميركي 
السابق جورج بوش انه ما من أسلحة دمار شامل في 
العراق ملا كانت على األرجح احتلت هذا البلد في العام 
2003. وأوضح رامســــفيلد في مقابلة ضمن برنامج 
»حال االحتاد« على شبكة »ســــي ان ان« األميركية 
ان ثمة أسبابا عدة ملهاجمة العراق واإلطاحة بصدام 
حسني لكن التقارير االســــتخباراتية التي ثبت انها 
خاطئة اآلن بشــــأن امتالك بغداد أسلحة دمار شامل 
كانت السبب الرئيسي لالحتالل. وأضاف »ال شك انها 

كانت الدافع األكبر«.

اإلفراج عن ابنة الرئيس اإليراني السابق رفسنجاني

الحوثيون ينضمون إلى االحتجاجات وعشرات اآلالف يتظاهرون في صعدة

إلغاء »فورموال 1« البحرين
لندنـ  وكاالت: قرر منظمون امس إلغاء سباق جائزة 
ــباقات  ــن الكبرى أولى جوالت بطولة العالم لس البحري
فورموال 1 للسيارات هذا املوسم بسبب التطورات السياسة. 
وقال املنظمون في بيان »أعلنت حلبة البحرين الدولية 
امس ان مملكة البحرين ستنسحب من استضافة سباق 
ــتطيع البالد التركيز على  فورموال 1 هذا العام حتى تس
ــباق  ــي«. وكان من املفترض إقامة الس ــا الوطن حواره

االفتتاحي للموسم يوم 13 مارس املقبل.


