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عبا�س يت�س ّلم قائمة ب�أ�سماء الوزراء المقترحين

كي مون رحب ب�إعالن نتائج االنتخابات

د�ستور وحكومة فل�سطينية خالل � 48ساعة
ف��ي ظ � ّل ترقب فلسطيني يشوبه
التفاؤل والحذر ،أكد رئيس المجلس
الوطني الفلسطيني سليم الزعنون
أن الـ 48ساعة المقبلة ستشهد إعالن
حكومة التوافق الوطني ،فيما بات
الدستور الفلسطيني الجديد وشيكاً.
ف��ي وق���ت تسلم رئ��ي��س السلطة
الفلسطينية المنتهية واليته محمود
ع��ب��اس أس��م��اء ال����وزراء المقترحة،
وطلب مهلة  48ساعة أيضا ً إلعالن
موقفه ،وسط ميل أميركي للتعاون مع
تلك الحكومة بغض النظر عن مشاركة
حركة «حماس» فيها.
وك���ش���ف ال���زع���ن���ون ع���ن لجنة
متخصصة تعكف على صوغ دستور
ج��دي��د للفلسطينيين ،سيعرض
لالستفتاء الشعبي بعد انتهاء صوغه
قريباً .وقال إن عملية بحث صياغة
الدستور تجري بصورة أكثر تعمقا ً
خ�ل�ال اج��ت��م��اع��ات اإلط����ار ال��ق��ي��ادي
للمنظمة.

انتخابات المجلس الوطني

وأك��د رئيس المجلس الوطني،
التابع لمنظمة التحرير ،أن حكومة
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة سيتم اإلع�لان
عنها خالل يومين عقب عودة رئيس
السلطة م��ن ج��ول��ت��ه ال��خ��ارج��ي��ة،
م��ش��ي��را ً إل���ى أن اإلط����ار ال��ق��ي��ادي
ال��م��وق��ت للمنظمة سينعقد خالل
ثالثة أسابيع ،و«سيتم التشاور

المالكي :ال�شعب انتخب من �أدى الأمانة
ب��دوره��ا بترشيح شخصيات أخرى
ت��ت��واف��ق عليها م��ع ال��رئ��ي��س ،ال��ذي
سيعود مجددا ً لعرضها على «حماس»
الختيار القائمة النهائية للوزراء.
أكد هنية أول من أمس أن حكومته
ستسلم ال�����وزارات ف��ي ق��ط��اع غ��زة
«طواعية» ألعضاء حكومة التوافق،
مضيفاً« :ال يمكن أن نقع في ذات الخطأ
وأن نكرر ذات التجارب السيئة».

تعاون أميركي

هنية يلتقي عزام األحمد
مع المسؤولين المصريين من أجل
استضافة االجتماع».
وفي ما يتعلق بآلية انتخابات
المجلس الوطني ،كشف الزعنون
أن���ه سيتم تشكيل لجنة خاصة
لتحديد األماكن التي تسمح بإجراء
االنتخابات ،وأنه سيتم إجراؤها في
كل دولة يزيد تجمع الفلسطينيين
فيها على  25ألف الجئ.

أسماء ووزارات

على الصعيد ذات��ه ،تسلم رئيس
السلطة الفلسطينية قائمة باألسماء
المقترحة م��ن قبل حركتي «فتح»
و«ح��م��اس» لشغل مناصب ال��وزراء
في حكومة التوافق.
وق��ال مصدر مقرب من الرئاسة،
لوكالة األنباء الصينية «شينخوا»،
إن عباس طلب مهلة يومين لدراسة

القائمة التي قدمها له مسؤول ملف
الحوار في «فتح» عزام األحمد بعد
ل��ق��اء األخ��ي��ر م��ع رئ��ي��س الحكومة
المقالة إسماعيل هنية في غزة.
وأكدت مصادر أن عباس بدأ فعالً
مشاوراته مع طاقمه الخاص حول
بنك األس��م��اء الجديد ال��ذي تسلمه،
كخطوة تحضيرية لعرضه على باقي
الفصائل الفلسطينية ،التي ستقوم

وفي تحول الف��ت ،أف��ادت صحيفة
«ه��اآرت��س» ب��أن اإلدارة األميركية
تميل إلى التعاون مع حكومة الوحدة
الفلسطينية ،ح��ت��ى وإن ل��م تقبل
«حماس» بشروط الرباعية الدولية،
وهي االعتراف بـ»إسرائيل» واالتفاقات
السابقة والتخلي عن العنف.
وق����ال م��س��ؤول ب����ارز ف��ي البيت
األبيض إنه طالما أن برنامج الحكومة
المستقبلية يلتزم ب��ش��روط اللجنة
ال��رب��اع��ي��ة ،ف��إن ه��ذا ك��اف للواليات
المتحدة.
ونقلت الصحيفة ع��ن المسؤول
ال��ق��ول« :ن��ري��د حكومة فلسطينية
تلتزم تلك المبادئ ...وفي ما يتعلق
بكيفية قيامهم بتشكيل هذه الحكومة،
ف��إن��ه ل��ي��س بإمكاننا تنسيق ذل��ك
للفلسطينيين .لن نكون قادرين على
توجيه ك��ل عضو م��ن أع��ض��اء هذه
الحكومة».

في الذكرى الـ 20لإعالن «فك االرتباط» مع العا�صمة اليمنية

ع�شرات الآالف يتظاهرون في عدن للمطالبة بـ»اال�ستقالل»
تظاهر عشرات اآلالف من أنصار الحراك
الجنوبي في عدن كبرى مدن جنوب اليمن أمس
مطالبين بـ»االستقالل» عن الشمال ،وذلك في
الذكرى العشرين إلعالن نائب الرئيس اليمني
السابق علي سالم البيض «فك االرتباط» عن
صنعاء بعد أربع سنوات من الوحدة الطوعية
ما أسفر عن حرب أهلية.
وتجمع المتظاهرون الذين أتوا من محافظات
جنوبية عدّة استجابة لدعوة أطلقها البيض
والقيادي الجنوبي حسن باعوم للتجمع في
ش��ارع م��درم بحي المعال .ورف��ع المتظاهرون
شعارات مناوئة للوحدة اليمنية وأعالم دولة
الجنوب السابقة وص��ورا ً للقيادات ،بحسب
شهود عيان.
وم��ن الشعارات التي حملها المتظاهرون
« 21أي���ار  2014ع��ش��رون ع��ام �ا ً م��ن القهر
والمقاومة والتضحيات» ،و»تجاهل المجتمع
الدولي لهدف الثورة الجنوبية السلمية سيوفر
بيئة حاضنة لإلرهاب والعنف» ،و»ال تراجع

عن خيار التحرير واالستقالل» .كذلك رددوا
هتافات «أقسمنا بالله أقسمنا ،صنعاء ال يمكن
تحكمنا».

وق��ال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر
الجنوبي سالم ثابت إن ال��ح��راك «دع��ا إلى
هذه الفعالية في الذكرى العشرين إلعالن فك

مقتل �أفريق َيين في معارك بالأ�سلحة الثقيلة في العا�صمة طرابل�س

وزارة الداخلية الليبية تعلن دعمها «حملة» حفتر
أعلنت وزارة الداخلية الليبية
دعمها للحملة العسكرية التي يقوم
بها اللواء السابق خليفة حفتر ضد
المسلحين اإلس�لام��ي��ي��ن ،بحسب
وكالة األنباء الرسمية.
ونشرت الوكالة بيانا ً للداخلية
قالت فيه إنها «تنحاز إلرادة الشعب
وت��ؤي��د فيها عملية ك��رام��ة ليبيا
ض��د اإلره����اب» .ودع��ت منتسبيها
ك��اف��ة «إل���ى االل��ت��ح��اق بأعمالهم
وع����دم ال��ت��غ��ي��ب م��ن أج���ل تأمين
مقار ومؤسسات ال��دول��ة وحماية
الشعب».
وذك��رت مصادر أن قائد الدفاع
الجوي الليبي انضم أيضا ً إلى حملة
حفتر بحسب مقطع فيديو بثته
إحدى محطات التلفزيون المحلية.
وأعلن سفير ليبيا دعمه لحملة
حفتر بعد ساعات من إع�لان قائد
القوات البحرية دعمه للحملة التي
تصفها الحكومة بمحاولة انقالب.
ونقلت مصادر عن متحدث باسم
القوات البحرية قوله إن «األميرال
ح��س��ن ب��وش��ن��اق ق��ائ��د البحرية
وس��ائ��ق��ه واث��ن��ي��ن م��ن ح��رس��ه إلى
تعرضوا لهجوم على موكبهم في
طرابلس».
وك��ان اللواء خليفة حفتر شكل
جيشا ًَ ضد الحكومة في طرابلس
والمليشيا اإلس�لام��ي��ة المسلحة،

وت��ع��ه��د «ت��ن��ظ��ي��ف» ليبيا منها.
واقتحمت ق��وات حفتر األح��د مقر
ال��م��ؤت��م��ر ال��وط��ن��ي ،ودخ��ل��ت في
اشتباكات مع ال��ق��وات الحكومية
والمليشيات اإلسالمية في العاصمة
طرابلس.
وصفت السلطات الليبية التحرك
العسكري الذي قاده اللواء المتقاعد
خليفة حفتر ف��ي مدينة بنغازي
الشرقية ضد ميليشيات إسالمية
بأنه «محاولة انقالبية».
وج��اء في بيان مشترك أص��دره
ال��ج��ي��ش وال��ح��ك��وم��ة وال��ب��رل��م��ان
إن ت��ح��رك حفتر ض��د م��ن يصفهم
باإلرهابيين «يعتبر عمالً خارجا ً
ع��ن الشرعية وبمثابة محاولة
انقالبية» .ونأت واشنطن بنفسها
مساء الثالثاء عن تأييد اللواء الليبي
المنشق.
وقالت وزارة الخارجية األميركية
إنها لم تجر أي اتصاالت معه حديثا ً
وه��ي ال تدعم أو تتغاضى عن أي
أعمال ميدانية في ليبيا.
وت��أت��ي ال��ت��ط��ورات بعد ي��وم من
تحديد ال��خ��ام��س والعشرين من
حزيران المقبل موعدا ً النتخابات
مجلس ال���ن���واب ال���ذي سيتسلم
السلطة من المؤتمر الوطني العام
وذلك بحسب ما ذكرت وكالة األنباء
الليبية الرسمية.

ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��م��ن��ي ،لقي
أف��ري��ق��ي��ان مصرعهما ف��ج��ر أم��س
خ�لال م��ع��ارك ض��اري��ة استعملت
فيها األسلحة الثقيلة ودارت بالقرب
من معسكرين للجيش بالعاصمة
الليبية طرابلس.
وقال شهود عيان« :إن انفجارات
مدوية عدة وقعت بالقرب من ثكنة
اليرموك في حي صالح الدين لكن
لم يتضح السبب ،ويبدو أن إطالق
ال��ن��ار واالن��ف��ج��ارات خمدت ف��ي ما
بعد» .ووقعت معارك أخرى بالقرب
م��ن معسكر للجيش ف��ي ضاحية
ت��اج��وراء الشرقية .وأوض���ح أحد
ال��س��ك��ان« :إن��ن��ا نسمع انفجارات
مدوية وطلقات نارية بالقرب من
المعسكر لكننا ال نعرف من يطلق
النار».
وأعلن موقع بوابة الوسط الليبي
أن «منطقة صالح الدين بالعاصمة
طرابلس شهدت قصفا ً بصواريخ
غراد إثر استهداف معسكر الصاعقة
الموجود بالمنطقة».
ويأتي ذلك في خضم االضطرابات
التي تشهدها مناطق عدة في ليبيا
م��ع انشقاق العديد م��ن األج��ه��زة
األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة وإع�لان��ه��ا
مساندتها لما يسمى «معركة كرامة
ليبيا» التي يقودها اللواء السابق
في الجيش الليبي خليفة حفتر.

وزير دفاع فرن�سا يبحث في الجزائر
الو�ضع الأمني بمنطقة ال�ساحل
استقبل ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع رئ��ي��س أرك���ان الجيش
الجزائري الفريق أحمد قايد صالح وزير الدفاع الفرنسي
جان إيف لودريان الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر .وقالت
وزارة الدفاع الجزائرية في موقعها على اإلنترنت إن
المحادثات كانت فرصة للتباحث حول عالقات التعاون
العسكري الثنائي والنظر في ط��رق ووس��ائ��ل تعزيزه
وتنويعه بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين.
وأوض��ح المصدر أن المحادثات شملت أيضا ً تبادال ً
للطروحات ووجهات النظر في ما يتعلق بالمسائل األمنية
المطروحة على الساحة الدولية ،وبصفة أخص في منطقة
الساحل من أج��ل تقريب ال��رؤى وإي��ج��اد أفضل السبل
لتنسيق الجهود في سبيل الحلول الناجعة والمجدية
للوضع األمني السائد بهذه المنطقة.
يأتي هذا فيما قررت الجزائر فرض إجراءات أمن مشددة
في سفاراتها ومكاتبها الدبلوماسية في  8دول منها ثالث

دول عربية وخمس تقع في الجوار اإلفريقي .وقال مصدر
عليم لصحيفة «الخبر» أول من أمس ،أن اإلجراء احترازي
ويهدف لمنع أي تهديد لسالمة الممثلين الدبلوماسيين
للجزائر في الخارج من قبل جماعات مرتبطة بالتيار
السلفي الجهادي.
وكشف مصدر أمني رفيع للصحيفة ،أن سفارات الجزائر
في  5دول أفريقية و 3عربية شملتها اإلج��راءات األمنية
الخاصة التي تتعلق بالحد من تحرك السفراء وموظفي
السفارات ،إال في حاالت الضرورة ،والعمل وفقا ً ألقصى
درجات الحيطة والحذر في داخل السفارات وفي محيطها.
وشملت حالة االستنفار األم��ن��ي س��ف��ارات الجزائر
وبعثاتها الدبلوماسية والممثليات المختلفة في مالي
والنيجر وبوركينافاسو وموريتانيا والسنغال وتشاد.
شمل اإلج���راء أي��ض �ا ً دوال ً عربية ه��ي اليمن وال��ع��راق
وسورية.

االرتباط وهو اإلعالن الذي لم يكتب له النجاح
بعد أن تمكنت القوات الشمالية من اجتياح
الجنوب عسكريا ً وفرض الوحدة بالقوة».
وطالب الناشط دول الجوار والمجتمع الدولي
بـ»احترام إرادة شعب الجنوب وحقه المشروع
في االستقالل واالنعتاق من هذه الوحدة التي
لم نجن منها سوى الويالت والدمار».
ودع��ا نائب الرئيس اليمني السابق علي
سالم البيض المقيم في المنفى في كلمة ألقاها
عبر قناة ع��دن الي��ف التي يملكها وتبث من
بيروت ما أسماه «نظام االحتالل» إلى «التخلي
عن أوهامه وأحالمه غير الواقعية» .وطلب
من صنعاء «الدخول في تفاوض ندي برعاية
الجامعة العربية والمجتمع الدولي للعودة
إل��ى الوضع القانوني والجغرافي للدولتين
قبل يوم الثاني والعشرين من أي��ار »1990
تاريخ اع�لان الوحدة الطوعية بين الشمال
والجنوب االشتراكي في خضم انهيار االتحاد
السوفياتي.

معارك في دارفور تنعى الهدوء الحذر
لم تدم فترة الهدوء الحذر في دارفور غرب السودان طويالً ،فقد اندلعت
اشتباكات نعت ذلك الهدوء ،ما ينذر بتصعيد على هذه الجبهة الساخنة.
وأسفرت معارك عنيفة في الفاشر ثاني أكبر مدينة في دارفور أمس عن سقوط
عشرة قتلى على األقل ،بحسب مصادر .ما يؤشر إلى انتهاء الهدوء الحذر الذي
أعقب أسوأ اضطرابات في تلك المنطقة منذ عشر سنوات.

معارك عنيفة

وأف��اد أحد سكان الفاشر في حديث هاتفي مع وكالة «فرانس برس»
باندالع معارك عنيفة وبوجود رجال بزي عسكري ،من دون تحديد هوية
المتقاتلين .وقال« :إنهم يتقاتلون داخل مدينة الفاشر ،والقتال عنيف».
وسمع صوت إطالق نار متواصل خالل االتصال الهاتفي .وصرح مصدر
قريب من القتال أن ستة مسلحين وأربعة جنود قتلوا .وذكر مصدر طبي
أنه تم نقل أربع جثث إلى مستشفى المدينة ،من بينهم ثالثة «جنود»
لم يعرف إلى أي قوات ينتمون ،أما الضحية الرابعة فهي امرأة ،بحسب
المصدر ذاته.

ميليشيات

اعتبر رئيس ال���وزراء العراقي
ن��وري المالكي أم��س ،االنتخابات
البرلمانية التي أجريت في نهاية
ن��ي��س��ان ال��م��اض��ي ،األف���ض���ل في
المنطقة ،وفيما أكد ص��دور مواقف
دولية كثيرة تشيد بها ،أشار إلى أنه
ال ينبغي السماع من الخاسر الطعن
بها.
وقال المالكي في كلمته األسبوعية
بحسب «السومرية نيوز» ،إن «الفوز
والطموح يحدده الناخب وينبغي
أن نقبل الفوز والخسارة» ،مبينا ً أن
«قيمتهما تعني أن الشعب يراقب
وانتخب من يعتقد أنه أدى األمانة

ويحاسب الذين تخلوا عنها».
وأض��اف المالكي« :إن كثيرا ً من
التصريحات صدرت عن مؤسسات
دولية وإقليمية أشادت باالنتخابات
العراقية» ،مشيرا ً إلى «أنها أفضل
انتخابات ج��رت ف��ي المنطقة من
حيث التنافس الحقيقي ولناحية
اإلجراءات واألمن والرقابة».
وأك��د المالكي أن «مجلس األمن
واألمم المتحدة والجامعة العربية
والمؤسسات والمنظمات الدولية
جميعها أش���ادت باالنتخابات»،
مشددا ً على أن «الخسارة والفوز
ينبغي أن يُقبال بأريحية على أنهما

ليسا انتقاصا ً من أحد ،وال ينبغي
السماع من خاسر الطعن بها».
ورح����ب األم���ي���ن ال���ع���ام ل�لأم��م
المتحدة بان كي مون أول من أمس،
بإعالن نتائج االنتخابات البرلمانية
في العراق ،داعيا ً جميع األط��راف
السياسية إل��ى االن��خ��راط بشكل
ب ّناء في عملية تشكيل الحكومة ،في
وقت أبدى قلقه إزاء الوضع األمني
في محافظة األنبار .فيما أبدت كتل
سياسية ع��دة ع��دم رض��اه��ا على
ه��ذه النتائج ،واتهمت المفوضية
بتزويرها ،وقدمت طعونا ً تشكك
بصحتها.

ا�س ُتخدمت فيها للمرة الأولى تقنية جهاز التحقق الإلكتروني

العراق :النتائج االنتخابية النهائية وتوزيع المقاعد
راق��ب العالم بأسره االنتخابات العراقية لعام
 ،2014كونها انتخابات مصيرية بكل ما تحمله الكلمة
من معنى ،إذ إنها جاءت وسط أجواء إقليمية ودولية
حساسة للغاية.
وشارك فيها حوالى اثنا عشر مليون ناخب من أصل
واح��د وعشرين مليونا ً يحق لهم التصويت ،أي إن
نسبة المشاركة بلغت بحسب مفوضية االنتخابات
أكثر من ستين في المئة تنافس خاللها أكثر من تسعة
آالف مرشح بواقع مئة وثمانية ائتالفات سياسية
لشغل ثالثمئة وثمانية وعشرين مقعدا ً برلمانيا ً
لتمثيل محافظات العراق كافة.
وق��د اس ُتخدمت فيها للمرة األول���ى تقنية جهاز
التحقق االلكتروني وبطاقة الناخب اإللكترونية ،وبعد
ثالثة أسابيع من االنتظار لعمليات العد والفرز ،أعلنت
أخيرا ً مفوضية االنتخابات نتائج التصويت النهائية
التي ترسم خريطة ال��دورة المقبلة لمجلس النواب
كاآلتي:
1ـ ائ��ت�لاف دول��ة ال��ق��ان��ون  92اث��ن��ان وتسعون
مقعداً.
2ـ ق��وائ��م التيار ال��ص��دري  34أرب��ع��ة وثالثون
مقعداً.
3ـ ائتالف المواطن  29مقعداً.
4ـ ائتالف متحدون لإلصالح  23مقعداً.
5ـ ائتالف الوطنية  21مقعداً.
6ـ الحزب الديمقراطي الكردستاني  19مقعداً.
7ـ االتحاد الوطني الكردستاني  19مقعداً.
8ـ ائتالف العربية  10مقاعد.
9ـ حركة التغيير الكردستانية  9مقاعد.
10ـ ائتالف الفضيلة  6مقاعد.
11ـ ائتالف اإلصالح  6مقاعد.
12ـ التحالف الكردستاني في نينوى  6مقاعد.
13ـ ائتالف ديالى هويتنا  5مقاعد.

14ـ ائتالف العراق  5مقاعد.
15ـ الجماعة اإلسالمية الكردستانية  3مقاعد.
16ـ تحالف نينوى الوطني  3مقاعد.
17ـ التحالف المدني  3مقاعد.
18ـ ائتالف الوفاء لألنبار  3مقاعد.
19ـ قائمة الجبهة التركمانية بكركوك مقعدان.
20ـ ائتالف الوفاء العراقي مقعدان.
21ـ قائمة السالم الكردستانية مقعدان.
22ـ تجمع الكفاءات والجماهير مقعدان.
23ـ ائتالف وحدة ابناء العراق مقعدان.
24ـ قائمة الرافدين مقعدان.
25ـ المجلس الشعبي الكلداني اآلشوري مقعدان.
26ـ تحالف صالح الدين الوطني مقعد واحد.
27ـ ائتالف البديل مقعد واحد.
28ـ ائتالف كرامة مقعد واحد.
29ـ ائتالف الصادقون مقعد واحد.
30ـ ائتالف الدولة العادلة مقعد واحد.
31ـ حزب الدعوة تنظيم الداخل مقعد واحد.
32ـ االئ��ت�لاف الوطني ف��ي ص�لاح ال��دي��ن مقعد
واحد.
33ـ ائتالف التضامن في العراق مقعد واحد.
34ـ ائتالف خالص مقعد واحد.
35ـ الحركة االيزيدية مقعد واحد.
36ـ قائمة الوركاء مقعد واحد.
37ـ حارث شنشل سنيد مقعد واحد.
38ـ مجلس أحرار الشبك مقعد واحد.
 39ـ ائتالف عرب كركوك مقعد واحد.
وعليه:
 11222403ناخبا ً شاركوا في االنتخابات
عدد مقاعد الرجال  237مقعداً.
عدد مقاعد النساء  83مقعداً.
عدد مقاعد األقليات  8مقاعد.

وقال مصدر في منظمة إنسانية إن القوات الحكومية تحاول «القضاء
على ميليشيا» تنشط في أحد أحياء المدينة .وأضاف« :هذه منطقة شهدت
العديد من األعمال اإلجرامية» ،ومن بينها إطالق النار حول مخزن تابع لألمم
المتحدة .وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن السلطات
على ما يبدو «قررت إنهاء هذا الوضع ،واحتاجت إلى إخضاع هذه المنطقة
مرة أخرى» .وقال شخص آخر من الفاشر عاصمة شمال دارفور إن إطالق
النار بدأ قرابة الساعة  04,00فجرا ً ( 01,00ت غ) في شرق المدينة وال يزال
مستمراً .وتابع« :لقد سمعت صوت أسلحة ثقيلة ،أنا في المنزل ولن أتوجه
إلى العمل».

منتدى البحرين لحقوق الإن�سان:
ال�سلطة تكر�س اال�ضطهاد الطائفي
اتهم منتدى البحرين لحقوق اإلنسان ،الحكومة البحرينية باالستمرار في
تكريس سياسة االضطهاد الطائفي في البحرين ،جاعلة القيادات العلمائية
في عمق استهدافها .
واعتبر المنتدى استهداف القيادات الدينية التي لها دور بارز في الحفاظ
على الوحدة الوطنية واإلسالمية في البحرين هو تجاوز للمواثيق الدولية
التي صادقت عليها الحكومة ،وإمعان في انتهاك الحريات الدينية ،وانتقام
لهذه الشخصيات وغيرها بسبب مواقفها السياسية المناهضة للسلطة في
إشارة إلى إبعاد آية الله الشيخ حسين نجاتي ممثل المرجع الديني آية الله
السيد السيستاني من المنامة؛ إذ استدعت أمس للتحقيقات كالً من رئيس
المجلس اإلسالمي العلمائي السيد مجيد المشعل ،والقيادي بالمجلس
الشيخ محمد المنسي ،على خلفية تهم تتعلق بحق التعبير عن الرأي المكفول
دستوريا ً ودولياً.
وتابع المنتدى« :إنّ المشعل يع ّد رئيسا ً ألعلى هيئة دينية للطائفة
الشيعية في البحرين ،واس��ت��دع��اؤه بالتزامن مع استمرار السلطة في
ارتكاب االنتهاكات تجاه الحريات الدينية ،يع ّد استعداء على مكون وطني
رئيسي وكبير في البحرين هو الطائفة الشيعية ،الذين حذر الخبير األممي
للحريات الدينية إبان إبعاد النجاتي من أن تشكل هذه الخطوة فاتحة لحملة
اضطهاد واسعة ستطال ه��ؤالء المواطنين بسبب ممارستهم لحق حرية
المعتقد».
واختتم المنتدى« :إن البحرين اليوم تحولت إلى دولة مشهورة بالتمييز
الديني كما هو الحال مع جنوب أفريقيا عندما تسببت سياساتها في التمييز
واالزدراء لتحويلها لدولة معروفة بالتمييز العرقي» ،داعيا ً المفوضية السامية
ومنظمة األمم المتحدة إلى توفير الحماية لهذا المكون الوطني الكبير.

�سجن مبارك � 3سنوات لإدانته باالختال�س
حكمت محكمة مصرية بسجن الرئيس المصري السابق
حسني مبارك ثالث سنوات بعد إدانته باختالس أموال
عامة.
وأدي��ن نجاله عالء وجمال في القضية نفسها ،وحكم
على كل منهما بالسجن أربع سنوات .واتهمهم االدعاء
بسرقة  17.6مليون دوالر ،كانت مخصصة لتجديد
القصور الرئاسية.
وال يزال مبارك ،البالغ من العمر  86سنة ،يحاكم في
قضية أخرى تتعلق بسوء استغالل السلطة ،والتآمر لقتل
متظاهرين خالل انتفاضة عام  2011التي أجبرته على

التنحي عن منصبه.
وكان مبارك قد أدين بتهم تتعلق بالمتظاهرين في عام
 2012مع وزير داخليته السابق حبيب العادلي وحكم
عليه بالسجن المؤبد.
ولكن محكمة النقض قبلت في كانون الثاني 2013
استئنافا ً للحكم قدمه مبارك والعادلي ،وأم��رت بإعادة
المحاكمة.
ثم أمرت محكمة في آب باإلفراج عن مبارك من السجن،
ونقله إلى مستشفى عسكري في القاهرة ،إذ يحتجز تحت
اإلقامة الجبرية.

