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الرئيس االميركي واثق من حتقيق حل الدولتني ويدعو لتقدمي تنازالت مؤملة

أوباما وكاميرون يروجان لدعم سياسي واقتصادي لـ »الربيع العربي«

»أنا واثق م���ن إمكانية حتقيق 
ذلك«.

وف���ي املل���ف الليب���ي تعهد 
الرئيس األميركي بعدم تخفيف 

وحول أفغانستان، قال رئيس 
القوات  البريطان���ي إن  الوزراء 
البريطاني���ة واألميركية تقاتل 
جنبا إلى جنب في إقليم »هلمند« 
اجلنوبي بأفغانس���تان من أجل 
هزمية التمرد، مشيرا إلى أن الوقت 
قد حان لتعزيز اجلهود من أجل 

التوصل إلى تسوية سياسية.
وحول عملية السالم العربية-
أك���د كامي���رون  اإلس���رائيلية، 
إل���ى نهاية  التوصل  ض���رورة 
لهذه العملية، معربا عن تهنئته 
للرئيس أوباما على خطابه حول 
الشرق األوسط والذي وصفه ب� 
»اجل���ريء واملثالي«.. كما طالب 
بنهاية لالرهاب ضد اإلسرائيليني 
واستعادة الكرامة للفلسطينيني 
في دولتني تعيشان جنبا إلى جنب 

وفي سالم.
وحول الثورات العربية، قال 
كاميرون إنه مت رؤية أمور رائعة 
من متظاهرين يتحدون الرصاص 
ونشطاء أطاحوا بديكتاتوريني 
وأشخاص احتشدوا في الشوارع 
وصنعوا تاريخهم، مش���يرا إلى 
أنه اتفق مع الرئيس أوباما على 
أنهما سيقفان بجانب األشخاص 
الذين يعملون من أجل احلصول 

على احلرية.
وقال كامي���رون انه ال ميكن 
تخيل مستقبل مشرق لليبيا في 
وجود القذافي، مشددا على ضرورة 

رحيله من البالد.
وأضاف »ال مس���تقبل لليبيا 
بوجود العقيد القذافي في السلطة 
وتنظر اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة في جميع اخليارات من أجل 

زيادة الضغط على نظامه«.
الس���وري، رحب  امللف  وفي 
أوباما بالعقوب���ات التي فرضها 
االحت���اد األوروبي ض���د النظام 

السوري.
وأش���اد الرئيس األميركي ب� 
»شجاعة السوريني في االعتراض 
سلميا على نظام الرئيس بشار 
األس���د« ورحب بالعقوبات التي 
فرضها االحت���اد األوروبي عليه 

وعلى نظامه.
وق���ال إن الوالي���ات املتحدة 
»ترحب بقرار االحتاد األوروبي 
فرض عقوبات على األسد وزيادة 
الضغط عليه وعلى نظامه من أجل 
وضع حد لسياسة القمع والبدء 
في إحداث التغيير الذي يسعى 

إليه الناس«.

الزعيم  الضغط على حكوم���ة 
الليبي معم���ر القذافي، مضيفا 
انه يعتقد أن القذافي سيتنحى 

في نهاية املطاف.
وأضاف »أتف���ق متاما ومع 
وضع التق���دم الذي أحرز خالل 
األس���ابيع املاضية في االعتبار 
على أن القذافي ونظامه بحاجة 
إلى فه���م أنه لن يجري تخفيف 

الضغط الذي منارسه«.
واستطرد »أعتقد أننا حققنا 
قوة دف���ع كافية مادمنا حافظنا 
على هذا املس���ار فسيتنحى في 

نهاية املطاف«.
لكنه أقر بأن غارات حلف شمال 
االطلس���ي على ليبيا »محدودة 
اص���ال«،   وح���ث كل من اوباما 
وكاميرون خالل مؤمتر صحافي 
مش���ترك في لندن على الصبر 

والثبات في العملية.
وقال أوباما »مبجرد استبعاد 
تدخ���ل من الق���وات البرية فان 
الغارات اجلوية ستكون محدودة 

بطبيعة احلال«.
واضاف »في النهاية ستكون 
عملية بطيئة لكن بوتيرة ثابتة«، 
مضيفا انه على املعارضة الليبية 
ان »تتحمل مسؤولياتها« لالطاحة 

بنظام القذافي.
م���ن جانبه، اعتب���ر رئيس 
ال���وزراء البريطاني ان عالقات 
ب���الده م���ع الوالي���ات املتحدة 
األميركي���ة ضروري���ة ألمنهما 

وازدهارهما.
وأضاف كاميرون أنه أجرى 
محادثات مع أوباما حول األمن 
واالقتصاد وكيفية توفير وظائف 

لشعبي البلدين.
وح���ول اإلرهاب، أكد رئيس 
الوزراء البريطاني على إمكانية 

هزمية تنظيم القاعدة.
مشددا على ضرورة االستمرار 
في تدمير الش���بكات اإلرهابية، 
كما أعرب ع���ن تهانيه للرئيس 
أوباما على عمليته التي أسفرت 
القاعدة  عن مقتل زعيم تنظيم 

أسامة بن الدن.
وأوض���ح كامي���رون أن هذه 
العملي���ة ال تعد فق���ط انتصارا 
للعدالة بل أيضا »ضربة في قلب 

اإلرهاب العاملي«.
وأضاف أنه يجب االستمرار في 
العمل بشكل وثيق مع باكستان 
التي عانت من اإلرهاب أكثر من 

أي دولة في العالم.

تنعم باألمن واألمان ويعترف بها 
جيرانها ودولة فلسطينية ذات 
سيادة يتمكن شعبها من حتديد 
مصيره ومستقبله«. واستطرد 

اجلانبني«.
وتابع: »هدفي كما ذكرت في 
كلمة ألقيتها األس���بوع املاضي 
هو وجود دولة إسرائيل يهودية 

وق���ال اوباما انه »واثق« من 
التوص���ل الى اتفاق س���الم في 
النهاية، لكن���ه اضاف ان »االمر 
س���يتطلب تن���ازالت مؤملة من 

لندن � وكاالت: قال الرئيس 
األميركي باراك أوباما إنه سيناقش 
مع مجموعة الثماني كيفية دعم 
خطوات إرساء الدميوقراطية في 

الشرق األوسط.
وأض���اف متحدثا في مؤمتر 
الوزراء  صحافي م���ع رئي���س 
البريطان���ي ديڤي���د كاميرون 
»س���نناقش مع ش���ركائنا في 
الثماني أفضل السبل  مجموعة 
التي ميكن أن يدعم بها املجتمع 
الدولي األوسع الدول التي تقوم 
باإلصالحات الالزمة لبناء إطار 
للدميوقراطية واحلرية والرخاء 

لشعوبها«.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء 
البريطاني في املؤمتر الصحافي 
الواليات املتحدة وبريطانيا  ان 
س���تروجان ل���� »برنامج دعم« 
ل� »الربيع  سياسي واقتصادي 
العرب���ي« أثناء قم���ة مجموعة 

الثماني في فرنسا.
وقال ف���ي املؤمتر الصحافي 
املشترك الذي عقد في اليوم الثاني 
لزي���ارة الدولة الت���ي يقوم بها 
اوباما الى لندن، »ان الرئيس وانا 
شخصيا مصممان على الوقوف 
الى جانب اولئك الذين يعملون 

من اجل احلرية«.
التي  الرسالة  واضاف »انها 
س���نوجهها في قم���ة مجموعة 
الثماني غدا حيث سندعم برنامجا 
واسعا لدعم سياسي واقتصادي 
للبلدان الت���ي ترغب في اجراء 

اصالحات«.
وحول عملية السالم اعتبر 
اوبام���ا أنه م���ن »اخلطأ« طلب 
الفلسطينيني من مجلس االمن 
االعت���راف بدولته���م في حدود 
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أوباما االس���رائيليني  وحث 
والفلس���طينيني عل���ى تق���دمي 
»تنازالت مؤملة« من اجل التوصل 

الى اتفاق سالم.
أوباما إن »الس���بيل  وق���ال 
الوحيد لقيام دولة فلسطينية 
هو عندما يتفق اإلس���رائيليون 
والفلس���طينيون على س���الم 

عادل«.
واضاف »ان���ا واثق بأنه من 
اخلطأ ان يسعى الفلسطينيون 
اعت���راف  عل���ى  للحص���ول 
بدولتهم امام االمم املتحدة بدل 
اجللوس الى طاولة احلوار مع 

االسرائيليني«.

)رويترز( باراك اوباما وديڤيد كاميرون يوزعان اللحم املشوي على عدد من اجلنود في حديقة 10 داونينغ ستريت وقرينتاهما توزعان البطاطا وسلطة اخلضار 

بريطانيا واإلرث العائلي ألوباما:  جداه تعرضا الضطهاد االستعمار اإلجنليزي
»باهلل كيف اعتقدنا أن الرجل )أوباما( ال يحبنا؟«. بهذا 

السؤال افتتح ميك براون مقالته في صحيفة »ذي 
ديلي تلغراف« البريطانية عن زيارة الرئيس األميركي 

باراك أوباما الى اململكة املتحدة ولقائه العائلة املالكة 
»كأنه أحد أبنائها«، فبعض البريطانيني خــشي مما قد 

تعنيه زيارة أوباما الى بلدة مونيغال االيرلندية التي 
هاجر منها أحد أجداده صانع األحذية فاملوث كيرني 

الى أميركا هربا من املجاعة الكبرى )مجاعة البطاطا في 
القرن التاسع عشر( التي أعقبت االحتاد مع بريطانيا، 
وما يزيد الطني بلة أن املستعمرين اإلجنليز في كينيا 

سجنوا جد أوباما لناحية والده خالل املعركة من 
أجل استقالل هذا البلد األفريقي، وعززت حقيقة أن 

الرئيس األميركي يفتخر بإنتمائه الى العالم الثالث، 
وحرص على زيارة بلدة جده، املخاوف البريطانية 

من انعكاس ذلك على روحية الزيارة، وإن ليس على 
مضمونها السياسي. 

لكن االستقبال امللكي احلار الذي أعد للرئيس 
األميركي وزوجته ميشال من جهة، ورد فعل أوباما 

وحفاوته، أزاال الشكوك التي ساورت كثيرين، وقالت 
مصادر ملكية إن أوباما أقام »عالقة شخصية دافئة« 
مع امللكة، كما ظهر خالل البسمات في هذه الزيارة، 

وفي مديح الرئيس األميركي لها في مقابلة تلفزيونية 
قائال »إننا فخورون جدا بها«.

وبرزت املخاوف من اخلالف التاريخي مجددا خالل 

جولة أعدتها امللكة لضيفها األميركي على املجموعة 
امللكية التاريخية التي تضم وثائق ورسائل عنوانها 
»خسرنا أميركا« تتعلق بحرب االستقالل األميركية 

ضد االمبراطورية البريطانية، لكن الرئيس األميركي 
بدا، كما كان طوال الزيارة، كأنه وزوجته من أفراد 
العائلة املالكة نظرا حلفاوة استقبالهما واالبتسامات 

الودية التي رافقتهما، وفقا لروايات املساعدين 
امللكيني. وكانت ميشـــال أوبـــاما أظهرت ودا في 
لقائها امللكة اليزابيث الثانية عام 2009 عندما خرقت 
البروتوكول امللكي بوضعها يدها على ظهر امللكة في 

شبه عناق بينهما.
لندن ـ عاصم علي  ٭

مصادر لـ »األنباء«: اجلنرال دميبسي 
سيخلف مولن في رئاسة األركان األميركية

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة 
الدفاع األميركي����ة ان البيت األبيض قرر تعيني 
اجلنرال مارتن دميبس����ي رئيس أركان القوات 
األرضية خلفا لالدميرال مايك مولن في رئاسة 
أركان القوات املسلحة األميركية، وكان االعتقاد 
الشائع الى ما قبل أسبوع واحد هو ان اجلنرال 
جيمس كارترايت الذي يشغل اآلن منصب نائب 
رئيس األركان هو الذي سيخلف مولن في املوقع 
الذي يعد املوق����ع األعلى في القوات املس����لحة 

بالواليات املتحدة.
وقالت املصادر ان الرئيس باراك اوباما سيعلن 
تعيني دميبس����ي في املوقع األسبوع املقبل بعد 
عودته من رحلته األوروبية، وكان دميبسي قد 
رقي الشهر املاضي فقط الى موقع رئاسة أركان 
القوات األرضية )اجليش( ويأتي اختياره مفاجئا 
لكثيرين السيما بعد انتشار التوقعات عن تعيني 
كارترايت وهو طيار س����ابق وخريج احد أرقى 
املعاهد التكنولوجية في الواليات املتحدة وتقلد 
منصب رئيس قائد منطقة القوات االستراتيجية 

األميركية.

وجاء اس����تبعاد كارترايت بعد ادعاءات عن 
ارتباطه بعالقات نس����ائية مع عدد من العامالت 
في الپنتاغون السيما مس����اعدة سابقة له. وقد 
رفع األم����ر الى احملقق العام لوزارة الدفاع الذي 
أجرى حتقيقا انتهى ال����ى عدم وجود أدلة على 
صحية الشائعات التي تناولت السلوك الشخصي 

للجنرال.
غير ان كارترايت كان قد اكتسب عداء بعض 
العس����كريني التقليديني في وزارة الدفاع بسبب 
خلفيته التكنولوجية الواس����عة وإصراره على 
الغاء برامج عسكرية ضخمة مثل انتاج الطائرة 
اف – 22 وتعديل مبادرة الدفاع الصاروخي. وقد 
راكم اجلنرال نفوذا واسعا في مجال املشتريات 
العسكرية الذي يرتبط بكافة مكونات وزارة الدفاع 
األخرى مما اث����ار غضب بعض قيادات الوزارة. 
وبسبب التخوف من حتول سلوكه الشخصي الى 
مادة للهجوم على قرار اختياره خلالفة مولن فقد 
قرر البيت األبيض ان يؤثر السالمة وان يختار 

اجلنرال دميبسي للموقع. 
واشنطن ـ أحمد عبداهلل  ٭

 إعادة انتخاب الريجاني رئيسًا ملجلس الشورى

 إيران تعلن إنتاج سفن حربية عابرة للقارات
طهران � وكاالت: أعيد أمس 
رئيسا  انتخاب علي الريجاني 
للبرملان اإليراني وذلك ملدة عام 
آخر، وذكرت قناة »برس تي في« 
اإليرانية أن الريجاني حصل على 
212 صوتا من أصل 224 صوتا 
في االقتراع الذي أجراه مجلس 

الشورى اإلسالمي.
اإليرانية  القن���اة  وأضافت 
أنه مت أيضا اختيار محمد رضا 
الدين  باهونار وسيد ش���هاب 
النائب  لش���غل منصبي  صدر 
األول والنائ���ب الثاني لرئيس 

البرملان ملدة عام.
في سياق آخر، أعلن   
قائد القوة البحرية في اجليش 
األمي���رال حبيب اهلل  اإليراني 
تقوم  ايران  أن  أمس  س���ياري 
حاليا بانتاج سفن حربية عابرة 
للقارات كما بدأت إنتاج مدمرات 

حامل���ة للصواريخ والطائرات 
السمتية.

األنب���اء  وكال���ة  ونس���بت 
اإليرانية الرس���مية )ارنا( إلى 
االميرال س���ياري قوله »هناك 
دول مع���دودة في العالم قادرة 
على صنع املدمرات إال ان اخلبراء 
اإليراني���ني حقق���وا جناحات 
باهرة في هذا املجال«، وقال ان 
ايران تواصل صنع الغواصات 
احلديثة لتعزيز تواجد البحرية 
اإليرانية في املياه الدولية مشيرا 
الى تواج���د القوة البحرية في 
مياه بحر قزوين وقال ان القوة 
البحرية للجيش اإليراني تقوم 
باإلش���راف على 20% من مياه 

بحر قزوين.
 الى ذلك، رفضت إيران أمس 
اتهامات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، مؤكدة ان حديث الوكالة 

األخير عن جانب  تقريرها  في 
عس���كري محتم���ل لبرنامجها 
الن���ووي »ال أس���اس ل���ه من 

الصحة«.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية 
عن علي اصغر سلطانية ممثل 
الدولية »في  الوكالة  في  إيران 
املسائل  الى  يلمحون  التقرير، 
القائمة  املكررة واململة نفسها، 
على اتهامات وتكهنات ال أساس 
لها بشأن نشاطات مزعومة هدفها 
عسكري«، وأضاف سلطانية »ال 
شك ان غياب أدلة متينة )إلثبات 
اتهامات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية( يضر مبكانة الوكالة«.

وتابع ان »التقرير يدل مرة 
أخرى عل���ى انه بع���د ثمانية 
أعوام من التفتيش ليس هناك 
اي مؤش���ر على انحراف نحو 
البرنامج  أهداف عسكرية« في 

النووي اإليراني.
الذي حصلت  التقرير  وفي 
وكالة »فرانس برس« على نسخة 
منه، أكدت الوكالة الدولية انها 
في  االخير  تقريرها  منذ  تلقت 
إضافية عن  »معلومات  فبراير 
نشاطات ممكنة مرتبطة باملجال 
النووي وغي���ر معلنة، يجري 

تقييمها حاليا«.
من جهة أخ���رى، أكد وزير 
اخلارجي���ة اإليراني علي أكبر 
األس���لحة  أن  أم���س  صاحلي 
األكبر  النووية متث���ل اخلطر 
إلى جعل  ودعا  البشرية،  على 
منطقة الشرق األوسط خالية من 
األسلحة النووية، وشدد صاحلي 
على أن رفض إسرائيل االنضمام 
إلى معاهدة منع االنتشار النووي 
يعيق جهود إخالء منطقة الشرق 
األوسط من األسلحة النووية.

وقال صاحل���ي على هامش 
مشاركته في اجتماع حركة عدم 
االنحياز في بال���ي إن «امتالك 
أسلحة نووية وحتديثها بشكل 
متواص���ل، يجعل م���ن املمكن 
اس���تخدامها، وهو ما يش���كل 

التهديد األكبر للبشرية«.
أنه يجب  وأوضح صاحلي 
االلتزام  على  إس���رائيل  إجبار 
بهذا املطلب، حتى يتحقق جعل 
املنطق���ة خالية من األس���لحة 

النووية.
وق���ال: »بس���بب الرف���ض 
املتواصل من النظام اإلسرائيلي 
لالنضم���ام إلى معاه���دة منع 
إقامة  فإن  النووي،  االنتش���ار 
األس���لحة  من  منطق���ة خالية 
النووية في الش���رق األوسط، 
وهو ما اقترحته إيران عام 1974، 

لم تتحقق حتى اآلن«.

السعودية تتفاوض لشراء
72 مقاتلة جديدة من »يورو فايتر«

الرياض � إيالف: علمت »إيالف« من مصادر 
موثوقة في الرياض أن احلكومة السعودية تبحث 
حاليا شراء دفعة ثانية من طائرات »يورو فايتر« 
قد يصل عددها إلى نحو 72 طائرة لتضاف إلى 
نحو 72 طائ����رة أيضا من نف����س الطراز كانت 
قد أبرمت عقد ش����رائها ع����ام 2006 بقيمة 4.43 
مليارات إسترليني. وستحل الطائرات اجلديدة 
محل أس����طول السعودية من طائرات تورنيدو، 
وتقدر إحصاءات غير رسمية أن الرياض متتلك 

نحو 276 طائرة مقاتلة.
وتعتب����ر الطائرة من اجليل الرابع املطور أو 
الرابع والنصف )4.5( وهي طائرة قتالية متعددة 
املهام أوروبية تس����اهم في إنتاجها مجموعة من 
عدة شركات هي »بي ايه آي سيستمز«البريطانية، 
»الينيا ايرونوتيكا« اإليطالية، »ايدس دويتشتالند« 

األملانية، و»ايدس كاسا« األسبانية.
ودخلت اخلدمة ف����ي القوات اجلوية لكل من 
أملانيا، إس����بانيا، إيطاليا، واململكة املتحدة بدءا 
من العام 2004، وجتهز الطائرة مبدفع من طراز 
»ماوزر بي ك����ي« عيار 27 ملم وبه����ا 13 موقعا 
حلمل الس����الح أربعة حتت كل جناح وخمس����ة 

حتت البدن.
وحتمل الطائرة أنواعا من الصواريخ للقتال 
اجلوي املتفوق وصاروخني جوالني كروز ومثلهما 
مضادان للرادارات وصواريخ مضادة للدفاعات 
األرضية املعادية وأخرى مضادة للدروع وثالثة 

للمعارك البحرية.  كما تتميز »التايفون« بتصميم 
إيروديناميكي عال مينحها قدرة عالية على املناورة 
حيث تعتمد الطائرة مبدأ الهيكل غير املس����تقر 
إيروديناميكا وحتقيق االس����تقرار املطلوب عن 
طريق أنظمة الطيران السلكي احلاسوبي الرقمي 
وأجنحة املقاتلة من النوع »املثلث« � دلتا � املصنوع 
من املواد املركبة في معظمه واستخدم في صناعة 
الهيكل واجلناح مواد الكربون املركب والبالستيك 
الزجاج����ي املق����وي والتيتاني����وم واألملونيوم، 
وتستخدم جنيحات التقلب األمامية في املساهمة 

في حتقيق مستوى املناورة الفائقة.
ورغم أن يوروفايتر تايفون ال تصنف كمقاتلة 
خفية إال أن عناصر في التصميم سمحت بخفض 
مقطعه����ا الراداري مقارنة باجليل الس����ابق من 
املقاتالت األوروبية حيث صممت مداخل الهواء 
بحيث تخفي واجهة املقطع األمامي ملروحة تربينة 
احملرك النفاث وهو يعتبر واحدا من أهم العواكس 
الرادارية في أي طائرة نفاثة، ومع توافر القدرة 
على استخدام مواد ماصة للموجات الرادارية في 
بعض مناطق الهيكل اخلارجي جنح في التخفيض 
من املقطع الراداري في الواجهة األمامية من املقاتلة 

ولكن ليس ملستوى املقاتالت اخلفية.
وتوقعت املصادر أن يعقد قريبا اجتماع بني 
قادة عسكريني سعوديني ومسؤولني في شركة 
الفضاء البريطانية »بى ايه اي سيستمز« لبحث 

تفاصيل الصفقة.

نفى التوجه إللغاء حكم اإلعدام بحق املدانني بقتل الشرطي 

وزير خارجية البحرين: لم نطرد سفير إيران
ولسنا ضد التقارب مع طهران 

املنام���ة � د.ب.أ: نفى وزير 
اخلارجية البحريني الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة أن 
تكون بالده قد طردت السفير 
اإليراني، مشيرا إلى أنه هو من 
قرر أن يعود إلى طهران حسب 

تعليمات حكومة بلده.
وق���ال آل خليفة لصحيفة 
»الوطن« البحرينية في عددها 
الصادر أمس إنه في حال قرر 
البحرين،  إلى  العودة  السفير 
فهو غير ممن���وع من الدخول 
إليها، مضيفا: تهمنا العالقة مع 
إيران فهي دولة جارة مهمة وأي 
شيء يقربنا كأصدقاء أو إخوة 
في نفس املنطقة نسعى له دائما، 
وج���دد الوزير ترحيب مملكة 
البحرين باملبادئ الصحيحة 
التي قام عليها خطاب الرئيس 
األميركي باراك أوباما األسبوع 

املاضي.
واعتبر أن ما ذكر عن هدم 

له عالقة بهذا األمر، معلقا بأنه 
يوجد مؤش���رات على حتسن 
العالقة مع لبن���ان إال أنه عاد 
ليقول »نتمنى من احلكومة في 
لبنان أن تنتبه، ما يحدث في 
لبنان ال يخدم مصلحة البلدين« 
وعاد الوزير ليؤكد على أن »أمن 

املنطقة مسؤولية جماعية«.
وفيما إذا كانت عمليات منع 
البحرين مازالت  إلى  الس���فر 
مس���تمرة، اعتبر آل محمد أنه 
أم���ر إجرائي تقوم ب���ه الدول 
خاصة م��ع وجود حالة السالمة 
الوطن���ية ف���ي اململكة وقال: 
»بدأت ال���دول في رفع احلظر 
بشكل تدريجي«، وعن إمكانية 
عودة املب���ادرة اخلليجية حلل 
أزم���ة اليمن اكت���ف���ى الوزير 
بالق���ول إن املبادرة اخلليجية 
علقت ولم تلغ »ستعود إذا وافق 
اجلميع إال أنه ال مؤشرات على 

ذلك«.

قاتلي أحد رجال األمن وإذا ما 
كانت اململكة تعتزم إعادة النظر 
في احلك���م الصادر نفى وزير 
اخلارجية وجود نية للبحرين 

إللغاء حكم اإلعدام.
وأوضح أن االحتاد األوروبي 
يتبنى موقفا ثابتا ضد نظرية 
عقوبة اإلعدام على مس���توى 
العالم واالحت���اد األوروبي لم 
يس���تهدف البحري���ن في هذا 
املوضوع، كل دولة لها قوانينها 
وأنظمتها وطريقة عمل حملاكمها، 
وأعرب آل محمد عن أمله أن يتم 
إنشاء احتاد آسيوي يضم الدول 
اآلسيوية، مشيرا إلى أن آسيا 
القارة الوحيدة التي ليس بها 
احتاد يجمع دولها حتت مظلة 

مشتركة.
وعن إمكانية إعادة البحرين 
حركة املالحة اجلوية مع لبنان، 
نفى الوزير أن يكون رفع حالة 
السالمة الوطنية الشهر املقبل 

املس���اجد جاء نتيج���ة لعدم 
وضوح الصورة لديه، مؤكدا 
سعي اململكة إليضاح الصورة 
بش���كل تام، وق���ال إن خطاب 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
كان متوازنا في الطرح »عدا ما 
ذكره عن هدم املس����اجد وهي 
نقطة لم تك���ن واضحة لديه 
وهو أمر مهم بالنسبة لنا يهمنا 
أكثر من املواقف السياسية، ال 
تس���تطيع تقبل كل ش���يء أو 
أن يك���ون كل ش���يء بصورة 

وردية«.
وأكد في نف���س الوقت أنه 
من الناحية السياسية »تهمنا 
أن تك���ون العالق���ة قوية مع 
حليف كبير كالواليات املتحدة 
ونح���ن متفائلون باس���تمرار 
هذه العالق���ة«، وحول موقف 
الرس���مي من دعوة  البحرين 
االحتاد األوروبي إلعادة النظر 
في حكم اإلعدام الصادر بحق 

الشيخ خالد بن أحمد


