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البحرين: اإلفراج عن 200 سياسي 
وولي العهد يؤكد استمرار اإلصالح

بغداد: المالكي يتهم »علماء المسلمين« 
بالتخطيط الستهداف المتظاهرين غدًا

بغداد � كونا: قال الناطق الرس���مي باسم عمليات بغداد اللواء 
قاس���م عطا ان »لدى االجهزة االمني���ة معلومات مؤكدة تفيد بان 
هيئة علماء املسلمني س���تقوم باستهداف املتظاهرين غدا« مؤكدا 
في الوقت نفسه انه ليس ثمة نية للسلطات العراقية اعالن حالة 

حظر التجول ملنع خروج تظاهرة 25 فبراير كما اشيع.
واضاف عطا في مؤمتر صحافي مشترك عقده مع الناطق باسم 
احلكومة علي الدباغ ان »هيئة علماء املسلمني تعد العدة الستهداف 

املتظاهرين غدا«.
وكشف عن ان وزارة الداخلية تعمل على تفعيل مذكرة قضائية 
ص���ادرة العتقال االمني العام للهيئة حارث الضاري ومس���ؤولني 

آخرين فيها.
 وكانت الهيئة قد استنكرت »القمع واملمارسات التي يتعرض 
لها املتظاهرون العراقيون من قبل االجهزة احلكومية وميليشيات 

االحزاب الكردية«.
 ونفى عطا ايضا االنباء التي تواترت عن عزم السلطات العراقية 
فرض حظر للتجوال يوم اجلمعة 25 فبراير املقبل وقال »ان قيادة 
عمليات بغداد ل���ن تفرض حظرا للتجوال غدا ولن تغلق احلدود 

أو املطارات«.
بيد ان عطا أشار الى عزم القوات االمنية منع اجراء أي تغطية 
صحافية مباشرة للتظاهرة وذلك بقوله »سيتم منع دخول سيارات 
النقل التلفزيوني املباشر من دخول التظاهرات« مبررا ذلك القرار 

بأنه »لدواع أمنية«.
وشدد عطا على ان القوات االمنية ستقوم بحماية املتظاهرين 
»وس���تتعامل بحزم م���ع كل من يحاول أن يش���وش على اهداف 
التظاهرات احلقيقية ويحاول قلبها الى أعمال ش���غب«، وناش���د 
املتظاهرين عدم االقتراب من املؤسسات احلكومية او املصارف او 

االعتداء على املرافق العامة.
 في هذا الوقت أعلن ضابط عراقي برتبة فريق في وزارة الدفاع 
العراقية استقالته احتجاجا على االوضاع السائدة في بالده وفق 

ما أعلنت فضائية عراقية أعقبها بثها خبرا عن اعتقاله.
ونقلت فضائية »الش���رقية« العراقية عن الفريق عبدالعزيز 
حمدي الكبيسي الذي قالت انه يش���غل منصب مدير عام االفراد 
ف���ي وزارة الدفاع العراقية امس قوله »ال يهمني اي مصير أالقيه 
في قول احلقيقة فالفس���اد مستشر من رأس الدولة الى أسفلها«، 
وأعرب عن تأييده للتظاهرات التي تنطلق في العراق داعيا اجليش 

الى االلتحام بالشعب في »يوم التحرير«.
كما نقلت الفضائية التي عرضت فيلما صامتا يظهر فيها الفريق 
الكبيسي وهو يخلع رتبته العسكرية امام الكاميرا قوله »لقد طفح 
الكيل ولم اعد قادرا على السكوت« وان مصير املسؤولني سيكون 
نفس مصير الرئيسني املصري والتونسي متهما املسؤولني بأنهم 

»سراق«.

عواصم � وكاالت: دعما للحوار الوطني الذي دعا اليه عاهل 
البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة ويديره صاحب السمو 
امللكي ولي العهد األمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد 
االعلى، أفرجت السلطات البحرينية أمس عن نحو 200 ناشط 
سياسي منهم 23 ناشطا أدينوا في وقت سابق بنشاطات تتعلق 

باإلرهاب.
وذلك في أعقاب صدور عفو عنهم من قبل العاهل البحريني 
أمس األول والذي امر ايضا بوقف السير في الدعاوى اجلنائية 

املقامة ضدهم.
وقد أكد األمير سلمان ان مسيرة اإلصالح والتحديث التي بدأت 
بإرادة وعزم جاللة امللك الوالد منذ انطالقة ميثاق العمل الوطني 

مستمرة ولن تتوقف في مختلف القطاعات في اململكة.
وأكد خالل استقباله اللورد أستر من مدينة هيفر في اململكة 
املتحدة أمس وبحضور الشيخ خالد بن أحمد وزير اخلارجية، 
على ان البحرين بلد التعايش والتسامح ونبذ أي نوع من أنواع 
الطائفية فكلنا بحرينيون رصيدنا احلقيقي متاسكنا ووحدتنا 

الوطنية بني مختلف أطياف الشعب الواحد.
ف���ي غضون ذلك، أقرت جلنة »خدم���ات النواب« البرملانية 
البحرينية قان���ون الصحافة اجلديد وألغ���ت عقوبة احلبس 

الصحافي.
من جهته، أشاد عضو البرملان البحريني عبداهلل بن جويل 

باحلوار الوطني الذي يجمع مختلف القوى السياسية.
وقال جوي���ل � في تصريح خاص إلذاعة صوت العرب � إن 
طاول���ة احلوار الوطني مفتوحة لكاف���ة الفئات والطوائف في 

البحرين، وأن استقرار البالد ال يجب املزايدة عليه.
وأشار جويل إلى أن عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة قام بإجراء العديد م���ن اإلصالحات في البالد متثل في 
اإلفراج عن املعتقلني السياس���يني، وإنشاء مدينتني سكنيتني 
تسع 120 ألف أسرة، باإلضافة إلى إقرار عالوة الغالء املعيشية 

لكل أسرة في البحرين.
وأكد النائب البحريني أن تلك اإلصالحات تبرهن على جدية 
القيادة في مملكة البحرين إلرضاء جميع أبناء الشعب وإعادة 

االستقرار للبالد.
في غضون ذلك، اعتبرت احلكومة الفرنسية أمس ان االجراءات 
التي اتخذتها احلكومة البحرينية في االيام املاضية »تتجه في 
املس���ار الصحيح« معربة عن ترحيبها باحلقوق التي منحت 

حلرية التظاهر ورغبة القيادة باحلوار مع كافة االطراف.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الفرنسية برنار فاليرو 
في ايجاز صحافي ان »الس���لطات البحرينية اتخذت منذ عدة 
ايام اجراءات للسماح بحرية ممارسة حق التظاهر االمر الذي 
تؤيده فرنسا بشكل خاص« مؤكدا ان »هذه االجراءات تسير في 
الطريق السليم« من جانبها، أكدت األمانة العامة ملنظمة املؤمتر 
اإلس���المي دعمها الكامل ملبادرة القيادة البحرينية الهادفة إلى 
إرساء املؤسسات والقانون والدخول في حوار وطني شامل على 
أساس مبادئ سيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي وتعزيز 

ممارسة مواطني البحرين لكافة حقوقهم املشروعة.
وأش���ارت املنظمة � في »بيان« صادر أمس � الى أنها تتابع 
باهتمام بالغ التطورات الداخلية في البحرين. وأهابت املنظمة بكل 
األطراف املعنية في البحرين التفاعل االيجابي مع هذه املبادرة 

ووضع املصلحة العليا للبحرين وشعبها فوق كل اعتبار.

لجنة خدمات النواب البرلمانية تقر قانون الصحافة 

استقالة ضابط عراقي احتجاجاً على أوضاع البالد

ولي عهد البحرين صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد مستقبال اللورد أستر     )بنا(


