
عربية وعالمية
االحد 20 مارس 2011

48

الرياض ـ وكاالت: استنكرت اخلارجية السعودية 
بشدة االعتداء الذي تعرضت له القنصلية السعودية 

في مشهد على يد متظاهرين إيرانيني.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية السعودية 

ان اململكة حتمل طهران مسؤولية حماية بعثاتها وكافة 
أفراد البعثة الديبلوماسية على أراضيها وذلك مبوجب 

القوانني واالتفاقات الدولية.
وقال املصدر إن اخلارجية احتجت رسميا لدى طهران 
على االعتداء وأنها تبحث في اخلطوات املزمع اتخاذها 

في ضوء الرد اإليراني.
االحتجاج السعودي جاء على خلفية مهاجمة مئات 
اإليرانيني القنصلية السعودية في مشهد باحلجارة.

وعلى رغم احلضور الكثيف لعناصر الشرطة، حطم 
املتظاهرون الغاضبون باحلجارة نوافذ القنصلية 
ورددوا شعارات معادية للسعودية وطالبوا بإبعاد 

القنصل، كما ذكر أمس موقع صحيفة خراسان احمللية.
في غضون ذلك، يتواصل الترحيب الشعبي والرسمي 

علىالعطايا التي قدمها خادم احلرمني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز ألبناء شعبه. وقد قدر خبير اقتصادي 

احلجم املالي للقرارات التي أصدرها خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أمس بنحو 350 مليار ريال 

)93.3 مليار دوالر(، وأشار تركي احلقيل املدير األعلى 
للقسم االقتصادي في البنك السعودي ـ الفرنسي في 
تصريح نشرته صحيفة »الشرق األوسط« السعودية 

أمس إلى أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية 
سيكلف 66.6 مليار دوالر، كما سيكلف صرف راتبني 
ملوظفي الدولة املدنيني والعسكريني ومتقاعدين وطالب 

اجلامعات خزينة الدولة بنحو 18 مليار ريال )4.8 
مليارات دوالر(.

وقفزت املصروفات احلكومية خارج امليزانية العامة 
للدولة بنحو 83% من حجم امليزانية العامة للدولة التي 

أعلنت مطلع العام وبلغ احلجم املالي لألوامر امللكية 
خالل 20 يوما نحو 485 مليار ريال وتساوي تقريبا 

129 مليار دوالر.
وقال احلقيل ان هذه القرارات سيتم توفير املبالغ 
لتنفيذها من األصول اخلارجية للسعودية املقدرة 

بنحو 444.5 مليار دوالر إلى نهاية يناير 2011.
وأضاف ان رفع السقف األعلى لتمويل املساكن من 
صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال سيتيح 

لشريحة كبيرة من السكان التمتع بسيولة أكثر وقوة 
شرائية أكبر لتملك بيت أو شراء أرض.

واعتبر ان أهم القرارات الصادرة أمس كان قرار 

تخصيص 250 مليار ريال )66.6 مليار دوالر( إلنشاء 
500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل مما يشكل منعطفا 

مهما جدا.
وتابع قائال إن السعودية بحاجة إلى 270 ألف وحدة 
سكنية حتى عام 2015، وتوقع املدير األعلى للقسم 

االقتصادي بالبنك الفرنسي أن ينجز املشروع الضخم 
خالل 18 شهرا.

وقال ان رفع السقف األدنى ملوظفي الدولة إلى 3000 
ريال سيخدم من هم في املرتبتني األولى والثانية في 

حني سيكلف صرف إعانات شهرية للعاطلني تقدر 
بنحو 2000 ريال شهريا )533 دوالرا( خزينة الدولة 
نحو 10.8 مليارات ريال )2.88 مليار دوالر(، مشيرا 

إلى أن البيانات تضع املعدل العام للبطالة في السعودية 
عند حاجز 10% خالل العام املاضي.

وقد أكد خبراء اقتصاديون أن القرارات التي أصدرها 
خادم احلرمني ستسهم في إنعاش جميع قطاعات 
االقتصاد السعودي من دون استثناء، األمر الذي 

ستنعكس آثاره على جميع شرائح وفئات املجتمع، 
خاصة ذوي الدخل احملدود، مشيدين بقرار إنشاء 
هيئة ملكافحة الفساد، ومطالبني بسرعة عمل هذه 

الهيئة.

فمن جانبه، أوضح الكاتب االقتصادي واحمللل املالي 
طارق املاضي أن أي إيجابيات البد أن تكون مؤثرة 

وتصب في الصالح العام، ولكن املشكلة أن التغيرات 
متسارعة، ومنطقيا املفترض أن السوق ستتأثر إيجابا، 
ألن صرف مئات املليارات في قطاع اإلسكان، وجميع 

القطاعات املتعلقة باإلنشاء والتعمير ستستفيد، 
والقطاع املصرفي بالتالي سيناله من هذا التنشيط 

الكثير، وكذلك حركة السيولة ستعمل على إعادة 
تنشيط سوق األسهم.

ويرى د.زين العابدين بري، عضو مجلس الشورى 
للجنة املالية، أنها قرارات مهمة في مجملها خاصة 

تلك املتعلقة برفع احلد األدنى لألجور، وإعانة البطالة، 
ورفع احلد األدنى لقروض املستشفيات من 50 مليون 

ريال إلى 200 مليون ريال، وكذلك قرارات إنشاء 
500 ألف وحدة سكنية، ورفع حد قرض اإلسكان إلى 
500 ألف ريال، هذه القرارات جميعها مهمة للمواطن 

ولالقتصاد. ويفند د.بري القرارات االقتصادية بقوله: 
إن وضع حد أدنى لألجور 3000 ريال من أهم القرارات 

وأعتقد أنه البد أن يشمل القطاع اخلاص الذي يصل 
فيه احلد األدنى الى 1500 ريال، فهذه القرارات تعنى 

بذوي الدخل احملدود، فالطبقة املتدنية من املجتمع 

حتتاج دائما إلى الدعم والكثير من السلع املجانية.
ولفت إلى أنه من النقاط املهمة تكليف وزارتي العمل 

والتجارة باجللوس إلى القطاع اخلاص وتفعيل قرارات 
السعودة، خاصة مع التسهيالت واملساهمات التي 
تقدمها احلكومة لزيادة نسب السعودة في القطاع 

اخلاص، مع التشديد على رفع التقارير الشهرية عن 
املتقاعسني، والقضية هنا ليست قضية عنصرية ضد 
املقيمني ولكن وصلت حتويالت العمالة اآلن إلى 100 
مليار ريال سنويا، وإذا ظل االستقدام بهذه الوتيرة 

املتصاعدة ستصل التحويالت بعد 5 سنوات إلى 130 
مليار ريال، لكن مع زيادة نسب السعودة ميكن أن 
يحتفظ القطاع اخلاص بـ 8 ماليني مقيم دون زيادة 
تسبب عبئا على كل خدمات الدولة، فهذه القرارات 

في مجملها تصب في مصلحة ذوي الدخل احملدود 
وإنعاش للطبقة املتوسطة.

في غضون ذلك وبعد أن أمر خادم احلرمني 
بإنشاء 500 وظيفة رقابية، توعدت وزارة التجارة 
والصناعة السعودية املتالعبني بأسعار السلع في 

السوق احمللية بالتشهير وقالت إنها ستوزع كوادر 
في مناطق اململكة كافة لرصد كل التطورات في 

السلع وتعقب املخالفني.

الرياض حتمّل طهران مسؤولية حماية ديبلوماسييها و تندد باالعتداء على بعثتها
93 مليار دوالر تكلفة قرارات خادم احلرمني.. واقتصاديون يتوقعون عموم منافعها كافة القطاعات.. و»التجارة« تتوعد املتالعبني باألسعار بالتشهير..

طهران ترسل جواسيس لدول غربية بهويات خفية

إيران تنقل أسطولها
الثالث عشر إلى خليج عدن

بادر سالح البحرية اإليراني أمس األول بنقل 
أسطوله الثالث عشر الى خليج عدن للدفاع عن 
سفن الش����حن وناقالت البترول من التهديدات 
املستمرة بالتعرض العتداءات من جانب قراصنة 

صوماليني.
وذكرت وكالة األنباء اإليرانية )فارس( على 
طبعتها االجنليزية نقال عن » فاريبورز كوادرباناه« 
القائد البحري اإليراني للمنطقة األولى إشارته إلى 
أن األسطول الثالث عشر املؤلف من السفينتني 
احلربيتني »تونب ودلفار« مكلفتان بتعزيز األمن 
للشاحنات البحرية وناقالت البترول بخليج عدن 

وشمال احمليط الهندي ملدة ستني يوما.
يذكر أن األس����طول اإليراني يباشر عمليات 
حراس����ة ملكافحة القرصنة بخليج عدن اعتبارا 
من ش����هر نوفمبر 2008 منذ اختطاف القراصنة 
الصوماليني سفينة شحن إيرانية مستأجرة قبالة 
شواطئ اليمن، وتتزامن املهمة األخيرة لألسطول 
مع االحداث الراهنة ايضا التي تشهدها املنطقة 

ومن بينها اليمن والبحرين.
ويعد خليج عدن، الرابط بني احمليط الهندي 
والبحر املتوسط عبر قناة السويس، احد ممرات 
الطاقة املهمة خاصة أنه يتم شحن نفط اخلليج 

الى الغرب عبر قنال السويس.
ف����ي غضون ذلك، ذكرت مجل����ة »فينيردي« 
االيطالية أن إيران تقوم بإرس����ال جواسيس لها 
في أوروبا في هويات خفية كطالب ورجال اعمال 
ومهنيني وموظفني في الس����فارات والقنصليات 

ووكاالت السفر واملصارف.
وقالت املجلة االيطالية االسبوعية الصادرة 
عن صحيفة »الريبوبيلكا« الصباحية،  في تقرير 
لها، إن إيران تقوم من خالل هؤالء اجلواسيس 
باستثمارات تلتف حول احلظر األممي، وجتني 
ارباحا، كما تض����ع رؤوس األموال في املصارف 

اآلمنة وتستثمر في األسهم والعقارات.

وترى املجلة أن هذه الثروة س����تكون مبثابة 
عامل يستند إليه في حال نشبت ثورة في البالد، 
أي ما يشبه االحتياطي الذهبي في تلك البلدان.. 
وتزعم املجلة أن االستخبارات االيطالية متكنت من 
حتديد أربع بلدان أوروبية يعمل فيها جواسيس 
إيران، أي فرنسا وهولندا والدمنارك والسويد، 
حيث متت صياغة الئحة بأس����ماء اجلواسيس 
في تلك البلدان بفضل التع����اون بني املخابرات 

االيطالية واملعارضني اإليرانيني.
وأضافت أن عدد الذين ضمتهم الالئحة املذكورة 
نحو 99 شخصا منهم 15 في فرنسا و8 في هولندا 

و11 في الدمنارك و35 في السويد.
ووف����ق املجلة فإنه في حال اكتش����ف وجود 
متعاونني من اإليرانيني مع االستخبارات األجنبية 
فإن حياتهم تتعرض للخطر ما أن يعودوا أدراجهم 

إلى الوطن.
من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس الشورى 
اإلس����المي اإليراني علي الريجاني في رسالتني 
منفصلتني الى رئيس احتاد البرملانات اإلسالمية 
ادوارد س����يكاندي كيفان����وكا ورئيس اجلمعية 
البرملانية اآلسيوية محمد االبرش لعقد اجتماع 

طارئ ملناقشة الوضع في العالم اإلسالمي.
في سياق آخر، أكد احد أبناء املعارض اإليراني 
مهدي كروبي انه التقاه ف����ي منزله، نافيا بذلك 
بطريقة غير مباشرة املعلومات التي تتحدث عن 

سجنه، كما ذكر موقع »كلمة.كوم« للمعارضة.
ونقل موقع »كلمة.كوم« عن محمد تقي كروبي 
قوله في مدونته الشخصية »بعد ثمانية وثالثني 
يوما على حرماني من لقاء أبي وأمي، متكنت من 

لقائهما في شقتهما«.
وقد وضع املع����ارض مهدي كروبي وزوجته 
فاطمة في اإلقامة اجلبرية أوائل فبراير على اثر 
دعوتهما الى تظاهرة ضد السلطة في منتصف 

فبراير.

مسؤول سوداني: النفط سيخنق
اجلنوب إذا مت إيقافه

اخلرطوم � أ.ش.أ: استبعد علي أحمد عثمان 
وزير الدولة الس���وداني بوزارة النفط، وقف 
اجلنوب إمدادات الش���مال بالنفط ألن صناعة 
النفط »ليس���ت ماس���ورة تفتح وتقفل متى 
شاءوا« واعتبر أن املتضرر األول سيكون هو 
اجلن���وب، العتماده على النفط بنس���بة %98 
على األقل في ميزانيته، وفي تقديرات أخرى 
بنسبة 100%. وقال إن النفط سيخنق اجلنوب 

إذا مت إيقافه.
وأشار عثمان إلى أن اإلنتاج النفطي للسودان 
بشقيه حتى الشهر املاضي بلغ حوالي 472 ألف 
برميل، ينتج منها الشمال 115 ألف برميل يوميا 
والباقي ينتجه اجلنوب بنسبة أكثر من %75، 
مضيفا أنه بنهاية العام احلالي سيزيد إنتاج 
نفط الش���مال بنحو 20 ألف برميل ليصل إلى 
135 أل���ف برميل يوميا، إضافة لدخول حقول 

جديدة دائرة اإلنتاج.
وأوضح، في تصريحات صحافية نشرت 
امس، أن صناعة النفط في اجلنوب مرتبطة 
بالش���مال خاصة في خ���ط األنابيب، ومرافق 

املركزي���ة، واخلدمات املس���اعدة،   املعاجل���ة 
واملختبرات ومراكز املعلومات.

وأضاف »اذا أراد اجلنوبيون تصدير النفط 
عبر دولة أخرى سيحتاج االمر إلى ما بني 4 و5 
سنوات من ناحية منشآت، وبالتالي سينقص 
استهالك الشمال حال إيقاف نفط اجلنوب، لكن 
املسؤول الس���وداني أكد أن دولة الشمال لن 
تتأثر اقتصاديا بشكل كبير،  مشيرا إلى أن كل 
املنشآت النفطية املوجودة شماال، التي تشكل 
بنيات أساسية مهمة لتطور صناعة النفط في 
املس���تقبل ستؤول إليه في هذه احلالة، وذكر 
أن كل واليات الشمال فيها كثير من املبشرات 

بوجود النفط.
من جهته، أكد إبراهيم غندور األمني السياسي 
حلزب املؤمتر الوطن���ي رئيس االحتاد العام 
لنقابات عمال الس���ودان، ضرورة النظر في 
البدائل االقتصادية في املرحلة املقبلة وجعل 
االستثمار جاذبا وإزالة كل املعوقات بهذا الشأن، 
ومنها البيروقراطية وبعض السياسات وتأخر 

اتخاذ القرار.

اعتقال والي اجلزيرة
في »دولة العراق اإلسالمية«

املوصل � د.ب.أ: أعلنت الشرطة العراقية امس 
اعتقال والي اجلزيرة فيما يسمى ب� »دولة Aفي 

عملية أمنية غربي املوصل.
وذكر العميد محمد اجلبوري مسؤول غرفة 
عمليات املوصل، في تصريح صحافي، أن »قوة 
من الشرطة متكنت اليوم السبت من اعتقال والي 
اجلزيرة عباس مخلف جيمان مبدينة املوصل في 
منطقة الثورة غربي املوصل على خلفية معلومات 
استخباراتية وقتلت اثنني من عناصر حمايته بعد 
ان حاول فتح النار على الشرطة إضافة الى إصابة 

احد عناصر الشرطة بجروح في يده«.
وأضاف ان جيمان »قيادي بارز ومطلوب لدى 
القوات األمنية وفق مذكرات اعتقال قضائية عن 

عدة جرائم قتل وعمليات مس����لحة في املنطقة 
الغربية من املدينة«.

من ناحية اخرى، تظاهر أكثر من 300 عراقي 
امس في املوصل للمطالبة بخروج القوات األميركية 

من العراق.
يأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى الدخول األميركي 
للعراق عام 2003 وحمل املتظاهرون الفتات تطالب 
بخروج القوات األميركية واإلفراج عن املعتقلني 
في السجون العراقية بعد ان تعرضوا النتهاكات 

حقوقهم من قبل قوات األمن العراقي.
وقامت القوات األمنية بفرض إجراءات أمنية 
مشددة وتطويق ساحة االحتفاالت وسط مدينة 

املوصل.

حكومة البحرين متمسكة مبشروع اإلصالح وتؤكد أن احلوار لم ينته بعد

البحرين حتتج لدى األمم املتحدة على تدخالت إيران
املنامة � وكاالت: سلمت البحرين 
األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون أمس مذكرة احتجاج شديدة 
اللهجة على تدخل إيران الس����افر 
في ش����ؤونها. وطالب����ت املذكرة 
األمني العام بإتخاذ كافة اإلجراءات 
التدخل اإليراني  الالزمة لوق����ف 
في شؤونها. كما سلمت مذكرتني 
أخريني ألمني عام اجلامعة العربية 
وأمني عام  املؤمتر االسالمي بذات 

اخلصوص.
من جه����ة أخرى، أعلن العاهل 
 البحريني امللك حمد بن عيس����ى

آل خليفة املضي في تنفيذ مشروعه 
ل� »اإلصالح«، وقال خالل استقباله 
اعضاء مجلس الشورى مساء أمس 
األول أن »مشروع اإلصالح الذي 
بدأناه منذ تولينا مقاليد احلكم لن 

نسمح له بأن يتوقف«.
ونقلت وكالة األنباء البحرينية 
الرسمية »بنا« عن امللك حمد »ال 
ميكن له ان ينتهي، فجميع األبواب 
مفتوحة جلميع املواضيع التي يراد 
بها اخلير جلميع أبناء هذا البلد« 

الذي تسكنه غالبية شيعية.
واعتب����ر ان »مظاهر االحتقان 
الطائفي غريب����ة على هذا الوطن 
الذي عرف بتس����امحه وتعايش 
اجلميع فوق أرضه وحتت سمائه، 
فاملسلمون جميعا ولقرون طويلة 
تعايشوا على تنوع مذاهبهم في 
البحرين التي تعددت فيها املذاهب 

واألديان«.

الحوار مطروح

بدوره أكد الشيخ خالد بن احمد 
آل خليفة وزير خارجية البحرين 
ان فتح أبواب احلوار مع املعارضة 
ال عالقة له بأعم����ال العنف التي 
جتري في البالد، وقال ان احلوار 

مازال مطروحا على الطاولة.
وق����ال الوزي����ر البحريني في 
مقابلة مع قناة »العربية« اإلخبارية 
الفضائية ان فرض قانون السالمة 
الذي جاء  الوطنية »الط����وارئ« 
إلعادة السالم واالستقرار الى ربوع 
البالد لم ينه احلوار، مشددا على 
ان احلوار هو الطريق الى املستقبل 
إال أن أهم شيء اآلن هو عودة األمن 
واالستقرار وعدم ترويع املواطنني 
وهو األمر الذي سيتم التعامل معه 
بكل حزم. وأشار الوزير البحريني 
الى ان لدى السلطات في بالده أدلة 

الهيئات  اخلاصة، من أعض���اء 
األكادميية والتعليمية واإلدارية 
والفني���ة، وغيرهم من العاملني 
في قطاع���ات التعليم املختلفة 
ابتداء  إلى أعمالهم،  العودة  الى 
التالميذ  اليوم. وبخصوص  من 
والطلب����ة، أعلن����ت ال����وزارة انه 
سيتم اإلعالن عن تاريخ عودتهم 
إلى املدارس احلكومية واخلاصة 
ورياض األطفال ومؤسسات التعليم 
العال����ي اخلاصة م����ن قبل وزارة 
التربية والتعليم في وقت الحق.

في غضون ذلك، رفض النائب 
البحريني عب���داهلل بن حويل 
التهديدات اإليرانية والتعرض 
الداخلي،  البحرين���ي  للش���أن 
داعيا الى طرد السفير اإليراني 
من البحرين، ملمارس���ته أدوارا 
اس���تخباراتية. وقال بن حويل 
ان هذا الس���فير ال يقوم بدوره 
الديبلوماسي، والسفارة اإليرانية 
ال تقوم بدورها جملة وتفصيال، 
والسفير يعمل كمخبر في البلد، 
واملعارضة جتتمع معه، ويزودها 
باألجندة اإليرانية، ونحن كوننا 
ممثلني للشعب نرفض هذا التدخل 

جملة وتفصيال.

العالقات بني البلدين«.
في هذه األثناء، أعلنت القيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين تقليص 
الفترة الزمنية ملنع التجول اعتبارا 
من أمس، من الساعة الثامنة مساء 
وحتى الساعة الرابعة صباحا، 
وحتى إش���عار آخر، وذلك من 
جسر السيف ممتدا إلى اإلشارة 
الضوئية قبل جسر الشيخ عيسى 
بن س���لمان آل خليفة، تسهيال 
حلرك���ة املواطنني واملقيمني في 

املنطقة املذكورة.
كما أعلنت القيادة العامة أيضا 
ملرتادي البحر وهواة الصيد عن 
منع احلركة كليا اعتبارا من أمس 
بدءا من الساعة اخلامسة مساء 
وحتى الساعة السادسة صباحا 
وحتى إشعار آخر، وأكدت أن أي 
س���فينة تتحرك في هذه الفترة 
س���يتم التعامل معه���ا، ويجب 
االلتزام بتوقيتات وجميع مناطق 

احلظر البحري للسواحل«.
وم���ن جهتها، دع���ت وزارة 
التربية والتعليم جميع موظفي 
ال���وزارة وامل���دارس احلكومية 
واخلاص���ة وري���اض األطفال 
العالي  التعلي���م  ومؤسس���ات 

على تخابر األش����خاص الذين مت 
اعتقالهم مع جهات أجنبية، وقال 
ان هؤالء األشخاص سيتم تقدميهم 
للمحاكمة، حيث ستقدم كل األدلة 

املوجودة لدى السلطات.
وحول ما تردد من ان املظاهرات 
التي ج����رت ف����ي البحرين متت 
بتنظي����م ودعم خارج����ي، أكد ان 
الدور اخلارجي وراء هذه املظاهرات 
واضح غير انه رفض حتديد هذا 
انه لن  الطرف اخلارجي، وق����ال 
يحدد الطرف اخلارجي اآلن حتى 
ال يؤثر ذلك عل����ى القضية أثناء 
نظرها أمام احملكمة غير انه أضاف 
»ان األط����راف اخلارجية معروفة 

وهي طائفية«.
الش����يخ خالد بن احمد  وقال 
ان موقف إي����ران من األحداث في 
البحرين »غير طيب ويعتبر تدخال 
في الشأن الداخلي للبحرين وهذا 
ليس من حسن اجليرة والعالقات 
الطيبة بني البلدين وغير مقبول 
بالنسبة لنا«، غير انه أعرب عن 
أمله في حتسن العالقات بني البلدين 
وان »يت����م التعامل مع الكثير من 
األطراف املوجودة داخل ايران التي 
دائما ما تصب الزيت على النار في 

)أ.ف.پ( صورة عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى تزين احدى دبابات اجليش التي حترس دوار اللؤلؤة 

القيادة القطرية حلزب البعث تشكل جلنة مشتركة للوقوف على مطالب احملتجني

دمشق حتقق في أحداث درعا.. ومعتقالت يُضربن عن الطعام
الى اح����داث الفوضى والش����غب 
ملحقني أضرارا باملمتلكات العامة 

واخلاصة.
في سياق مواز، أعلنت منظمات 
حقوقية سورية أمس ان سوريات 
اعتقلن اثر مشاركتهن في اعتصام 
أهالي املعتقلني أمام وزارة الداخلية 
األربعاء املاضي بدأن إضرابا مفتوحا 

عن الطعام.
دمشق ـ هدى العبود ووكاالت  ٭

واملقصر واملس����ؤول مهما كانت 
رتبته او منصبه او صفته، معربة 
عن استغراب »املواطنني السوريني 
من إجبارهم على التظاهر من قبل 

احملرضني من جهات خارجية«.
فيما قالت وكالة األنباء الرسمية 
)س����انا( انه خالل جتمع عدد من 
املواطنني في محافظة درعا البلد 
بالقرب من اجلامع العمري استغل 
بعض املندسني هذا املوقف وعمدوا 

واض����اف »س����ارت جنازتان 
لقتيلني شارك فيهما ما يزيد على 
10 آالف شخص إال أنهم منعوا من 
إقامة املراسم في اجلامع ومت الدفن 

مباشرة في املقبرة«.
وتاب����ع »توجه املش����اركون 
في اجلنازة بع����د الدفن الى قلب 
املدين����ة حيث مت قمعه����م بالغاز 
املس����يل للدموع«. بدورها نقلت 
مواق����ع إخبارية س����ورية عما 
اسمته مصادر مطلعة ان القيادة 
الس����ورية قررت فتح حتقيق 
على مس����توى عال، كما قررت 
االستجابة لعدد كبير من مطالب 
احملتجني والسيما اطالق سراح 

عدد من معتقلي املنطقة.
ووفقا للمصادر فإن اجتماعا 
للقي���ادة القطرية حلزب البعث 
ام���س تقرر فيه ارس���ال عضو 
القي���ادة اس���امة ع���دي اضافة 
لوزير اإلدارة احمللية تامر احلجة 
ومعاون وزير اخلارجية فيصل 
املقداد للقيام بواجب العزاء بوفاة 
الشابني اكرم اجلوابرة وحسام 
اللذين قتال اجلمعة كما  عياش 

اقرت القيادة تشكيل جلنة حتقيق 
عليا لتبيان كيفية مقتل الشابني 
ومصدر الرصاص خصوصا في 
الفوضى التي صاحبت احتجاجات 

اجلمعة.
واتف���ق على تش���كيل جلنة 
مش���تركة من األهالي والوجهاء 
من منطقة درعا ومسؤولني في 
الدولة ملتابعة تنفيذ هذه املطالب، 
والتي اتفق من بينها على اطالق 
سراح املعتقلني والسجناء الذين 
س���بق ان طالب به���م األهالي. 
وحرصت املص���ادر على القول 
بأن االستجابة ستتم للمطالب 

التي ميكن حتقيقها سريعا.
من جهتها، ذكرت قناة اإلخبارية 
السورية التي بدأت بثها قبل مدة 
الس����لطات السورية  ان  وجيزة، 
ستقوم بالتحقيق فيما حدث مبدينة 
درعا، مش����يرة ال����ى ان التحقيق 
س����يطال اجلميع املسؤولني قبل 
احملرضني خاصة ان ما حدث أدى 
إلى قتل شخص او أكثر حسب ما 
تردد. وقال����ت ان العقاب على ما 
جرى في درعا سيطبق على اجلاني 

نقلت وكال����ة رويترز لألنباء 
عن ش����اهد عيان ان قوات األمن 
الغاز  السورية استخدمت قنابل 
املس����يل للدموع أمس ضد مئات 
املشيعني ممن شاركوا في جنازة 
محتجني اثنني خالل محاولة املعزين 

التجمع في وسط مدينة درعا.
وكان آالف املعزي����ن يهم����ون 
باخلروج من مس����جد ف����ي درعا 
عندما قرر بعضه����م التوجه الى 
قلب البلدة لالحتجاج، حيث رددوا 
هتافات تطالب باحلرية خالل جنازة 
احملتجني اللذي����ن قتال على أيدي 
قوات األمن في مدينة درعا خالل 

تفريق مظاهرة أمس األول.
وصاح املعزون وهم يسيرون 
وراء جثمان وسام عياش ومحمود 
س����ورية..  »اهلل..  اجلواب����رة 

حرية«.
بدورها نقلت وكال����ة االنباء 
الفرنس����ية )أ.ف.پ( عن ناشط 
حقوقي تأكيده سقوط عدد كبير 
من اجلرحى أثناء مشاركتهم في 
اجلنازة نتيجة إطالق قنابل مسيلة 

للدموع.

تقليص فترة منع 
التجوال في املنامة 
وفرض حظر بحري 

على السواحل 
ومطالبات بطرد 

سفير إيران
في املنامة

تخفيض مدة اخلدمة اإللزامية 3 أشهر
أصدر الرئيس السوري بشار األسد مرسوما تشريعيا يقضي بخفض 

مدة اخلدمة اإللزامية 3 أشهر، بحيث تصبح مدة اخلدمة اإللزامية 
18 شهرا تبدأ من تاريخ سوق املكلفني من املناطق التجنيدية الى 

معسكرات السوق وتنتهي في اليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ 
انقضائها وتعد األيام الزائدة على الـ 18 شهرا خدمة إلزامية.

أما املكلفون الذين لم ينجحوا في الصف اخلامس من مرحلة التعليم 
األساسي وما دون فتعتبر مدة خدمتهم اإللزامية 21 شهرا.

هدى العبود  ٭


