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جناد يتنبأ بفشل مهمة »درع اجلزيرة«.. واستقالة وزيري الصحة واإلسكان البحرينيني.. وإغالق البورصة واملدارس واجلامعات حتى إشعار آخر

حظر جتول محدود في املنامة ومنع املسيرات حتى عودة األوضاع لطبيعتها
الصحف الرسمية اإليرانية إرسال 

قوات سعودية الى البحرين.
وأف���ردت وس���ائل اإلع���ام 
الرسمية مساحات كبيرة للوضع 
في ه���ذا البلد مكتفية بتغطيته 

دون تعليق.
لكن عددا من صحف احملافظني 
عبرت عن استيائها من التحرك 

السعودي في عناوينها.
من جهته، ابدى املرجع الشيعي 
آية اهلل علي السيستاني امس 
قلقه الش���ديد حيال االجراءات 
التي اتخذتها احلكومة البحرينية 
وقال حامد اخلفاف املتحدث باسم 
املرجعية لوكالة فرانس برس ان 
السيستاني ابدى قلقه الشديد من 
االجراءات التي اتبعتها احلكومة 
البحرينية ف���ي االيام االخيرة. 
وأض���اف اخلف���اف ان املرجع 
االعلى يشدد على ضرورة اتباع 
االساليب السلمية حلل املشاكل 

العالقة في البلد.

العل���وي تولى حقيبة  كان 
اإلسكان في إطار تعديل وزاري 
شمل أربع وزارات،  أجراه العاهل 
البحريني في السابع والعشرين 

من فبراير املاضي.
وفي سياق متصل، قال الرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد أمس 
ان دخول قوات خليجية من »درع 
اجلزيرة« الى البحرين للتصدي 
للثورة الشعبية هو »عمل مشني 
سيبوء بالفشل«، على ما نقلت 

عنه وكالة ايرنا الرسمية.
وأضاف بعد اجتماع مجلس 
ان »الواليات املتحدة  ال���وزراء 
تسعى الى إنقاذ النظام الصهيوني 
الش���عوب،   وعرقل���ة حرك���ة 
الس���بب تس���اند بعض  ولهذا 

احلكومات«.
وتابع الرئيس اإليراني قائا 
»لألس���ف، هناك حت���رك اليوم 
البحرين ضد الشعب وهذا  في 
عمل مش���ني وغير مبرر وغير 

مفهوم«.
وقال »أق���ول للبعض الذين 
أرسلوا قوات مسلحة الى البحرين 
ان بعض دول املنطقة أرسلت في 
املاضي قوات الى دول مجاورة 
وانه يجب استخاص العبر مما 

حصل لصدام«.
واضاف ان »الواليات املتحدة 
ليس���ت صديقة وفية لكن وفي 
املاض���ي ضح���ت بأصدقائه���ا 

وخصوصا صدام«.
من جهة أخرى طلب احمدي 
جناد من القادة البحرينيني تلبية 
املطالب »الشرعية« للمعارضة.

وق���ال »من اص���ل 700 ألف 
نسمة يحتج 600 ألف ويطالبون 
بالتغيير. يجب احترام الشعب 
وإجراء اصاح���ات. فكروا في 

مستقبلكم«.
وأض���اف هذا املس���ؤول في 
تصريحات نقلتها وكالة االنباء 
اإليرانية الرسمية ان »إرسال قوات 
عسكرية من السعودية واإلمارات 
الى البحرين مت بدعم وتنسيق 

من الواليات املتحدة«.
وتابع ان »حركة االحتجاج في 
البحرين تعرض للخطر مصالح 
واشنطن« التي »ميكنها ان تخسر 
قاعدة مهمة في املنطقة«، في إشارة 
الى وجود مقر االسطول اخلامس 
األميركي املكلف مراقبة اخلليج 
خصوصا، في هذا البلد. ودانت 

بعد إغاق قوات األمن للمنطقة 
التجارية في العاصمة.

وق���ال الش���يخ س���لمان بن 
عيسى آل خليفة املدير التنفيذي 
للعملي���ات املصرفية في البنك 
املركزي ل� »رويترز«: »نحن نعمل 
ونواص���ل إدارة نظم مدفوعات 
وتسويات بني البنوك من مواقع 

أخرى«.
في غضون ذلك، أعلن وزير 
الصحة البحريني املعني حديثا 
نزار البحارنة انه قدم استقالته من 
احلكومة، بعد تفريق املتظاهرين 
في مجمع السليمانية بحسب ما 
نقلت وكالة االنباء الفرنسية، كما 
أعلن وزير اإلس���كان البحريني 

مجيد العلوي أيضا استقالته.
وقال العلوي بحسب ما نقلت 
عنه صحيفة »الوسط« احمللية: 
»قدمت استقالتي بسبب طريقة 
التعامل مع االحداث اجلارية في 

الباد«.

الى املرضى  الطبي���ة  اخلدمات 
واملصابني فضا عن استخدامها 
كمنبر غير شرعي لبث التحريض 

الطائفي.
ونتيجة ألعمال التخريب التي 
تشهدها البحرين، اعلن رسميا 
أمس إغ���اق البورصة، إضافة 
الى امل���دارس واجلامعات حتى 

إشعار آخر.
التربية  ل���وزارة  وأكد بيان 
والتعليم نقله التلفزيون »إغاق 
املدارس واجلامع���ات ورياض 
األطفال الرسمية واخلاصة حتى 

إشعار آخر.
كما أعلنت بورصة البحرين 
على موقعها االلكتروني إغاق 
البورصة أمس »بس���بب إعان 

حالة الطوارئ في الباد«.
بدوره قال مصرف البحرين 
املركزي امس إنه يباشر عمله من 
مقر بديل وإن نظام مدفوعات بني 
البنوك يعمل بشكل طبيعي وذلك 

بح���رق اخليام في دوار مجلس 
التعاون لعرقلة حركة رجال األمن 
واألضرار بهم مما يكشف زيف 

ادعاءاتهم بالسلمية.
وفي السياق ذاته، قامت قوة 
أخرى بتطويق مجمع السلمانية 
الطبي وإخائه من احملتلني الذين 
قاموا بغلقه وحلام األبواب ووضع 
املتاريس وس���يارات االسعاف 
خلفه���ا لعرقلة تق���دم القوة إال 
انها متكنت من دخول املستشفى 
وإزالة اخلي���ام وجميع مظاهر 

الفوضى.
وكان التلفزي���ون البحريني 
عرض مش���اهد مصورة لقيام 
البحرينية بعملية  قوات األمن 
تطهير مجمع السلمانية الطبي 

من اخلارجني على القانون.
وأظهرت املشاهد قيام قوات 
األمن بإزالة جميع اخليام التي 
نصبها اخلارجون على القانون 
والتي تسببت في تعطيل تقدمي 

أفراد القوة بالسيارات مما أدى 
الى استش����هاد اثنني من رجال 
األمن وقد مت إلقاء القبض على 

عدد من املتورطني.
هذا وقد تعاملت قوات الشرطة 
أثناء هذه العملية بحذر حرصا 
على سامة املتواجدين في الدوار 

ومتكنت من السيطرة عليه.
التلفزيون مشاهد  وعرض 
متلفزة تظهر قيام قوات األمن 
التعاون  بتطهير دوار مجلس 
وفرار املعتصمني من الدوار وهم 
يحملون الس����يوف واألسلحة 
البيضاء، وقد فتحت قوات األمن 
لهم جميع املنافذ للخروج من 
الدوار دون االلتحام بهم داحضة 
التقارير واملزاعم في وس����ائل 
اإلعام املشبوهة التي حتدثت 
عن استخدام طائرات وأسلحة 

في عملية التطهير األمني.
كما كشفت املشاهد التلفزيونية 
قي���ام اخلارجني عل���ى القانون 

املنامة � وكاالت: أعلنت القيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين حظر 
املناطق  التج���وال في بع���ض 
باململكة اعتبارا من أمس وحتى 

إشعار آخر.
وأفاد املتحدث الرسمي باسم 
البحري���ن بأن حظر  قوة دفاع 
التجوال يس���ري من الس���اعة 
الرابعة  الرابعة عص���را وحتى 
فجرا وذلك من جس���ر السيف 
ممتدا لإلش���ارة الضوئية قبل 
جسر الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة واملنطقة احمليطة بها 
من اليمني واليسار وملسافة 400 
متر من اجلانبني، وعلى القاطنني 
في هذه املنطقة التنسيق مع نقاط 
التفتيش لتسهيل مرورهم بشكل 

رسمي.
ونقلت وكالة أنباء البحرين 
)بنا( عن املتحدث القول إنه وفقا 
لقرار حظر التجوال مينع التجمهر 
أو التجمع أو عقد املس���يرات أو 
أنحاء  ف���ي جميع  االعتصامات 
اململكة وحتى تعود األمور إلى 

طبيعتها.
املواطنني  املتح���دث  وطالب 
واملقيمني بالتعاون التام مع نقاط 
التفتيش حفاظا على سامتهم 
وكل من يخالف ه���ذه التدابير 
س���وف تتخذ بحقه اإلجراءات 

القانونية الازمة.
من جهة أخرى، أعلن الناطق 
باسم وزارة الداخلية أن قوات 
األمن العام ومبساندة من قوة 
دف����اع البحري����ن توجهت الى 
منطق����ة دوار مجلس التعاون 
أمس وأزالت احلواجز املوجودة 
في ش����ارع الش����يخ خليفة بن 

سلمان.
وأشار في بيانه الى ان القوات 
تقدمت بعدها جتاه الدوار وأعطت 
الوقت الكافي للمتواجدين فيه 
إلخائه واالنسحاب منه ثم بدأت 
في عملية اإلخاء حيث واجهت 
عددا كبيرا م����ن الكمائن التي 
مت نصبها من قبل االش����خاص 
احملتلني وذلك بقصد عرقلة تقدم 
القوات حيث أقاموا عدة متاريس 
وسارعوا بحرق اخليام وتفجير 
اس����طوانات الغاز مما أدى الى 
تصاعد الدخان الكثيف كما مت 
إطاق نار من عدة أماكن باملنطقة 
القوة  احمليطة بالدوار باجتاه 
وتعمد بعض األشخاص دهس 

احد الشوارع املؤدية إلى دوار اللؤلؤة في املنامة بعد اخائه من املعتصمني  )أ.ف.پ(

األوروغواي يعترف بدولة فلسطني.. ونتنياهو يخطط لبناء جدار عازل على احلدود مع األردن

حتت ضغط الشارع املطالب  بإنهاء االنقسام:
 عباس يزور غزة اليوم و»حماس« ترحب وتبدأ ترتيباتها 

� يو.ب���ي.آي: أعلن  عواصم 
الرئي���س الفلس���طيني محمود 
عباس أمس اس���تعداده لزيارة 
قطاع غزة كمبادرة من أجل إنهاء 

االنقسام الداخلي.
وقال عباس خ���ال كلمة له 
في افتتاح دورة املجلس املركزي 
برام اهلل � ام���س األربعاء � إنه 
على اس���تعداد للذهاب إلى غزة 
إنهاء االنقس���ام  غدا من أج���ل 
وتشكيل حكومة من شخصيات 
وطنية مستقلة للتحضير فورا 
النتخابات تشريعية ورئاسية 
ومجلس وطني خال ستة أشهر 

أو اقرب وقت ممكن.
وأضاف »أنا مس���تعد للقاء 
هنية لطي صفحة االنقسام األسود 
البغيض حتت رعاية األمم املتحدة 
واجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر 

اإلسامي وغيرها«.
الرئيس اس���تعداده  وأبدى 
»لتأجيل تشكيل احلكومة اجلديدة 
في رام اهلل اآلن إذا توصلنا حاال 

إلى اتفاق«.
وأكد أن »الوح���دة الوطنية 
تأتي ف���وق كل اعتب���ار وأريد 
تسليم األمانة وأنا مطمئن البال 
فلن أرشح نفس���ي لانتخابات 

إطاقا«.
وطال���ب حركة حماس بعدم 
التاريخية  إضاعة هذه الفرصة 
إلنهاء االنقسام والوقوف موحدين 
أمام األخطار احملدقة بقضيتنا. 
داعيا الفصائ���ل بالضغط على 

حماس إلجناح هذه املبادرة.
واستنكر عباس »االزدواجية 
غير املقبولة من بعض املشاركني 
في مسيرات الثاثاء الذين رفعوا 
األعام الفصائلية في حني يهتفون 

بإنهاء االنقسام«.
وقد رحبت حرك���ة املقاومة 
االسامية )حماس( وحكومتها 
املقالة في غزة بالزيارة املزمع ان 

يقوم بها الى قطاع غزة اليوم.
كما رحبت »حماس« مبا جاء 
في خطاب عباس أمس واستعداده 
لزيارة غزة، معتبرة ان هذا يأتي 
استجابة ملبادرة رئيس حكومتها 
املقالة اسماعيل هنية التي اطلقها 

امس األول.
 وبدأ رئيس احلكومة املقالة 
إسماعيل هنية � أمس � مشاورات 

لصحيفة »يديعوت احرونوت« 
االس���رائيلية ان نتنياهو نقل 
توجهات���ه تل���ك ال���ى اجليش 
واملؤسس���ة االمني���ة للبدء في 
التخطي���ط القامة ج���دار على 

احلدود االردنية.
وكان نتنياهو قد اكد � خال 
جولة برفقة كبار ضباط اجليش 
في منطقة غور االردن االسبوع 
املاضي � ان امتداد حدود الضفة 
الغربي���ة م���ع االردن س���يبقى 
حتت السيطرة االسرائيلية في 
اي اتف���اق يتم التوصل اليه مع 

الفلسطينيني.
واضاف ان سيطرة اجليش 
االس���رائيلي على احل���دود مع 
االردن مينع تهريب الصواريخ 
والساح ويس���اهم في احلفاظ 
على امن اس���رائيل خاصة بعد 
الهزة السياس���ية التي عصفت 
باملنطقة والتي مازالت نتائجها 

غير معروفة.
من جانبه، قال آفي كوخافي 
قائد املنطقة الوسطى باجليش 
االسرائيلي � الذي رافق نتنياهو 
في تلك اجلول���ة � ان اجليش 
االسرائيلي يقوم بتأمني احلماية 
للسكان في منطقة غور االردن 
وكذلك م���ن جان���ب عمليات 
الس���رقة، حيث الق���ي القبض 
مؤخ���را على عصاب���ة كبيرة 

للسرقة في املنطقة.
في املقابل، قال نتنياهو ان 
املفاوضات مع حركة حماس في 
غزة بخصوص اجلندي االسير 
جلعاد شاليط متعثرة بسبب 
اصرار االخيرة على اطاق سراح 
اكثر من 100 مخرب خطير الى 

مناطق الضفة الغربية.
وزعم نتنياه���و ان هؤالء 
الذين تصر حماس على اطاق 
س���راحهم الى الضفة سيكون 
مبقدورهم ضرب اي مكان في 

اسرائيل.
وجدد تأكيده ان املسؤولية 
امللقاة على عاتقه العادة شاليط 
الى ذويه مازالت قائمة، اال انه 
في الوقت نفسه ملتزم بحماية 
مواطني اسرائيل البالغ عددهم 7 
مايني نسمة، وقال ان اسرائيل 
تواصل العمل دون توقف من 

اجل االفراج عن شاليط.

امس االول. 
ف���ي غض���ون ذل���ك اعل���ن 
وزي���ر خارجي���ة االوروغواي 
لويس املاغ���رو ان االوروغواي 
ام���س االول  اعترفت رس���ميا 
الفلس���طينية، لتسير  بالدولة 
بذلك على خطى س���ت دول من 
اميركا اجلنوبية بينها البرازيل 

واالرجنتني.
وقال ان رئيس االوروغواي 
خوس���يه موخيكا س���لم سفير 
فلس���طني ف���ي االرجنتني وليد 
املؤقت رس���الة اعلن فيها قرار 
االوروغ���واي »االعتراف بدولة 
فلسطني مستقلة وذات سيادة« 
مبوجب »القرار  242الذي تبناه 
مجل���س االمن الدول���ي في 22 

نوفمبر 1967«.
وصوت مجلس االمن الدولي 
على القرار 242 بعد حرب يونيو 
التي انتهت باحتال اس���رائيل 
للقدس الشرقية والضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وجاء في وثيقة االعتراف ان 
»هذا املوقف من قبل االوروغواي 
جاء نتيج���ة لقناعتها بعملية 
الس���ام في الش���رق األوسط، 
ورغبتها إلى جانب األسرة الدولية 
في أن تؤدي هذه العملية إلى قيام 
دولتني تعيشان جنبا إلى جنب 

في منطقة آمنة وسلمية«.
ومن ناحيته، ش���كر السفير 
الفلسطيني في االرجنتني وليد 
املؤق���ت »كل ش���عوب امي���ركا 
اجلنوبية عل���ى تضامنها« مع 
»قضية الش���عب الفلس���طيني 

العادلة«.
ومن اصل 12 دولة في اميركا 
اجلنوبية، اعترفت 11 منها بالدولة 
الفلسطينية وهي: ڤنزويا اعتبارا 
من الع���ام 2005 وثم في الثالث 
من ديسمبر 2009 بعد البرازيل 
التي تعتبر القوة االقليمية. ثم 
االرجنتني واالكوادور وبوليڤيا 
وغويانا وسورينام والپاراغواي 

وتشيلي والبيرو.
من جهة اخرى، اعلنت مصادر 
الوزراء  اس���رائيلية ان رئيس 
االس���رائيلي بنيامني نتنياهو 
يخطط للبدء في اقامة جدار على 

احلدود مع االردن.
املوق���ع االلكتروني  وذك���ر 

للترتيب للزيارة.
وقال بيان مقتضب للحكومة 
املقالة ان هنية بدأ مشاورات مع 
مستشاريه وأعضاء في حكومته 
وقيادة حركة حماس والفصائل 
الفلسطينية في غزة حول آليات 
عمل اس���تقبال الرئيس عباس 

وإنهاء االنقسام الداخلي.
وقال���ت احلرك���ة ف���ي بيان 
صحاف���ي: »تعقيبا على ما جاء 
في خط���اب الرئيس عباس من 
استجابة ملبادرة رئيس الوزراء 
إسماعيل هنية واستعداده لزيارة 
غزة، ف���إن احلركة ترحب بهذه 

االستجابة«.
وأضاف���ت: »وتدعو احلركة 
احلكومة الفلسطينية )في غزة( 
إلى متابع���ة الترتيبات الازمة 

لوصول الرئيس إلى غزة«.
ويأتي استجابة على ما يبدو 
ألول تظاهرات شعبية حاشدة 
للمطالب���ة بإنه���اء االنقس���ام 
الفلسطيني الداخلي التي خرجت 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خال احد اجتماعات منظمة التحرير

تركيا تفتش طائرة إيرانية متجهة إلى حلب

والوكاالت: تسلم الرئيس 
السوري بشار األسد أمس رسالة 

من خادم احلرمني الشريفني 
امللك  عبداهلل بن عبدالعزيز 

تتعلق بتطورات االحداث 
في املنطقة وخاصة في ليبيا 

والبحرين.
وذكرت مصادر ديبلوماسية 
عربية بدمشق ان مستشار 

العاهل السعودي األمير 
عبدالعزيز بن عبداهلل قام بنقل 

الرسالة خالل اجتماعه مع 
الرئيس االسد في زيارة قصيرة 

امس.
وقالت املصادر ان الرسالة 

تناولت كذلك ضرورة استمرار 
التنسيق بني البلدين الشقيقني 

واالنعكاسات االيجابية لذلك على 
القضايا التي تهم االمة العربية 

وعلى أمن واستقرار املنطقة 
وكذلك على العالقات الثنائية.

دمشق ـ هدى العبود  ٭

رسالة من خادم احلرمني 
لألسد حول األوضاع

 في ليبيا والبحرين

فرقت قوات االمن السورية أمس جتمعا ضم 
عشرات من اهالي معتقلني سياسيني في ساحة 
املرجة قرب وزارة الداخلية في وسط دمشق، كما 

ذكر مراسلون لوكالة فرانس برس.
وجتمع عشرات من اهالي املعتقلني ومؤازرين 
لهم امام وزارة الداخلية حاملني صور املعتقلني 
والفتات تطالب بحرية معتقلي الرأي في سورية 
قبل ان تقوم قوات االمن بتفريقهم واعتقال عدد 

منهم بينهم فتى.
وذكر ش����هود عيان لوكالة فرانس برس ان 
من بني الذين اعتقلتهم قوات االمن املفكر الطيب 
تيزيني والناش����ط كمال شيخو والناشط مازن 
درويش والناشطة ناهد بدوية وعمر اللبواني 

ابن املعتقل كمال اللبواني. 
من جهة أخرى، نقل املرصد السوري حلقوق 
االنسان، عن شهود عيان ان قوات أمنية كبيرة 
اعتقل����ت ما يزيد على 25 ش����خصا عرف منهم 
الكاتبة حس����يبة عبدالرحمن واملفكر السوري 
الطي����ب تيزيني وزوج املعتقلة رغدة احلس����ن 
وسهير االتاس����ي و5 من عائلة الدكتور املعتقل 

كمال اللبواني.
وطالب املرصد ب� »اإلفراج الفوري عن الذين 

اعتقلوا منهم«.
من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية الس����ورية 
ان بعض األشخاص املدسوسني حاولوا استغال 
مراجعة بعض االهالي لتقدمي طلبات خطية بشأن 
ذويهم املوقوفني بجرائم مختلفة الدعوة للتظاهر 
من خال اطاقهم بعض الشعارات التحريضية 
في منطقة املرجة بدمش����ق التي تزدحم بشكل 

طبيعي باملواطنني.
وقال مدي����ر ادارة التوجيه املعنوي بوزارة 

الداخلي����ة العمي����د محمد العلي ف����ي تصريح 
للصحافيني »تصدى لهم أصحاب احملات التجارية 
املوجودة باملنطقة واملواطنون بشكل عفوي ورددوا 
شعارات وطنية معبرين عن رفضهم محاوالت 

بث الفوضى والعبث بأمن الوطن«.
واوضح ان ما حص����ل أمس هو أن عددا من 
األش����خاص حاولوا اطاق ش����عارات للتظاهر 
مستغلني دعوة بعض وسائل االعام املغرضة 
وذل����ك خال عملية اس����تقبال املواطنني وتلقي 
طلباتهم ومعاجلة شكاواهم التي تتم بشكل دوري 
انطاقا من اهتمام الوزارة باملواطنني واالستماع 
لشكاواهم وتلقي طلباتهم واستفساراتهم حول 
مختلف املوضوعات املتعلقة بطبيعة عمل الوزارة 
ومعاجلتها«. وأكد انه »مت استقبال كل املواطنني 
املراجعني للوزارة بشأن ذويهم املوقوفني بأحكام 
متنوعة بشكل طبيعي وتلقي طلباتهم اخلطية 
التي دونت عليها أرقام هواتفهم متهيدا لاتصال 
بهم واالجابة عنها وأبواب وزارة الداخلية دائما 
مفتوحة أمام املواطنني الراغبني في تقدمي شكاواهم 

وطلباتهم«.
في غضون ذلك، أجبرت تركيا طائرة شحن 
إيرانية كانت في طريقها إلى سورية، على الهبوط 

لتفتيشها.
وذك����رت وكالة أنباء األناض����ول التركية أن 
الطائرة التي أقلعت من طهران متوجهة الى حلب، 
أجبرت على الهبوط في مطار ديار بكر العسكري 
بعد أن دخلت املجال اجلوي في ش����رق تركيا. 
وقام خبراء أتراك بفحص محتويات الطائرة بعد 
االشتباه بحملها ش����حنات من األسلحة أو غير 

القانونية، ولم يتم العثور على شيء.
دمشق ـ هدى العبود والوكاالت  ٭

)أ.ف.پ( مدير ادارة التوجيه املعنوي بوزارة الداخلية العميد محمد العلي متحدثا للصحافيني  

الداخلية السورية بعد تفريق متظاهرين: 
املواطنني تصدوا ملثيري الفوضى والعبث 


