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البحرين: إطالق سراح عدد من المحكومين وإيقاف الدعاوى الجنائية
تظاهرة حاشدة من مختلف األطياف دعمًا للمملكة وتأييدًا للملك

)بنا( تظاهرات حاشدة من مختلف األطياف البحرينية احتشدت دعماً للمملكة وتأييداً للملك امام مركز احمد الفاحت االسالمي مساء امس االول 

املنامةـ  وكاالت: أصدر عاهل البحرين امللك 
حمد بن عيســــى آل خليفة امس قرارا بإطالق 
ســــراح عدد من الســــجناء وإيقاف السير في 
الدعاوى اجلنائية املقامة ضد األشخاص املشار 
إليهم في خطاب جتمع الوحدة الوطنية ومن 

أهاليهم.
واكــــدت وكالة )بنــــا( البحرينية لألنباء، 
وأشــــارت إلى أنه من املقرر أن تعلن أســــماء 
املفرج عنهم اليوم، الى ذلك، أكدت وكالة األنباء 
البحرينية أن اكثر من 300 الف شــــخص من 
مختلف االطياف قد احتشدوا امس االول امام 
مركز احمد الفاحت االسالمي، ليعبروا عن مدى 
حبهم ووالئهم الى مملكة البحرين وامللك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتضامنهم 
مع بعضهم البعض في سبيل الذود عن ارض 
الوطن وحماية مكتسباته، مؤكدين ان مملكة 
البحرين كانت ومازالت بلد االمن واالمان ويحظى 
شعبها الوفي بكل رعاية واهتمام من قبل قيادته 
الرشيدة برئاسة صاحب  احلكيمة وحكومته 
السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء املوقر وولي العهد صاحب السمو 

امللكي االمير ســــلمان بن حمد آل خليفة نائب 
القائد االعلى. 

واكد املواطنون رجاال ونساء الذين رفعوا 
اعالم اململكة وصور العاهل البحريني، ورئيس 
الوزراء، وولي العهد نائب القائد االعلى، مشددين 
على وقوفهم بجانب قيادتهم ودعمهم، مشيدين 
بتكليف امللك لولي العهد بإجراء حوار مع جميع 
االطراف والفئات دون استثناء لتحقيق اآلمال 
والتطلعات التي يصبو اليها املواطنون الكرام 

بكل أطيافهم. 
وعبرت االطيــــاف الوطنية عــــن رغبتهم 
الصادقة في تصديهم لكل من تسول له نفسه 
العبث بأمن وامــــان البحرين ومن يفتح باب 
الفتنــــة والطائفية بني ابناء شــــعبها الواحد، 
من أجل استكمال مسيرة التحديث واإلصالح 
والتقدم والنمــــو التي جعلت مملكة البحرين 
تسمو بني دول العالم. من جانبه، حث املجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية في بيان أصدره امس 
على »االعتصام بحبل اهلل جميعا«، مؤكدا »أن 
وحدتنا هي الســــبيل الوحيد إلكمال مسيرتنا 
في اإلصالح والتغيير، ولذلك يجب أن ننتقل 

من الفرقة واالختالف إلى الوحدة واالئتالف«، 
الفتا إلى أن »املعارك داخل أي وطن ليس فيها 
منتصر ومنهزم، فوحدتنا هي الفالح، وتفرقنا 

هو اخلسران«. 
وفيما أكد البيان »حق كل مواطن في التعبير 
عن رأيه سلميا مع احلفاظ على الثوابت الشرعية 
والقانونية«، دعا وسائل اإلعالم إلى »االلتزام 
بشرف املهنة في املوضوعية والوصف الدقيق 
والصحيح لألحداث دون مبالغات، والســــعي 
إلى رأب الصدع ولم الشمل ألبناء هذا الوطن 

العزيز«.
وفيما يتعلق مببادرة احلوار التي طرحها 
امللك حمد، بتكليف صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى، حث املجلس األعلى جميع املواطنني على 
القبول به و»إجناح هذا احلوار الوطني املفتوح، 
عسى اهلل تعالى أن ينقذ به البالد والعباد من 

مخاطر ال يعلم مداها إال اهلل سبحانه«.
كما ثمن املجلس إطالق سراح سجناء الرأي، 
وجميع اخلطوات التي تسهم في خلق األرضية 

املناسبة للحوار.

مظاهرات الشرق األوسط تنتقل إلى أميركا: 
احتجاج متواصل لمئات اآلالف في 3 واليات

شبكة اإلنترنت والهاتف النقال سالحان قويان بأيدي المتظاهرين

السوريون يسخرون: خلع آخر زعيم عربي 
سيتم بمجرد تهاتف الشعب طلبا للتظاهر

بغداد تخفض مرتبات كبار مسؤوليها
إلى أكثر من النصف

لدعم الموازنة العامة للعراق

واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت
تعالت فـــي أجهـــزة اإلعـــالم األميركية 
تساؤالت عن احتماالت انتشار االضطرابات 
التي جتتاح الشـــرق األوســـط في الواليات 
املتحدة بعد موجة االحتجاجات الكبيرة التي 
تشهدها والية ويسكونسون والتي انتشرت 
الى واليتي أوهايو وتنيسي. وبعد توقعات 
بخفوت االحتجاجات خالل االسبوع املاضي 
شـــهد أول أمس احدى أكبر املظاهرات التي 
تشهدها عاصمة الوالية مدينة ماديسون في 
تاريخها في اشارة الى صعوبة احتواء موجة 

االحتجاجات التي بدأت منذ نحو األسبوع.
وكانت االحتجاجات قـــد بدأت حني ألقى 
حاكم الوالية اجلديد اجلمهوري سكوت وواكر 
خطابا قال فيه انه يعتزم خفض مخصصات 
الرعاية الصحية لســـكان الوالية، ومراجعة 
قيمة معاشات املتقاعدين، وانهاء حق احتادات 
العاملني في القطاعات احلكومية الذين يبلغ 
عددهم نحو 300 ألف في التفاوض اجلماعي. 
وفسر وواكر ذلك بقوله »ان ميزانية الوالية 
تعاني من عجز مزمـــن بلغ اآلن 136 مليون 
دوالر وسوف يتعني على اجلميع التضحية 

ملواجهة ذلك العجز«.
وأعقـــب خطاب وواكر انـــدالع مظاهرات 
احتجاجية كبيرة تواصلت على مدى 6 أيام. 
وقال احملتجون: ان احلاكم اجلمهوري يستخدم 
ذريعة العجز في امليزانية لتحطيم االحتادات 
املهنية والعماليـــة. وأضاف: ان فرار 14 من 
أعضاء كونغرس الوالية من الدميوقراطيني 

الى خارج ويسكونســـون اخلميس املاضي 
لتجنب التصويت علـــى قرار احلاكم مناخا 
دراميا أدى الى تكثيف حجم املظاهرات التي 

شلت احلياة في مدينة ماديسون.
وانتشرت التظاهرات في واليتي اوهايو 
وتنيسي لالسباب ذاتها السيما وان حاكمي 
الواليتني يعدان قوانني مشابهة لقوانني وواكر. 
وقال حاكم واليـــة اوهايو اجلمهوري جون 
كاسيش انه لن يتراجع ومن الضروري فصل 
العمال واملوظفني املضربني من اعمالهم. بيد 

ان ذلك لم يوقف احملتجني.
العمـــال واملهنيني في  وتقول احتـــادات 
القطاعات احلكومية ان 48 والية مختلفة تعد 
قوانني مشابهة وانهم سيقاومون حرمانهم من 
حق التفاوض اجلماعي باعتباره حقا مكتسبا 
منذ 50 عاما. ويخشى العاملون في القطاعات 
اخلاصة من امتداد موجة حرمانهم من حقوقهم 
مما يخلق مناخا عاما مواتيا لتمرد اكبر حجم 

مما يحدث في الواليات الثالث.
ويعتقـــد اجلمهوريـــون ان هناك فرصة 
إللغاء االحتـــادات جملـــة وتفصيال. ولكن 
أعضاء االحتادات يقولـــون انهم لن يقدموا 
أي تنازالت في هذا الصدد. وفيما يخيم مناخ 
األزمـــة االقتصادية علـــى الواليات املتحدة 
وتواصل ارقام البطالة تسجيل أرقام قياسية 
فإن أجهزة االعالم االميركية حتذر من انتشار 
موجة االحتجاجات على نحو ينقل مشاهد مما 
يحدث في الشرق األوسط الى قلب الواليات 

املتحدة.

دمشقـ  د.ب.أ: يسخر السوريون هذه االيام 
رمبا مثل باقي شعوب العالم العربي من خروج 
الرؤساء العرب من سدة احلكم كما حدث لزين 
العابدين بن علي وحسني مبارك رئيسي تونس 

ومصر املخلوعني.
ويتبادل العديد من السوريني عبر رسائل 
البريد اإللكتروني والهواتف احملمولة نكات بهذا 
اخلصوص، أبرزها تقول إن القمة العربية املقبلة 
ستكون »قمة تعارف«، في اشارة إلى أن مسلسل 
التغيير ســـيتواصل ولن يتوقف عند أحد من 
الزعماء العرب، وان حالف البعض منهم احلظ 
وبقي في سدة احلكم فإن القمة ستكون بالنسبة 

له أيضا قمة تعارف بني »القدمي واجلديد«.
وتشـــير بعض النكات إلى أن القادة العرب 
»سيقدمون لبعضهم البعض عن أول لقاء فيما 
بينهم بطاقة التعارف مرفقة بنسخة من السيرة 
الذاتيـــة وخارطة جغرافيا مذيلة بتعهد خطي 
بعدم الترشح إلى منصب الرئاسة أكثر من مرة 

واحدة ال تتجاوز خمس ســـنوات وسيبرزون 
ذلك أمام شاشات التلفزة«.

وترســـل بعض النكات بالبريد اإللكتروني 
والهواتف احملمولة مرفقة بصور كاريكاتورية 
للقادة العرب من بينها صورة لزين العابدين 
ومبارك في هيئة شخصيتني مشهورتني في أفالم 
الرسوم املتحركة »توم وجيري«، بحيث يتدبر 
»توم« أمره ويجد من يأويه شـــفقة به، بينما 
يشير له »جيري« متوسال »ساعدني أرجوك«، 
فيجيبه »توم« ان املشكلة أن خلفك طابور من 
الزعماء ال استطيع أن أساعدكم جميعا، لو كنت 

وحدك لتدبرنا أمرنا.
ونكتة أخرى تقول إن »ثورة تونس طالت 
حوالي 28 يوما أما ثورة مصر فحوالي 18 يوما، 
ثورة اليمن ستدوم حوالي عشرة أيام وليبيا 
حوالي أسبوع أما آخر زعيم عربي فسيتم خلعه 
مبجرد أن يبدأ الشعب احلديث في الهاتف طلبا 

للتظاهر«.

بغدادـ  كونا: أعلنت احلكومة العراقية أمس 
عن اصدار قرار تخفيض رواتب ومخصصات 
رئاسات اجلمهورية والوزراء والبرملان ورواتب 
الـــوزراء وأصـحــاب الـدرجـــــات الـخــاصــة 
بنسب تتجاوز 50% وذلك لدعم املوازنة العامة 

للبالد.
وقال وزير الدولة املتحدث الرســـمي باسم 
احلكومة العراقية علي الدباغ في بيان ان سبب 
التخفيض هو تقليص االنفاق العام على الرواتب 
واملخصصات وحتويلها نحو مشاريع االعمار 
والبناء وحتقيق العدالة واملساواة في توزيع 
الرواتب واملخصصات مبا ينســـجم واملعايير 

الوظيفية.
وأوضح ان احلكومة قررت تخفيض راتب 

ومخصصات رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس 
النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم بنسبة 
تتجاوز 50% وتخفيـــض راتب ومخصصات 
الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب 

بنسبة تتجاوز %40.
وتضمن القرار تخفيض مخصصات اخلطورة 
املمنوحـــة للموظفني العاملني في الرئاســـات 
الثالث بنســـب تتراوح بني 40% الى 250% من 

رواتبهم.
وأكـــد تضمن التخفيضـــات ايضا الرواتب 
التقاعدية للرئاسات الثالث والوزراء ووكالئهم 
واملستشـــارين واملديرين العامني ومن هم في 
درجاتهم بنسب مختلفة وفقا لسنوات اخلدمة 

لتكون من 30% من راتبه الى %80.

األسد: رسم السياسات ال يمكن أن يتم بمعزل عن الشعوب
إسرائيل تحث الدول العظمى على »التعامل الصارم« مع قضية عبور السفينتين الحربيتين اإليرانيتين لقناة السويس

)أ.پ( باخرة إيرانية تعبر قناة السويس امس 

خبيـران أميركيـان: زالزل الشـرق األوسـط الحاليـة سـتؤثر علـى عمليـة السـالم
من اآلن فصاعدا. وقد مر الزمن الذي 
كانت واشنطن تغلق عينيها على 
عنف النظام في مصر مقابل تعاونه 
في القضايا االقليمية خاصة عملية 
الســــالم. ويعني ذلك ان الواليات 
املتحدة خســــرت حليفا مهما في 

تسهيل جهود التسوية«.
واشــــار ليفي الى ان واشنطن 
ستواجه صعوبة شديدة في السير 
على نفس الدرب الذي كانت جهود 
السالم متضي عليه واضاف »املزاج 
العام اآلن هو االنتظار حتى تكتمل 
امللتهبة. وفي كل  التفاعالت  تلك 
األحوال فان ما ســــيحدث أيا كان 
هو تضييــــق هامش احلركة أمام 

واشنطن«
وأضــــاف »النقلة األساســــية 
ميكــــن ان تأتي من اســــرائيل إذا 
رأى االســــرائيليون ان عليهــــم 
اآلن اجــــراء حتول فــــي تعاملهم 
مع الفلســــطينيني فــــي ضوء ما 
يحدث. ورغم انني اشك في حدوث 
ذلك بســــبب غباء املسؤولني في 
احلكومة االسرائيلية احلالية فإن 
االسرائيليني سيراجعون في وقت 
قريب مقاربتهم لعملية الســــالم. 
وليس بوســــعي في هــــذا الوقت 
املبكر ان اتوقع ما ســــيؤدي اليه 
ذلك ولكنني آمل ان تسارع اسرائيل 
بتوقيع اتفاق مع الفلسطينيني في 
ضوء التطورات الهائلة التي تتابع 

اآلن أمام أعني العالم«.

واشنطن ـ احمد عبداهلل والوكاالت
تتردد في واشنطن اآلن أسئلة 
متعددة حول جهود إحالل السالم 
في الشــــرق األوســــط في ضوء 
التبدالت العميقة التي تشــــهدها 
املنطقــــة فــــي املرحلــــة احلالية. 
ورغم ان موقف اســــرائيل اليزال 
في مرحلة املتابعة والتقييم بيد ان 
االميركيني يحاولون اآلن استكشاف 
االنعكاسات املتوقعة ملا يحدث مع 
الوقت اليزال مبكرا  إقرارهم بأن 
وان األحداث تتسابق في جتاوز 

دائم لكل التوقعات.
وفي محاولة لإلجابة عن تلك 
األسئلة اكتفى عضو فريق السالم 
السابق آهارون ديڤيد ميللر بالقول 
الراهنــــة من تاريخ  ان الصفحة 
املنطقة لم تنته كتابتها بعد واضاف 
»القانون العــــام الذي يوضح ان 
الشعوب ستكون لها حصة اكبر في 
عملية صياغة القرار يؤثر بدوره 
على أي تصور للسالم بني اسرائيل 

والدول العربية«.
وتابــــع »على صعيــــد أحداث 
مصر فإننــــي ال اعتقد ان اتفاقية 
كامب ديڤيد في خطر. ان اي وضع 
سياسي جديد ميكن ان يتبلور في 
مصر سيكون مشغوال لسنوات في 
مواجهة املشكالت الداخلية الكبيرة 
التي تسببت فيما حدث. واعتقد انه 
رغم ان املصريني ال يحبون اسرائيل 
شأنهم شأن الشعوب العربية على 

وجــــه العموم فانهــــم ال يريدون 
الدخول فــــي حروب جديدة. ولذا 
فان كامب ديڤيد ستظل موجودة 

لفترة طويلة مقبلة«. 
وردا على سؤال حول ما سيؤول 
اليه املوقف الشعبي اآلن اذا كان 
في السابق يوصف بأنه سالم بارد 
قال ميللر »ســــيكون أكثر برودا. 
وقد حتدث توتــــرات ومواجهات 
ديبلوماســــية وسياســــية. اال ان 
االتفاقية ســــتظل قائمة ألسباب 

كثيرة«.

وتابع »نظــــام احلكم اجلديد 
في مصر سيكون أكثر حساسية 
لصوت الشــــعب وســــيعني ذلك 
تقلص اي تعــــاون بني حكومتي 
مصر واسرائيل. اعتقد مثال ان مصر 
لن تراقب احلدود مع غزة بنفس 
الســــابقة. من الصعب  احليوية 
تصور حكومــــة مصرية في هذا 
الوضع اجلديد تتعاون مع اسرائيل 
دون ان تطلب منها تقدمي تنازالت 

للفلسطينيني مقابل ذلك«.
الشــــرق  أبحاث  وقال مديــــر 

اميركا  األوســــط في معهد »نيو 
فاونديشــــن« دانييــــل ليفــــي ان 
االسرائيليني يشعرون بحالة من 
الذهول جتــــاه ما يحدث وأضاف 
»هناك زالزل متتالية. ويأتي ذلك 
بداية من تغير احلكومة في لبنان 
الى الثورة في كل من مصر وتونس 
واآلن في ليبيا. ويقول ويســــأل 
االسرائيليون بهلع عن حقيقة ما 

يحدث«.
وتابع »أتفق مع من يقولون ان 
املوقف املصري سينحو الى التشدد 

البرلمان السوداني ينهي
عضوية الجنوبيين مبكرًا

حكومة كرزاي منزعجة
من تصريحات لبترايوس 

اتهم األهالي بإحراق أطفالهم للمبالغة في مقتل مدنيين

اخلرطوم ـ رويترز: عدل البرملان السوداني الدستور امس 
االول اللغاء كل ما يشـــير الى جنوب البالد وانهاء مشـــاركة 
االعضاء اجلنوبيني بالبرملان ممـــا اثار غضب املنطقة الغنية 

بالنفط التي لن تنفصل قبل يوليو.
وكان حزب املؤمتر الوطني احلاكم في اخلرطوم قد وقع على 
اتفاق ســـالم عام 2005 مع احلركة الشعبية لتحرير السودان 
لتشـــكيل حكومة وبرملان مشترك وتقاســـم الثروات النفطية 

والتعهد بإجراء استفتاء على انفصال اجلنوب عام 2011.
ومن املقرر ان ينتهي تقاســـم الثروة والسلطة في التاسع 
من يوليو لكن البرملان الســـوداني الـــذي يهيمن عليه حزب 
املؤمتر الوطني احلاكم عدل الدستور دون التشاور مع احلركة 
الشـــعبية لتحرير الســـودان مما ادى الى توتر العالقات بني 
الشمال واجلنوب والتي حتســـنت منذ اعتراف حزب املؤمتر 
الوطني بنتائج اســـتفتاء يناير الذي اظهـــر موافقة 99 % من 

اجلنوبيني على االنفصال.

واشــــنطنـ  يو.بي.آي: قال مسؤولون في احلكومة األفغانية إنهم 
شعروا باإلهانة والصدمة لسماعهم تعليقات من قائد القوات األميركية 
في أفغانستان ديڤيد بترايوس يتهم فيها أهالي منطقة نائية بشرق 
البــــالد تعرضت لقصف من قوات التحالف األســــبوع املاضي بحرق 

أطفالهم للمبالغة في عدد القتلى.
ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن شخصني شاركا في جلسة 
مع بترايوس في القصر الرئاســــي في كابــــول األحد املاضي لتقدمي 
توضيحات عن الهجوم في كونار بشرق البالد الذي استمر 4 أيام وأدى 
إلــــى مقتل أكثر من 50 مدنيا ان بترايوس نفى مزاعم مكتب الرئيس 

حامد كرزاي وقال إن األهالي اخترعوا هذه القصص.
وأضاف املسؤوالن اللذان رفضا الكشف عن اسميهما إن بترايوس 
قال إن األهالي رمبا سببوا إصابات ألوالدهم إللقاء اللوم على القوات 

األميركية إلجبارها على إلغاء العملية.
وقال مسؤول »شعرت بالدوار، كان رأسي يدور« وأضاف »كان ذلك 

صادما هل يقوم أي أب بأمر مماثل بحق ابنه، هذا سخيف فعال«.

تونس تطلب رسميًا من السعودية تسليمها 
زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي

تونسـ  كونا: اعلن امس ان احلكومة االنتقالية 
التونسية طلبت رسميا من اململكة العربية السعودية 
تســـليمها زوجة الرئيس التونسي املخلوع ليلى 

الطرابلسي.
ونقلت وكالة االنباء التونســـية الرسمية عن 
مصدر بوزارة اخلارجية ان الســـلطات التونسية 
وجهت عبر القنوات الديبلوماسية طلبا رسميا الى 
السلطات الســـعودية لتسليمها ليلى الطرابلسي 

زوجة الرئيس املخلوع بن علي.
ويأتي هذا الطلب في اطـــار االنابة القضائية 
الصادرة عن السلطات التونسية املختصة والتي 
سبق توجيهها الى السلطات القضائية السعودية 
بشأن التحقيقات اجلارية ضد »الرئيس املخلوع 

زين العابدين بن علي ومن معه«.
وكانت احلكومة التونســــية االنتقالية قد طلبت 
امس االول رسميا ايضا من اململكة العربية السعودية 
تســــليمها الرئيس الســــابق زين العابدين بن علي 
حملاكمته بتهمة الضلوع في عدة جرائم خطيرة تتمثل 

باخلصوص في القتل العمد والتحريض عليه واحداث 
الفتنة بني ابناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم 

البعض، طبقا لبيان وزارة اخلارجية التونسية.
الى ذلك وبعد تداول وسائل االعالم خلبر اصابة 
بن علي بجلطة دماغية ودخوله في غيبوبة انقسم 
الشارع التونســـي بني مؤيد لدخول جثمانه الى 

تونس في حالة وفاته وبني رافض لذلك.
ويرجع بعض املعارضني للفكرة االسباب لهروب 
بن علي اوال وللفســــاد الكبير الذي تركه في تونس 

ثانيا.
وباالضافـــة لهذين املوقفني هناك مجموعة من 
الشباب املدونني على االنترنت استغلت الفيسبوك 
للتندر بجثمان بن علي وقالت ان جثمانه سيبقى 
معلقا في الطائرة يبحث اين سيدفن؟ وبأن االموات 
في املقابر التونسية يرفضونه ويقومون باعتصام 
شعاره »خبز وماء ومقبرتنا ال«، وهذه االراء وان 
كانت مضحكة للبعض لم تعجب البعض اآلخر، 

ورأى فيها انتقاصا من تاريخ تونس.

تونسيون يتساءلون: أين سيدفن بن علي؟

صورة أرشيفية للرئيس التونسي املخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي


