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االحتجاجات تهدد املكاسب االقتصادية ومخاوف من هروب املؤسسات املالية الدولية

البحرين: تقليص ساعات حظر التجول اجلزئي
واعتقال 6 من قيادات املعارضة »للتخابر مع دول أجنبية«

املنام���ة � وكاالت: للوق���وف 
على األوضاع ميدانيا، قام عاهل 
البحرين امللك حمد بن عيسى ال 
خليفة أم���س بجولة في منطقة 
»السيف« القريبة من دوار مجلس 
التعاون )اللؤلؤة( لالطالع على 
حركة السير واالطمئنان على عمل 

املؤسسات املالية في املنطقة.
البحرين  انباء  وقالت وكالة 
»بن���ا« ان العاه���ل البحرين���ي 
يرافقه القائد العام لقوة الدفاع 
املشير الركن الشيخ خليفة بن 
احمد ال خليفة »قام بجولة في 
منطقة املراك���ز املالية بضاحية 
السيف لالطالع على حركة السير 
لالطمئنان على اس���تمرار عمل 
مؤسسات املراكز املالية واملصارف 
الى جان���ب مؤسس���ات الدولة 

ووزاراتها في تلك املنطقة«.
وأضافت ان امللك حمد »اشاد 
الت���ي اتخذتها قوة  باالجراءات 
الدفاع ووزارة الداخلية واحلرس 
الوطني لعودة احلياة الطبيعية 
الى هذه املنطقة احليوية والهامة« 
متمنيا »لوطننا العزيز دوام النماء 
والرقي وجلميع املواطنني الكرام 
املزيد من احملبة واالمن والوئام« 

حسب الوكالة.
وتقع منطقة الس���يف غرب 
املنامة وتضم مصارف ومؤسسات 
مالي���ة ومنتجع���ات ومراف���ق 
اقتصادية وجتارية ويفصل بينها 
جسر علوي قبالة دوار مجلس 

التعاون )اللؤلؤة(.
يأتي ذلك بعد أن قلص اجليش 
ساعات حظر التجول اجلزئي في 
املنامة التي سادها الهدوء أمس، 
لتصبح من الساعة الثامنة مساء 
وحتى الرابعة فجرا من كل يوم 

حتى اشعار آخر.
 من جهة أخرى اعلنت وكالة 
انباء البحرين نقال عن اجليش 
البحريني أنه وبناء على إعالن 
حالة السالمة الوطنية »الطوارئ«، 
القبض على »عدد من القياديني 
من رؤوس الفتن���ة الذين نادوا 
بإسقاط النظام وتخابروا مع دول 
أجنبية، كم���ا قاموا بالتحريض 

وتاب���ع بربير »سيس���تمر 
اذ  ال���دوالر  الضغ���ط لش���راء 
سيسعى املستثمرون للتخارج 
من االستثمارات السائلة«، وعند 
املرتفع تشير عقود  هذا السعر 
العملة الجل عام الى ان الدينار 
البحريني س���يفقد 0.9% تقريبا 
من س���عر ربطه بالدوالر البالغ 
0.376 دينار للدوالر خالل العام 

املقبل.
بدوره قال الشيخ سلمان بن 
عيسى آل خليفة املدير التنفيذي 
للعملي���ات املصرفي���ة بالبنك 
املركزي ل� »رويترز«: نحن نعمل 
انظمة املدفوعات والتسوية بني 
البنوك مس���تمرة في العمل من 

مقرات اخرى.
واضاف: نحن نعمل ونواصل 
ادارة نظم مدفوعات وتسويات بني 

البنوك من مواقع اخرى.
ال���ى ذل���ك ذكر »س���تاندرد 
تشارترد« و»اتش.اس.بي.سي 
هولدنغز« انهما اغلقا كل فروعهما 

في البحرين امس االول.
في غضون ذل���ك، دعا وزير 
اخلارجية البريطاني وليام هيغ 
ال���ى وضع حد العم���ال العنف 
في البحرين فيما حث جماعات 
املعارضة على الدخول في حوار 

مع احلكومة هناك.
وقال هيغ امام مجلس العموم 
انه يتع���ني على قوات االمن في 
البحرين عدم استخدام القوة ضد 
املتظاهرين، مشيرا الى ان الوضع 
»خطير ومتدهور«. كما حث وزير 
اخلارجي���ة البريطاني جماعات 
املعارضة على االمتناع عن ارتكاب 
اعمال عنف والدخول في محادثات 
مع احلكوم���ة البحرينية. ورأى 
انه من الضروري ان تتخذ جميع 
االطراف خطوات لتهدئة الوضع 

في البحرين.
ايد االردن  في سياق متصل 
امس االول ارس���ال ق���وات من 
السعودية ودول اخرى اعضاء 
التع���اون اخلليجي  في مجلس 
ململكة البحري���ن، ووصف ذلك 

بأنه قرار سيادي.

تقدمي اخلدمات لم تستطع اعادة 
سمعتها املالية اال بعد 30 عاما، 
نتيج���ة الصراع ال���ذي عصف 
بلبنان طوال هذه الفترة، ونحن 
كبلد خدمات نخشى من خسارة 

املكاسب التي حققناها«.
وطالب اخلبي���ر االقتصادي 
بالعمل على سرعة اعادة الهدوء 
املالي���ة  لتتمك���ن املؤسس���ات 
واملصرفية م���ن العودة للعمل، 
وإذا طال���ت فترة اله���دوء فإنه 
من الصعب اس���تعادة احلركة 
االقتصادية والتي باتت مشلولة 
اليوم بسبب االضطراب في الوقت 
ذاته نتوقع هروب مؤسس���ات 
مالية خارج البلد نتيجة الوضع 

املتوتر.
يأت���ي ذلك ف���ي الوقت الذي 
البحرينية  العمل���ة  تواجه فيه 
»الدينار« ضغوط���ا ما أدى الى 
هبوطها امس االول الدنى مستوى 
في عدة سنوات في السوق اآلجل، 
كما اضطر البنك املركزي لالنتقال 
الى مقر بدي���ل بعد حملة أمنية 
على محتجني أدت إلغالق احلي 

التجاري.
ووفقا لوكالة »رويترز« فقد 
صرح متعامل كبير في أحد البنوك 
بأن عقود الدوالر مقابل الدينار 
ألجل عام والت���ي تنطوي على 
توقعات بأن يتراجع الدينار خالل 
االثنى عشر شهرا املقبلة بلغت 
200 نقطة وهو أعلى مس���توى 

منذ عام 2000 على االقل.
من جهته قال م���ازن بربير، 
متعام���ل الص���رف االجنبي في 
بنك ستاندرد تشارترد في دبي: 
تراجع النش���اط بشكل ملحوظ 
في س���وق صرف الدوالر مقابل 
البحرين���ي ومعظ���م  الدين���ار 
الصفقات تقتصر على التعامالت 
الفورية ومقايضات قصيرة االجل 

للغاية.
واضاف ان سعر بيع الدوالر 
امام الدينار البحريني ارتفع الى 
0.3772 دينار وهي زيادة طفيفة 
فوق س���عر البيع الذي يعرضه 

البنك املركزي.

خالل األحداث األخيرة على قتل 
املواطنني وتدمير املمتلكات العامة 
واخلاصة، مما تس���بب ذلك في 
تقويض الس���لم األهلي وإزهاق 
أرواح األبرياء وترويع املواطنني 
واملقيمني«. على أن تقوم القيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين باتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحق املذكورين. 
وقالت وكالة االنباء الفرنسية 
الش���خصيات الست  ان اعتقال 
من اجلناح املتش���دد للمعارضة 
البحرينية مت الليلة قبل املاضية 

وفجر أمس. 
 ونقلت الوكالة الفرنسية عن 
خليل مرزوق النائب )مستقيل( 
عن جمعية الوف���اق التي متثل 
التيار الشيعي الرئيسي في البالد، 
ان السلطات اعتقلت خالل الليل 
الناشطني ابراهيم شريف )سني( 
وعبدالوهاب حسني وحسن احلداد 
وحس���ن مش���يمع وعبدالهادي 
املخوضر وعبداجلليل السنكيس، 

وهم من الشيعة.
هذا وتأت���ي زيارة امللك حمد 
للمرف���أ املالي في إطار الس���عي 
للتخل���ص من اآلثار الس���لبية 
لالحتجاجات على االقتصاد حيث 
عبر خبير اقتصادي بحريني عن 
مخاوفه من مستقبل االستقرار 
املال���ي ف���ي الب���الد واعتبر في 
اتص���ال م���ع »العربية.نت« ان 
البلد  استمرار املواجهات أدخل 
في عن���ق الزجاجة، وأبدى قلقه 
عل���ى ضي���اع الس���معة املالية 
التي اكتس���بتها البحرين خالل 
السنوات املاضية. وقال اخلبير 
االقتصادي ان البحرين بلد خدمات 
ولذلك استوطنت فيها مؤسسات 
مصرفية ومالية عاملية معروفة، 
نتيجة ملا وج���دت في البحرين 
من حرية اقتصادية وقدرة على 
حتقيق عوائد مجزية، اما اليوم 
فإن الوضع الهش الذي نعيشه 
قد نفقد بسببه كل املكاسب التي 

حققناها خالل 10 سنوات.
وذكر ان »هناك عواصم مثل 
بيروت واملعروفة بتطورها في 

)بنا( العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى يقوم بجولة على املراكز املالية في ضاحية السيف 

»اخلريجني«: نثّمن تغليب الكويت مساعي 
حل أزمة البحرين على نصرة أحد أطرافها

»حدس«: ندعو للحفاظ على النسيج 
االجتماعي ونرفض تأجيج الفرز الطائفي

التجمع السلفي: نتفهم طلب احلكومة 
البحرينية االستعانة بقوات درع اجلزيرة

صحافي سعودي: قناة »العالم« اإليرانية 
منوذج للغباء اإلعالمي

أصدرت جمعية اخلريجني بيانا حول أحداث 
البحري���ن قالت فيه: تتابع جمعية اخلريجني 
بكل قل���ق وحزن األحداث املؤملة التي متر بها 
مملكة البحرين الشقيقة وشعبها، وتدعو جميع 
األطراف ال���ى تغليب صوت العقل واملصلحة 
العامة على العن���ف والتمزيق الطائفي الذي 

لن يبقي ولن يذر.
اننا ونحن نتابع هذه األحداث األليمة ندعو 
في الوقت نفس���ه كل محبي البحرين الى بذل 
أقصى ما لديهم، واس���تخدام كل عالقاتهم مع 
جميع األطراف الحتواء هذه األزمة والبدء في 
معاجلة أسبابها بشكل جذري، كي ال تبقى دمال 

جاهزا لالنفجار.
لقد أخذت األمور تتصاعد بش���كل سريع 
وكبير لتتحول الى مواجهات دموية أخطر ما 
فيها استخدام السالح الطائفي من قبل الطرفني 
وإشعال فتيل الفتنة الطائفية التي لن تتوقف 
ألسنة لهبها عند حدود البحرين، بل ستشعل 

املنطقة بأسرها ان لم حتاصر بسرعة.
ان من املؤس���ف جدا ان يصر البعض على 
التعامل مع احلالة البحرينية من منظور طائفي 
فقط، متناسيا معاناة االنسان البحريني البسيط 
من أجل لقمة عيشه، اضافة الى تناسيه قرار 
الش���عب البحريني في استفتاء األمم املتحدة 

في مطلع السبعينيات من القرن املاضي عدم 
االنضم���ام الى ايران، وانه���م بحرينيون أوال 

وأخيرا.
فبعض الطائفيني يرون في هذه األزمة فرصة 
لتصفية حس���ابات بدأت قبل 1400 سنة، ولن 
تنتهي ما بقي الناس مختلفني في عقائدهم. ان من 
يتوهم ان طائفة بإمكانها التخلص من األخرى 
يعيش في وهم يفرضه عليه تعصبه األعمى 

ولم يتعلم من جتربة لبنان او ايرلندا.
لذا، فإن جمعية اخلريجني تثمن بشكل كبير 
املوقف الكويتي الذي غّلب املساعي للبحث عن 
حل لألزمة على النصر العس���كرية للحكومة 
البحرينية ضد شعبها، فاالخوة احلقيقية حتتم 
علينا ككويتيني بذل أقصى ما لدينا من عالقات 
طيبة من أجل احتواء األزمة، اما الوقوف مع 
اي طرف ف���ي النزاع ضد اآلخر فلن يؤدي اال 

الى مزيد من سفك الدماء.
والبد لهذه املعاجلة ان تش���مل االس���تماع 
الى املطالب الدستورية واالنسانية املشروعة 
للشعب البحريني، مبا فيها حق العمل واحترام 
احلريات اخلاصة والعام���ة، وتطوير النظام 
السياسي الدستوري، كما البد ان تشمل هذه 
املعاجلة ضمانات كافية لتحقيق االصالحات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

أكدت احلركة الدستورية االسالمية )حدس( 
رفضه���ا القاطع ملا يحدث في مملكة البحرين 
الشقيقة من قطع للطرق واعتداء على املمتلكات 
وتعطيل للمرافق وترويع لألبرياء وغيرها من 

املشاهد املؤسفة.
وجددت احلركة في بيان صحافي التأكيد على 
»احترامنا الدائم واألصيل، حلريات التعبير عن 

الرأي ومطالب االصالح متى ما كانت في اطار 
االدوات الس���لمية والشرعية، ونحيي نداءات 
احلوار املسؤولة الواجبة«، كما دعت احلركة 
الدستورية االس���المية للحفاظ على النسيج 
املجتمعي ململكة البحرين الشقيقة رافضة كل 
الدعوات اخلارجية املشبوهة الداعية الى تأجيج 

الفرز الطائفي وتعميق االزمة.

عبر التجمع الس���لفي عن أسفه ملا يحدث 
في مملكة البحرين الشقيقة وقال انه ليشعر 
باألسى واحلزن الشديدين ملا آلت إليه األمور 
من خروج على الشرعية، واالحتكام للشارع، 
واالنتق���ال من االحتجاج الس���لمي، واملطالب 
الش���عبية املبررة، الى الدعوة إلسقاط النظام 
والتحريض علي���ه دون االلتفات الى الوضع 
اخلاص الذي تعيشه البحرين ووجوب احلرص 
على الوشائج املجتمعية، والروابط التاريخية 

هناك.
وأعلن التجمع رفض���ه لكل مظاهر العنف 
واالجن���راف نحو الصدام بني فئات الش���عب 
البحريني ومكوناته ويدعو الى اجتماع الكلمة 

ووحدة الصف واللجوء الى احلوار واستخدام 
األدوات الدستورية الشرعية من جانب الطرفني 
حقنا لدماء املس���لمني، وحفاظا على س���المة 
دولتهم.وزاد: ان التجمع يتفهم طلب احلكومة 
البحرينية االستعانة بقوات درع اجلزيرة والتي 
ما جاءت إال ردعا ألي تدخل خارجي، وردا على أي 
تهديد يهدف لالستفادة مما يجري على الساحة 
البحرينية، مشددا على األخوة التاريخية بني 
الشعبني الكويتي والبحريني ووحدة مصيرهما 
وال ينسى وقفة البحرين حكومة وشعبا الى 
جانب الكويت في محنتها العصيبة ويطالب 
احلكومة الكويتية ببذل كل جهد ميكن ان يسهم 

في اعادة السلم واألمن هناك.

يرى الكاتب الصحافي أحمد التيهاني في 
صحيفة »الوطن« السعودية ان قناة »العالم« 
االيرانية منوذج للغباء االعالمي، فالقائمون 
عليها غير قادرين على فهم العالقة بني القيادة 
والشعب في الس����عودية ويحاولون تصدير 
الثورة بالكذب املكشوف، واملغالطة والرؤى 
املتطرفة واإلساءة الى املذاهب االسالمية، واثارة 
الفتنة حتى ان من يش����اهدها يذهل ويضحك 
ويعجب، وقال في مقاله: »العالم« في واد والعالم 
في آخر، »العالم« قناة إخبارية تبث من ايران 
ومتلكها الدولة ممثلة في إذاعة جمهورية ايران 
االسالمية وتوجه الى العالم العربي، وقد كانت 
موجهة الى العراق ف����ي بداياتها األولى، قبل 

تسع سنوات ثم اجتهت الينا نحن السعوديني 
على وجه اخلصوص، بعد انتفاء احلاجة الى 
توجيهها صوب العراقيني، ويعلق الكاتب على 
نهج القناة االعالمي بقوله: هذه القناة منوذج 
حي لعدم الفهم، بل وعدم احترام عقول البسطاء، 
فضال عن العارفني، لتكون »العالم« مرآة عاكسة 
للرعونة السياس����ية واالصرار على التفكير 
بعقول ترى في الغاية وهي »تصدير الثورة« 
ما يبرر الغباء االعالمي، والكذب املكشوف، ال 
تكتفي »العالم« باحلوارات املغالطة، والرؤى 
املتطرفة، واالساءة الى املذاهب االسالمية، واثارة 
الفتنة، وإمنا تتجاوز ذلك الى صناعة تقارير 

وهمية وتلفيق اخبار ال وجود لها.

نفت رغبتها في خوض انتخابات الرئاسة

كلينتون تزور تونس ألول مرة وتدعو لإلصالح
وسياسية في زيارتها االولى 
بعد سقوط احلكم الشمولي 
للرئيس املخلوع زين العابدين 

بن علي.
وأشادت بالبالد ملساعدتها 
الالجئ���ني الفارين من القتال 
في ليبيا. وكانت تونس هي 
احملطة األخيرة في جولة قامت 

بها كلينتون وشملت مصر.
وأكدت وزيرة اخلارجية 
الوالي���ات املتحدة في  رغبة 

مساعدة تونس على التعامل 
مع التحديات الداخلية واألعداد 
الكبيرة م���ن النازحني الذين 

يتدفقون من ليبيا.
وخالل جولة مبركز تدريب 
تابع للصلي���ب األحمر قالت 
كلينت���ون إن على تونس أن 
تركز على توفير فرص عمل 
لآلالف الذين س���اعد س���وء 
أوضاعهم املعيشية في إذكاء 

الثورة.

عواصم � أ.ش.أ � رويترز: 
قال���ت وزي���رة اخلارجي���ة 
األميركية هيالري كلينتون 
إنها »ال ترغب في أن تصبح 
رئيسة للواليات املتحدة، وأنها 
لن تبقى في منصبها احلالي 
حتى في ح���ال فوز الرئيس 
ب���اراك أوباما بفت���رة والية 

رئاسية ثانية«.
وأك���دت كلينتون � خالل 
مقابلة مع ش���بكة »س���ي إن 
إن« اإلخباري���ة األميركي���ة � 
أنها ال تعتزم خوض انتخابات 
الرئاسة األميركية عام 2012، 
العامني  وأنها تنوي قض���اء 
املقبلني في وزارة اخلارجية.. 
وقالت: إنها س���عيدة بدورها 

احلالي كوزيرة للخارجية.
إلى  وأضافت:رمب���ا أعود 
العمل االجتماعي بعد انتهاء 
م���دة عملي ف���ي اخلارجية، 
املرأة  خاصة لنصرة حقوق 
والطفل رمبا على مس���توى 

العالم أجمع.
وفي س���ياق آخ���ر، حثت 
وزي���رة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون تونس أمس 
على إجراء إصالحات اقتصادية 

رئيس حزب ميريتس يصف باراك باخلطر األكبر.. وبالني تزور اليمني االسرائيلي »فقط«

بيريز: كنت مستعداً للقاء حافظ األسد لكنه رفض
عواصم � وكاالت � يو.بي.آي: 
قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون 
بيريز إنه عندما كان يتولى رئاسة 
ال���وزراء ع���ام 1996 وافق على 
لقاء الرئيس الس���وري السابق 
حافظ األسد لكن األخير رفض 
ذلك وسخن اجلبهة بني الدولتني 
وأن جنله الرئيس احلالي بشار 

يواصل طريقه.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية 
عن بيريز قوله خالل زيارة ملدينة 
كريات شمونيه بشمال إسرائيل 
إنه وافق على لقاء حافظ األسد 
»وجها لوجه« لكن »رئيس سورية 

رفض تعيني موعد للقاء«.
وأضاف أنه »في الشمال )من 
إس���رائيل( لم يق���م زعيم مثل 
)الرئيس املصري األسبق أنور 
السادات( في مصر أو )ملك األردن 
السابق( حسني في األردن واألسد 
جمع الوضع وس���خن اجلبهة 

واألسد االبن يواصل طريقه«.
وجدد بيريز اتهام س���ورية 
بانه���ا مترر أس���لحة إلى حزب 
اهلل في لبنان وحماس في غزة 
مثلما ثبت اآلن بضبط السفينة 

فيكتوريا.

إسرائيل في األيام املقبلة حيث 
تلتقي رئي���س الوزراء بنيامني 
وقادة اليمني اإلسرائيلي وتزور 

األماكن املقدسة املسيحية.
وذك���رت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أمس ان بالني املرشحة 
اجلمهوري���ة الس���ابقة ملنصب 
الرئيس ستقوم »بزيارة  نائب 
خاصة« إلسرائيل تبدأ بعد غد 
وتنتهي الثالثاء وأنها س���تصل 
إلى إس���رائيل وهي في طريقها 
إلى الهند والشرق األقصى إللقاء 

سلسلة محاضرات هناك.
ووفق���ا للصحيفة فإن هدف 
زيارة بالني إلسرائيل هو التعرف 
على الب���الد اس���تعدادا لزيارة 

رسمية في الشهور املقبلة.
وستزور بالني احلاكمة السابقة 
ألالسكا األماكن املقدسة املسيحية 
في البلدة القدمية بالقدس احملتلة 
ومدينة الناصرة وقلعة »مسادا« 
التاريخية. ويتوقع أن يستقبل 
املقبل  الثالثاء  بال���ني  نتنياهو 
قبيل مغادرتها إسرائيل بسبب 
ضيق الوقت وحلول عيد »بورمي« 
اليه���ودي االثنني  )املس���اخر( 

املقبل.

إيهود باراك هو أخطر ش���خص 
في إس���رائيل وأن رئيس حزب 
»إسرائيل بيتنا« وزير اخلارجية 
أفيغدور ليبرمان يقوم بخطوات 

تقود نحو الفاشية.
ورأى رئيس حزب اليس���ار 
الصهيون���ي أورون في مقابلة 
أجرتها معه صحيفة »هآرتس« 
ونش���رتها أمس أن باراك »هو 
الشخص األخطر في إسرائيل« 
وأنه يعترف »وأنا ال أقول ذلك 
بسهولة بأنني ال أنام هادئا عندما 
أعرف أن الشؤون األمنية في دولة 

إسرائيل بأيدي باراك«.
وق���ال أورون ال���ذي يعتزم 
الكنيست  التنحي عن عضوية 
قريبا إن باراك أحلق الضرر األكبر 

باليسار اإلسرائيلي.
ووج���ه أورون انتقادات إلى 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي وقال 
إن »ليبرم���ان يخيفني وما أراه 
يخيفني وما ال أراه يخيفني أكثر 
فهو يقود خطوات موجهة نحو 

فاشية مخطط لها«.
في غض���ون ذل���ك، يتوقع 
أن ت���زور القيادي���ة في احلزب 
اجلمهوري األميركي سارة بالني 

ومضى قائال إن »لبنان سقط 
ضحية تردد سورية، واستضاف 
الفلس���طينية  التحرير  منظمة 
التي حولت جن���وب لبنان إلى 
ميدان صدامات مع إسرائيل واآلن 
يسيطر عليه حزب اهلل املوالي 
إلي���ران ويح���رض على جتديد 

احلرب«.
وقال بيريز إن أمني عام حزب 
اهلل حسن نصر اهلل »يريد حتويل 
لبنان واجلليل إلى ميدان حرب«. 
وأضاف أن »الش���مال برئاس���ة 
س���ورية يجب أن يقرر وجهته 
باجت���اه اليوراني���وم املخصب 
أم باجت���اه اآليفونات  اإليراني 
التي بأيدي ش���بابه، مشيرا الى 

الهواتف النقالة«.
وق���ال »ليس لدين���ا مطالب 
ال من س���ورية وال م���ن لبنان 
باستثناء السالم احلقيقي ومن 
دون تهديدات وال حتريض وأنا 
أقول للرئيس السوري أن يختار 
طريقا وإذا اختار الس���الم فإننا 

أهل للمحادثات«.
من جه���ة أخرى، قال رئيس 
حزب ميريتس عضو الكنيست 
حايي���م أورون إن وزير الدفاع 

الرئيس السوري الراحل حافظ األسد

التونسيون يتهمون هند صبري
باخليانة والنفاق

رفض اجلمهور التونسي ترشيح الفنانة هند صبري لبطولة 
فيلم يحكي قصة محمد البوعزيزي الذي كان السبب الرئيسي 

في قيام الثورة التونسية.
فقد اعترض عدد كبير من اجلمهور التونسي على مشاركة هند 

في الفيلم، حيث يرى ان هند لم تساند الثورة، في حني ابدت 
والءها للرئيس السابق زين العابدين بن علي وموافقتها على 

توليه فترة والية سادسة، وهو ما اكدته في تصريحها الحدى 
القنوات الفضائية.

لندن تدعو
املعارضة للدخول

في احلوار الوطني 
مع احلكومة

األردن يؤيد إرسال 
قوات دول املجلس 
إلى البحرين ويعتبره 

قراراً سيادياً


