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العاهل البحريني يشيد مبواقف خادم احلرمني الشريفني جتاه البحرين

صحيفة »تشرين« احلكومية تهاجم اإلعالم غير احملايد

املنامة تؤكد عودة مظاهر احلياة إلى طبيعتها
واألزميع: »درع اجلزيرة« ستبقى حتى انتفاء التهديد اخلارجي

مواطنون يشكلون درعًا بشرية حول املسجد العمري بدرعا 
 و»سانا« تؤكد عودة احلياة لطبيعتها في احملافظة 

مقتل شرطيني وإصابة ثالث في احتجاجات كردستان العراق
بغـــدادـ  د.ب.أ: لم جتد وعود 
اإلصالح التي أطلقها رئيس إقليم 
كردستان مســـعود البرزاني في 
تهدئـــة مواطني اإلقليـــم الذين 
أمـــس للمطالبة  خرجوا مجددا 
باإلصالح السياســـي وحتسني 

اخلدمات.
وأسفرت املواجهات التي تخللت 
املظاهـــرات عن مقتـــل اثنني من 
عناصر الشرطة وإصابة ثالث في 

إقليم كردســـتان العراق بحسب 
تلفزيون »العراقية« احلكومي.

وأفاد التلفزيون بأن القتيلني 
واملصاب سقطوا خالل اشتباكات 
بـــني متظاهرين ورجـــال األمن 
فـــي منطقة حلبجة فـــي مدينة 

السليمانية بإقليم كردستان.
واندلعت االحتجاجات في إقليم 
كردستان يوم 17 فبراير املاضي 
من ساحة السراي بالسليمانية، 

لكنهـــا حتولت إلى العنف بعدما 
تصدت أجهزة األمن للمتظاهرين 
واستخدمت ضدهم الرصاص احلي 
إلى مقتل شـــخصني  مما أفضى 
العشرات، وقد تواصلت  وجرح 
املظاهرات منذ ذلك الوقت وشهدت 
سقوط قتلى وعشرات اجلرحى.

ويتظاهر العراقيون منذ أسابيع 
للمطالبة بإصالحات سياســـية 
وحتسني اخلدمات، لكن املظاهرات 

في غير اإلقليم الكردي هدأت نوعا 
ما منذ مقتل ما ال يقل عن عشرة 
أشخاص في يوم من االحتجاجات 

العنيفة الشهر املاضي.
وفي السليمانية، جتمع آالف 
األشخاص في وسط املدينة، كما 
يحصل يوميا منذ نحو شـــهر، 
مطالبني باستقالة احلكومة احمللية 

ومحاربة الفساد.
ويطالـــب هـــؤالء أيضـــا 

مبحاسبة املسؤولني عن مقتل 
ثالثة شبان خالل تظاهرة الشهر 

املاضي.
وتشـــكل التظاهـــرات حتديا 
لزعيمي احلزبني الكبيرين، االحتاد 
الوطني الكردستاني التابع لرئيس 
اجلمهورية جالل طالباني واحلزب 
الدميوقراطي الكردستاني التابع 
إقليم كردستان مسعود  لرئيس 

البرزاني.

أشــــاد  وكاالت:  ـ  عواصــــم 
العاهــــل البحريني امللك حمد بن 
عيســــى آل خليفة مبواقف خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
البحرين،  بن عبدالعزيز جتــــاه 
معربا عــــن اعتــــزازه بالعالقات 
األخويــــة التاريخيــــة املتميــــزة 
البلدين والشــــعبني  التي تربط 
الشــــقيقني وما تشهده من تطور 
لتحقيق كل طموحاتهما في مختلف 

املجاالت.
العاهل  لقــــاء  جاء ذلك خالل 
البحريني أمس مع األمير الوليد 
بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود 

الذي يزور املنامة حاليا.
ونقلــــت وكالة أنباء البحرين 
)بنا( عن امللك حمد تأكيده خالل 
اللقاء على أن االقتصاد البحريني 
قوي ومبنى على أســــس متينة 
وثابتة وقد بدأ يتجاوز آثار األحداث 

التي مرت على البالد مؤخرا.
 مــــن جانبه  أكد اللواء الركن 
مطلق بن سالم األزميع قائد قوات 
درع اجلزيرة املشتركة، أن قوات 
درع اجلزيرة املكونة من قوات من 
جميع دول املجلس لم يكن لها أي 
تدخل في شأن األمن الداخلي في 
البحرين واقتصر دورها على تأمني 
معسكرات قوات الدفاع البحرينية 
خارج املدن، مضيفا أنها ستبقى في 
البالد حلني انتفاء التهديد اخلارجي، 
مشــــيرا إلى أنها دخلت مبوجب 
معاهدات واتفاقيات وأنظمة متفق 
عليها وبناء على دعوة من القيادة 

مبملكة البحرين.
وفي بداية حديثه لـ »العربية« 
شرح األزميع ماهية القوات قائال 
»قــــوات درع اجلزيرة هي قوات 
مشــــتركة لدول مجلس التعاون 
اخلليجــــي وقد مرت بـ 3 مراحل: 
مرحلة التأســــيس، ثــــم التقييم 
وجــــاءت بعد حترير الكويت، ثم 
املرحليــــة احلاليــــة وهي مرحلة 
التطوير وبــــدأت في نهاية 2007 
بقرار من املجلس األعلى والتزال 

هذه املرحلة مستمرة«.
ثم أوضح األزميع أن مهمة قوات 
درع اجلزيرة في مملكة البحرين 
حتددت من قبل القيادة العسكرية 
والسياسية في اململكة وهي تأمني 
املراكز العســــكرية الرئيسية من 
قواعد بحرية وجوية ومعسكرات 

دمشقـ  وكاالت: في وقت ذكرت 
وكالة االنباء السورية الرسمية 
)سانا( ان احلياة الطبيعية سادت 
كافة انحاء مدينة درعا حيث توجه 
ابناؤها الى اعمالهم بينما شهدت 
االسواق نشـــاطها املعتاد أمس، 
نقلت قناة »العربية« عن شهود 
عيان أن قوات األمن الســـورية 
تقدمت باجتـــاه اجلامع العمري 
الذي يجتمع حوله املعتصمون 
في املدينة والذي حتول الى رمز 
التظاهرات، وقال أحد الشـــهود 
إن أئمة املســـاجد بدأوا مناشدة 
األهالي التكاتف وااللتفاف حول 
مبنى اجلامع منعا لوصول قوات 
األمن إليه. خاصة أن املعتصمني 
مســـتمرون فـــي التواجد حول 
املسجد منذ اندالع املظاهرات يوم 
اجلمعة حتـــى حتقيق مطالبهم 

املعيشية بحسب القناة. 
لكن »سانا« أكدت ان احلياة 
الطبيعية عادت الى املدينة وتوجه 
العامة  العاملون في املؤسسات 
الى اماكن عملهم وفتحت الدوائر 
اخلدمية ابوابها الستقبال املراجعني 

وتقدمي اخلدمات للمواطنني.
من جهة أخرى، قال املوقع ان 
الشيخ بسام املصري إمام املسجد 
العمري وخطيب مسجد احلمزة 
اعتقل مساء امس األول على خلفية 
ان تظاهرات درعـــا انطلقت من 
جامـــع احلمـــزة والعباس الذي 

انطلقـــت اليوم مـــن امام جامع 
العمري في درعا« جنوب دمشق، 
مشيرا الى ان »املتظاهرين عادوا 
الى اجلامع«، وأضاف املصدر أن 
»املتظاهرين شكلوا دروعا بشرية 
حول اجلامع خشية من اقتحامه« 

من قبل قوات األمن.
ولفت املصدر الـــى ان »عدد 
املتظاهرين الذين أطلقوا شعارات 
ضـــد النظام بلغ نحو ألف إال ان 
عددهم ازداد بعد ذلك«، مشيرا الى 
ان السلطات السورية »أرسلت 
الساعة اخلامسة  تعزيزات منذ 

مساء باجتاه اجلامع«.
مـــن جهتهـــا، دعت روســـيا 
الـــى معاجلة  االحتاديـــة أمس 
املشاكل في سورية من دون عنف 
وعلى اساس احلوار بني السلطة 
والسكان. وقالت وزارة اخلارجية 
الروســـية في بيان إن من شأن 
احلـــوار ان يضمن احلفاظ على 

االستقرار والوفاق الوطني.
وأوضـــح البيان ان عدة مدن 
سورية شهدت في اآلونة االخيرة 
احتجاجات رددت خاللها شعارات 
مختلفـــة ودعوات الـــى اضفاء 
الليبرالية على احلياة السياسية 
في سورية. واضاف ان هذه املدن 
شـــهدت صدامات بني احملتجني 
وقوات حفظ النظام مؤكدة على 
ضرورة معاجلة املشاكل من دون 

عنف وعن طريق احلوار.

خالد بن احمد آل خليفة أمس في 
رده على اسئلة الصحافيني عقب 
لقائه االمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى ان »قوات درع 
اجلزيرة جاءت الى البحرين بحسب 
اتفاقية دفاعية امنية بني كل دول 

مجلس التعاون اخلليجي«.
واضاف ان هذه القوات »جاءت 
حلماية منشــــآت حيوية ضد اي 
تهديد خارجي ململكة البحرين وهذا 
هو دورها وليس لها أي دور امني 
في التعامل مع املتظاهرين أو أي 
من األوضاع الداخلية فليس هذا 

دورها«.
وعن دور اجلامعة العربية في 
اكد الشيخ خالد  هذا اخلصوص 
لــــدور اجلامعة  البالغة  االهمية 
وامينهــــا العــــام من اجــــل ابراز 
الوضع في اي بلد عربي امام العالم 

واحلديث بصوت واحد.
ولفت الــــى ان االمور تطورت 
نحو الهدوء واالســــتمرار في هذا 
الطريق، معربا عــــن أمله في ان 
تسير االمور الى االفضل وموضحا 
ان التشاور املستمر سياسيا ميثل 

الطريق الى االمام.
من جانبه ذكر موسى ان اللقاء 
تناول تطورات االوضاع احلالية 
في العالم العربي مع االشارة بصفة 
خاصة الى الوضع في البحرين، 
مضيفا ان الوزير البحريني شرح 

الوضع هنــــاك والتحــــرك نحو 
الهدوء.

واضــــاف موســــى ان وزيــــر 
اخلارجيــــة البحرينــــي ابدى في 
الوقت ذاته اهتمامه بالوضع في 
العالم العربــــي ككل والتطورات 

اخلطيرة التي تتم فيه«.
كمــــا بحــــث وزيــــر خارجية 
البحرين مع رئيس املجلس االعلى 
العام للقوات املسلحة في  القائد 
مصر املشــــير حســــني طنطاوي 
املستجدات واملتغيرات املتالحقة 
على الساحتني االقليمية واحمللية 

في ظل الظروف الراهنة.
في الشأن البحريني الداخلي، 
اكدت وزارة الداخلية البحرينية ان 
املوقف االمني في اململكة مطمئن 
ومستقر مع مظاهر عودة احلياة 
الى طبيعتها واقبــــال املواطنني 
واملقيمني على التوجه الى اعمالهم 
وانسياب حركة املرور في مختلف 

املناطق.
فــــي بيان  الــــوزارة  وقالت 
صحافــــي أمــــس ان االنتشــــار 
االمنــــي مكثــــف ومنتشــــر في 
جميع محافظات اململكة، مؤكدة 
انها تعمل على تكثيف التواجد 
االمنــــي على مدار الســــاعة في 
جميع املناطق واالحياء السكنية 
على حد ســــواء من اجل حماية 

املواطنني واملقيمني.

ترويج أشياء غير موجودة وال 
أساس لها من الصحة إطالقا«.

ووصفت الصحيفة تظاهرات 
محافظة درعـــا »باالحتجاجات 
التي أحدثت أعمال شغب اسقطت 
شـــهداء ولكن القصة ليست كما 
صوروها وأوردوهـــا، ومطالب 
احملتجني معروفة وقد نشـــرتها 
وسائل اإلعالم السورية وال شيء 
فيها ميس النظام مباشرة بل كانت 
مطالب إصالحية ومعيشية نعمل 

جميعا من أجل حتقيقها«.
التظاهرات شعارات  ورفعت 
وهتفت مطالبة »باحلرية والشعب 
يريد إسقاط الفساد، سورية، اهلل، 
حرية وبس« في مواجهة شعارات 

موالية للسلطات.
من جانبها، اعتبرت صحيفة 
»الوطن« شبه الرسمية أن هناك 
حملـــة عنيفة على ســـورية في 
العربية  بعض وســـائل اإلعالم 

والغربية.
وقد ذكـــرت مصادر حقوقية 
أمس أن آالف املتظاهرين شكلوا 
دروعا بشرية حول اجلامع العمري 
في درعا جنوب دمشـــق خشية 
اقتحامه بعد ان قام اجليش وقوات 
األمن بتفريق مظاهرة احتجاجية 
خرجت أمس لليوم اخلامس على 

التوالي.
وأوضحت ان »اجليش وقوات 
من األمن قاموا بتفريق تظاهرة 

خارج املدن وليس لها أي دور في 
شأن األمن الداخلي.

وأبدى األزميع استغرابه من 
تكــــرار األكاذيب رغــــم أن مملكة 
البحرين محدودة املساحة ومتتلك 
تقنيــــة عالية في مجــــال األقمار 
الصناعية مشيرا إلى وجود الهيئات 
الديبلوماسية وامللحقني العسكريني 
األمر الذي يرسخ حقيقة ما تقوله 
البحرين بشــــأن مهمة قوات درع 

اجلزيرة في البالد.
بقــــاء قوات درع  وحول مدة 
اجلزيــــرة بالبحرين أكد األزميع 
أنها ستظل إلى أن ينتفي التهديد 
اخلارجي وحلينها فســــنظل في 
خدمة القيادة العســــكرية ململكة 

البحرين.
واختتــــم األزميــــع حديثــــه 
برســــالتني: األولى مبشرة »نحن 
بخير، قوات درع اجلزيرة بخير 
وممكن أن يكون لنا رأي هنا ورأي 
هنــــاك ولكن في مســــألة املصير 

املشترك رأينا واحد«.
أما الرسالة األخرى فتحذيرية 
وفحواها »لدينــــا توجيهات من 
ادوات خير  العليا بأننا  قياداتنا 
وســــالم واننا ال ميكن أن نعتدي 
لكننا في نفس الوقت ال نســــمح 

ألحد بأن يعتدي علينا«.
في غضــــون ذلك أكــــد وزير 
البحرين الشيخ  خارجية مملكة 

اعتقـــال عدة أشـــخاص  االول، 
منهم: عيســـى املساملة ويوسف 
صياصنة ومحمد جبر املســـاملة 
وشكري احملاميد وعصام احملاميد 
وآخرون لـــم يتمكن املرصد من 

احلصول على أسمائهم.
وحـــذر املرصـــد الســـلطات 
السورية »من املساس بالشخصية 
الوطنية البارزة عيسى املساملة« 
وطالب باإلفراج الفوري عنه وعن 
كافة معتقلي الرأي والضمير في 
الســـورية وطي ملف  السجون 

االعتقال السياسي«.
من جهتهـــا هاجمت صحيفة 
الرسمية ما  »تشرين« السورية 
وصفته بـ »االعالم غير احملايد« 
الذي يضخم الوقائع التي حتدث 
في التظاهرات التـــي تعم املدن 
السورية، وخاصة محافظة درعا 

جنوبي البالد.
وذكرت الصحيفة، في عددها 
الصادر امس الثالثاء، »نحن في 
سورية مثال، وقفنا على بعض 
جوانب اإلعالم غير احملايد حتى 
ال نقول املدســـوس خالل األيام 
القليلـــة املاضية وشـــاهدنا أو 
سمعنا أو قرأنا هذا اإلعالم وهو 
يتحدث عما جرى في مدينة درعا 
مضخما الوضع ومسترسال في 
عـــرض مطالـــب احملتجني وفي 
تعامل سلطات األمن معهم حتى 
ان بعض وسائل اإلعالم تعمدت 

يخطب فيه. والشيخ مصري من 
منطقة درعا البلد ويبلغ من العمر 
35 عاما. وحتدثت األنباء الواردة 
من درعا عن لقاء جمع ممثلني عن 
املعتصمني في املسجد العمري مع 
بعض القيادات احلكومية بشأن 
ورقة تتضمن مطالب الشـــباب 

ووعودا بتنفيذها. 
قـــال املوقع ان  وفي حلـــب 
السلطات نشـــرت عناصر أمن 
بلباس مدني بعد توزيع منشورات 
تدعو إلى التظاهر. في وقت حتدثت 
وسائل اعالم عن خروج مظاهرات 

في مدينة الشيخ مقصود. 
بينمـــا أفادت شـــبكة شـــام 
اإللكترونية بأن الرئيس السوري 
بشـــار األســـد اتصل باملشايخ 
املجتمعني في املســـجد العمري 
مقدما تعازيـــه ألهالي الضحايا 
ومتعهدا مبحاسبة اجلناة وإجراء 

إصالحات جذرية.
في غضون ذلك، اتهم »املرصد 
الســـوري حلقـــوق اإلنســـان« 
األجهـــزة األمنية الســـورية في 
درعا باعتقال عدة أشخاص من 
بينهم احملامي عيســـى املساملة 
عضو املكتب السياســـي حلزب 
العربي  »االحتـــاد االشـــتراكي 

الدميوقراطي«.
وقـــال املرصد في بيان تلقت 
»يونايتد برس انترناشـــونال« 
نسخة منه انه مت في درعا أمس 

منع اللبنانيني 
من دخول البحرين

ذكرت صحيفة »اللواء« 
البيروتية ان مملكة البحرين 
قررت عدم اعطاء اللبنانيني 

تأشيرات دخول الى اراضيها 
سواء للقادمني اليها للمرة 

االولى او للذين كانوا 
مقيمني، وقد غادروا بنية 

العودة.
ويأتي ذلك ردا على اخلطاب 

االخير لالمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل.

عائلتا كروبي وموسوي يلتقيانهما مبناسبة »النيروز«

خامنئي: هزائم أميركا في املنطقة ستتواصل

صحف سعودية: أرض العرب
 مازالت مطمعًا إليران

خادم احلرمني يطلب عدم مخاطبته بلقب 
ملك القلوب أو اإلنسانية: امللك هو اهلل

استمرار املظاهرات املطالبة باإلصالح يوميًا

 مفتي اململكة يعتبر إصالح البلد نابعاً من دينه

الرياضـ  د.ب.أ: ذكرت صحف سعودية صادرة 
امس الثالثاء أن قيام إيران بتصدير الفكر الطائفي 
)الشــــيعي( يأتي تنفيذا ملخططاتها،  مؤكدة أن 
»أرض العرب ظلت والتزال مطمعا حلكام طهران«. 
وذكرت صحيفة »اجلزيرة« أنه »تأكد أن ما جرى 
في البحرين بداية التنفيذ ملخطط إيراني يهدف 
إلى مد النفوذ والهيمنة وحتى الضم القســــري 
ألرض عربية إلى دولة إقليمية ال تخفي أطماعها 
فــــي أراضي العرب وبخاصة فــــي دول اخلليج 
العربية«. وأضافت »طوال الثالثني عاما املاضية 
كانت تتم تغذية هــــذا التوجه مبد فكر منغلق 
طائفي )شيعي( أخذ ينمو ويتسع وسط غفلة 
من دول املنطقة التي لم تتصد لهذه املخططات 
التي وضحت خطورتها وإفرازاتها املأســــاوية 
في كل الــــدول العربية وبخاصــــة ما جرى في 
البحرين وقبل ذلك فــــي العراق ولبنان وحتى 
في شــــمال اليمن«. وتابعــــت: »هذه املخططات 
الطائفية ومحاوالت تصدير  واألفعال والفورة 
الفكر الطائفي كلها تأتي خدمة ألطماع وتسهيل 
تنفيذ مخططات إيران فأرض العرب ظلت والتزال 

مطمعا حلكام طهران«.
بدورها، ذكرت صحيفة »عكاظ« أن االعتداء 
الذي تعرضت له البعثة الديبلوماسية السعودية 
في إيران لــــم يكن االول الذي تتعرض له بعثة 

ديبلوماسية في إيران.
وأضافت انه »منذ الثــــورة اإليرانية، ظلت 

الديبلوماســــية تتعرض للمضايقات  البعثات 
واالعتداءات وظلت مقار بعض البعثات عرضة 
لالنتهاك واالحتالل«. وتابعت: »سجل التاريخ 
احتالل الطالب اإليرانيني ملقر السفارة األميركية في 
طهران واحتجازهم أعضاء البعثة الديبلوماسية 

األميركية كرهائن في بدء الثورة«.
وزادت: »كما ســــجل التاريخ تعرض البعثة 
السعودية لالعتداء االحد املاضي،  وبني االعتداءين 
زمــــن يزيد على الـ 30 عاما لم تتعلم فيه إيران 
كيف ينبغي عليها أن تراعي املواثيق والعهود 
الدولية التي تفرض على كل بلد حماية أعضاء 
ومقار البعثات الديبلوماســــية التي توجد فيها 
بصرف النظر عن ما يطــــرأ على العالقة بينها 

وبني ذلك البلد«.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة »الوطن« أن حادثة 
االعتــــداء اآلثمة التي وقعــــت مؤخرا في مدينة 
مشهد اإليرانية، باعتداء عناصر الباسيج على 
مقر البعثة الســــعودية بالزجاجات واحلجارة 
ومحاولة اقتحامه تدعو إلى تساؤالت عدة أبرزها: 

»ملاذا اآلن يا طهران؟«.
القوانــــني واالتفاقيات  إن  وقالت الصحيفة 
الدولية، وحتديــــدا »اتفاقية ڤيينــــا للعالقات 
الديبلوماسية تلزم كل الدول التي ترتبط فيما 
بينها بتمثيل ديبلوماسي سواء كان عالي املستوى 
أو في حدوده الدنيا بحماية ممثليات وقنصليات 

وسفارات البلد اآلخر«.

الريـــاض ـ وكاالت: طلـــب خـــادم احلرمني 
الشـــريفني امللك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيز من 
جميع املسؤولني الســـعوديني وكذلك الشعب 
الســـعودي عدم مخاطبته بلقب »ملك القلوب 

اوملك اإلنسانية«.
الرسمية  الســـعودية  ونقلت وكالة األنباء 
)واس( عن خادم احلرمني قوله »إخواني هناك 
كلمتان مادام املشـــايخ حاضرين وهي للشعب 
أجمع.. يقال ملك القلوب أو ملك اإلنسانية أرجوكم 
أن تشيلوا هذا اللقب عني امللك هو اهلل ونحن 
عبيد هلل عز وجل أما هذه أرجوكم تعفوني منها«. 
وجاء كالم العاهل السعودي خالل لقائه مفتي عام 
اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية واإلفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 
آل الشيخ والعلماء واملشايخ وأمني عام مجلس 
التعاون اخلليجي عبدالرحمن العطية والوزراء 
وكبار املسؤولني وأعيان عدد من مناطق الرياض 
وحائل وعسير والباحة ووفدا من منتسبي وزارة 
التربية والتعليم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة 
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وجمعا من 

املواطنني الذين قدموا للسالم عليه.
من جهته، قال مفتي عام اململكة رئيس هيئة 
كبار العلمـــاء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء 
والدعوة واإلرشاد الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 
آل الشيخ في كلمة له »نحمد اهلل على هذا التآلف، 
وهذه احملبـــة، واجتماع الكلمة، وتآلف القلوب 

على اخلير والتقوى«.
ونوه بالعطايا التي اصدرها خادم احلرمني 
أخيرا وقال »كلمتكم املباركة التي دلت على مكانة 
الشعب في قلبك ومحبتك لهم أيضا يبادلونك 
هذا احلب العظيم، وهذه القرارات التي صدرت 
إمنا هي قرارات خير ونعمة، فيها رسالة للمسلم 
وللعالم أجمع أن هذا البلد بلد اإلسالم، نشأ على 
اإلسالم، وعاش على اإلسالم، ولن يتحول عنه 
إن شاء اهلل، وحكام متعاقبون يحكمون بشرع 

اهلل ثابتون عليه«.
وأضاف »هي رسالة أيضا بأن هذا البلد إصالحه 
نابــــع من دينه ووطنه ليس بخارج عنه، ولكن 
إصالحه وما يعمل من إصــــالح نابع من دينه، 
ثم من هذا الوطن، من غير أن ميلي شــــيئا من 
ذلك، ثم هــــذه القرارات أعدمت فيها للعلم وأهله 
هيبتهــــم، وأعدمت فيها لدعــــاة الفضيلة وحماة 
الفضيلة عن الرذيلة مكانتهم، وللدعوة إلى اهلل 
مسارها، وللمساجد حرمتها، وحللق حتفيظ القران 
آليتها واســــتمرارها بهذا الدعم السخي العظيم 
الواقع منكم، ثم من تأمني املساكن وإعانة البناء 
ثم مالحظة الســــلع التجارية واحلرص على أال 
تكون هناك مغاالة وتالعب باألسعار، ثم الشؤون 
الصحية وحرصكم عليها، ثم هذه أيضا رسالة 
على أن هذا البلد متالحم، متعاون يرفض الفنت 
واملصائب ويقف مــــع احلق، ويؤيد قادته على 

اخلير والتقوى كما هم عليه من قبل«.

)واس( خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مستقبال مفتي اململكة وعددا من املسؤولني  

جانب من اجتماع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد مع األمني العام للجامعة العربية عمرو موسى        )أ.پ(

العزيزين وتناولنا طعام العشاء 
معهما )...( هما بخير«.

من جهة اخرى، وحسب موقع 
صحيفة جاوان احملافظة، فإن 
زعيم املعارضة اآلخر ورئيس 
الوزراء السابق حسني موسوي 
التقـــى وزوجته مـــع »والده 

بحضور عناصر أمنية«.

اإلسالمية لم يتراجعوا إزاء ذلك 
فحسب بل زادوا من إمكانيات 
البالد النووية سنويا«. ولفت 
الواليات  إلى مواقف  خامنئي 
املتحدة »املتناقضة« إزاء أحداث 
املنطقة، وقال إن دعم الواليات 
املتحدة لـ »الدكتاتوريني« هي 
الطريقـــة األميركيـــة الثابتة 
»حيث ســـاندت واشنطن إلى 
آخر حلظـــة الرئيس املصري 
السابق حسني مبارك إال أنها 
عندما أدركت أنه ال ميكن بقاؤه 
في الســـلطة تخلت عنه وهذا 
يجب أن يكون عبرة للزعماء 

التابعني ألميركا«.
في سياق آخر، نقل موقع 
املعارضة اإليرانية االلكتروني 
عن علي كروبي جنل املعارض 
مهدي كروبـــي قوله ان والده 
ووالدته هما بخير وذلك بعد 
العشـــاء معهما  تناول طعام 
مساء األحد املاضي مبناسبة 
رأس الســـنة الكرديـــة )عيد 

النيروز(.
وقـــال علـــي كروبـــي في 
رسالة مقتضبة نشرها املوقع 
»بالتنسيق وحضور عناصر من 
األمن، التقيت وزوجتي والدي 

طهرانـ  د.ب.أـ  أ.ف.پ: أكد 
قائد الثورة اإلسالمية في إيران 
آية اهلل علي خامنئي في كلمة 
ألقاها في مدينة مشهد املقدسة 
شرق إيران ان الهزائم األميركية 
في املنطقة ستتواصل. ونقلت 
وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانيـــة )إرنا( عن خامنئي 
قوله إن »احلركة اجلديدة التي 
بدأت فـــي املنطقة تعد حركة 
األمة اإلسالمية وباجتاه حتقيق 
األهداف اإلسالمية، ووفقا للوعد 
اإللهي فإن هذه احلركة سيكون 
حليفها النصر وسلسلة الهزائم 
األميركية في املنطقة ستتواصل 
يومـــا بعد يـــوم«. وأكد قائد 
الثورة اإلسالمية أن موقف بالده 
»إزاء قضايا املنطقة يرتكز على 
الدفاع عن الشعوب وحقوقها 
الديكتاتوريـــني  ومعارضـــة 

واملستكبرين«.
وحول التهديدات والضغوط 
إيـــران نقلت  الغربيـــة على 
»إرنا« عـــن خامنئي قوله إن 
»الضغوطـــات والتهديـــدات 
أميركا كانت  الغربية بزعامة 
والتزال متارس ضد إيران إال 
آية اهلل علي خامنئيأن املسؤولني في اجلمهورية 

مهمة القوات 
اخلليجية حماية 

معسكرات
ومراكز قوات

الدفاع البحرينية
خارج املدن 


