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 تونس: إعالن تركيبة الحكومة 
  المطعمة بأربعة وزراء جدد

 تونـــسـ  وكاالت: أعلـــن رئيس احلكومة 
االنتـــــقاليـــة الباجي قائد السبســـي أمس 
التركيبة اجلديدة حلــــكومته بعد تعيني اربعة 
وزراء جدد للتخطيـــط والصناعة والتنمية 
والتعليـــم العالـــي. في وقـــت أعلنت وزارة 
الداخلية التونسية إلغاء إدارة «أمن الدولة» 
التي تعرف باسم «البوليس السياسي» وأكدت 
التزامها بالقانون واحترام احلريات واحلقوق 

املدنية.
  وقال بيان للحكومة ان رئيس اجلمهورية 
املؤقت اعتمد بناء على اقتراح السبسي أعضاء 
احلكومة االنتقالية التـــي تتكون من االزهر 
القروي الشـــابي وزيرا للعـــدل وعبدالكرمي 
الزبيدي وزيرا للدفاع وفرحات الراجحي وزيرا 
للداخلية واملولـــدي الكافي وزيرا للخارجية 

ومحمد الناصر وزيرا للشؤون االجتماعية.
  كما تضم احلكومة اجلديدة كال من جلول 
عياد كوزير للمالية والعروسي امليزوري وزير 
للشؤون الدينية والطيب البكوش وزير للتربية 
وعز الدين باش شاوش وزير للثقافة ورفعت 
الشعبوني وزير للتعليم العالي والبحث العلمي 
وحبيبة الزاهي بـــن رمضان وزيرة للصحة 
ومهـــدي حواص وزير للتجارة والســـياحة 

ومختار اجلاللي وزير للفالحة والبيئة.
  ومت تعيني ليليا العبيدي في منصب وزيرة 
شؤون املرأة وياســـني ابراهيم وزيرا للنقل 
والتجهيز وســـعيد العايدي وزيرا للتشغيل 
والتكوين املهني ومحمد علولو وزيرا للشباب 
والرياضة وعبداحلميد التريكي وزيرا التخطيط 
والتعاون الدولي وعبدالعزيز الرصاع وزيرا 
للصناعة والتكنولوجيا وأحمد عظوم وزيرا 
ألمالك الدولة وعبد الـــرزاق الزواري وزيرا 

التنمية احمللية.
  وعني رافع بن عاشور وزيرا معتمدا لدى 
الوزير االول ورضوان نويصر كاتب دولة لدى 
وزير اخلارجية وجنيب قرافي كاتب دولة لدى 
وزير التنمية واالمني موالهي كاتب دولة لدى 
وزيرة الصحة وسليم شاكر كاتب دولة لدى 
وزير التجارة والسياحة مكلفا بالسياحة وسالم 
حمدي كاتب دولة لدى وزير الفالحة والبيئة 
مكلفا بالبيئة ورضا باحلاج كاتب دولة لدى 
الوزير االول وسليم عمامو كاتب دولة لدى 
وزير الشباب والرياضة وعادل قعلول كاتب 
دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفا 
بالتكنولوجيا وحسن العنابي كاتب دولة لدى 

وزير التربية. 

 اليمن: صالح يجدد الدعوة لمؤتمر وطني والمعارضة تدعو لعصيان مدني 

(أ.ف.پ)   مينية كتبت على رأسها «ارحل» خالل مظاهرة نسائية للمطالبة برحيل الرئيس على عبداهللا صالح 

 صنعــــاء ـ وكاالت: بعد رفضه 
خطة الطريق التي وضعها رجال 
الدين وتتضمن حل األزمة وتنحيه 
حتى نهاية العام، وإعالن األخيرة 
أنها لــــم يعد أمامها ســــوى خيار 
الشارع، جدد الرئيس اليمني علي 
عبــــداهللا صالح الدعــــوة الى عقد 
مؤمتر وطني عام مبشــــاركة كافة 

القوى السياسية في البالد.
  وذكرت وكالــــة األنباء اليمنية 
الرسمية «سبأ» أمس ان صالح عقد 
في وقت متأخر من مساء أمس االول 
«اجتماعا مع قيادات الدولة ووقف 
أمام تطورات األوضاع الراهنة في 
اليمن خاصة مع جتدد التظاهرات 

اليومية في عموم مدن اليمن».
  وقالت «سبأ» ان صالح اتفق مع 
قيادات الدولة على توحيد الرؤى 
«إزاء كل مــــا يهم الوطــــن وأمنه 
وســــالمته واحلفاظ على وحدته 
ومكاسبه التي حققها في ظل راية 
الثــــورة واجلمهوريــــة والوحدة 

والدميوقراطية».
  وأقــــر االجتماع «اتخــــاذ كافة 
اإلجــــراءات واالحتياطات األمنية 
الالزمة للحفاظ على أمن واستقرار 
اليمن والسلم االجتماعي ومالحقة 
العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة 

والعناصــــر اخلارجة عن القانون 
وإلقــــاء القبض عليهــــا وتقدميها 
للعدالة». وفي هــــذا الصدد، اتهم 
رئيس الكتلــــة البرملانية للحزب 
االشــــتراكي (عضو حتالف اللقاء 
املشترك املعارض) عيدروس النقيب 

اليمني حتى نهاية فترته الرئاسية 
في سبتمبر ٢٠١٣، أكد عيدروس أن 
املعطيات القائمة تغيرت اآلن على 
الواقع، قائال «إن املعطى اجلديد اآلن 
ليس بني احلزب احلاكم واملعارضة 
وإمنا أصبح في يد الشارع السياسي 

احلزب احلاكم بأنه ليس منفتحا 
على احلوار الوطني وأنه يدعو اآلن 
للحوار الوطني من أجل إنقاذ نفسه 
وليس من أجل املصلحة الوطنية 

للبالد.
  وعن سبب عدم إمهال الرئيس 

الذي يطالب بإسقاط النظام» مضيفا 
«أن الســــلطة اآلن ال تتعامل هذه 
احلقائق اجلديدة واملعطيات على 

أرض الواقع».
  وفي هذا السياق، تواصلت أمس 
املظاهرات االحتجاجية ضد النظام 
احلاكم في اليمن، واملطالبة برحيل 
الرئيس اليمني ومحاكمة الفاسدين، 
وفي نفس الوقت تزايدت املظاهرات 
املؤيدة للنظام اليمني ســــواء في 
العاصمة اليمنية صنعاء أو في عدد 
من مدن احملافظات على مســــتوى 

اجلمهورية.
  من جهة أخرى دعا صحافي ميني 
سبق ان سجن لعدة سنوات بتهمة 
اهانة صالح الى عصيان مدني شامل 
والى حترر «ثورة الشــــباب» من 

سيطرة األحزاب.
  وقــــال الصحافــــي عبدالكرمي 
اخليواني رئيس التحرير السابق 
ألسبوعية «الشورى» املستقلة في 
محاضرة بساحة التغيير بجامعة 
صنعاء «ادعوا لتوسيع نطاق الثورة 
الســــلمية وعدم سيطرة األحزاب 
عليها واالنتقال إلى العصيان املدني 
الذي يشمل اليمن كلها حتى يضيق 
الرئيــــس صالح بقصــــره ويلفظ 

أنفاسه األخيرة». 

 ٨ نواب ينشقون عن عالوي ويشكلون «الكتلة العراقية» البيضاء 
اعتبر أن رئيس القائمة األساسية 
أياد عالوي «لم يطبقها» منتقدا 
قـــادة القائمة «بســـبب طريقة 
إدارتهم لالزمة التي سبقت ورافقت 
تشكيل احلكومة». واعتبر العلوي 
العراقية  القائمة  ان «إدارة قادة 
جعلت القائمة التي كانت األولى 

تصبح القائمة األخيرة».
  واتهم حســـن العلـــوي قادة 
العراقية وفـــي مقدمهم عالوي 
بتغليب ما وصفـــه بع»العامل 
اخلارجي علـــى العامل الداخلي 

وكأن بغداد لم يعد لها القرار».
  من جهة أخـــرى نفى، مكتب 
رئيس الـــوزراء العراقي نوري 
املالكي امس قيامه بحظر نشاط 
احلزب الشـــيوعي فـــي العراق 
مؤكدا ان اإلجـــراءات اقتصرت 
العائدة  املباني  على اســـتعادة 
للدولة والتي يشـــغلها احلزب 

الشيوعي.
  وذكر بيان ملكتب املالكي أمس 
«ان الدستور العراقي كفل نشاط 
جميع االحزاب السياســـية وان 
ما نقل عن حظر نشـــاط احلزب 
الشـــيوعي العراقي ال أساس له 

من الصحة». 

نـــواب الكتلة لتشـــكيل أخرى 
مستقلة اطلق عليها اسم «الكتلة 

العراقية البيضاء».
  ولفت العلوي إلى ان انبثاق 
الكتلة جاء ردا على سياسة قادة 
القائمـــة الذين «غلبـــوا العامل 
الداخلي»  العامل  اخلارجي على 
من دون إيراد تفاصيل بشأن هذا 
املوضوع. وقال للصحافيني إن 

«الكتلة العراقية البيضاء تتألف 
من ثمانية نواب من أعضاء القائمة 
العراقية هم حسن العلوي وجمال 
البطيخ وعالية نصيف وقتيبة 
اجلبوري وطالل الزوبعي وكاظم 
املياحي واحمد  الشمري وعزيز 
العريبي». ووصف الكتلة اجلديدة 
بانها حركة سياسية تتبنى برنامج 
«القائمة العراقية األصلي» الذي 

التنسيق مبا  االستثمار وآليات 
يســـرع وتيرة االســـتثمار في 
احملافظات ومنحها الصالحيات 
املطلوبة للنهوض مبشاريع القطاع 
اخلاص وتذليل الصعوبات مبنح 
األراضي والتراخيص املطلوبة.

  في سياق آخر، كشف النائب 
فـــي «القائمة العراقية» حســـن 
العلوي عن انشقاق ثمانية من 

 بغدادـ  وكاالت: أقرت احلكومة 
العراقية أمس اإلســـراع بإجراء 
البلديـــة الختيار  االنتخابـــات 
إدارة  املجالس املشـــرفة علـــى 
االقضية والنواحـــي في عموم 
العراق والتي عني اعضاؤها منذ 
العام ٢٠٠٣ دون إعادة انتخابهم 

مجددا.
  وجاء قرار احلكومة العراقية 
خالل املؤمتر االستثنائي الطارئ 
الذي عقدته الهيئة التنســـيقية 
العليا بني احملافظات واحلكومة 
االحتادية برئاسة رئيس مجلس 
املالكي وحضور  الوزراء نوري 
نائبـــه صالح املطلك ورؤســـاء 

مجالس احملافظات واحملافظني.
  وذكر وزيـــر الدولة املتحدث 
باسم احلكومة علي الدباغ في بيان 
عقب املؤمتر ان االجتماع ناقش 
وضع املجالس احمللية لألقضية 
والنواحي والتي متارس مهامها 
منذ تعيينها العام ٢٠٠٣ حتى اآلن. 
اقر ضرورة  ان املؤمتر  وأضاف 
اإلسراع بإجراء انتخابات مجالس 
الى  األقضية والنواحي استنادا 
القوانني النافذة، مشـــيرا الى ان 
املؤمتر ناقش ايضا تعديل نظام 

 بغداد تقرر اإلسراع في االنتخابات البلدية والمالكي ينفي حل الحزب الشيوعي 

 بعثيون يتظاهرون أمام الجامعة العربية مطالبين 
بتعليق عضوية العراق وإلغاء قمة بغداد

ــة من  ــرت مجموع ــي.آي: تظاه ــرة ـ يو.ب  القاه
ــام مقر جامعة  ــن البعثيني ام ــني غالبيتهم م العراقي
الدول العربية بالقاهرة امس مطالبني اجلامعة بتعليق 
عضوية العراق بها والغاء قمة بغداد املقررة في شهر 

مايو املقبل.
  وسلم املتظاهرون رسالة ملدير مكتب االمني العام 
جلامعة الدول العربية هشام يوسف تتضمن مطالبهم 

التي شملت طرد السفير العراقي في اجلامعة.
ــاوز عددهم ٣٠  ــون، الذين لم يتج ــال احملتج   وق
ــة تعليق عضوية  ــخصا، انهم يريدون من اجلامع ش

ــاركة  ــوة مبا قررته اجلامعة بتجميد مش العراق «اس
ــتخدام  ــام القذافي في اس ــبب مواقف نظ ليبيا بس

العنف والقتل ضد املدنيني الثوار».
ــد القمة  ــرون اجلامعة بعدم عق ــب املتظاه   وطال
ــحاب  ــل عدم اكتمال انس ــي بغداد في ظ ــة ف العربي

القوات االميركية.
ــون املقيمون في مصر  ــوم البعثيون العراقي   ويق
ــبه  ــني مبارك مبظاهرات ش منذ تنحي الرئيس حس
ــفارة العراقية في القاهرة ومقر  يومية امام مقر الس

اجلامعة العربية. 

 ولي عهد البحرين: سأدافع عن المعتصمين
  حتى لو اختلفت معهم بالرأي 

 عواصمـ  وكاالت: حذر صاحب السمو امللكي 
ولي عهـــد البحرين نائب القائـــد األعلى لقوة 
الدفاع الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة جميع 
األطـــراف من تصعيد املواجهـــة واالنزالق الى 

تهييج املشاعر. 
  وأكد ولي العهـــد، املعلومات التي كانت قد 
أشـــارت إلى مشروع خليجي لدعم بالده ماليا، 
ومساعدتها على جتاوز أزمتها السياسية احلالية، 
في أول تأكيد رسمي من نوعيه يصدر من شخصية 

مبستوى الشيخ سلمان حول املشروع.
  وقال ولي العهد البحريني، الذي كان يتحدث 
في مقابلة على التلفزيون الرســـمي في أعقاب 
جولة خليجية أجنزها مؤخرا إن هناك «مشروع 
مارشال اخلليج لدعم البحرين في تلبية متطلباتها 
املالية» وأن األموال التي سوف تقدم «ستكون 
بشفافية كاملة». وأضاف أن بالده تشكل جزءا 
أساســـيا في دول اخلليج، و«مطلوب من دول 
التعاون الدعم املادي لكي يشـــعر البحرينيون 
بأنهم جزء من منظومة تريد لهم اخلير واألمل 
حلياة أفضل بسرعة». وفي املجال السياسي، تعهد 
الشيخ سلمان بضمان سالمة شباب املعارضة 

الذيـــن يتخذون من دوار اللؤلؤة مقرا لهم، وتعهد بإشـــراكهم في احلوار 
املتوقع أن ينطلق قريبا مع اجلمعيات السياسية والشخصيات الوطنية 

في البحرين.
  وقال إنه ســـوف يحدد مبشاركة اجلميع محاور احلوار وحدوده، وان 
البحرين لن ترجع إلى الوضع الذي كان قبل ١٤ فبراير املاضي، وانها بحاجة 

إلى مبادرة التغير، مشيرا إلى وجود وساطات 
تقرب وجهات النظر بني األطراف كافة. وخاطب 
الشيخ ســـلمان اجلمهور بالقول: «سأدافع عن 
املعتصمني حتى لو اختلفت معهم في الرأي»، 
واعتبر أن هنـــاك فئة قليلة في كل طرف تريد 
التأجيج، وأعـــرب عن أمله في أن يتلقى قريبا 
الرؤية اخلاصة بغرفة جتارة وصناعة البحرين 
حول األوضاع احلالية. وأشار الشيخ سلمان إلى 
أن ٨٠٪ من املطالبات مشتركة بني الطرفني، وأن 
التعديالت الوزارية األخيرة مبادرات ال ترتبط 
باحلوار الوطني وان األمل اآلن هو وضع سياسة 
عمل وسياسة نهج ملستقبل البلد في البحرين، 

وأن الصورة لم تظهر كاملة.
  ودعا الشيخ سلمان الى التحلي بالصبر قبل 

إجراء احلوار الوطني.
  وقال إنه سيســـمح باستمرار االحتجاجات 
إال انه يتعني ان تظل ســـلمية. وأردف، إن هذه 
االجتماعات احلاشدة يتعني أال تتعدى على حريات 
اآلخرين وحث جميع األطراف على عدم تصعيد 

األمور او االنزالق الى تهييج املشاعر. 
  في غضون ذلك، ينطلق اليوم حوار الشباب 
تلبية لدعوة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس املجلس األعلى للشباب 
والرياضة. وســـيتم خالل االجتماع الذي من املتوقع أن يشـــهد حضورا 
شـــبابيا كبيرا طرح العديد من املوضوعات األساســـية التي تهم الشباب 
البحريني في مختلف املجاالت إضافة إلى مناقشة املبادرات واألطروحات 

التي تساهم في وضع احللول املناسبة. 

 الشيخ ناصر بن حمد يطلق اليوم «حوار الشباب» 

 سلطان عمان يعيد تشكيل مجلس الوزراء
  ويعيّن فيه ٣ من أعضاء مجلس الشورى  

 أقال وزيري االقتصاد والتجارة 

 صاحب السمو امللكي ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 

 مســــقطـ  وكاالت: أعاد السلطان قابوس بن 
سعيد، سلطان عمان، أمس تشكيل مجلس الوزراء 
الذي شمل إقالة وزراء رئيسيني، وتعيني عدد من 
الوجوه اجلديدة بينهم ثالثة من اعضاء مجلس 

الشورى استجابة للمطالب الشعبية. 
  وتشــــكل مجلس الوزراء برئاسة السلطان 
نفســــه الذي احتفظ أيضا بحقائب وزارية هي 

اخلارجية واملالية والدفاع.
  وبقي فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس 
مجلس الوزراء لشــــؤون مجلس الوزراء فيما 
رحــــل وزير االقتصاد الوطني واملشــــرف على 
وزارة املالية الســــابق أحمد بن عبد النبي مكي 
ووزير التجــــارة والصناعة مقبول بن علي بن 
سلطان، وهما الوزيران اللذان طالب احملتجون 

بإقالتهما بشكل عاجل.
  وبقي فــــي التشــــكيل اجلديد يوســــف بن 
علوي بن عبداهللا الوزير املسؤول عن الشؤون 

اخلارجية.
  وقابل املعتصمون أمام مجلس الشورى في 
مسقط واملعتصمون في دوار الكرة األرضية في 

صحار هذا اخلبر بالتهليل والتكبير.
  كما أقال الســــلطان في مرسوم آخر علي بن 
موسى رئيس مجلس املناقصات ومحسن الشيخ 

وزير السياحة.
  وعني الســــلطان ثالثة وزراء هم أعضاء في 

مجلس الشــــورى ليكون ألول مرة أعضاء من 
مجلس الشورى يحملون حقائب وزارية.

  وفيما يلي أهم احلقائب الوزارية في التشكيل 
اجلديد:

  قابوس بن سعيد سلطان عمان رئيس مجلس 
الوزراء.

  فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس 
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

  هيثــــم بن طارق آل ســــعيد وزيــــر التراث 
والثقافة.

  خالد بن هالل البوســــعيدي وزير الديوان 
السلطاني.

  الفريــــق ســــلطان النعماني وزيــــر املكتب 
السلطاني.

  بدر بن ســــعود البوسعيدي وزيرا مسؤوال 
عن شؤون الدفاع.

  حمــــود بــــن فيصــــل البوســــعيدي وزير 
الداخلية.

  يوسف بن علوي بن عبداهللا وزيرا مسؤوال 
عن الشؤون اخلارجية.

  محمد بن عبداهللا الهنائي وزير العدل.
  درويش بن إسماعيل البلوشي وزيرا مسؤوال 

عن الشؤون املالية.
  عبــــداهللا بن محمد الســــاملي وزير األوقاف 

والشؤون الدينية.
  محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز.

  حمد الراشدي وزير اإلعالم.
  راوية بنت سعود البوسعيدي وزيرة التعليم 

العالي.
  علي بن مسعود الســــنيدي وزير الشؤون 

الرياضية. 

 إلغاء «البوليس السياسي» 

 انطالق محاكمة جاك شيراك بتهم «فساد» 

 السودان: إحراق ٣٠٠ منزل في منطقة أبيي 
 اخلرطــــوم ـ وكاالت: أعلنــــت وزارة الداخليــــة 
السودانية منع أي جهة تنوي اخلروج في مسيرة 
من دون االلتزام بالقانون والضوابط والتصديق من 
اجلهات ذات الصلة. وكشف الناطق الرسمي باسم 
الــــوزارة الفريق أحمد إمام التهامي، في اجتماع مع 
وسائل اإلعالم، وجود بعض من وصفهم بـ «أصحاب 
األجنــــدات» الذين يتحينون الفــــرص خللق بلبلة 
وفوضى وزعزعة األمن، مؤكدا قدرة الشرطة على 
حفظ األمن وعدم تقويض النظام. في ســــياق آخر، 
أكدت مجموعة اميركية تراقب منطقة ابيي أمس ان 
ميليشيا قريبة من اخلرطوم احرقت ٣٠٠ منزل في 

قرية بهذه املنطقة املتنازع عليها بني شمال السودان 
وجنوبه. وقالت منظمة «ايناف بروجيكت» (مشروع 
كفى) التي تعمل ضد حمالت اإلبادة في بيان ان «٣٠٠ 
مبنــــى على األقل في جتالي أحرقــــت عمدا»، وذلك 
استنادا الى صور التقطت باألقمار االصطناعية االحد 
املاضي. وأضاف البيان ان «حوالي ثلثي هذه املباني 
مبان سكنية»، موضحا ان الصور «تكشف محاولة 
متعمدة لزعزعة جهود السالم من قبل عناصر مرتبطني 
بحكومــــة اخلرطوم». وكان املمثل األميركي جورج 
كلوني وضع مشروع املراقبة باألقمار االصطناعية 

هذا في ديسمبر املاضي. 

 باريسـ  د.ب.أ: بدأت أمس أول محاكمة لرئيس فرنسي وهو الرئيس 
السابق جاك شـــيراك على خلفية اتهامات بـ «الفساد»، وذلك في غياب 

السياسي معتل الصحة (٧٨ عاما).
  وترجع االتهامات املوجهة إلى شـــيراك، املتوقع أن يحضر في اليوم 
الثاني من جلسات النظر في القضية اليوم، إلى أوائل تسعينيات القرن 
العشرين، عندما كان يشغل منصب عمدة العاصمة الفرنسية باريس.

  ويواجه الرئيس الفرنســـي الســـابق اتهامات مبنح وظائف وهمية 
ألصدقائه في حزبه حينها، حزب «التجمع من أجل اجلمهورية»، احلزب 
احلاكم السابق الذي خلفه حزب «االحتاد من أجل حركة شعبية» احلاكم 
حاليا. وتردد أن شـــيراك منح ٢٨ عضـــوا في حزبه وظائف في مجلس 
املدينة. وقد يواجه شيراك، الذي تولى رئاسة البالد لفترتني بني عامي 
١٩٩٥ و٢٠٠٧، عقوبة الســـجن ملدة عشـــرة أعوام في حال إدانته بالتهم 
املنسوبة إليه، رغم أن عقوبة الســـجن تبدو مستبعدة للغاية في مثل 

 جاك شيراك هذه الظروف. 

 السلطان قابوس بن سعيد 

 أبوظبـــيـ  أ.ف.پ: دعا مجلس التعاون اخلليجي امس مجلس 
األمـــن الدولي إلى حماية الشـــعب الليبي، وذلـــك في كلمة وزير 
اخلارجية اإلماراتي الشـــيخ عبداهللا بـــن زايد في افتتاح اجتماع 

وزراء خارجية املجلس.
  كما أكد املجلس من خالل الوزير اإلماراتي وأمينه العام عبدالرحمن 
العطية، على الوقوف بقوة إلى جانب ســـلطنة عمان والبحرين 
في ظل التحـــركات االحتجاجية املطالبة باإلصالح، وان امن دول 

املجلس واحد و«خط أحمر».
  وقال الشيخ عبداهللا ان «اجتماع وزراء خارجية التعاون يعقد 

في ظل متغيرات عصيبة مير بها الشعب الليبي الشقيق مما يتطلب 
منا تضافر اجلهود إلعانته في محنته، مناشدين املجتمع الدولي 
وخاصة مجلس األمن أن يقف أمام مسؤولياته التاريخية حلماية 

هذا الشعب العزيز».
  وأكد الشيخ عبداهللا «ان الظروف االقليمية تفرض علينا جميعا 
أن نعزز التعاون وأن نســـعى جاهدين إلى حتقيق امللموس من 
اإلجنازات والتي تصب في خدمة مصالح املواطنني ومعيشتهم».

  وعن األحداث في سلطنة عمان، أعرب الشيخ عبداهللا عن «الثقة 
في قدرة حكومة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد في معاجلة 

هذه املســـائل بكل حكمة واقتدار ونحن مدركون أن مصير دولنا 
وشعوبنا واحد، ومؤكدين أن ما ميس أشقاءنا ميسنا فأمننا واحد 

ومستقبلنا واحد».
  كما نوه بجهود العاهل البحريني «احلكيمة الحتواء التظاهرات 
التي وقعت في مجتمع البحرين، واضعا مصلحة البحرين وشعبها 

فوق كل اعتبار».
  من جهته، أعرب األمني العام لدول املجلس عبدالرحمن العطية 
عـــن األمل «في ان يزول الكابوس الذي يجثم على بلد مثل ليبيا» 

الذي وصف النظام فيها بأنه «جثم ألكثر من أربعة عقود».

  وعن دعم دول املجلس لسلطنة عمان والبحرين، قال العطية 
«نحن أسرة واحدة داعمون ملا يبذل من جهود من قبل احلكومتني 
خاصـــة جلهة دعم احلوار في البحرين الـــذي عبرنا عن تأييدنا 
املطلق له ووقوفنا مع أشـــقائنا في ســـلطنة عمان». وقال «نحن 

جزء ال يتجزأ وأمننا واحد... أمننا خط أحمر».
  وأضاف «نحن نقف الى جانب بعضنا البعض في كل ما يتعلق 
بالتنمية والرخاء واالزدهار في ســـبيل حتقيـــق األمن والرفاه» 
رافضا التعليق حول معلومات عن «خطة مارشال» خليجية لدعم 

البحرين وسلطنة عمان. 

 «التعاون» يدعم البحرين وعُمان: دول المجلس أسرة واحدة وأمننا خط أحمر 
 دعا مجلس األمن إلى حماية الشعب الليبي


