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شقيق ضحية صندوق النقد املفترضة ينفي ضلوعها في مؤامرة: شقيقتي مسلمة ملتزمة ال تفهم في السياسة 

بينهم الشرع وسفر وحبيب.. وعقوبات على مسؤولني إيرانيني لدورهما في قمع االحتجاجات

ستراوس حتت املراقبة ملنعه من االنتحار.. وفرنسا تعلن بدياًل مؤقتًا عنه 

واشنطن تفرض عقوبات مباشرة على األسد و6 من املسؤولني النتهاك حقوق اإلنسان
عواص���م � وكاالت: أعلن���ت 
الواليات املتحدة أمس أن ادارة 
أوباما ستفرض  الرئيس باراك 
عقوبات مباش���رة على الرئيس 
السوري بشار األسد و6 من كبار 
الس���وريني لدورهم  املسؤولني 
ف���ي انته���اك حقوق اإلنس���ان 
خالل قمع املظاهرات املعارضة 
للنظام. بحسب وكالة االسوشيتد 

برس. 
وأعلن مس����ؤول اميركي كبير 
لوكالة فرانس ب����رس طالبا عدم 
الكشف عن اس����مه ان هذا القرار 
ميثل »جهدا لزيادة الضغط على 
احلكومة السورية كي توقف العنف 
ضد شعبها وتبدأ االنتقال الى نظام 
دميوقراطي«. كما دعت واشنطن 
األسد »لقيادة االنتقال السياسي او 

الرحيل« وتشمل العقوبات جتميد 
أرصدة ومعاقبة كل أميركي يتعامل 

معهم. 
من جهتها قالت قناة اجلزيرة 
ان املسؤولني املشمولني بالعقوبات 
هم نائب الرئيس فاروق الش����رع 
ورئيس احلكومة عادل سفر ووزير 
الدفاع علي حبيب، ورئيس شعبة 
املخابرات العس����كرية عبدالفتاح 
قدس����ية ووزي����ر الداخلية محمد 
ابراهيم الشعار. كما قررت الواليات 
املتحدة معاقبة 2 من مس����ؤولي 
احلرس الثوري االيراني بس����بب 
دورهما في قمع احلركة االحتجاجية 

في سورية.
وتناول األم����ر التنفيذي الذي 
أصدره الرئي����س االميركي باراك 
اوباما في ابريل قائد فيلق القدس 

ف����ي احل����رس الث����وري االيراني 
قاسم س����ليماني و»احد معاونيه 

الرئيسيني« محسن شيرازي.
وكان����ت مجموع����ة ق����رارات 
العقوبات تستهدف فيلق القدس 
على أس����اس ان����ه منظمة »تؤمن 
الدعم املادي« ألجهزة االستخبارات 

السورية.
وقال����ت ادارة اوبام����ا أم����س 
»مازلنا قلق����ني جدا حيال ضلوع 
اجهزة ايراني����ة في أعمال العنف 
االخيرة في سورية«، وتابعت »ان 
مبادرتنا تسلط الضوء على دعم 
اي����ران لألنظمة التي تقمع بعنف 
ارادة شعوبها بالتمتع بحكومات 

اكثر مسؤولية ومتثيال«.
وكانت صحيفة الوطن السورية 
قالت أمس ان األسد قال لوفد من 

حي امليدان في دمش����ق ان قوات 
األمن ارتكبت أخطاء في تعاملها 

مع االحتجاجات.
وقال����ت الصحيف����ة ان اح����د 
اعض����اء الوف����د نقل عن األس����د 
قوله ان 4000 من أفراد الش����رطة 
سيتلقون تدريبا ملنع تكرار مثل 

هذه »التجاوزات«.
ف����ي وقت، قصفت  يأتي ذلك 
الدبابات الس����ورية بل����دة تلكلخ 
التابعة حلمص لليوم الرابع على 
التوالي أمس في استمرار للحملة 
العنيفة التي تش����نها قوات األمن 

السورية إلخماد االحتجاجات.
وقال احد سكان تلكلخ متحدثا 
عبر هات����ف يعمل عب����ر األقمار 
الصناعية ل����� »رويترز« »مازلنا 
دون ماء او كهرباء او اتصاالت«.

وذكر ان اجليش يقتحم املنازل 
ويعتقل الناس لكنه ينسحب من 
األحياء بعد الغارات. وفي عالمة 
على ان اجليش يتعرض لهجوم 
في البلدة ق����ال الرجل إن بعض 
العائالت »تق����اوم وتفضل املوت 

على الذل«.
وق����ال املقي����م ف����ي تلكلخ ان 
املدفعية واألسلحة اآللية الثقيلة 
قصفت الطري����ق الرئيس املؤدي 
إلى لبنان خالل الليل وكذلك حي 
األبراج املجاور الذي تسكنه أقلية 

من التركمان واألكراد.
وأضاف »معظم سكان تلكلخ 
فروا. بعض الباقني حاولوا الفرار 
إلى لبنان امس لكن القصف كان 
شديدا جدا. وتابع »سكان األبراج 
الوزراء  إلى »رئيس  وجهوا نداء 

التركي رجب طيب اردوغان« طلبا 
الذي  للمساعدة. لكنهم كالغريق 

يتعلق بقشة«.
كما نقلت وكالة األنباء الفرنسية 
عن ناش����طني ان حصيلة القتلى 
امس بلغت 8 اشخاص في تلكلخ 

وحدها. 
من جانبها نقلت وكالة األنباء 
الرس����مية »سانا« عن  السورية 
مصدر عسكري قوله ان 8 جنود 
قتلوا أمس في تلكلخ وفي درعا.

 وقالت الوكالة ان 5 من اجلنود 
القتلى س����قطوا عندم����ا اطلقت 
»جماعة ارهابية مس����لحة« النار 
على دورية لقوات األمن بالقرب من 
تلكلخ القريبة من احلدود السورية 

اللبنانية.
وق����ال اردوغ����ان االس����بوع 

املاضي ان ألف شخص قتلوا في 
االضطرابات التي تشهدها سورية 
انتقاده  وتعال����ت مؤخرا نب����رة 

لألسد.
بدوره����ا أعلن����ت سويس����را 
أمس أنها ستنضم الى العقوبات 
األوروبية على النظام الس����وري 
وستمنع سفر 13 مسؤوال سوريا 
كبيرا  � ليس بينهم األسد � إليها 
وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها 
متاش����يا مع قرار أصدره االحتاد 

األوروبي األسبوع املاضي.
وق����ال ناش����طون ان اجلنود 
السوريني اطلقوا نيران األسلحة 
الدبابات  اقتحم����ت  اآللية فيم����ا 
وناقالت اجلند املدرعة مدينة نوى 
التي يسكنها 80 ألف نسمة وتبعد 
60 كيلومترا الى الشمال من مدينة 

درعا أمس.
وقال ناش����ط حقوقي »أعلن 
احملافظ ان القوات لديها اس����ماء 
180 مطلوبا في نوى لكن االعتقاالت 
جترى تعسفيا«. وقال سكان في 
درعا ان الدبابات مازالت منتشرة 
في الش����وارع وقال ناشطون ان 
بلدتي انخل وجاسم ال تزاالن حتت 
ان االعتقاالت  احلصار. واضافوا 
مازالت مستمرة في سهل حوران 

ومناطق أخرى في سورية.
وقد اعلنت 7 منظمات حقوقية 
س����ورية أن الس����لطات السورية 
قامت صباح األحد املاضي باعتقال 
الصحافيني رأفت الرفاعي وموسى 
خطيب في مدينة حلب وذلك بعد 
سلسلة من االستدعاءات األمنية 

املتكررة في حقهما.

واش����نطن � وكاالت: في وقت 
اليزال مصير مدير صندوق النقد 
الدولي دومينيك ستراوس � كان 
معلقا بيد القضاء األميركي، يبقى 
الدولي منش����غال  النقد  صندوق 
بكيفية ملء فراغ رئاسته. ففيما 
أبدى االحتاد األوروبي أمس رغبته 
في تقدمي مرشح »أوروبي« لشغل 
منصب مدير صندوق النقد الدولي 
في حال خلو املنصب، اعتبر وزير 
اخلزانة األميركي تيموثي غايتنر 
أن س����تراوس لم يعد قادرا على 
النق����د، داعيا إلى  إدارة صندوق 
تسمية مدير مؤقت بشكل رسمي 
بعد اعتقال املدير العام للصندوق 
س����ترواس � كان بتهمة االعتداء 
ومحاولة اغتصاب عاملة في فندق 

أميركي.
ون����زوال عن����د تل����ك الرغبة، 

أعل����ن املتحدث باس����م احلكومة 
الفرنس����ية فرانسوا باروان أمس 
أن جون ليبسكي املسؤول الثاني 
في صندوق النقد الدولي سيمثل 
هذه املؤسس����ة في قمة مجموعة 
الثماني املق����رر عقدها في اواخر 
مايو اجلاري في دوفيل بش����مال 

غرب فرنسا.
وفيما يخص التحقيقات، قالت 
واشنطن إن حصانة مدير الصندوق 
الدولي ال تنطبق على حال دومينيك 

ستراوس � كان.
وصرح املتحدث باسم وزارة 
اخلارجي����ة األميركية مارك تونر 
في مؤمتر صحافي بأن »احلصانات 
املتعلقة بهذه احلالة بالذات مرتبطة 
بصن����دوق النق����د الدولي وليس 

الشخص املعني«.
كما اصدر املتحدث باسم صندوق 

النقد الدولي بيل موراي بيانا ذكر 
فيه ايضا ان حصانة ستراوس � 
كان »محدودة وال تنطبق على هذه 
احلالة« بعد توقيفه في نيويورك 

بتهمة اعتداء جنسي.
ولفت تونر الى انه »من املهم 
اإلشارة الى ان فهمنا هو ان صندوق 
النقد الدولي ال يسعى لتأكيد اي 
حصان����ات نيابة ع����ن دومينيك 
ستراوس � كان« وختم قائال »فهمنا 
ان احلصانة تشمل فقط صفتهم 
الرسمية وتنفيذ واجباتهم في دور 
رس����مي وهذا ال ينطبق على هذه 

احلالة«.
هذا وفيما تعتقد غالبية كبرى 
من الفرنس����يني تق����در ب� 57% ان 
ستراوس � كان »ضحية مؤامرة«، 
حسبما اظهر استطالع للرأي أجراه 
معهد »س����ي اس اي«، أكد شقيق 

عاملة الفندق التي تقدمت بشكوى 
ضد ستراوس � كان بتهمة االعتداء 
اجلنسي لوكالة فرانس برس انها لم 
تكن تعلم انه املدير العام لصندوق 
النقد الدولي وهي بالتالي ليست 

اداة ملؤامرة من اجل اإليقاع به.
وأشار شقيقها الى انها نقلت 
الى »مكان سري« في نيويورك. 
واضاف انها اتصلت به بعد ظهر 
الس����بت عندما كانت مع الشرطة 

وطبيب.
املتح����در من  الرج����ل  وروى 
غينيا داخل املطعم الذي ميلكه في 
هارلم »لقد اتصلت بي اوال وقالت 
»لقد حصل امر فظيع« وكانت ال 
تتوقف عن البكاء«. واضاف »لم 
ارها او اسمعها مبثل هذه احلالة 

من قبل«.
وأوضح الرجل الذي رفض ان 

تلتقط له ص����ورة والذي متتنع 
وكال����ة فرانس برس عن كش����ف 
هويته حلماية الضحية املفترضة، 
ان شقيقته كانت تعمل في فندق 
سوفيتل منذ 3 سنوات وانها جتيد 

الفرنسية مثله متاما.
وتابع الرج����ل الذي عاش في 
باريس خالل طفولته »انها مسلمة 
صاحلة وهي تغطي شعرها ولو 

انها ال تضع حجابا«.
لكنه تضايق عند اثارة احتمال 
 � وجود مؤامرة ضد س����تراوس 
كان. وقال »لم تكن تعلم من هو 
دومينيك س����تراوس � كان حلظة 
وقوع احلادث. انا من فسر لها من 
يكون عندم����ا اتصلت بي«. وقال 
»ان اإلعالم الغربي الذي يشك في 

القضية يثير اعصابي«.
وللمرة األولى، يخرج محاميها 

جيف شابيرو عن صمته ليعلق 
على قناة »سي ان ان« اإلخبارية 
ان الضحي����ة املفترض����ة »تعاني 
من صدمة فظيعة« منذ انتش����ار 

الفضيحة.
وقال شابيرو »لقد انقلب عاملها 
رأسا على عقب. فهي لم تتمكن منذ 
احلادث من العودة الى منزلها كما 
ال ميكنها استئناف العمل وال فكرة 

لديها عما يحمله لها الغد«.
ووصف شابيرو موكلته بأنها 
»انسانة تعمل بكد فهي ام عزباء 
تربي ابنتها البالغة 15 عاما وحدها«. 
وينتظر ستراوس � كان قرار هيئة 
احمللفني التي س����تجتمع خالل 3 
ايام، لالطالع على عناصر اإلثبات 
والتقرير بشأن توجيه االتهام اليه 

او اإلفراج عنه.
وفي حال وجهت هيئة احمللفني 

االتهام رسميا الى مدير صندوق 
النقد الدولي، فسيتعني عليه املثول 
امام محكمة نيويورك العليا إلطالعه 
على التهم. وحتددت جلسة لهذه 

احملكمة يوم غد.
من جهتها ذكرت محطة ان بي 
سي االميركية من دون ان تسمي 
مصدرها أنه وضع حتت املراقبة 
ملنعه من االنتحار في سجن رايكرز 

ايالند الكبير في نيويورك.
واوضحت ان ذلك يعني تفقد 
املعتقل كل 15 الى 30 دقيقة، وعدم 
ترك اي ش����يء ميكن استخدامه 
لالنتحار معه. إال أن إدارة السجن 

رفضت التعليق على هذا النبأ.
ويواجه ستراوس � كان 7 تهم 
م����ن بينها فعل جنس����ي اجرامي 
ومحاولة اغتصاب واحتجاز حرية 
وذلك بعد االتهامات التي تقدمت 

بها عاملة التنظيف )32 عاما( في 
فندق وفيتل بنيويورك.

واثارت هذه القضية االرتباك 
في األوساط السياسية الفرنسية 
قبل عام على االنتخابات الرئاسية 
حيث كان س����تراوس م����ن ابرز 

املرشحني.
وفي حال ادانته، فان ستراوس 
� كان يواجه احلكم عليه بالسجن 
بني 15 و74 عاما ملجمل االتهامات 
املوجهة اليه. وتشكل هذه القضية 

صدمة قوية لليسار الفرنسي.
ف����ي احلزب  وانتق����د اعضاء 
االش����تراكي الفرنس����ي النظ����ام 
القضائي االميركي الذي يس����مح 
بنش����ر صور مهينة مثل صورة 
س����تراوس � كان ويديه مقيدتان 
وراء ظهره وه����و منهك ويلتزم 

الصمت أمام القاضية.

واشنطن تدرج بنكًا إيرانيًا
في القائمة السوداء وطهران تكشف 

عن صواريخ جديدة مصنعة محليا

 اعتقال أرفع مسؤول عسكري 
في تنظيم القاعدة بالعراق

عواصم � وكاالت: أعلنت وزارة اخلزانة األميركية أمس 
ادراج بنك ايراني في قائمة س���وداء لقيامه بدور لاللتفاف 

على عقوبات دولية ضد ايران.
وقالت وزارة اخلزانة األميركية في بيان انها قررت ادراج 
بنك الصناعة والتعدين االيراني ضمن القائمة السوداء على 
خلفية استغالل احلكومة االيرانية له »لاللتفاف على العقوبات 
األميركي���ة والدولية ضد املؤسس���ات املالية االيرانية التي 
تشارك في معامالت تسهل دعم أنشطة االنتشار )النووي( 
االيرانية«. وأضافت أن البنك الذي متلك احلكومة االيرانية 
جميع أسهمه ضالع في أنشطة تتعلق بنشر أسلحة الدمار 
الشامل لتوليه معامالت نيابة عن مؤسستني ترزحان حتت 
العقوبات بالفعل هما مصرف���ا »بنك ملت« و»يوروبايش � 

ايرانيش هاندلسبنك« االيرانيان.
وقال مس���اعد وزير اخلزانة األميركي لش���ؤون مكافحة 
االرهاب واجلرائم املالية ديڤيد كوهني »ايران تتبع ممارسة 
راسخة بنقل األنشطة املالية غير املشروعة من بنك الى آخر 

لتسهيل املعامالت للبنوك املفروض عليها عقوبات«.
وأضاف أن »الطبيعة املعقدة لهذا املخطط توضح التأثير 
املدمر للعقوبات على جهود ايران ملواصلة أنشطة االنتشار 

)النووي(«.
وشدد على أن »وزارة اخلزانة ستواصل جهودها بال هوادة 

ملكافحة انتهاك ايران للنظام املالي الدولي«.
من جانبها، أعلنت ايران امس أنها ستكشف االسبوع املقبل 

عن عدد من الصواريخ اجلديدة املصنعة محليا.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن وزير الدفاع االيراني أحمد 
وحيدي قوله إنه سيتم الكشف عن الصواريخ الباليستية 
اجلديدة في 24 اجلاري،  الذي ميثل الذكرى السنوية لتحرير 
ميناء خورامش���هر بجنوب البالد من القوات العراقية عام 

.1982
وقالت ايران إنها اصبحت مكتفية ذاتيا فيما يتعلق بإنتاج 
الصواريخ قصيرة ومتوس���طة املدى والتي بإمكانها ضرب 

االهداف بدقة عالية وال ميكن اعتراضها.

بغداد � أ.ف.پ: اعتقلت السلطات العراقية فجر أمس شخصا 
يعتبر أعلى مسؤول عسكري في تنظيم القاعدة بالعراق ويدعى 
مخلف العزاوي )املكنى ابو رضوان(، بحسب ما اعلن متحدث 
باسم وزارة الدفاع العراقية لوكالة فرانس برس. وقال اللواء 
الركن محمد العسكري ان »قوة خاصة من قيادة عمليات سامراء 
متكنت من القبض على أربعة من قياديي تنظيم القاعدة أبرزهم 
املمثل العس����كري ويدعى مخلف محمد حسني العزاوي امللقب 
بابو رضوان«. وأضاف ان »العملية االس����تخباراتية أدت إلى 
اعتقال القيادي����ني األربعة في منطقة اجلزي����رة الواقعة غرب 
سامراء من دون وقوع أي إصابات«. وذكر املتحدث ان »القياديني 
اآلخري����ن الذين اعتقل����وا في العملية التي متت عند الس����اعة 
الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل أمس األول يعتبرون 
أيضا من اخطر املطلوبني لدى الس����لطات العراقية«. وأوضح 
ان املعتقلني اآلخرين هم »محمد سعد مزاحم الدراجي مسؤول 
عن وحدة االغتياالت،  وفوزي عباس علي البدري امللقب بأبو 
الرحم����ن برز من خالل خطف اجلنود وإحراق جثثهم، فيما ان 
قاس����م محمد طه يعد أحد أهم املتورطني في تفجيرات صالح 
الدين«. وذكر املتحدث باسم وزارة الدفاع ان قوات من اجليش 
العراقي »اعتقلت كذلك 18 مطلوبا في عملية أمنية في محافظة 
نينوى في منطقة قريبة من احلدود الس����ورية العراقية يطلق 

عليها اسم اجلزيرة أيضا«. 

املنامة تؤكد التزامها باحلوار السياسي لتحقيق تطلعات اجلميع
محكمة بحرينية تتهم رئيس حترير »الوسط« بنشر أخبار كاذبة

شيطان التفاصيل يطيح باملبادرة اخلليجية
وأمني عام »التعاون« يغادر اليمن دون توقيعها

عواص���م � وكاالت: على وقع 
املظاه���رات املتج���ددة يومي���ا 
ال���ذي عم  الش���امل  واإلضراب 
البالد،  محافظات جنوب وغرب 
بدا أن األزمة اليمنية قد وجدت 
طريقها الى احلل مع اإلعالن عن 
اتفاق الرئيس علي عبداهلل صالح 
املبادرة  واملعارضة على توقيع 
اخلليجي���ة لنقل الس���لطة بعد 
إدخال تعديالت بسيطة وتوسط 
ديبلوماسيني من الواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي ولكن شيطان 
التفاصيل كان لالتفاق باملرصاد 
فع���ادت األزمة الى نقطة الصفر 
وغادر األمني العام ملجلس التعاون 
الزياني  اخلليجي د.عبداللطيف 
اليمن بعد ان رفض الرئيس صالح  
التوقيع على االتفاق، بحسب »قناة 

اجلزيرة«.
القي���ادي ف���ي أحزاب  وكان 
اللقاء املش���ترك املعارض يحيى 
أبو أصبع قال امس ان الرئيس 
صال���ح واملعارض���ة اتفقا على 
توقيع املب���ادرة اخلليجية بعد 
زوال العقبات التي كانت حتول 

دون ذلك.
أبو أصبع في تصريح  وقال 
الفضائية ان  لقناة »العربي���ة« 
املعارض���ة اصرت على أن يوقع 
عنه���ا محمد باس���ندوة، رئيس 
التحضيري���ة للحوار  اللجن���ة 
الوطني، بع���د أن طلب الرئيس 
صالح أن يوقع ياس���ني س���عيد 
نعمان على املبادرة بصفته رئيسا 
للمجلس األعل���ى ألحزاب اللقاء 

املشترك املعارضة.

اللقاء  القي���ادي في  وأوضح 
املشترك أن صيغة املبادرة التي 
سيتم التوقيع عليها هي الصيغة 
التي س���بق للمعارضة  الثالثة 
املوافقة عليها، وتتضمن استقالة 
الرئيس بعد 30 يوما من التوقيع 

عليها.
وأكد أبو أصبع أن املعارضة 
أص���رت أيض���ا على اس���تثناء 
االعتصامات في ساحات التغيير 
من أي اتفاق وأن الس���احات ال 
سلطان عليها وستبقى مستمرة في 
كل اليمن ألنها الضمانة الوحيدة 
لرحي���ل هذا النظ���ام والضمانة 

الوحيدة النتصار الثورة.
من جانبه، اكد احمد الصوفي 
مستش���ار الرئيس اليمني علي 
عب���داهلل صالح لقن���اة العربية 

أيضا اتفاق صالح مع املعارضة 
على توقيع املب���ادرة وردا على 
س���ؤال حول ما اذا كان التوقيع 
على املبادرة اخلليجية س���يتم، 

قال الصوفي »سيتم«.
وكان الفري���ق الثال���ث وهو 
الساحات،  الشباب املعتصم في 
التقى األمني العام ملجلس التعاون 
مع عدد من ممثلي ثورة الشباب 
الس���لمية للتعرف على وجهات 
نظرهم بش���أن حل أزمة اليمن، 
وكذا للرد على اتهامات هؤالء لدول 
اخلليج بتجاهل مطالب الشارع 
اليمني والعمل على توفير غطاء 
آمن للرئيس علي عبداهلل صالح 

والنظام احلاكم باليمن.
وقد ضم االجتماع قيادة اللجنة 
التنظيمية للثورة وممثلي بعض 

االئتالفات الش���بابية في ساحة 
التغيير بالعاصمة صنعاء.

 وأكدت مص���ادر في اللجنة 
أن اللقاء كان إيجابيا وأن الوفد 
اخلليج���ي أبدى تفهم���ا ملطالب 
شباب الثورة، وأن الوفد أكد أنه 
يقف على احلياد من كل األطراف 
اليمنية، وأن هدفه األساسي من 
املبادرة هو جتنيب اليمن االنهيار 
وحقن الدماء بدافع األخوة واحلب 
واحل���رص على اليم���ن وليس 
ش���يئا آخر.  وقالت املصادر إن 
الوفد اخلليجي رد على انتقادات 
الثورة من تسمية  قيادة شباب 
املبادرة ما يحدث في اليمن بأنه 
أزمة سياسية وليس ثورة، بأن 
هدف املبادرة الرئيسي هو تلبية 
مطالب وطموحات الشعب اليمني 

في التغيير بأقل ثمن بغض النظر 
عن املسميات.

وأوضحت املصادر أن قيادة 
الش���باب الذي���ن التق���وا الوفد 
اخلليج���ي طلبوا منهم س���حب 
املب���ادرة اخلليجي���ة باعتبارها 
ش���جعت الرئي���س صالح على 
التشبث بالكرسي وارتكاب املزيد 
من املجازر الدموية ضد املعتصمني 

واملتظاهرين السلميني.
وكان من املقرر أن يتم التوقيع 
على املبادرة اخلليجية ظهر أمس 
بصنعاء، إال أن مصادر باملؤمتر 
الشعبي العام احلاكم أشارت إلى 
أن هناك بعض النقاط مازالت محل 
مشاورات مع املبعوث اخلليجي 
دون أن يوض���ح تفاصي���ل هذه 

النقاط.

تس����عة، اربعة منه����م جروحهم 
بالغة«.

على صعي����د احملاكمات، قال 
النائب العام العسكري ان محكمة 
»السالمة الوطنية االبتدائية«، وهي 
مح��كمة استثنائية، ادانت امس 8 
من املت���همني ف��ي »قضايا اجلنح« 
بينهم ايران����ي وامراة كما قضت 

بتبرئة 3 آخرين.
وحكمت على محمد قاسم غلوم 
حسني االيراني اجلنسية ب� »احلبس 
مدة سنتني وإبعاده نهائيا عن البالد 
بعد تنفي����ذ العقوبة«، وذلك بعد 
ادانته بتهمة »التجمهر في مكان 
عام بغرض ارتكاب جرائم واإلخالل 

باألمن العام«.
وأش����ارت ال����ى »اعترافه أمام 
الن�يابة العس��كرية بأن مشاركته 
ف����ي التجم��هر كان بتحريض من 
حسن مشيمع« رئيس حركة حق 
املعتقل حاليا، ومحمد حبيب املقداد 

املعتقل ايضا.
وحكم��ت احمل�كمة على فضيلة 
مبارك احمد بالس����جن 4 سنوات 
بتهم »الت��عدي على موظ��ف عام 
والتحري����ض علنا عل����ى كراهية 
النظ���ام واملش����اركة في جتمهر 
بغرض ارتكاب اجلرائم واإلخالل 

بالنظام العام«.
وتراوح����ت األح����كام بحق 6 
آخرين بني س����نة و4 سنوات إثر 

ادانتهم بتهم مماثلة.

اجلنائية الكبرى األولى في البحرين 
امس تهمة نشر أخبار كاذبة تضر 
بالصالح العام إلى رئيس حترير 
جريدة الوس����ط السابق منصور 
اجلم����ري ومدي����ر التحرير وليد 
نويهض ورئيس قس����م احملليات 
عقيل ميرزا وس����كرتير التحرير 

علي الشريفي.
وذك����رت صحيف����ة »الوطن« 
البحرينية على موقعها االلكتروني 
امس أن احملكمة أجلت القضية إلى 
15 يونيو املقبل لالطالع وتسليم 

احضارية للشريفي الهارب.
في س����ياق متصل، أصيب 9 
من عناصر الشرطة في البحرين 
بج����روح خ����الل مواجه����ات مع 
»مثيري الش����غب« جنوب املنامة 
امس االول وفق ما أعلنته وكالة 
األنباء الرسمية. وتابعت نقال عن 
مديرية شرطة احملافظة الوسطى 
ان ال� 9 تعرضوا »للدهس بعملية 
إجرامية نفذها أحد مثيري الشغب 

في منطقة النويدرات«.
وأوضح����ت انه »اثن����اء قيام 
عناص����ر الش����رطة بواجبهم في 
منطقة النوي����درات بالتعامل مع 
اث����ارة أعمال  مجموعة حت����اول 
الش����غب والتخريب اصيب احد 
املتورطني برأسه وعلى الفور قام 
شقيقه بقيادة سيارته بسرعة هائلة 

ودهس رجال الشرطة عمدا«.
وتابعت ان ذلك »أدى الى إصابة 

خالل زيارته للبحرين مباحثات 
مع املسؤولني ناقش فيها العديد 
من املواضيع ومن أبرزها األوضاع 
التي متر بها البحرين وأثرها على 

أمن واستقرار املنطقة.
ال����ى ذل����ك، وجه����ت احملكمة 

قصة النجاح في التعايش السلمي 
واحلضاري مع اجلميع.

وثمن الش����يخ خالد للواليات 
املتحدة األميركية دورها في احلفاظ 

على أمن واستقرار املنطقة.
وكان س����تاينبرغ ق����د أجرى 

املنام����ة � وكاالت: أك����د وزير 
البحرين الشيخ  خارجية مملكة 
خالد بن أحمد آل خليفة ان بالده 
ملتزمة مبسيرة النهج اإلصالحي 
واملش����روع الرائد ال����ذي اختطه 
وأسس دعائمه امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة لبناء دولة املؤسس����ات 

والقانون.
وقال الشيخ خالد في تصريح 
نقلته وكالة أنباء البحرين »بنا« 
امس في أعقاب الزيارة التي قام بها 
نائب وزيرة اخلارجية األميركية 
جيم����س س����تاينبرغ، ان »النهج 
اإلصالحي للملك لم ولن يتوقف 
وإنه عمود االس����تمرار والتطور 
والتحدي����ث مبا ف����ي ذلك احلوار 
السياسي بني أبناء الشعب الواحد 
كافة في اطار املؤسسات الدستورية 
لتحقيق ما يتطلع اليه اجلميع«.

وأش����ار الى أهمي����ة العالقات 
القائمة بني مملكة  االستراتيجية 
البحري����ن والوالي����ات املتح����دة 
األميركية، مش����ددا على الشراكة 
القوية التي تربط البلدين الصديقني 
الشراكة  والتزامهما بتعزيز هذه 
القائمة على قيم واهتمامات مشتركة 

جتمعهما منذ أمد بعيد.
وأع����رب وزي����ر اخلارجي����ة 
البحريني عن ثقته في أن تتجاوز 
اململكة هذه األوضاع بحيث تخرج 
قوية بشعبها متماسكة بنسيجها 
االجتماع����ي الواح����د الذي ميثل 

)رويترز( عناصر من قوة دفاع البحرين يزورون أحد أفراد الشرطة الذين أصيبوا في عملية الدهس أمس 


