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العراق: مؤمتر لتقصي احلقائق ينتهي إلى شجار

عبادي: املعارضة تتزايد حلكام إيران

بغدادـ  كونا: انتهى مؤمتر في 
العراق للجنة تقصي احلقائق 
اخلاصة بحادثة »عرس الدجيل« 
امس الى نشــــوب شــــجار بني 
احلاضريــــن اثر قيــــام احدهم 
بنفي احلادثة بقوله انها )فبركة( 

حكومية.
وعقــــد مؤمتــــر اللجنة في 
املجلس احمللــــي التابع لقضاء 
الدجيل  بحضور شيوخ ووجهاء 

القضاء لكنه اســــتضاف جلنة 
نيابيــــة من البرملــــان العراقي 
لتقصي احلقائق بشأن احلادثة 

الشهيرة.
وعلى خلفية الشجار انسحبت 
من القاعة اللجنة النيابية التي 
كان يترأسها النائب عن القائمة 
العراقيــــة عالء مكي وتضم في 
عضويتهــــا النائــــب حيدر املال 

ونوابا آخرين.

ووقع الشــــجار بني عدد من 
احلاضرين بعدما قال احدهم ان 
قصة حفل الزفاف »مفبركة« من 
قبل احلكومة وعارية عن الصحة. 
وقــــال النائب عــــالء مكي »لم 
نتمكن من اكمال املؤمتر بسبب 
ما حدث« مشيرا الى انه سيقوم 
بنقل معاناة الســــكان احملليني 
النواب والسلطات  الى مجلس 

احلكومية في بغداد.

وأعلنت السلطات العراقية في 
28 مايو املاضي اعتقال الشبكة 
املسؤولة عن مقتل 70 شخصا بني 
أطفال ونساء وعروسني كانوا في 
حفلة زفاف قرب منطقة التاجي 

القريبة من بلدة الدجيل.
وأصدرت محكمة عراقية بعد 
ضغوط شعبية وسياسية كبيرة 
بإعــــدام مرتكبي  حكما يقضي 

حادثة عرس الدجيل.

لندنـ  رويترز: قالت شيرين 
عبــــادي الفائــــزة بجائزة نوبل 
للســــالم انها تعتقــــد ان حكام 
ايران سيسقطون يوما ما على 
الرغم مــــن منع حملتهم االمنية 
الصارمة الندالع انتفاضة من تلك 
االنتفاضات الشعبية التي شهدها 
العالم العربي. وســــحقت ايران 
محاوالت إلعادة اشعال احتجاجات 
احلركة اخلضراء التي اندلعت في 
اعقاب االنتخابات املتنازع على 
نتيجتها والتي اسفرت عن اعادة 
انتخاب الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد. وكانت االنتفاضات 

الشعبية قد جنحت في االطاحة 
بالرئيسني املصري والتونسي 
واشعلت العنف في كل من ليبيا 
وســــورية واليمــــن والبحرين. 
وقالت عبادي )63 عاما( الناشطة 
احلقوقية التي كانت عام 2003 
اول امرأة مسلمة تفوز بجائزة 
نوبل ان احلركــــة اخلضراء في 
ايران لم تهزم وان بالدها تريد 
تفادي نوع الصراع الذي اندلع 
في ليبيا. وقالــــت عبادي التي 
تزور لندن للترويج لكتاب لها 
ينشر في بريطانيا في مقابلة مع 
رويترز »في احلقيقة لقد اصبحت 

اكثر قوة ألن احلركة تتكون من 
معارضني وعدد املعارضني يزداد 
كل يوم«. واضافــــت عبادي ان 
انتهاكات حقوق االنسان املنتشرة 
والتدهور االقتصادي يضيفان 
إلى صفوف املعارضة لكن عدد 
احملتجني تناقص »ألن اي شخص 
يخرج إلى الشارع يقتل او يعتقل«. 
وقالت »الشعب االيراني يحاول 
احلفاظ على سلمية االحتجاجات 
وهذا هو السبب الذي منعهم من 
حمل السالح حتى اآلن... الشعب 
االيراني ال يريد ان تتحول ايران 
إلى ليبيا اخــــرى«. لكن القيادة 

االيرانية اهتزت بسبب انتفاضات 
الربيع العربــــي وتعتقد عبادي 
ان النظام االيراني ســــينهار في 
النهاية. وقالــــت »نعم بالطبع 
سيسقط هذا النظام لكن ليس من 
السهل التنبؤ بوقت حدوث ذلك«. 
ومضت عبادي تقول ان الصراع 
على السلطة بني الزعيم االيراني 
االعلــــى آية اهلل علــــي خامنئي 
والرئيس احمدي جناد و»هناك 
خالفات حتى بني الزعيم االعلى 
والرئيس وبني البرملان والرئيس، 
كل هذه النزاعــــات في احلقيقة 

تضعف النظام أكثر واكثر«.

أمير موناكو يوثق زواجه كنسيًا من تشارلني
ـ د.ب.أ: وثق  موناكـــو 
األمير البـــرت الثاني أمير 
موناكو زواجه كنسيا من 
تشارلني ويتستوك السباحة 

األوليمبية السابقة املنحدرة 
من جنوب أفريقيا.

وأقيم األكليل الكنســـي 
امس في ســـاحة مكشوفة 

بفنـــاء القصـــر األميـــري 
العديد من رجال  بحضور 
والشـــخصيات  الـــدول 

البارزة.

البرت )53 عاما(  وكان 
عقد أمس االول قرانه مدنيا 
على تشارلني التي تصغره 

بعشرين عاما.

إيران: قادرون على التصدي ألي هجمات إلكترونية

واشنطن: إيران تزود حلفاءها 
في العراق وأفغانستان بأسلحة جديدة

أميركا: تطور هجمات اإلنترنت يفوق االستجابة الدولية

قــــال  د.ب.أ:   – القاهــــرة 
مسؤولون أميركيون رفيعو 
املســــتوى ان احلرس الثوري 
االيرانــــي نقل اســــلحة فتاكة 
جديدة الى حلفائه في افغانستان 

والعراق في االشهر االخيرة.
ونقلت صحيفة وول ستريت 
جورنال امس عن مســــؤولني 
عســــكريني قولهم ان احلرس 
قــــام بتهريب قذائف  الثوري 
امليليشــــيات  الى  صاروخية 
املتحالفة معه في العراق مما 
اسفر بالفعل عن سقوط قتلى 

بني القوات األميركية.
واضافوا ان احلرس الثوري 
زود ايضا طالبان في افغانستان 
املــــدى  بصواريــــخ طويلــــة 
مما عزز قدرتهــــا على اصابة 
اهداف أميركية واخرى تابعة 

للتحالف.
وقالــــت الصحيفة ان مثل 
الشــــحنات من االسلحة  هذه 
تصعــــد التنافــــس اخلفي من 
النفوذ بني طهران  اجل كسب 
واشنطن في الشرق االوسط 

وشمال افريقيا.
وزادت وتيرة هذا التنافس 
جراء االستعدادات األميركية 

لســــحب القوات مــــن حربني 
التي  والتمردات السياســــية 

جتتاح املنطقة.
الواليــــات  ان  واضافــــت 
املتحدة تسعى حثيثا من اجل 
مواجهة االوضاع التي افرزتها 
االنتفاضات ضد احللفاء العرب 
منذ وقت طويل من تونس الى 
البحرين وحتــــاول ان تترك 
حكومات مســــتقرة وصديقة 

في افغانستان والعراق.
ويبــــدو ان ايــــران حتاول 
كســــب ارض سياسية وسط 
االضطرابات وجتعل االنسحاب 
األميركي سريعا ومؤملا بقدر 

االمكان.
وقال املتحدث باسم اجليش 
العراق امليجور  األميركي في 
جنــــرال جيمس بوكانان »من 
املرجح ان نرى هذه املجموعات 
املدعومــــة من ايــــران تواصل 
الهجمات على مستويات عالية«. 
ولكنه قال »انها لن تردعنا عن 
بذل اقصى جهد ملساعدة قوات 

االمن العراقية.
افغانســــتان، قالت  وفــــي 
الصحيفة انه عثر على صواريخ 

حتمل عالمات ايرانية.

وقال مسؤولون أميركيون 
ان تغلغــــل النفــــوذ االيراني 
في افغانســــتان يتم من خالل 
الناعمــــة واملتمثلة في  القوة 
االنشطة التجارية واملساعدات 

والديبلوماسية.
املســـؤولون  ويشـــعر 
العسكريون األميركيون بقلق 
متزايد ازاء تصعيد االنشـــطة 
العسكرية االيرانية في منطقة 

اخلليج.
واشاروا إلى ان ايران كثفت 
في االشهر االخيرة انشطتها في 
مجالي االستخبارات والدعاية 
في مصر والبحرين واليمن حيث 
سقط الزعماء املوالون ألميركا او 

يتعرضون لضغط شديد.
ايرانيون  ونفى مسؤولون 
املاضـــي ان يكون  االســـبوع 
الثوري قـــد لعب اي  احلرس 
دور في العراق او افغانستان، 
واتهموا أميـــركا باختالق هذه 
الروايـــات لتبريـــر االحتفاظ 
بوجود عســـكري أميركي في 

املنطقة.
واتهم املسؤولون االيرانيون 
اسرائيل وأميركا بالتدخل في 
الشـــأن االيراني مبـــا في ذلك 

اغتيال علماء نوويني ايرانيني 
ودعم مجموعات املعارضة، وهو 
االتهام الذي نفته كل من الواليات 

املتحدة واسرائيل.
ومن املقرر ان تنسحب كل 
القوات األميركيـــة مع حلول 
نهاية العـــام من العراق ، غير 
ان مسؤولني أميركيني رفيعي 
املســـتوى أحملـــوا عالنية الى 
فـــي ان تطالب  انهم يرغبون 
بإبقاء  الواليات املتحدة  بغداد 
قـــوة فاعلة في البالد بعد ذلك 

املوعد.
وحتدث بعض املسؤولني في 
االدارة واجليش عن االحتفاظ 
بقوة قوامها عشرة االف جندي 

في العراق.
ونقلــــت الصحيفــــة عــــن 
مسؤولني ومحللني عسكريني 
قولهــــم ان ايران هــــى املبرر 
الرئيســــي لتمديــــد الوجود 

األميركي في العراق.
وقالــــوا ان ايــــران حتاول 
اســــتخدام جيشها االقوى من 
اجليش العراقي وامليليشــــات 
الشيعية املتحالفة معها للضغط 
على العراق لالحتفاظ بعالقات 

اوثق مع طهران.

عواصـــم ـ وكاالت: حذرت 
مسؤولة أميركية كبيرة امس 
االول من ان التطـــور التقني 
ملرتكبي جرائم االنترنت يفوق 
قـــدرة العالم علـــى مواجهته 
وطالبت بشـــن حملة سريعة 
عبر احلدود ملكافحة هذا التهديد 

االمني.
وقالت جانيت نابوليتانو 
الداخلي »معظم  وزيرة االمن 
الى اطار  الدول تفتقر حتـــى 
قانوني يحكم االنترنت فعليا، 
انها ظاهرة جديدة في هذا الصدد 
لذا فان النظم القانونية سواء 
احملليـــة او الدولية لم تواكب 

التقدم التقني الذي رأيناه«.
وأضافـــت للصحافيني في 
ڤيينا »هذه هي احلقيقة املجردة 
لهذا االمر، ينبغي أن نسرع الرد 

على ذلك«.
واستهدفت هجمات انترنت 
كبيرة وقعت مؤخرا صندوق 
النقد الدولي ووكالة املخابرات 
املركزيـــة االميركية ومجلس 
الشـــيوخ االميركي وشركات 
مثل ســـيتي جروب ولوكهيد 

مارتن كورب.
الهجمات تساؤالت  واثارت 
بشـــأن امن انظمة احلاســـب 
اخلاصة باحلكومات والشركات 
وقدرة سلطات تنفيذ القانون 

على تعقب املتسللني.
نابوليتانـــو  ورفضـــت 

وقالت للصحافيني »يتعني 
ان اقول اننا ما زلنا في املراحل 
االولى، ال يوجـــد اطار دولي 
شـــامل« للتعامل مع القضية، 
واضافت ان الوضع ليس افضل 

حاال في االحتاد االوروبي.

املوجودة في ڤيينا للمشاركة 
في مؤمتر أمني دولي التعليق 
على وضع التحقيقات اخلاصة 
بهذه القضايا لكنها شددت على 
ضرورة ان تزيد الدول قدرتها 

على التعاون.

وتابعـــت تقول »ينبغي أن 
يكون هناك في الوقت احلالي 
اطار قانوني دولي ما للتعامل 
مـــع ذلك وهذا غير متاح حتى 

اآلن«.
الى ذلـــك  أكد العميد أحمد 
رضا بوردســـتان قائد القوات 
البرية في اجليش االيراني قدرة 
القوات املسلحة االيرانية على 
التصدي الي هجمات الكترونية 
فضـــال عن قدرتها على شـــن 
هجمـــات الكترونية اذا تطلب 

االمر ذلك.
وقـــال العميد بوردســـتان 
في تصريح نقلته وكالة انباء 
مهر االيرانية امس ان جيوش 
العالم تولي اآلن اهتماما كبيرا 
الستخدام اســـاليب ووسائل 
حديثة حني يتعلق االمر بحروب 
مستقبلية السيما مجال الفضاء 

االلكتروني.
وأضاف أن القوات املسلحة 
القوات  االيرانيـــة وخاصـــة 
البرية لديها االســـتعداد التام 
للدفاع والتصدي الي تهديدات 
الكترونية محتملـــة من قبل 
دول عدوة اليران اعتمادا على 
الذاتية وبســـهولة  امكانياتها 
بالغة، مشـــيرا الى أن القوات 
لديها احاطة بالفضاء االلكتروني 
فضال عن أنها تصنع جتهيزاتها 
الدفاعية في هذا املجال داخل 

البالد.

قيادي يهودي: موراليس اعتذر بسبب 
استقبال وزير الدفاع اإليراني

بوينس آيرس ـ يو.بي.آي: قال قيادي في منظمة يهودية أرجنتينية 
امس االول إن الرئيس البوليڤي إيفو موراليس اعتذر بسبب استقباله 

في الباز وزير الدفاع اإليراني أحمد وحيدي الذي تتهمه السلطات 
األرجنتينية بالتورط في الهجوم على مركز يهودي في بيونس 

أيرس في العام 1994 أدى إلى مقتل حوالي 85 شخصا. ونقل املوقع 
االلكتروني لصحيفة »بيونس أيرس هيرالد« عن ألدو دونزي رئيس 

منظمة رابطة اجلمعيات اإلسرائيلية األرجنتينية »دي أي أي أي« قوله 
بعد لقاء موراليس في بيونس أيريس إن الرئيس البوليڤي اعتذر بسبب 

استضافة وحيدي. واثنى دونزي على خطوة موراليس الذي قال 
إنها تعبر عن »نبالته«. وقال »ليس أمرا شائعا أن تسمع رئيسا يتكلم 

بتواضع وحساسية لالعتراف بخطأ«. وأضاف »حظينا في الفرصة 
للقول إليفو موراليس كم شعرنا باألسى بعدما استقبلوه )وحيدي( 
وباألسى أكثر ألن وحيدي فار من نظام العدالة األرجنتيني«. وكان 

وحيدي قد زار بوليڤيا الشهر املاضي للمشاركة في احتفال عسكري 
وقد طلبت الباز في حينها من وحيدي املغادرة بسبب غضب األرجنتني 
من الزيارة. وكان الهجوم على مركز الرابطة اإلسرائيلية ـ األرجنتينية 

املشتركة في العام 1995 قد ادى الى مقتل 85 شخصا وجرح املئات.

مبشاركة أكثر من 300 شخص ميثلون مختلف اجلمعيات السياسية ومؤسسات املجتمع املدني والشخصيات العامة 

البحرين: سفينة حوار التوافق الوطني تبحر.. و»الوفاق« تصّر على مطالبها
التوافق على جميع امللفات، الن 
ذلك ترسيخ للمشروع اإلصالحي 
الذي اطلقه العاهل البحريني مع 

تسلمه مقاليد احلكم. 

إصرار

اكـــدت جمعية  من جانبها، 
إنها  الوطني اإلسالمية،  الوفاق 
مصرة على مطالب »التعبير عن 

اإلرادة الشعبية«.
وقال خليل املرزوق، القيادي 
البارز باجلمعية شيعية املذهب، 
إن الوفاق متمسكة بكل مطالبها 
املشروعة، التي تعبر عن إرادة 
الشعب وســـوف تطرحها على 

مائدة احلوار الوطني.
وقال مرزوق لصحيفة »الشرق 
األوسط« التي تصدر في لندن، 
إن الوفاق تشـــارك في احلوار، 
وشعارها هو »مطالبنا وطنية«. 
وتضم املطالب تشكيل حكومة 
منتخبة وإجراء انتخابات برملانية 

حرة، بحسب املرزوق.
وقـــال املرزوق إنـــه ينبغي 
البحرينية أن  الســـلطات  على 
اللجنة بالكامل  تنفذ توصيات 

مبجرد صدورها.

ال »للوفاق«

على صعيد متصل قام عدد 
من الشـــباب الذين ينتمون إلى 
ما يســـمى جتمع 14 فبراير الى 
التوافد على مقر جمعية الوفاق، 
رافعني شعار الشعب يريد إسقاط 
الوفاق، في إشارة العتراضهم على 

مشاركة »الوفاق« في احلوار. 

ترحيب أميركي

وأعربت الواليات املتحدة عن 
ترحيبها ببدء احلوار الوطني في 

البحرين وقالت ان مشاركة الكتلة 
الشيعية الرئيسية املعارضة في 
احلوار تضيـــف »صوتا مهما« 

اليه.
وصرح مارك تونر املتحدث 
باســـم اخلارجية االميركية بأن 
»مشـــاركة »الوفـــاق« تضيف 
صوتا مهما للمعارضة السياسية 
الى عملية ميكن ان  البحرينية 
تؤدي الى املصاحلة واالصالح.. 
وتأتـــي بإصالحـــات تتجاوب 
والتطلعات املشـــروعة للشعب 

البحريني«.
وأكد املرزوق ان »الوفاق لن 
تذهب لتخريب احلوار، سنذهب 
لنطالـــب مبطالب محقـــة لهذا 

الشعب«.
وكانت »الوفـــاق« قد هددت 
بعدم املشاركة في احلوار احتجاجا 
على توجيه الدعوة لها الختيار 
خمسة فقط من 300 مشارك في 
»احلوار الوطنـــي« رغم فوزها 
بـ 18 مقعدا مـــن مقاعد مجلس 
النـــواب االربعني العام املاضي، 
وهي جميع املقاعد التي اتيح لها 

خوض االنتخابات لشغلها.
وبعد اجللســـة االفتتاحية 
للحوار امس من املتوقع ان تلتقي 
الوفود املشاركة في احلوار ثالث 
مرات اسبوعيا. وسيرفع تقرير 
عن مناقشـــات الوفود بعد ذلك 
الى امللك الذي ســـيقرر طبيعة 

االصالحات الواجب اجراؤها.
وسيقدم املشاركون أفكارهم 
بشـــأن االصـــالح السياســـي 
واالجتماعي واالقتصادي عالوة 
على رؤاهم بشأن احلقوق املدنية 
و »وضـــع املقيمني االجانب في 
البحرين«، او ما يعرف بقضية 

التجنيس.

قائال إنه ال ميكن ألحد اليوم أن 
يتحدث عن كونه ميثل الشعب 
البحريني، فمثال ان نسبة املشاركة 
في االنتخابات بلغت 67% وهي 
نســـبة جيدة، ولكن هناك %33 
لم يشـــاركوا وال أحد يستطيع 
أن يحدد مرجعياتهم السياسية 
وهو مـــا اكده رئيـــس جمعية 
االصالة السلفية غامن البوعينني 
قائال لـ »العربية« ال توجد جهة 
البحريني بكامله  متثل الشعب 
ووجود 300 ممثل في احلوار اكبر 
دليل على ذلك. وأكد البوعينني 
ان جنـــاح احلوار فـــي احملور 
السياسي يجب ان يقترن بنجاح 
احملاور االجتماعية واالقتصادية 
النجاح  فـــإن  واحلقوقية، وإال 
السياسي ال يشكل شيئا اذا كان 
مبفرده، مشـــددا على ضرورة 

املختصة التخاذ الالزم.
الى حوار  وقال »اننا نطمح 
توافقـــي وطني بني املشـــاركني 
يكون فيه التفاعل االيجابي في 
هذه املرحلة الفاصلة من تاريخ 
الوطن فرصة الجناح احلوار« 
مؤكدا ان نهج احلوار ليس غريبا 

على البحرين.
يذكر ان حوار التوافق الوطني 
اربعـــة محاور هي  موزع على 
احملور السياســـي واالجتماعي 
واالقتصادي واحلقوقي وتطرح 
املوضوعـــات فيها بجلســـات 
مغلقة تشـــمل جميـــع اطراف 
البحرين السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية.
وصرح عيسى عبدالرحمن، 
الناطق الرســـمي باســـم حوار 
التوافق الوطنـــي لـ »العربية« 

الوطني ان الشعب البحريني امام 
فرصة تاريخية لعبور مرحلة 
مفصليـــة عبر حـــوار التوافق 
الوطني الذي بدأ دون اي شروط 

مسبقة.
واضـــاف ان احلـــوار يهدف 
الى التوافق بني جميع مكونات 
املجتمع وتقريب وجهات النظر 
للخـــروج مبرئيات وقواســـم 
مشتركة تساهم في دفع عجلة 

االصالح.
واوضح ان منسقي جلسات 
احلوار ســـيقومون بعد انتهاء 
اجللسات برفع النتائج الى رئيس 
حوار التوافق الوطني مبا فيها 
من نقاط اختـــالف مضيفا انه 
سيقوم برفع النتائج الى العاهل 
البحريني امللك حمد بن عيسى 
الى اجلهات  آل خليفة الحالتها 

ابراهيم شــــريف عضو شرفي 
للجنة التي متثــــل )وعد( رغم 
انه داخل السجن، واهم ما مييز 
مرحلة احلوار في البحرين هو أن 
اجلميع اتفق على اسقاط فرضية 
متثيل الشعب البحرين من قبل 
طرف دون اآلخــــر وهو ما كان 
نقطة اجلدل في مرحلة ما قبل 

احلوار.

شفافية وموضوعية

من جانبه، اكد رئيس مجلس 
البحريني رئيس حوار  النواب 
التوافق الوطني خليفة الظهراني 
ان كل مراحل احلـــوار الوطني 
التعامل معها بشفافية  ســـيتم 

وموضوعية.
وقـــال الظهراني في كلمة له 
التوافق  افتتاحه حـــوار  خالل 

املنامةـ  العربية.نت ووكاالت: 
شهدت العاصمة البحرينية امس 
الوطني،  التوافق  افتتاح حوار 
الذي دعا إليه امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة، مبشاركة أكثر من 300 
شخص ميثلون مختلف اجلمعيات 
السياسية ومؤسسات املجتمع 
املدني والشخصيات العامة التي 
ستشارك في احلوار ملناقشة نحو 

180 ورقة.
وقبل أقل من 12 ساعة قررت 
جمعية الوفـــاق املعارضة التي 
متثل االسالم السياسي الشيعي 
املشاركة في حوار التوافق الوطني 
الذي أطلقه العاهل البحريني حمد 
بن عيسى آل خليفة بشكل متزامن 
مع وصول جلنة تقصي احلقائق 
الدولية املســـتقلة إلى البحرين 
بقيادة د.محمد محمود شـــرف 

بسيوني. 
الوفاق رشــــحت خمسة من 
اعضائهــــا ميثلوها في احملاور 
الرئيســــة االربعة )االجتماعية 
واالقتصاديــــة  واحلقوقيــــة 
والسياســــية( يتقدمهم النائب 
املســــتقيل خليــــل مــــرزوق اال 
انها اوردت اســــم النائب جواد 
فيروز وهو احد املوقوفني على 
ذمة قضية امنية لم حتسم بعد، 
اما جمعية وعد الليبرالية ذات 
اخللفية املاركســــية فقد وصل 
اعضائها وهم يضعون صورة 
ابراهيم شــــريف  العام  امينهم 
احملكــــوم عليه بالســــجن ملدة 
خمس ســــنوات الشــــتراكه في 
تنظيم متهم بالتخابر مع دولة 
ارهابية في  اجنبية ومنظمــــة 
اشارة اليران وحزب اهلل بحسب 
السلطات البحرينية. حيث قالت 
منيرة فخرو لـــــ »العربية« ان 

)أ.ف.پ( املتحدث باسم احلوار الوطني عيسى عبدالرحمن في مؤمتر صحافي أمس  
رئيس مجلس النواب البحريني ورئيس حوار التوافق الوطني مصافحا رجل 

دين شيعي في بداية احلوار أمس                   )أ.ف.پ(

)رويترز( األمير ألبرت الثاني واألميرة تشارلني يحييان احلشود خارج القصر بعد حفل الزفاف الديني في موناكو امس  

الظهراني: جميع 
مراحل احلوار 

الوطني البحريني 
سيتم التعامل معها 

بشفافية


