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 املنامةـ  كونا: أشاد سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشـــيخ 
عـــزام املبارك امـــس مببادرة 
ســـمو ولي عهد اململكة األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
للحوار الوطني الذي من خالله 
ستخرج البحرين أكثر متاسكا 
وحلمة ووحدة وقوة في ظل 
القيادة احلكيمة الرشيدة التي 
البحرينية  القيـــادة  اتخذتها 
لتهيئة األجواء املناسبة للحوار 

الوطني.
  كما نوه السفير عزام املبارك 
باملبادرات التي اتخذتها القيادة 

البحرينية لتهيئة األرضية املناسبة للحوار الوطني والتي تأتي 
في سبيل تهيئة األجواء املناسبة للحوار.

  وقال ان مبادرة ولي عهد البحرين في الدعوة الى حوار وطني 
هي السبيل الناجع لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزز روح املواطنة 
وتســـاعد على حتقيق توافق اآلراء في حالة مشاركة اجلميع في 

هذه املبادرة الوطنية. 

 بروكسلـ  كونا: افادت تقارير اخبارية بأن امللكة بياتريس 
ملكة هولندا ستقوم الشهر املقبل بزيارة رسمية الى منطقة 

اخلليج تشمل كال من دولة قطر وسلطنة عمان.
  وذكرت صحيفة تليغراف الهولندية في عددها الصادر 
امس ان امللكة برفقة ولي العهد ويليام الكسندر واالميرة 
ماكسيما ســـتبدأ زيارتها اخلليجية من سلطنة عمان في 
الفترة من السادس الى الثامن من شهر مارس املقبل بناء 

على دعوة من الســـلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان 
ومن ثم ستتوجه الى قطر.

  وسيرافق ملكة هولندا في زيارتها الى اخلليج كل من وزير 
االقتصاد ماكسيم فيرهاغني ووفد من رجال االعمال.

  في ســـياق متصل ذكرت الصحيفـــة ان مكتب وزارة 
اخلارجية الهولندية يتابع االوضاع الراهنة في ســـلطنة 

عمان عن كثب. 

 ملكة هولندا تقوم بجولة خليجية الشهر المقبل

 السلطان قابوس يشكل لجنة وزارية لتوسيع صالحيات مجلس الشورى
 العاهل السعودي يبحث هاتفياً مع سلطان عمان العالقات الثنائية.. والعطية يشيد بالرؤية الثاقبة والحكيمة للقيادة العمانية 

 سفير عمان يدعو الجامعة العربية
  لالهتمام بالمواطن العربي 

 القاهرة ـ هناء السيد 
  ترأس منــــدوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول 
العربية السفير جمال الغنيم وفد الكويت في اجتماعات 
املندوبني الدائمني في دورتها الـ ١٣٥ والذي عقد مبقر 
االمانة العامة جلامعة الدول العربية امس،  حيث أكد 
رئيس الدورة مندوب سلطنة عمان الدائم باجلامعة 
العربية خليفة احلارثي في كلمة االفتتاح ان االجتماعات 
تعقد في ظل ظروف استثنائية تشكل حتديات حقيقية 
لألمة العربية التي شــــهدت والتــــزال تطورات غير 
مسبوقة ناجتة عن مطالب وتطلعات الشعوب العربية. 
وأوضح ان هذه التطورات تستوجب من اجلميع وقفة 
جادة لتحديد اسبابها وايجاد احللول املناسبة لفتح 
صفحة جديدة من الثقة املتبادلة لتبنى عليها ركائز 
ثابتة للتعاون واالنطالق نحو املستقبل الذي سيحقق 

طموحات املواطن العربي في حياة كرمية.
  واضاف احلارثي ان القضايا على الساحة العربية 
تعددت وتداعيات االمن واالستقرار لعدد من شعوبها 
اصبحت تؤرق اجلميع مما يتطلب العمل اجلاد «ألن 
اجلسم العربي يجب ان يكون معافى وتقوى بنيته 
للصمــــود أمام كل املتغيرات التي تعصف ومن دون 

هوادة مبقدرات العديد من شعوب العالم».
  كما طالب اجلامعة العربية بوضع تلك املتغيرات في 
احلسبان من خالل االهتمام باملواطن العربي العنصر 
االساس املعني بنجاح او اخفاق العمل العربي املشترك» 
محذرا من انه ال ينبغي ان تنســــينا هذه التطورات 

االهتمام بالقضايا العربية املهمة وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية. وشدد احلارثي كذلك على اهمية مسألة 
انعقاد القمة العربية املرتقبة في بغداد «لتكون محل 
نقاش من املجلس الى جانب بحث االوضاع في العراق 
والصومال والســــودان، من جهته اكد رئيس الدورة 
الســــابقة مندوب العراق لدى اجلامعة السفير قيس 
العزاوي ان املنطقة العربية شهدت حتوالت جذرية 
لم يسبق ان عاشها العالم العربي االمر الذي يدعو الى 
التفكير بجدية في دراسة الظروف التي قادت املنطقة 

الى مثل هذا التغيير وانعكاساته على الواقع.
  وشــــدد العزاوي في الوقت نفسه على ان العراق 
استكمل جميع املتطلبات اخلاصة بعقد القمة العربية 
وهيأ كل الظروف لعقدها في بغداد بنجاح مشــــيرا 
الى انه «رغم الظروف التي يشــــهدها العالم العربي 
اال ان دواعي عقدها في موعدها اصبحت اكثر احلاحا 
لدراسة الوضع العام واتخاذ املوقف العربي املوحد 

حيال القضايا املطروحة على القمة كافة».
  هذا وتبحث اجتماعات هذه الدورة ٢٣ بندا منها ما 
يتعلق بتطورات األوضاع في املنطقة العربية وتصاعد 
االحتجاجات في عدد من الدول العربية ونتائج ثورتي 
مصر وتونس. كما يتضمن جدول أعمال االجتماع عددا 
من البنود الفرعية منها متابعة التطورات السياسية 
للقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ االسرائيلي 
وتفعيل مبادرة السالم العربية واالجراءات االسرائيلية 

في القدس والوضع في اجلوالن. 

 األوضاع العربية تسيطر على اجتماعات المندوبين الدائمين  

 الدخان يتصاعد من احد املتاجر التي احرقها املتظاهرون في صحار  (أ.پ) 

 صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت ابراهيم قرينة عاهل البحرين رئيسة املجلس االعلى للمرأة خالل اجتماع تشاوري مع مؤسسات املجتمع املدني النسائية        (بنا) 

 تونسي يحاول إزالة آثار اآلليات التي حرقت خالل مواجهات أمس امام مجمع الصحف بالعاصمة  (أ.ف.پ) 

«الرؤية الثاقبة واحلكيمة لسطان 
ســـلطنة عمان السلطان قابوس 
بن سعيد وحرصه على االرتقاء 

بشعبه على كافة الصعد».
  وقال العطية في بيان صحافي 
ان منجزات السلطنة التي يشار 
اليها بالبنان على مستوى املنطقة 
واملستوى الدولي خير شاهد على 
املكانة املميـــزة التي حتظى بها 

السلطنة في عهده الزاهر.

واملنجزات احلضارية في الوالية 
واحليلولة دون حدوث  اية أعمال 

تخريبية متس تلك املنجزات.
  فقـــد تصدى اهالـــي  الوالية 
ملجموعة مـــن احملتجني حاولوا 
إحراق املركـــز الصحي بالوالية 
وأحد احملالت التجارية الكبرى.

  من جهته، اشـــاد األمني العام 
لـــدول اخلليج  التعاون  ملجلس 
العربيـــة عبدالرحمن العطية بـ 

صالحيات مجلس الشورى برئاسة 
وزير ديوان البالط السلطاني علي 

بن حمود البوسعيدي.
  في غضون ذلـــك بحث خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز هاتفيا مع السلطان 
قابوس العالقـــات الثنائية وفي 

املنطقة.
  وذكرت وكالة األنباء السعودية 
الرسمية (واس) مساء أمس األول 

أن امللك عبـــداهللا بن عبدالعزيز 
استعرض مع السلطان قابوس 
بن سعيد «العالقات الثنائية بني 
البلدين الشقيقني وبحث مجمل 

األوضاع في املنطقة».
  في غضون ذلـــك قالت وكالة 
االنبـــاء العمانية إن أهالي والية 
صحار بينهم جمعيات نســـائية 
بدأوا في التعاون من اجل حماية 
العامـــة  واخلاصة  املمتلـــكات 

 مسقطـ  وكاالت:  نفت سلطنة 
عمان امس ما تردد عن سقوط ستة 
قتلى في االحداث التي شـــهدتها 

محافظة صحار امس االول.
  ونقلت وكالة االنباء العمانية 
عن مصدر حكومـــي قوله ان ما 
أوردته وسائل اعالمية حول مقتل 
ستة اشـــخاص في االحتجاجات 
عارية عن الصحـــة وتفتقر الى 
املصداقية وانه ال توجد ســـوى 
حالة وفـــاة واحدة فقط في تلك 

االحداث.
اكـــده وزير الصحة    وهو ما 
العماني أحمد بن محمد السعيدي 
لرويترز معلنا أن االشتباكات التي 
وقعت بني الشـــرطة واحملتجني 
أمس االول أســـفرت عن سقوط 
قتيل واحد فقط في بلدة صحار 

الصناعية.
  واضاف أن ٢٠ شخصا أصيبوا 
مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت 
األعيرة املطاطية ولم تســـتخدم 
الذخيرة احلية كمـــا قال بعض 

الشهود.
  وكان سلطان عمان قابوس بن 
سعيد أصدر أمس األول سلسلة  

من االصالحات.
  وذكرت وكالة االنباء العمانية 
الســـلطان قابوس  ان تعليمات 
تقضي مبنح كل باحث عن عمل من 
املسجلني في وزارة القوى العاملة 
مبلغ ١٥٠ رياال عمانيا شهريا حتى 

يجد عمال.
انه جرى تشكيل    واوضحت 
جلنة وزارية خاصة بتوســـيع 

 ولي عهد البحرين: رغم الهدوء هناك من ال يريد اإلصالح ويعمل على تعطيله

 انتقادات حادة لرئيس الوزراء التونسي الجديد  قبل أن يبدأ عهده 
 تونـــس ـ وكاالت: بعد رئيس 
الوزراء الســـابق محمد الغنوشي، 
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا 
محمد عفيف شـــلبي استقالته من 
التخطيط  احلكومة، وتبعه وزير 
والتعاون محمد اجلويني في وقت 

الحق.
  وفي نفس ســـياق االضطربات 
في تونس علقت البورصة عملياتها 

بهدف حماية املدخرات.
  فـــي غضون ذلك، أثـــار تعيني 
الباجي قائد السبســـي على رأس 
احلكومة االنتقالية انتقادات حادة 
بينما تواصل أمس االعتصام الذي 
بدأ قبل ١٠ ايـــام للمطالبة برحيل 

سلفه محمد الغنوشي.
  ولم يقنع رحيل الغنوشي الذي 
يطالب بـــه متظاهرون منذ توليه 
مهامه في ١٧ ينايـــر املاضي بعيد 
اإلطاحة بالرئيس املخلوع، وبقي 
احملتجون معتصمني في ســـاحة 
العاصمة  احلكومة بالقصبـــة في 
التونســـية حتى حتقيق مطالبهم 

برحيل كل الرموز السابقة.
النقابي محمـــد فاضل    وقـــال 
منسق االعتصام «نحن مستمرون 

في اعتصامنا حتى تشكيل مجلس 
تأسيســـي واالعتـــراف مبجلس 
حمايـــة الثورة» املكون من أحزاب 
معارضة ومنظمات وجمعيات نقابية 

ومدنية.
  وال يبدو ان تولي رئيس وزراء 
جديد قد هـــدأ الوضع الذي اليزال 
متوترا في شارع احلبيب بورقيبة 
الرئيسي في العاصمة بعد يومني من 
الصدامات العنيفة بني املتظاهرين 
وقوات األمن خلفت ٥ قتلى، بحسب 
حصيلة رسمية. وبدت حركة السير 
محدودة صباح أمس في الشـــارع 

الذي بقيت مقاهيه مغلقة.
  ومت نشر تعزيزات عسكرية قرب 
مقر وزارة الداخلية الذي شكل ابرز 
املواقع التي استهدفتها االحتجاجات 

في األيام االخيرة.
  من جانبه قال علي رمضان األمني 
العام املساعد لالحتاد العام التونسي 
للشغل (املركزية النقابية) ان التعيني 
«السريع وبدون تشاور» للباجي قائد 
السبسي وهو وزير سابق في عهد 
الرئيس احلبيب بورقيبة (١٩٥٧-

١٩٨٧) ونائب سابق في عهد الرئيس 
زين العابدين بن علي (١٩٨٧-٢٠١١) 

«شكل مفاجأة».
  واضاف القيـــادي في املركزية 
النقابيـــة التـــي تتمتـــع بحضور 
وانتشار مؤثرين في تونس «كيف 
ميكن ضمان التوافق املطلوب إلخراج 
تونس من الوضع الصعب بينما ال 
مينح الرئيس املؤقت نفسه ولو مهلة 
٢٤ ساعة إلجراء مشاورات لتعيني 

رئيس وزراء ايا كان؟».
  في املقابـــل قالت مية اجلريبي 
األمينة العامة للحزب الدميوقراطي 
التقدمي املشارك في حكومة الغنوشي 
ان تولي الباجي قائد السبسي منصب 
رئيس الوزراء «سيعطي نفسا جديدا 
للعملية التي ستؤدي الى انتخابات 

حرة وشرعية في تونس».
  وكان نحو ألفي شخص تظاهروا 
مساء أمس األول أمام منزل رئيس 
الوزراء املستقيل للتعبير عن دعمهم 
للغنوشي، بحســـب مشاركني في 
التجمع. وكتبـــت صحيفة البرس 
احلكومية أمس في افتتاحيتها ان 
الغنوشي من خالل استقالته «أنهى 
مسيرته مببادرة حكيمة تشرفه، 
مقـــرا بأنه ليس الرجل املناســـب 

للوضع احلالي في تونس». 

هذا احلوار يجب «أال يقصي أحدا 
وأن يكون غير منحاز ومفتوح» 

لشعب اململكة.
أوباما في بيان صادر    وقال 
عن البيت األبيض: إن «الواليات 
املتحدة تدعم مبــــادرة احلوار 
الوطني التي يقودها األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، وتؤيد عملية 
حوار تنتج عنها ال تقصي أحدا، 
وتكون غير منحازة ومفتوحة 

لشعب البحرين».
  واعتبر أوباما أن «احلوار يقدم 
الفرصة إلجراء إصالح في العمق 
البحرينيني في  وإشراك جميع 

بناء مستقبل أكثر عدال».
  وأضــــاف الرئيس األميركي 
أن «الواليــــات املتحدة تواصل 
بصفتها شــــريكا للبحرين منذ 
زمن بعيد االعتقاد بأن استقرار 
البحريــــن ســــيتعزز باحترام 
احلقوق املعترف بها دوليا لشعب 
البحرين واإلصالحات التي تلبي 

تطلعات جميع البحرينيني».
  وكان متظاهــــرون توجهوا 
امس الى مقر مجلس الشورى، 
الغرفة األعلى في املجلس الوطني 
إلى إغالقه  (البرملان)، مما دفع 

لبعض الوقت. 

من العاهل البحريني امللك حمد 
بن عيسى  من جهة أخرى، جدد 
أوباما  الرئيس االميركي باراك 
الواليــــات املتحدة إلجراء  دعم 
«حوار وطني» في البحرين وفقا 
العاهل  الذي تقدم به  لالقتراح 
البحريني للمعارضة، مؤكدا أن 

كلفني بها جاللته يحتمان علي 
التوجه للجميع لفت االنتباه الى 
الفوري باحلوار  البدء  ضرورة 
الوطني الشــــامل ووقف احلاق 

األذى مبصالح اجلميع».
  في إشارة الى دعوة احلوار 
التي اطلقها االمير سلمان بتكليف 

عــــدة مناطق ممــــا احلق االذى 
مبؤسســــات القطــــاع األهلــــي 
ومختلــــف القطاعات املصرفية 

واملالية واالقتصادية».
  وتابــــع «لقد الحظنا ان ذلك 
يعمل على تعطيل احلوار ولذا 
فان الواجب الوطني واملهمة التي 

اإلصــــالح ويعمل على تعطيله 
املقبولة  الســــبل غير  بشــــتى 
التعطيل يلحق  ولقد بدأ هــــذا 
الضرر مبصالــــح املواطنني في 
البحرين عــــن طريق  مملكــــة 
االضرار بشؤونهم االقتصادية 
واملعيشية وتعطيل احلياة في 

 املنامةـ  وكاالت: اعتبر ولي عهد 
البحرين االمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ان االجراءات واخلطوات 
التي اتخـــذت في االيام املاضية 
للتهدئة حققت هدوءا نسبيا ومن 
املمكن ان يعود باحلياة في اململكة 
الى وضعها الطبيعي متهيدا لبدء 

احلوار الوطني.
  واضاف االمير ســــلمان في 
تصريح لــــه بثته وكالة االنباء 
البحرينية ان الهدوء الذي حتقق 
الوطني  ســــيمهد لبدء احلوار 
وبلــــورة الــــرؤى والتصورات 
من اجل النجاح والوصول الى 
حتقيق الهدف املنشود الذي اراده 

عاهل اململكة.
  وأكد سعيه الجناح احلوار 
الوطني واســــتكمال مســــيرة 
االصالح الشامل مبشاركة كافة 
االطــــراف التي تبتغي االصالح 
وتعمل على اجنازه ليكون مثمرا 
وبناء وسترسل بهذا اخلصوص 
برســــائل للمعنيني كي يقوموا 
باعداد وحتضير رؤاهم ليضعوها 
على طاولة احلوار لضمان اكبر 

قدر من النجاح.
  وأوضح انه «رغم هذا الهدوء 
فان هناك بعضــــا ممن ال يريد 

 أوباما يؤيد الدعوة للحوار الوطني ويعتبرها فرصة إلجراء إصالح في العمق

 استقالة وزيري «الصناعة»و«التخطيط والتعاون».. وتواصل االعتصامات.. وتعليق عمليات البورصة 

 عزام المبارك: دعوة ولي عهد البحرين 
للحوار ترسخ الوحدة الوطنية

 »المؤتمر اإلسالمي» واثقة من تجاوز 
شعوب المنطقة هذه األوقات سلمًا

 بوعزيزي جزائري آخر ينتحر حرقًا
  في مبنى إحدى المحافظات 

 الرياضـ  وكاالت: دعت منظمة املؤمتر اإلسالمي أعضاءها البالغ 
عددهم ٥٨ دولة إلى «جتنب العنف وإراقة الدماء» في بعض الدول 

التي تشهد تظاهرات.
  وأعلن األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي أكمل الدين إحسان 
أوغلو في بيان رســـمي «ان العالم اإلسالمي يشهد تطورات مهمة 
في عدد من الدول األعضاء في الوقت احلاضر»، مشـــيرا إلى «أن 

املنظمة تتابع بقلق بالغ األحداث اجلارية».
  وفي الوقت الذي يعرب فيه البيان عن األسى للخسائر في األرواح 
وتدمير املمتلكات أكد أوغلو أن املنظمة تدعو جميع األطراف املعنية 
للجوء إلى الوسائل السلمية من أجل جتنب العنف وإراقة الدماء 
وأن املنظمة على ثقة من أن شـــعوب هذه الدول املهمة قادرة على 

جتاوز هذه األوقات احلرجة بطريقة تصاحلية وسلمية. 

 اجلزائرـ  أ.ف.پ: ذكرت الصحف اجلزائرية أمس ان شابا جزائريا 
في اخلامسة والعشرين من عمره توفي أمس األول بعدما أضرم النار 
في نفســــه في مقر والية برج بوعريريج (٢٣٥ كلم شــــرق العاصمة 
اجلزائرية). وقالت الصحف ان الشاب عبد الرزاق لشهب «رش جسده 
بالبنزين وأشــــعل فيه النار بعد ظهر االحد أمام باب الوالية قبل ان 
يدخل الى ساحتها الداخلية». ونقلت صحيفة اخلبر عن املوظف الذي 
اســــتقبل الشــــاب حلظات قبل انتحاره انه «كان يحمل كيسا بداخله 
قــــارورة. وفور خروجه من مكتبي توجه إلــــى الطريق احملاذي ملقر 
الوالية ثم دخل الى الساحة راكضا بعد إضرام النار في جسده، محاوال 

الدخول الى احدى املصالح» في مقر احملافظة.
  وتابع: ان لشــــهب «كان في حالة نفسية غير عادية ويبدو عليه 
االضطراب وجاء للشكوى من عدم حصوله على وصل بالصورة مللف 
اودعه للحصول على بطاقة الهوية فقمت بحل املشكل وطلبت منه التقدم 
الى مصالح اإلدارة احمللية مبقر إقامته للحصول على طلبه». وقالت 
الصحف ان الشاب توفي بعد نقله الى مستشفى خلضر بوزيدي في 
املدينة. ويعتبر هذا الشاب السادس بعد ان لقي ٥ اشخاص مصرعهم 

في اجلزائر بعدما أضرموا النار في أنفسهم منذ منتصف يناير. 

 الشيخ عزام املبارك 


