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أشكينازي يلّوح 
بعدوان على غّزة 

شّنت قّوات االحتالل غارات على 
قطاع غزة أمس بعد ساعات 

من دعوة رئيس األركان غابي 
أشكينازي )الصورة( القوات إلى 
االستعداد لعمل محتمل »أوسع 

نطاقًا« على حدود القطاع. 
ونقلت صحيفة »معاريف« عن 

أشكينازي قوله للقوات املتمركزة 
قرب الحدود مع غزة »الوضع على 
 هذه األيام«. 

ّ
حدود قطاع غزة هش

وأشار الى عدد كبير من العبّوات 
الناسفة على الحدود، فضاًل عن 
تزايد النشاط ضد إسرائيل على 

الطرف الشمالي لغزة، وتكّهن 
بوقوع املزيد من الحوادث. وقالت 

متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي 
إّن مقاومني في غزة أطلقوا نحو 
خمس قذائف مورتر مساء أمس 

األربعاء، وإن شظايا إحداها 
أصابت رجاًل في بئر السبع. 

)رويترز( 

روسيا تتسّلم طائرات 
إسرائيلّية 

قالت وكالة انترفاكس لألنباء 
أمس إن إسرائيل سّلمت روسيا 
عددًا غير محدد من طائرات دون 

طيار في أول طلبية من نوعها 
من جانب موسكو، التي تحاول 

تعزيز قواتها الجوية. ويأتي 
تسليم الصفقة التي تبلغ قيمتها 
50 مليون دوالر، وجرى توقيعها 

في العام املاضي لتحقيق هدف 
تعزيز قدرات روسيا على جمع 

معلومات استخبارّية. 
)رويترز( 

الزّهار يدعو إلى »رّص 
الصفوف« 

شّدد القيادي في حركة 
»حماس« محمود الزهار، أمس، 

على ضرورة وحدة الصف 
الفلسطيني، داعيًا حركة »فتح« 

الى »رّص الصفوف«. وقال 
الزّهار، في كلمة أمام متظاهرين 

تجّمعوا أمام منزله ضمن 
احتفاالت الحركة في الذكرى الـ23 
النطالقها، »ندعو الفصائل، وفي 

مقدمتها حركة فتح، إلى رص 
الصفوف«، داعيًا الى »مواصلة 

املقاومة«.  
)أ ف ب( 

تصفية »بنك فلسطني« 

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية 
شطب بنك فلسطني الدولي 

من سجالتها، وتعيني مدقق 
قانوني لتصفيته، فيما لّوح مدير 

املصرف عصام أبو عيسى، 
الذي يقيم في قطر، باللجوء الى 

القانون الدولي و»قانون غزة« 
إلبقاء مصرفه. 

)أ ف ب( 

عربيات
دوليات

شرطة الكويت تقمع نواب املعارضة... بالهراوات 

الحربش،  جمعان  الكويتي،  النائب  أعلن 
أن 20 من نواب املعارضة الكويتية قرروا 
ت��ق��دي��م ط��ل��ب الس���ت���ج���واب رئ��ي��س ال�����وزراء 
الشيخ ناصر املحمد األحمد الصباح في 
ال���ب���رمل���ان، ع��ق��ب ض���رب ال��ش��رط��ة ن���واب���ًا من 
املعارضة شاركوا في تجّمع قرب العاصمة 

الكويتية ليل أول من أمس. 
ورأى ن���واب امل��ع��ارض��ة أن رئ��ي��س ال����وزراء 
النائب  مسؤول عن هجوم الشرطة. وق��ال 
خالد الطاحوس إن الهجوم على التجمع 

ك���ان »م��ق��ص��ودًا«، م��ح��ّذرًا م��ن أن���ه ستكون 
له »آث��ار خطيرة« على الحكومة. وأضاف 
»الوضع خطير للغاية. هذا ال يحصل إال 
 

ّ
في الدول القمعية«. ودعا النائب املستقل

مبارك الوعالن الحكومة إلى التنّحي قائاًل 
»حان الوقت لكي تذهب الحكومة«. 

وعقدت املعارضة اجتماعها بعدما انهالت 
ال��ش��رط��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ال��ض��رب ب��ال��ه��راوات 
كانوا يشاركون  املعارضة  من  ن��واب  على 
في تجمع ع��ام غ��رب مدينة الكويت. وقال 
إن خمسة  عيان  عاملون طبيون وشهود 
أش���خ���اص أص���ي���ب���وا، ف��ي��م��ا ذك����رت وس��ائ��ل 
اإلعالم املحلية أن عدد املصابني 14، بينهم 

أربعة نواب. 
ف��ي سلسلة من  الثاني  التجمع ه��و  وه��ذا 
اح��ت��ج��اج��ات امل��ع��ارض��ة ع��ل��ى م���ا وصفته 
دستور  لتعديل  الحكومة«  »مخطط  بأنه 
ال��ك��وي��ت أول دول��ة  ال���ذي جعل  ع��ام 1962، 
الديموقراطية  تتبّنى  الخليج  ف��ي  عربية 

البرملانية. 
وج������اءت م���وج���ة االح���ت���ج���اج���ات ال��ج��دي��دة 
ف��������ي ال��������وق��������ت ال�������������ذي ات�������ه�������م ف�����ي�����ه ن��������واب 
بمحاولة  وأنصارها  الحكومة  املعارضة 

ت��ق��وي��ض ال���ق���ان���ون ب��ه��دف ق��م��ع ال��ح��ري��ات 
والديموقراطية. 

ف�����ي امل����ق����اب����ل، ك������ان ل��ص��ح��ي��ف��ة »ال���ق���ب���س« 
ال��ك��وي��ت��ي��ة رواي�����ة أخ�����رى، ب��دأت��ه��ا ب��ال��ق��ول 
إن األم��ي��ر ص��ب��اح األح��م��د ال��ص��ب��اح أعطى 
توجيهاته إلى وزير الداخلية جابر الخالد 
»ب��ال��س��م��اح ل��ل��ت��ج��م��ع��ات داخ����ل ال���دواوي���ن 
فقط، وحظر أي تجمعات خارجها«، فأزال 
منّظمو ن���دوة ال��ن��ائ��ب ال��ح��رب��ش ش��اش��ات 

ال��ت��ل��ف��زي��ون وال���ك���راس���ي م���ن م��ك��ان ان��ع��ق��اد 
الندوة. لكن املتحدثني تطاولوا على رجال 
األمن، بحجة أن الكويت اخُتطفت، مؤكدين 

رفضهم إجراءات وزارة الداخلية. 
وت���ج���ّم���ع ن���ح���و 50 ش���خ���ص���ًا ف����ي ال���ب���اح���ة 
ال����خ����ارج����ي����ة مل����ن����زل ال�����ح�����رب�����ش، راف����ض����ني 
ال����ت����زام ال���ق���ان���ون ودخ������ول ال���دي���وان���ي���ة. ث��ّم 
عال ال��ص��راخ، وخ��رج ال��ن��واب مسلم البراك 
وول���ي���د ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي وج��م��ع��ان ال��ح��رب��ش، 
وانخرطوا في ج��دال مع ق��ادة األم��ن كانت 
ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا ح���ال���ة م���ن ال���ه���رج وامل�������رج. فما 
كان من رجال األمن اال إمهالهم 15 دقيقة 
لتنفيذ القانون. وبعد انقضاء املهلة، أصّر 
الجمهور على البقاء في الخارج، فاقتحمت 
القوات الخاصة املكان واستخدمت العنف 

لتطبيق القانون. 
وف���ي ال��س��ي��اق، أّك����د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال��خ��ارج��ي��ة، محمد صباح  ال�����وزراء، وزي���ر 
ال�����س�����ال�����م، أن »ال�����ك�����وي�����ت دول��������ة ي��ح��ك��م��ه��ا 
ال����ق����ان����ون«، م���ع���رب���ًا ع����ن أم���ل���ه أن »ت��ح��س��م 
األدوات  ض���م���ن  ال���س���ي���اس���ي���ة  ال����خ����الف����ات 

الدستورية«. 
)كونا، أ ف ب( 

أزمة جديدة تشهدها الكويت 
عقب ضرب الشرطة نوابًا من 

املعارضة خالل مشاركتهم في 
تجّمع، ما دفعهم إلى طلب 

استجواب رئيس الوزراء، ناصر 
املحمد أحمد الصباح 

المعارضة تقّرر تقديم 
طلب الستجواب رئيس 

الوزراء ناصر المحمد 
األحمد الصباح 

»خلّية البحرين«: محاكمة بال محامني 

شهيرة سّلوم 

التنظيمية«  »الشبكة  محاكمة  ش��ه��دت 
في البحرين، أمس، فصاًل تصعيدّيًا من 
املرتقب أن يؤّثر على مسارها في الفترة 
املقبلة، بعدما انسحب محامو املتهمني 
ال���������25 إث�����ر ت���ج���اه���ل ط��ل��ب��ه��م ال���ن���ظ���ر ف��ي 
تأجيل  استدعى  ما  التعذيب،  اّدع���اءات 
ال��ج��ل��س��ة ح��ت��ى 23 م���ن ال��ش��ه��ر ال���ج���اري، 
وان��ت��داب محامني آخ��ري��ن ل��ل��دف��اع، وهو 

ما رفضه املتهمون. 
قد  املحكمة  في  الرابعة  الجلسة  وكانت 
افتتحت أمس، برئاسة القاضي ابراهيم 
الزايد وعضوية القاضيني علي الكعبي 
وع���ل���ي خ��ل��ي��ف��ة ال���ظ���ه���ران���ي وأم����ان����ة س��ر 
للمرة  القضاة،  الله. ورف��ض  ناجي عبد 
الرابعة، النظر في طلبات هيئة الدفاع، 
وه�����و م����ا رّدت ع��ل��ي��ه ب���االن���س���ح���اب م��ن 
الجلسة. انسحاب أدى الى تعطيلها ملدة 
نصف س��اع��ة. وب��ن��اء عليه، ق���ررت هيئة 
كانون   23 ال��ى  الجلسة  تأجيل  القضاة 
األول الجاري، على أن ُيصار الى انتداب 
م��ح��ام��ني آخ��ري��ن ل��ل��دف��اع. ل��ك��ن املتهمني 
أصّروا على التمسك بهيئة الدفاع التي 

انسحبت. 
وأوض�����ح�����ت أح�����د أف��������راد ه���ي���ئ���ة ال����دف����اع 
املؤلفة من 15 محاميًا، املحامية جليلة 
»األخ���ب���ار« أن »ال��ه��ي��ئ��ة ق���ّررت  ال��س��ي��د، ل����
ُتمّكن  ل��م  ألنها  الجلسة،  م��ن  االنسحاب 
م��ن م��م��ارس��ة ح��ق ال���دف���اع، ب��ن��اًء ع��ل��ى أن 
امل��ت��ه��م��ني ت��ع��رض��وا ل��ل��ت��ع��ذي��ب«. وق��ال��ت 
التحقيق  األول����ى  الجلسة  م��ن��ذ  »طلبنا 
في اّدعاءات التعذيب، وتكّرر الطلب في 
لم يكن  »لكن  الثانية«، مضيفًة  الجلسة 

التعاطي جّديًا مع الطلب«. 
وقالت السيد إن املحكمة ق��ّررت، إضافة 
الى تجاهل طلبات هيئة الدفاع، املضي 
قدمًا في املحاكمة واالستماع الى شهود 
اإلث��ب��ات، وه��م املحققون وض��ب��اط األم��ن 
ال���وط���ن���ي »ال����ذي����ن س���اه���م���وا ف���ي ان���ت���زاع 
عن  وسكتوا  التعذيب،  تحت  اع��ت��راف��ات 
املتهمون«.  التي تعرض لها  املمارسات 
وأضافت أن »املحكمة تريد االستناد إلى 
إف���ادات ُأخ���ذت تحت التعذيب وص��درت 

خ��الف��ًا ل���أوض���اع ال��ق��ان��ون��ي��ة«، وه���و ما 
أوجد أسبابًا إضافية لهيئة الدفاع كي 

تنسحب من املحاكمة. 
 

ّ
وت���اب���ع���ت ال���س���ّي���د أن »االن����س����ح����اب ح���ق
ق����ان����ون����ي« ل���ل���م���ح���ام���ي ال��������ذي ع���ل���ي���ه أن 
»يمتنع عن القيام بأي أمر يتناقض مع 
هناك  أن  إل��ى  مشيرة  م��وك��ل��ه«،  مصالح 
»ضررًا حاصاًل بحق موكلينا، واملحكمة 
األص��ول  ت��راع  لم  البداية  برّمتها، ومنذ 

القانونية، أو تعط املتهمني حقوقهم«. 
وع�����ن اإلج����������راءات امل���ت���وق���ع���ة م����ن ج��ان��ب 
ال��دف��اع  هيئة  ع���ودة  وإمكانية  املحكمة، 

ع��ن ق���راره���ا، ق��ال��ت ال��س��ي��د إن���ه »بحسب 
ال���ق���ان���ون، ي��ح��ق ل��ك��ل م��ت��ه��م ج��ن��ائ��ي أن 
يكون برفقة محام«، وهذه حال املتهمني 
ال�25 في القضية، و»املحامي يعّينه وزير 
ال���ع���دل«، م��ض��ي��ف��ًة »ل��ك��ن ال يمكن إج��ب��ار 
املهتم على تمثيله بمحام ال يرغب فيه«، 
وب��ال��ت��ال��ي اس��ت��ب��ع��دت »ف���رض محامني« 
ي��ك��ون��ون م��ق��ّرب��ني من  ق��د  على املتهمني، 

السلطة التنفيذية. 
تعيني هيئة  رف��ض��وا  املتهمني  أن  وب��م��ا 
دف�����اع ج���دي���دة، وأص�������ّروا ع��ل��ى ال��ت��م��س��ك 
ب����ال����ه����ي����ئ����ة ال����ح����ال����ي����ة »ألن������ه������ا ج����دي����رة 
ب���ال���دف���اع«، ف����إن ش��رع��ي��ة امل��ح��ك��م��ة على 
املحّك، بحسب السيد، التي لم تستبعد، 
رغم ذلك، ارتكاب الحكومة تجاوزات »إذ 
إنها بدأت بذلك«. بدوره، أّكد مدير مركز 
رج��ب،  نبيل  اإلن��س��ان،  لحقوق  البحرين 
ال���دف���اع طالبت  »األخ���ب���ار«، أن »ه��ي��ئ��ة  ل����
م��ن��ذ امل��ح��اك��م��ة األول�����ى ب���إج���راء تحقيق 

مستقلة  طبية  لجنة  وت��أل��ي��ف   ،
ّ

م��س��ت��ق��ل
ومحايدة إلجراء فحص طبي للمتهمني 
اّدعاءاتهم بشأن تعرضهم  يؤّكد صحة 
ل����ل����ت����ع����ذي����ب«. وأض����������اف »ت������ك������ررت ه����ذه 
الطلبات خالل الجلسات الثالث املاضية، 
لكن هيئة املحكمة أصّرت على املماطلة، 
ورفضت تلبية طلبات هيئة الدفاع، فما 
ك��ان م��ن األخ��ي��رة اال االن��س��ح��اب تعبيرًا 
التي  القانونية  للتجاوزات  رفضها  عن 

ترتكبها املحكمة«. 
ورأى رجب أن انسحاب هيئة الدفاع هو 
أحد طرق االحتجاج على سير املحاكمة، 
إلى  بالنسبة  يعني  بها  االستمرار  وأن 
أن���ه���ا »ش���اه���د زور«، ألن  ال���دف���اع  ه��ي��ئ��ة 
لكونها  لها صدقية،  التعذيب  اّدع���اءات 
ُق����ّدم����ت ب����أدل����ة م��ل��م��وس��ة ب���ع���دم���ا ك��ش��ف 
التعذيب داخ��ل قاعة  آث��ار  املتهمون عن 

املحكمة خالل الجلسة األولى. 
وش������ّدد م���دي���ر م���رك���ز ال��ب��ح��ري��ن ل��ح��ق��وق 
اإلن�����س�����ان ع���ل���ى أن ه����ن����اك م�����ن ي��س��ّي��س 
امل��ح��ك��م��ة، ب��ح��س��ب امل���راق���ب���ني ال��دول��ي��ني 
ال�����ذي�����ن ي���ت���اب���ع���ون ال���ج���ل���س���ات م���ن���ذ 28 
الجلسة  أن  إل���ى  م��ش��ي��رًا  األول،  ت��ش��ري��ن 
الرابعة حضرها محامون من بريطانيا 
واإلمارات العربية وممثلون عن شبكات 

لحقوق اإلنسان من أوروبا وأميركا. 
وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة ال���دف���اع ق���د ق���دم���ت، خ��الل 
ال��ج��ل��س��ة األول������ى ف���ي 28 ت��ش��ري��ن األول 
أمام  امل��اض��ي، طلبًا »بإبطال اإلج���راءات 
ال���ن���ي���اب���ة وب����ان����ت����داب ق���اض���ي امل��ح��ك��م��ة، 
وإعادة التحقيق من جديد حسب املادة 
القانونية«.  اإلج�����راءات  ق��ان��ون  م��ن   176
وط���ل���ب���ت »وق�������ف ال���ف���ص���ل ف����ي ال��ق��ض��ي��ة 
لحني عرض املعتقلني على لجنة طبية 

متخصصة« ومستقلة. 
وش��ّددت الهيئة على ض��رورة الحصول 
ت��ع��رض املعتقلني  ب��ع��دم  على ض��م��ان��ات 
ل���ل���ت���ع���ذي���ب، ون���ق���ل���ه���م ال������ى س���ج���ن آخ����ر، 
وال�����س�����م�����اح ل����ع����ائ����الت����ه����م وم���ح���ام���ي���ه���م 
بالزيارات التي كانت ممنوعة رغم نفي 

النائب العام لهذا األمر في الصحف. 
املعتقلني  ن��ق��ل  ب��ع��ده��ا  املحكمة  وق����ّررت 
والسماح بالزيارات، وعرض خمسة من 
املعتقلني على أطباء مختصني، وإعطاء 

أوراق القضية للمحامني. 
ونظرًا ألن املحكمة تجاهلت طلب هيئة 
مستقّلة،  تحقيق  لجنة  ت��أل��ي��ف  ال���دف���اع 
أص����ّرت ال��ه��ي��ئ��ة خ���الل ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة، 
ع��ل��ى أن����ه »ال ي��م��ك��ن ال���ت���ق���دم ب����أي دف���اع 
موضوعي، ما لم يصدر قرار بالتحقيق 

في شكاوى التعذيب«. 

اتخذت محاكمة »الشبكة التنظيمية« في البحرين منحًى 
تصعيديًا أمس تمّثل بانسحب محامي املتهمني احتجاجًا على 

تسييس القضّية، ما دفع إلى تأجيل املحاكمة على ان يتم 
تعيني محامني جدد 

تقرير

القضاء يصّر على رفض النظر في اتهامات تعذيب املعتقلني 

أقارب املتهمني أمام قاعة املحكمة في املنامة أمس )حسن جمالي ـ أ ب(


