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 ليلى الشافعي
التفى وفد من االحتاد العاملي لعلماء املسلمني 
ورابطة علماء الش���ريعة ب���دول مجلس التعاون 
اخلليجي بعالم الدين الش���يخ عيسى احمد قاسم 
وعالم الدين عبداهلل العريفي بهدف احتواء االحداث 
التي تتصاعد في البحرين وحقنا لدماء املسلمني 
وسعيا لتقريب وجهات النظر للخروج من االزمة 
الراهنة، وتش���كل وفد من االحتاد العاملي لعلماء 
املس���لمني ميثله االمني العام الش���يخ علي محيي 
الدين القرة ورابطة علماء الشريعة بدول مجلس 
التعاون اخلليجي وميثله���ا رئيس مجلس ادارة 
الرابطة د.عجيل النشمي، وحضر اللقاء اعضاء من 
الرابطة هم نائب الرئيس الشيخ مزيد محمد هادي 
وامني السر د.شافي سلطان العجمي والشيخ محمد 

عبدالرزاق الصديق والشيخ علي مطر وذلك بدافع احلرص الشديد 
على وحدة االمة وحتقيق الوحدة الوطنية واملس���اهمة في حتقيق 
االخ���وة االميانية وانطالقا من قوله تعالى )واعتصموا بحبل اهلل 
جميعا وال تفرقوا( وقول رسول اهلل ژ »مثل املؤمنني في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر اجلسد بالس���هر واحلمى«. كما مت خالل اللقاء عرض البنود 
االساسية التي رآها الوفد ضرورية في هذه املرحلة والقت قبوال من 
الطرفني وهي القيام بكل ما من شأنه اطفاء نار الفتنة الطائفية وابعاد 

االخوة في البحرين س���نة وشيعة عن الشحن 
الطائفي وايقاعهم في الفتنة الطائفية التي يريدها 
اعداء االمة لتمزيقها وبالتالي مترير مخططاتهم 
الشريرة وترس���يخ روح االخوة االميانية بكل 
الوسائل املتاحة، ومن هنا دعا الوفد العلماء من 
الفريقني لتحقيق ذلك وحرمة االعتداء على االنفس 
واالموال ومنع اي ذريعة لسفك الدماء وابعاد طلبة 
املدارس عن كل شحن طائفي بل احملاولة اجلادة 
لغرس روح االخوة االميانية والوحدة الوطنية 
في نفوسهم وابعاد املؤسسات الصحية عن كل ما 
مينع اداء رسالتها االنسانية وضرورة التبرؤ من 
قبل العلماء الثقات من هؤالء الذين يدعون الى 
الفتنة الطائفية والشحن الطائفي من اي مكان 
كان، واحلفاظ على النسيج الوطني الذي يجمع 
بني جميع املواطنني في البحرين والوقوف ضد كل من يصطاد في 
املاء العكر للتأثير على الوحدة الش���عبية التي عاش عليها اآلباء 

واالجداد واخيرا الدعوة الى احلكمة في التعامل.
كما التقى الوفد بالش���يخ اللطيف احملمود وناقش معه البنود 
ذاتها وقال في بيانه: شعر الوفد بالقبول التام مبا طرحه وناقشه 
مع جميع االطراف، وهو ما يعكس التوافق بني اجلميع بكل ما فيه 
وحدة شعب البحرين ونبذ كل ما يكون سببا في الفتنة الطائفية، 

مستشهدا بقوله تعالى )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم(.

 »درع الجزيرة« في المنامة.. والرياض: سنواجه أي محاولة إلثارة النعرات في الخليج

تزايد التوتر في كردستان العراق بعد نشر قوات البشمركة
أثار نشر آالف من أفراد قوات البشمركة 
الكردية في اآلونة األخيرة حول مدينة كركوك 

بشمال العراق توترا شديدا في البالد.
وقال مس���ؤول ك���ردي ان حكومة إقليم 
كردس���تان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في 
شمال العراق نشرت في اآلونة األخيرة زهاء 
12 ألفا من أفراد قوات من البشمركة مسلحني 
مبدفعية صغيرة ومتوس���طة وبنادق آلية 
ومزودين مبركبات مدرعة في مواقع حول 
كركوك لتأم���ني املدينة من هجمات محتملة 

خالل احتجاجات حاشدة.
واخلالفات املستمرة منذ وقت طويل بني 
العرب واألكراد والتركمان بخصوص األرض 
والنفط في كركوك ومناطق أخرى متنازع 
عليها في شمال العراق نقاط محتملة للصراع 

مستقبال بعد رحيل القوات األميركية.
وذكر أنور حاجي عثم���ان وكيل وزارة 
البش���مركة في حكومة كردستان أن القوات 
ج���اءت إلى كرك���وك حلمايتها ف���ي أعقاب 
احتجاج���ات وقعت يوم 25 فبراير خالل ما 
س���مي »يوم الغضب« الذي شارك فيه آالف 
العراقيني في مظاهرات للمطالبة بتحس���ني 

اخلدمات األساسية.
وقال مصدر في الشرطة ان ما ال يقل عن 
ش���خصني قتال وأصيب 22 آخرون بجروح 
حالل اش���تباكات بني محتجني وقوات األمن 
في احلويجة بش���مال العراق. وذكر مصدر 
طبي أن 6 أشخاص آخرين جرحوا في بلدة 

سلمان باك جنوبي كركوك.
وقال عثمان »وقعت هجمات على كركوك 

واملناطق التابعة لها نفذها إرهابيون وبعثيون 
في األي���ام املاضية خالل م���ا يعرف بيوم 

الغضب.
لذلك قررنا في املجس السياسي الكردي 
ووزارة البشمركة جتهيز قوات مسلحة لتصل 

إلى كركوك في أقرب وقت ممكن«.
وأضاف أن جزءا من القوات سيس���حب 
إذا تواف���رت ضمانات بعدم وجود تهديدات 

أخرى للمدينة.
وقال »لن ننسحب حتسبا الستمرار وجود 
تهديد من اإلرهابي���ني والبعثيني. يجب أن 
تعمل احلكومة لضم���ان عدم وجود تهديد 
وعندما يتحقق ذلك سنسحب جزءا من القوات 
بالتنس���يق مع القوات األميركية واجليش 

العراقي«.

من جهته، قال مصدر باحلكومة العراقية ان 
رئيس الوزراء نوري املالكي طلب من حكومة 
كردستان يوم اخلميس املاضي سحب قوات 

البشمركة من حول كركوك.
وأضاف إن نشر قوات البشمركة زاد حدة 
التوتر في املدين���ة األمر الذي دفع الم الكي 

للمطالبة بسحبها على الفور.
وأوضح املصدر ان املالكي كان توصل في 
وقت س���ابق إلى اتفاق مؤقت مع مسؤولني 
أكراد في بغداد على سحب القوات، مضيفا 
ان حماية كركوك واملناطق األخرى املتنازع 
عليها مسؤولية قوات األمن التابعة للحكومة 

املركزية دون غيرها.
لكن ال توجد مؤشرات حتى اآلن لسحب 
قوات البش���مركة من املواقع التي متركزت 

فيها حول كركوك.
م���ن جانب آخر، ذكر رجل من الس���كان 
العرب في كركوك أن البشمركة ليست موضع 

ترحيب في املدينة.
وقال عبدالرحمن العاشي »أبدا ال نرحب 
البش���مركة في كركوك ونعتبرهم  بوجود 
ضيفا ثقيال جدا جدا جدا وعليهم أن يغادروا 
كركوك ألن كركوك ألهلها من العرب والتركمان 
واألكراد. هناك شرطة وهناك جيش هو الذي 
يحفظ األمن. نحن لن نقبل وعليهم أن يغادروا 
وغير مرحب بهم. ولتسمع احلكومة املركزية 
وتسمع جميع القوى الفاعلة في العراق أن 
كركوك لديها مش���اكل تكفيه���ا وال تقبل أن 

يأتيها البشمركة لزيادة مشاكلها«.
ودعا محمد خليل اجلبوري عضو مجلس 

محافظة كركوك إلى انسحاب البشمركة على 
الفور.

وقال اجلبوري »ال يوجد سبب لتواجد هذه 
القوات في كركوك ألن كل العراق خرجت في 
مظاهرات سلمية ومنها كركوك وانتهى وقت 
املظاهرات فعليهم اآلن الشروع باالنسحاب 
فورا حتى يهدأ الش���ارع بش���كل كامل وإال 
فبقاؤها باألساس خلق مشكلة جلميع املكونات 
واستعراض العضالت واستعراض هذه القوة 
يجب أال يكون على حس���اب العراقيني في 

كركوك من قبل هذه القوات«.
العراقية والبش���مركة  الق���وات  وكادت 
تشتبكان خالل العامني املاضيني بينما سعى 
املالكي إلى تكثيف تواجد احلكومة املركزية 

في املناطق املتنازع عليها وحولها.

عواصم � وكاالت: اكد مجلس 
الوزراء السعودي أمس انه جتاوب 
مع »طل���ب البحرين الدعم« في 
مواجهة تهديد امنها، وذلك بعد 
ان اشار مصدر سعودي مسؤول 
الى ارسال اكثر من الف عسكري 
سعودي الى البحرين ضمن قوات 

»درع اجلزيرة«.
وفي اعقاب جلس���ة ملجلس 
الوزراء برئاسة خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، أعلن 
وزير االعالم عبدالعزيز خوجة 
ان املجلس اك���د مجددا على ان 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
»ستواجه بحزم واصرار كل من 
تسول له نفس���ه القيام بإثارة 
النعرات الطائفية أو بث الفرقة 
بني ابناء املجلس ودوله او تهديد 

امنه ومصاحله«.
واعتبر مجلس الوزراء ان »اي 
اضرار بأمن دولة من دول »مجلس 
التعاون يعد اضرارا بأمن جميع 
دوله.. وفي هذا االطار أكد مجلس 
الوزراء جتاوبه مع طلب البحرين 

الدعم في هذا الشأن«.
وأك���د خوج���ة، أن »العاهل 
الس���عودي ش���دد على رفض 
اململكة ألي تدخل في ش���ؤونها 
الداخلية يؤثر على مصالح الوطن 
القائمة  واملواطنني وأنظمته���ا 
على الكتاب والس���نة والهادفة 
إلى احلفاظ عل���ى أمن املجتمع 
السعودي واستقراره وسالمته 

من الفرقة والفنت«.
واضاف اخلوج���ة ان خادم 
اململكة  احلرمني قال »إن شعب 
العربية السعودية منذ توحيد هذه 
الدولة على يد امللك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود أثبت 
الظروف واألحداث  في مختلف 
حكمت���ه ووفاءه وأن���ه في قمة 
التالحم م���ع قيادته وبالتالي ال 
يستغرب عدم انسياقه حملاوالت 

املغرضني واحلاقدين«
مؤكدان أن الشعب السعودي 
»يدرك األهداف م���ن وراء تلك 
الدعوات الباطلة املخالفة لتعاليم 

الكتاب والسنة«.
وعب���ر املل���ك عب���داهلل بن 
عبدالعزيز »عن الشكر والتقدير 
لشعب اململكة العربية السعودية 
على متسكه بدستوره كتاب اهلل 
وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم 
وعلى ما يجس���ده م���ن تالحم 
وح���رص على ثوابت���ه وقيمه 

اإلسالمية ووحدة وطنه«.
واضاف اخلوجة »أن مجلس 
الوزراء شدد على ما تضمنه بيان 
املجل���س الوزاري لدول مجلس 
التعاون اخلليجي من تأكيد على 
رفض دول املجلس وش���عوبها 
أية محاوالت  جملة وتفصي���ال 

 م���ن جهة أخ���رى مت إغالق 
البحري���ن أمس وحتى  جامعة 
إشعار آخر، حيث اعلن د.إبراهيم 
جناحي رئيس جامعة البحرين 
عن إغالق اجلامعة بفرعيها في 
ابتداء  الصخير ومدينة عيسى 
من أمس وحتى إشعار آخر في 
املناوش���ات بني الطالب  أعقاب 

صباح أمس االول.
واستنكر جناحي املناوشات 
الطائفية التي شهدتها اجلامعة 
قبل يومني ف���ي أعقاب تظاهرة 
ش���اركت فيه���ا مجموع���ة من 
املناصرين للمعتصمني في دوار 
اللؤل���ؤة اصطدموا مع عدد من 

املناوئني للمعتصمني.
وأبدى جناحي »استياءه من 
االصطفاف الطائفي الذي حدث بني 
طلبة اجلامعة« وقال ان الطلبة 
من الفئتني تسببوا في تخريب 
ممتل���كات ومبان���ي جامعتهم 

الوطنية.

األحكام العرفية

في غضون ذل���ك دعت كتلة 
املستقلني النيابية في البحرين 
امس امللك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة، إلى فرض األحكام العرفية 
وتدخل قوة دفاع البحرين لدرء 
فتنة طائفية وحقن الدماء، وفق 

ما جاء في بيان لها.
وطلبت الكتلة في بيان نقلته 
وكالة أنباء البحرين الرس���مية 
العرفية  )بنا(، إعالن األح���كام 
مبرس���وم ملكي ملدة ال تتجاوز 

ثالثة أشهر استنادا إلى املادتني 
)36 � فقرة ب(، و)123( من دستور 
مملك���ة البحرين، وفرض حظر 
التج���وال وتكليف ق���وة دفاع 
البحرين باالنتشار في مختلف 

مناطق وشوارع اململكة.
وجاء في البيان: »أكدت كتلة 
املستقلني ضرورة التدخل احلكيم 
من لدن صاح���ب اجلاللة امللك 
املفدى في هذا التوقيت احلاسم 
بعد رفض جهات معارضة لدعوات 
التهدئة واحلوار الوطني، وجلوء 
ح���ركات متطرفة إلى التصعيد 
والتجييش الطائفي، مما تسبب 
في حالة خطي���رة من االنفالت 
األمني ونشر املشاحنات الطائفية 
العدائية إلى املؤسسات التعليمية 
والصحية، وإعاق���ة املرور في 
الرئيسية،  الطرق والش���وارع 
مما أس���هم في تعطيل مصالح 
املواطنني وتس���بب في تأخير 
املوظفني عن أعمالهم، وفتح الباب 
أمام أحداث من العنف والتخريب 

والفوضى«.

تصعيد مخطط 

م���ن جهته، ب���ث التلفزيون 
البحريني تقريرا حول االوضاع 
ام���س االول اعتب���ر فيه »أن ما 
حدث في مملكة البحرين خالل 
الس���اعات املاضية ال ميكن ان 
يوص���ف اال بالتصعيد املخطط 
واملتعم���د لألح���داث من جانب 
الفئة التي تصر على عدم منح 
الفرصة للوقوف حتى على اعتاب 
باب احلوار ال���ذي لم يبدأ بعد 
للتغلب على االزمة الراهنة وذلك 
باخلروج الواضح والصارخ عن 
القانون وحق االعتصام السلمي 
املشروع، والتعدي السافر على 

االمن وعناصره«.
ال���ى قيام  التقرير  وأش���ار 
جماع���ات م���ن اخلارج���ني عن 
القانون بغلق الطرق والشوارع 
الرئيس���ية في قل���ب العاصمة 
املنامة، بعد نية مبيتة مس���بقة 
املرور في  بهدف تعطيل حركة 
الطرق احليوية والسريعة التي 
تربط محافظات اململكة باملنامة 
وشل حركة السير امام املتجهني 
الى اعمالهم ومدارسهم بالعاصمة 
في وقت الذروة الصباحية، كما أن 
شارع امللك فيصل في العاصمة 
املنامة شهد منذ الصباح جتمهرا 
ملجموعة من اخلارجني عن القانون 
وقاموا بالوقوف بوسط الطريق 
ووضع كل ما اتت عليه ايديهم 
بوس���ط الطريق بهدف تعطيل 
وقطع احلركة على هذا الشارع 
ومنع املواطنني من الوصول إلى 

أعمالهم.

للتدخل األجنبي في ش���ؤونها 
وأنها س���تواجه بحزم وإصرار 
كل من تس���ول له نفسه القيام 
بإثارة النعرات الطائفية أو بث 
الفرقة بني أبناء املجلس ودوله 
أو تهديد أمنه ومصاحله وأن أي 
إضرار بأمن دولة من دوله يعد 

إضرارا بأمن جميع دوله«.
وكان وزير اإلعالم البحريني 
الس���ابق واملستشار احلالي في 
البالط امللك���ي البحريني نبيل 
احلمر أعلن إن قوات من مجلس 
التعاون اخلليجي بدأت تصل إلى 
البحرين للمشاركة في حفظ األمن 
والنظام في البالد التي تش���هد 
مظاهرات تطال���ب بإصالحات 

اجتماعية واقتصادية.
وقال احلمر في رسالة على 
موقع »تويتر« ليل أمس األول إن 
»قوات من دول مجلس التعاون 
العربي تصل  ل���دول اخللي���ج 
البحرين للمش���اركة في حفظ 

االمن والنظام بالبحرين«.
وقد تواترت االنباء الواردة من 
البحرين مؤكدة املعلومات، حيث 
ذكر املوقع االلكتروني لصحيفة 
»األيام« البحرينية أمس ان قوات 
من مجلس التعاون وصلت بالفعل 

الى البحرين.

درع الجزيرة

وأكدت مصادر خليجية مطلعة 
في الرياض أمس أن قوات خليجية 
من قوة درع اجلزيرة التي شكلت 
عام 1986 توجهت إلى البحرين 

هذا وقد قال شهود عيان إن 
القوات الس���عودية وصلت الى 
البحري���ن وتوجهت الى منطقة 

الرفاع.
انه���م رأوا 150  وأضاف���وا 
ناقل���ة جند مدرع���ة وزهاء 50 
مركبة أخ���رى من بينها عربات 
اسعاف وصهاريج مياه وحافالت 
وسيارات جيب. وكانت املركبات 
ذات تسليح خفيف ولم تكن هناك 
دبابات وراجمات صواريخ في 
التلفزيون  القافلة. فيما عرض 
البحريني صورا لوصول قوات 

درع اجلزيرة البالد.

طبقا التفاقية الدفاع املش���ترك 
واحلفاظ على األمن في أي دولة 

خليجية.
أك���د مصدر س���عودي  كما 
مسؤول لوكالة فرانس برس أمس 
ان اكثر من الف عسكري سعودي 
دخلوا الى البحرين ضمن قوات 

درع اجلزيرة.
وقال املص���در طالب���ا عدم 
الكش���ف عن اسمه ان »اكثر من 
الف عسكري سعودي من قوات 
درع اجلزيرة اخلليجية وصلوا 

مساء االحد الى البحرين«.
وذكر انه مبوجب االتفاقيات 

جمعيات سياسية اهمها جمعية 
الوفاق التي متثل التيار الشيعي 
االكبر في البالد، املجتمع الدولي 
ال���ى »حماية  ومجل���س االمن 
املدنيني« في البحريني من »خطر 

التدخل العسكري اخلارجي«،.
واضافت اجلمعيات »نعتبر 
دخول اي مجند او آلية عسكرية 
الى اقليم مملكة البحرين البري 
واجلوي والبحري احتالال سافرا 
ململك���ة البحري���ن وتآمرا على 
شعب البحرين االعزل ويخالف 
االتفاقيات واالعراف الدولية في 

السلم واحلرب«.

ضمن مجلس التعاون اخلليجي، 
فان »اي قوة خليجية تدخل الى 
دولة من املجلس تنتقل قيادتها 

الى الدولة نفسها«.
واشار املصدر الى انه »متت 
الدعوة مرارا للح���وار من قبل 
البحريني���ة ولم تتم  احلكومة 

االستجابة للدعوة«. 
املقابل قال���ت املعارضة  في 
البحرينية أمس انها تعتبر اي 
تدخل عسكري خارجي احتالال 

سافرا.
كما دع���ت املعارض���ة التي 
تنضوي حت���ت لوائها س���بع 

مصدر سعودي يؤكد دخول 1000 عسكري.. وبرلمانيون بحرينيون يطالبون بفرض األحكام العرفية

د.عجيل النشمي

)بنا(قوات درع اجلزيرة لدى وصولها إلى البحرين أمس .. وأحد رجال األمن البحرينيني يتلقى العالج بعد اصابته في مواجهات مع احملتجني  

رابطة علماء الشريعة واالتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
يكثفان جهودهما لوأد الفتنة في البحرين

عزام الصباح ينفي تعرض 
سفارتنا  في المنامة ألي أذى

 مصدر أمني سعودي: اعتقال إيراني في القطيف 
بحوزته منشورات تدعو إلى التظاهر

السحيمي يعتبر المظاهرات عماًل يهوديًا ماسونيًا.. وشبان يطلقون »سود اهلل وجيهكم« رداً على دعاة الفتنة

عواص���م � وكاالت: كش���ف 
مصدر أمني سعودي أن قوات 
األمن في املنطقة الشرقية من 
اململكة ألقت القبض على إيراني 
وبحوزته منشورات تدعو إلى 

التظاهر.
الذي فضل  وقال املص���در 
عدم الكش���ف ع���ن هويته في 
اتصال هاتف���ي أمس ان قوات 
الس���عودية في منطقة  األمن 
القبض على  القطيف »ألق���ت 
إيراني وبحوزته مبالغ مالية، 
إلى منش���ورات تدعو  إضافة 
املواطنني في املنطقة إلى التظاهر 
وإحراق احملال التجارية واملباني 

احلكومية مبا فيها املدارس«.
ورفض املصدر اإلدالء بأي 
تفاصيل واكتفى بالقول »نحن 
بانتظ���ار نتائج التحقيق معه 

)اإليراني(«.

من جهته وصف د.صالح بن 
سعد السحيمي املدرس باملسجد 
النبوي املظاهرات التي تقع في 
بعض البالد االسالمية مهما كان 
احلاكم ومهما كان الظلم ومهما 
كانت املخالفات بأنها عمل يهودي 
ماسوني ليس من عمل املسلمني 
وال يقره االسالم وليس عليه 

دليل من الشرع.
واضاف: اننا ال نلتفت الى من 
يفتي به من الذين يتسرعون، 
انفس���هم  الذي���ن قتلوا  حتى 
يقولون انهم شهداء، والرسول 
ژ يقول: من قتل نفس���ه فهو 
في الن���ار، متبرئا الى اهلل من 
هذه الفت���اوى ومن اهلها وان 
حتدثوا من القنوات الفاس���دة 
املفس���دة. واضاف السحيمي: 
يكفي ان هذه املظاهرات تؤيدها 
ثالث جه���ات: الغرب مبا فيها 

امي���ركا واوروبا بجميع دولها 
والرافضة سواء من كان منهم 
في اي���ران او غيرها، ويؤيدها 
كذلك العلمانيون والليبراليون 
الذي���ن يريدون ان  واملالحدة 
الدين ويريدون ان  ينس���خوا 
يطفئ���وا ن���ور اهلل بأفواههم 
ويأبى اهلل اال ان يتم نوره ولو 
كره الكافرون. وحث الش���يخ 
السحيمي على ابالغ الناس ان 
الدخول في هذه املظاهرات او 
االضرابات مهما كان احلاكم فإن 
هذا العمل غير صحيح، وميكن 
ألعداء االسالم من الدخول في 

صفوف املسلمني.
وزاد: يكف���ي انها في بعض 
الب���الد اختلط فيه���ا احلابل 
بالنابل، الرافضي مع اليهودي 
مع النصراني مع ادعياء السنة 
مع غوغائيني، ومع العلمانيني 

والليبراليني ومع سائر املجرمني 
الذين يدخلون ف���ي مثل هذه 

املظاهرات حسب قوله.
في غض���ون ذل���ك اطلقت 
مجموعة من ش���بان وشابات 
السعودية حملة وطنية اسموها 
»س���ود اهلل وجيهك���م« وذلك 
ردا على من ارادوا اثارة الفنت 
والبلبلة في الوطن حديثا، وقال 
الشباب في احلملة التي انشئت 
عبر صفحة ف���ي الفيس بوك: 
ان يوم 11 مارس كان من اروع 
االيام حينما اجتمع السعوديون 
على حب الوطن وجددوا الوالء، 
ال���ردود والتعليقات  وحملت 
دعوات بأن يحفظ اهلل الوطن 
من شرور االشرار، واكد الشبان 
انهم سيمثلون درعا من دروع 
الوطن ضد كل خائن وحاس���د 

ومعتد.

املنامة � كونا: اكد س���فيرنا 
ل���دى مملكة البحرين الش���يخ 
عزام الصباح على عدم تعرض 
الس���فارة ألي اذى بع���د مرور 
مسيرة ملتظاهرين امس بالقرب 
من املنطقة الديبلوماس���ية في 

العاصمة املنامة.
الس���فير عزام خالل  وشدد 
تفقده السفارة مع اركان السفارة 
وامللحق العسكري الكويتي على 

ان الوضع احلالي »حس���اس ودقيق جدا ويتطلب احليطة 
واحلذر من اجلميع«، مضيفا ان السفارة تعمل على تسهيل 

وتسريع خروج الرعايا الكويتيني من البحرين.

جامعتا دلمون والخليجية: ستتم 
مراعاة ظروف الطلبة الكويتيين

املنامة � كونا: قال رئيسا جامعتي اخلليجية ودملون البحرينيتني 
ان الدراس���ة في البحرين مس���تمرة ولكن في حال عدم اس���تطاعة 
الطلبة الكويتيني االلتزام واحلضور فستتم معاملتهم معاملة خاصة 
واس���تثنائية بإعادة املواد واالمتحانات. وأكدا ل� »كونا« ان الطلبة 
الكويتيني الذين ال يستطيعون احلضور في هذا الوقت للدراسة ستتم 
مراعاتهم بإعادة احملاضرات الدراس���ية واالمتحانات في وقت الحق 
دون اي التزام مالي عليهم. وطمأنت رئيسة جامعة اخلليجية د.منى 
الزياني الطلبة الكويتيني في اجلامعة انه في حال عدم استطاعتهم 
احلضور للدراسة او االمتحانات فإن اجلامعة ستتكفل بإعادة املواد 
الدراس���ية واالمتحانات دون دفع رسوم مالية على ذلك. من جهته، 
قال رئيس جامعة دملون د.حسن القاضي ان الطلبة الكويتيني غير 
القادرين على احلضور للدراس���ة لن تتم محاس���بتهم، مضيفا ان 
احلصص الدراسية التي يتغيبون عنها ستتم إعادتها لهم دون دفع 

رسوم إضافية.

السفير الشيخ عزام الصباح


