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األسد يطرح »مبادرة« للحل في سورية
§دمشق - رويترز

أمس  األسد  بشار  السوري  الرئيس  طرح   [
مبادرة   )2012 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد 
بالبالد  تعصف  التي  لألزمة  سياسي  لحل  سالم 
مع  للمصالحة  مؤتمر  إلى  داعياً  شهراً   21 منذ 
حكومة  تشكيل  يعقبه  سورية  »يخونوا«  لم  من 
وطني  حراك  إلى  دعا  كما  عفو.  وإصدار  جديدة 
المسلحين  واصفاً  الوطن«  عن  الدفاع  »حرب  في 
أجنبية  لقوى  وعمالء  باإلرهابيين  يقاتلونه  الذين 

يستحيل التفاوض معهم. 
وقال في كلمة ألقاها في دار األوبرا بوسط دمشق 
في أول ظهور علني له منذ يونيو/ حزيران الماضي 
إن المرحلة األولى من الحل السياسي ستتطلب من 
المعارضة  وتسليح  تمويل  وقف  اإلقليمية  القوى 
على  والسيطرة  »اإلرهابية«  العمليات  ووقف 
لمؤيديه  األسد  قال  خطابه  مستهل  وفي  الحدود.  
في القاعة: »اليوم أنظر إلى وجوهكم ووجوه أبناء 
»نلتقي  وأضاف  واأللم«.  الحزن  كساها  وقد  بلدي 
اليوم والمعاناة تعم أرض سورية وال تبقي مكاناً 
للفرح في أي زاوية من زوايا الوطن؛ فاألمن واألمان 
غابا عن شوارع البالد وأزقتها«.  )التفاصيل ص24(

المتهم بالتهجم على موظف »الخارجية« ينفي ما أسند له
§المنامة - بنا

فهد  العاصمة  نيابة  رئيس  ــرح  ص  [
بالغاً  تلقت  العامة  النيابة  بأن  البوعينين 
والمتضمن  العاصمة  محافظة  شرطة  من  مقدماً 
أحد  بقيام  الخارجية  وزارة  موظفي  أحد  شكوى 
مقر  على  تردده  أثناء  عليه  بالتعدي  األشخاص 

الوزارة إلنهاء معاملة خاصة به وفور مشاهدته 
بهويته  وعرفه  باستدعائه  قام  عليه؛  المجني 
حسابه  خالل  من  بسبه  بقيامه  عليه  وادعى 
وعندما  )تويتر(  االجتماعي  التواصل  بموقع 
التهديد  عبارات  بتوجيه  قام  ذلك  الموظف  نفى 

بيده. بدفعه  قام  كما  إليه 
باستجوابه  العامة  النيابة  قامت  وقد  هذا 

ما  أنكر  حيث  عليه  المجني  بأقوال  ومواجهته 
أسند إليه من اتهام وأمرت بإخالء سبيله بضمان 
وإهانة  االعتداء  تهمتي  إليه  وجهت  أن  بعد  مالي 
موظف عام أثناء تأدية وظيفته، ويجرى استكمال 
االنتهاء  لسرعة  عليه  المجني  بسؤال  التحقيقات 
إلحالة  تمهيداً  للتصرف  األوراق  وإعــداد  منها 

الدعوى إلى المحكمة.

اليوم الحكم النهائي في قضية »مجموعة الـ 21«
§أم الحصم - حسن المدحوب

] تصدر محكمة التمييز أحكامها النهائية 
»الرموز  بـ  المعروفة  المجموعة  قضية  في 
الـ 21« اليوم اإلثنين )7 يناير/ كانون الثاني 
2013(، وهي آخر مراحل التقاضي قانونياً. 

ومن جانبها، دعت قوى سياسية وحقوقية 
أقيمت في مقر  وقانونية في وقفة تضامنية 
جمعية وعد بأم الحصم أمس األول )السبت(، 
رأي  معتقلي  باعتبارهم  عنهم،  »اإلفراج  إلى 

مارسوا ذلك بطريقة سلمية«.
وصادق  كامل  »بتنفيذ  مطالبتها  وجددت 
لتقّصي  البحرينية  اللجنة  توصيات  لكافة 

للعدالة  المعذِّبين  وتقديم  الحقائق 
ومحاسبتهم من خالل لجنة مستقلة محايدة 
المفوضية  عليها  تشرف  حكومية  غير 
جميع  وإسقاط  اإلنسان  لحقوق  السامية 
جميع  وتعويض  الرأي،  معتقلي  عن  التهم 
تعرضوا  ومن  الضحايا  وأسر  المعتقلين 
مبدأ  تنفيذ  في  الفوري  والشروع  للتعذيب 

العدالة االنتقالية«.
 30 في  نقضت  التمييز  محكمة  وكانت 
بحقهم  الصادر  الحكم   2012 نيسان  أبريل/ 
عن محكمة السالمة الوطنية، وأمرت بإعادة 
المحاكمة.         )التفاصيل ص10(

ق الشرطة الكويتية تفرِّ
تظاهرة وتعتقل نائبًا سابقًا

§الكويت - أ ف ب
] استخدمت شرطة مكافحة الشغب في الكويت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية 
مطالبين   )2013 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  تظاهروا  الذين  المعارضين  مئات  ضد 
السابق  النائب  بينهم  المتظاهرين  من  العديد  الشرطة  واعتقلت  الجديد.  األمة  مجلس  بحل 
الكويتية.  العاصمة  جنوب  السكنية  األحياء  أحد  في  المعارضين  وطاردت  الشاهين  أسامة 
التواصل  موقع  على  الحميدي  محمد  اإلنسان  لحقوق  الكويتية  الجمعية  رئيس  وكتب 
االجتماعي )تويتر( أن بين المعتقلين نساء.       )التفاصيل ص24(

§الوسط - زينب التاجر 
زيارة  من  العائدين  من  البحرينيين  عشرات  علق   [
منذ  الدولي  النجف  مطار  في  )ع(  الحسين  اإلمام  أربعينية 

يومين، وذلك بعد تأخر رحالتهم تارة وإلغائها تارة أخرى.
وقال صاحب حملة »السمر« سامي السعيد خالل حديثه 
الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  ظهر  »الوسط«  إلى 
 72 تضم  الحملة  إن  العراق  من  الهاتف  عبر   )2013
وجهته  الطيران  وشركة  ونساء،  أطفال  بينهم  بحرينياً 
الساعة  رحلة  يستقل  قسم  قسمين  إلى  تقسيمهم  إلى 
الثاني  والقسم  )السبت(  األول  أمس  يوم  عشرة  الحادية 
عصراً،  الرابعة  الساعة  رحلة  يستقل  أن  المفترض  من 
إلغاء  نتيجة  السفر  من  يتمكنا  لم  القسمين  بأن  مستدركاً 
»بسوء  وصفه  وما  الطيران  على  والضغط  الرحاالت 

الشركة. من  التنظيم« 
وقال: »بعد كل ذلك االنتظار ما زلنا ال نعلم على أية رحلة 
سنعود إلى البحرين، والالفت أن الحملة تضم أطفاالً ونساًء 

لم يأكلوا شيئاً منذ خروجهم من الفندق قبل يومين«.  
)التفاصيل ص4(

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
شهود   8 إلى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  استمعت   [
الشهود  روى  إذ  الطبي«،  الكادر  من   6 »تعذيب  قضية  في 
للمحكمة تفاصيل وقائع االعتداء على األطباء وإجبارهم على 

االعترافات أمام كاميرات التصوير. 
الثالثة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أرجأت  وقد  هذا، 
 )2013 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  المنعقدة 
القاضيين  وعضوية  الزايد،  إبراهيم  القاضي  برئاسة 
إيمان  السر  وأمانة  الصائغ،  وعيسى  السويدي  حمد 
بتعذيب  اتُّهما  وضابطة  ضابط  قضية  في  النظر  دسمان؛ 
20 يناير، لالستماع لبقية  الكادر الطبي، وذلك حتى  6 من 
إلى  أمس  جلسة  استمرت  أن  بعد  وذلك  اإلثبات،  شهود 

8 ساعات. من  أكثر 
مارسا  من  بأنهما  المتهَمين  على  الشهود  تعرف  وقد 
التعذيب بحق الشاهدتين )المجني عليهما(  سواء من خالل 
بالتعذيب  بتهديدهم  لألطباء  المتهَمين  مواجهة  أو  السمع 

وانتزاع االعترافات أو التهديد بالقتل.
)التفاصيل ص11(

عشرات البحرينيين عالقون
في مطار النجف منذ يومين

»الكادر الطبي« يروي للمحكمة وقائع 
تعذيبه وإجباره على االعترافات
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تقويم العام 2013

الرئيس السوري متحدثًا أثناء خطابه أمس

في جلسة مجلس الوزراء:
تقديم خدمات برسوم مخفضة بنسبة 50 في 

المئة إلى المسنين من خالل تفعيل بطاقة المسن.

إعادة بناء مستشفى الوالدة في المحرق. 

بحث تجريم تهريب مشتقات النفط
المدعومة إلى خارج البالد.

مجلس الوزراء يطمئن على جودة
وسالمة األدوية المتداولة في البالد. 

مجلس الوزراء يبحث إنشاء مرفأ الستيراد
مواد البناء وخاصة الرمل. 

العراق والكويت يتخطيان السعودية واليمن »بثنائية«

مسيالت الدموع تنتشر في منطقة االعتصام 


