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بانك���وك � أ.ف.پ: فتحت الق���وات التايلندية النار على متظاه���ري »القمصان احلمر« امس خالل 
مواجهات على إحدى الطرق السريعة في ضواحي شمال بانكوك، ما أدى الى مقتل جندي وإصابة 18 

شخصا بجروح.
ورشق املتظاهرون باحلجارة اجلنود ورجال الشرطة الذين أغلقوا الطريق أمام قافلتهم على أحد 

الطرق السريعة باجتاه وسط املدينة حيث يحتشدون منذ أسابيع لإلطاحة باحلكومة.
وردت الش���رطة بإطالق النار في الهواء وباجتاه املتظاهرين مباشرة، بعد ان امتدت املواجهات بني 

اجلانبني الى خارج القاعدة احملصنة التي يتجمع فيها املتظاهرون في الوسط التجاري للمدينة.

تايلند: قتيل و18 جريحًا في مواجهات جديدة بين المتظاهرين وقوات األمن

»العراقية« تناشد األمم المتحدة تشكيل حكومة انتقالية تعيد االنتخابات
تأجيل النطق بقرار استبعاد المرشحين الفائزين حتى اإلثنين.. وتركيا تدعو مسعود بارزاني لزيارتها للمرة األولى

صورة أرشيفية لعسكري عراقي يغلق بوابة أحد السجون التي تديرها احلكومة العراقية في بغداد امس             )أ.ب(

»هيومان رايتس«: المعتقلون عذبوا واغتصبوا بسجن »المثنى« السري
بغداد � رويترز: قالت منظمة »هيومان رايتس 
ووتش« إن ممارسات مثل تعذيب السجناء وضربهم 
وهتك عرضهم كانت ممارسات معتادة في سجن 
غير شرعي تابع لوحدة عسكرية حتت قيادة مكتب 

رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي.
ودعت »هيومان رايت���س ووتش« امس إلى 
حتقيق شامل حول مركز االحتجاز الذي مت الكشف 
عنه وأغلقته وزارة حقوق اإلنسان العراقية هذا 

الشهر وحثت العراق على محاكمة املسؤولني.
في املقابل، نفى املالكي أي صلة مبركز االحتجاز 
الذي كان يضم أساسا سجناء من السنة من مدينة 

املوصل املضطربة في شمال البالد حيث تنشط 
جماعات مثل القاعدة.

من جانبها، أج���رت منظمة »هيومان رايتس 
ووت���ش« مقابلة مع 42 ضم���ن 300 رجل كانوا 
محتجزين في قاعدة عس���كرية في مطار املثنى 
القدمي ببغداد بعد إلقاء القبض عليهم في املوصل 

واتهامهم باإلرهاب.
وقالت املنظمة »كانت القصص التي س���ردها 
الرجال ذات مصداقية ومتس���قة، أغلب السجناء 
ال� 300 أظهروا ندوبا وإصابات حديثة قالوا إنها 
نتيجة التعذيب الروتيني واملنظم الذي تعرضوا 

له على أيدي احملققني في املثنى«.
واض���اف احملتجزون ان الكثي���ر منهم كانوا 
مقيدي اليدين ومعصوبي العينني وكانوا يعلقون 
ورؤوس���هم إلى أس���فل. كم���ا أن احملققني كانوا 

يركلونهم ويجلدونهم ويضربونهم.
وذك���رت املنظمة أن احملقق���ني كانوا يغطون 
رؤوسهم بأكياس بالستيكية قذرة ملنع وصول 
الهواء إليهم. وعندم���ا كان احملتجزون يغيبون 
عن الوعي كان���وا يفيقونهم بصدمات كهربائية 
في أعضائهم التناس���لية أو في أماكن أخرى من 

اجلسم.

بغداد � وكاالت: مازال تش���كيل احلكومة العراقية 
يتقلب على صفيح ساخن ال يعرف طعم الراحة، فبينما 
دعت وزيرة اخلارجي���ة األميركية هيالري كلينتون 
املس���ؤولني العراقيني إلى »وضع انقساماتهم جانبا 
واحت���رام االنتخابات واحترام التصويت الش���جاع 
للعراقيني وتشكيل حكومة متماسكة متثل إرادة وأمل 
كل العراقيني س���ريعا«، أعلن حيدر املال عضو قائمة 
»العراقية« برئاسة اياد عالوي امس أن القائمة طلبت 
م���ن األمم املتحدة التدخل لتش���كيل حكومة عراقية 
انتقالية تشرف على إعادة إجراء االنتخابات البرملانية 
في العراق، في ظروف موضوعية بعيدة عن االعتقاالت 
واإلقصاء ومخاطبة املجتمع الدولي للوقوف إلى جانب 
العملية السياسية خاصة ان العراق مازال حتى اآلن 

حتت البند السابع من ميثاق األمم املتحدة«.
وأضاف املال ان »العراق اليوم يسير باجتاه الهاوية 
وخاصة إذا استمرت احلكومة احلالية بسياسة اإلقصاء 
واإلبعاد واس���تمرار حمالت االعتقال ضد الش���عب 

العراقي«.
وفي ذات السياق قررت الهيئة التمييزية القضائية 
التابعة ملجلس القضاء األعلى بالعراق تأجيل النطق 
بقرار استبعاد تسعة مرشحني فائزين في االنتخابات 

النيابية األخيرة حتى االثنني املقبل.
وقال املدير التنفيذي لهيئة املساءلة والعدالة علي 
الالمي ان »الهيئة التمييزية القضائية التابعة ملجلس 
القضاء األعلى اتخذت قرارا بخصوص استبعاد تسعة 
مرش���حني فائزين في االنتخابات مشمولني بقرارات 
هيئة املساءلة والعدالة، لكنها أجلت النطق به حتى 

االثنني املقبل«.
وأضاف الالمي ان »املفوضية ارتكبت خطأ جسيما 
بإهمالها تطبيق القانون بشكل صحيح، وان احملكمة 
اآلن لفتت نظر املفوضية إلى خطئها وطالبتها بتطبيق 
القانون من خالل تنفيذ قرارات اس���تبعاد املرشحني 

وحذف أصواتهم«.
يذكر أن الهيئة القضائية التمييزية في املفوضية 
أصدرت االثنني املاضي، قرارا ألغت مبوجبه األصوات 
احملتسبة في االنتخابات ملرشحني مشمولني بإجراءات 
املس���اءلة والعدالة، وقررت أيضا إلغاء ترش���يح 52 
مرش���حا بينهم فائزون في االنتخاب���ات، فيما أكدت 

املفوضية أن القرار ملزم لها وعليها تطبيقه.
وعودة الى دعوة وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون املسؤولني العراقيني إلى »وضع انقساماتهم 
جانبا واحترام االنتخابات«، فقد ذكر بيان صادر عنها 
»ان الواليات املتحدة، بصفتها صديقة وشريكة، تدعو 

املس���ؤولني العراقيني إلى وضع انقس���اماتهم جانبا 
واحترام التصويت الشجاع للعراقيني وتشكيل حكومة 

متماسكة متثل إرادة وأمل كل العراقيني سريعا«.
وأشارت كلينتون امس االول إلى »احترام« الواليات 
املتحدة لهذه اإلجراءات، مش���ددة في الوقت نفس���ه 
على احلاجة إلى »الشفافية«، وقالت »ان التحقيقات 
حول مزاعم بالتزوير يج���ب أن جترى وفقا آلليات 
املفوضية االنتخابية«، و»على املرشحني أن يحظوا 
بكل الوس���ائل للرد على االتهامات املوجهة ضدهم«، 
وذك���رت ان الواليات املتح���دة »ال تدعم أي حزب أو 

مرشح بعينه«.
الى ذلك، كشفت صحيفة »حريت« التركية عن أن 
رئيس اإلدارة الكردية لشمال العراق مسعود بارزاني 
تلقى دعوة من وزير اخلارجي���ة التركي أحمد داود 

أوغلو لزيارة انقرة.
وذكرت الصحيفة »ان وكيل وزارة اخلارجية التركية 
فريدون سينرلي أوغلو أجرى مباحثات مع بارزاني 
أمس االول في مدينة اربيل، ونقل إليه الدعوة الرسمية 
من داود أوغلو لزيارة تركيا للمرة األولى بعد استمرار 
رفض تركيا حتقيق زيارات متبادلة بني املس���ؤولني 

األتراك والزعماء األكراد في العراق«.
وأوضح���ت أن بارزاني أعرب عن س���عادته بهذه 
الدعوة آمال في حتقيق الزيارة في أسرع وقت ممكن، 
مشيرة إلى أن مباحثاته مع سينرلي أوغلو تطرقت إلى 
االنتخابات البرملانية العراقية واملشاكل التي تبعتها، 
والتأكيد على ضرورة تش���كيل حكومة جديدة قوية 

متثل جميع املكونات األساسية للشعب العراقي.
وفي سياق آخر، نفى املتحدث باسم وزارة الدفاع 
العراقية اللواء محمد العسكري القاء القبض أو العثور 
على مخبأ لنائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري 
خالل احلملة العسكرية التي تنفذها القوات األمنية 
في جبال حمرين ضمن محافظة ديالى ش���مال شرق 

العاصمة بغداد.
وقال العسكري »ننفي العثور على أي مقر أو وكر 
أو مخبأ للمطلوب عزة الدوري في جبال حمرين خالل 
عملياتنا العسكرية في ديالى«، الفتا إلى أن »ما أعلن 

غير مؤكد وغير دقيق«.
وأوضح أنه »مت العثور على ثالث معسكرات لتنظيم 
القاعدة في جبال حمرين«، لكن لم يتم »العثور على 

مخبأ الدوري أو مقره في املنطقة«.
وكانت مصادر أمنية أك���دت العثور على مخابئ 
لتنظيم »رجال الطريقة النقشبندية« املرتبط بالدوري 

إضافة إلى كهف صخري اعتبرته مخبأ له.

دعوة إيرانية لتحويل الجزر الـ 3   إلى مراكز سياحية واقتصادية
إيـران  علـى  العقوبـات  تشـديد  وأعـارض  الشـعب  علـى  شـؤم  نجـاد  كروبـي: 

� وكاالت: مازالت  عواص���م 
احل���رب الكالمية مش���تدة بني 
طهران واالمارات العربية على 
خلفية اجلزر االماراتية الثالث 
التي حتتلها ايران، حيث اقترح 
القائد السابق للقوات البحرية 
التابعة للحرس الثوري اإليراني 
اجلنرال حسني عالئي حتويل 
اجلزر الثالث املختلف عليها مع 
العربية املتحدة  دولة اإلمارات 
الى مراكز سياحية واقتصادية 

إيرانية.
وانتق���د عالئي م���ا وصفه 
بالتصريحات »املهينة« لوزير 
اخلارجي���ة االماراتي الش���يخ 
عبداهلل بن زايد بش���أن اجلزر 
الثالث طن���ب الصغرى وطنب 

الكبرى وأبوموسى.
وكان الش���يخ عبداهلل شّبه 
احت���الل إي���ران عل���ى اجلزر 
اإلماراتي���ة الث���الث باالحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي العربية.
واقترح املس���ؤول االيراني 
الس���ابق ان تتحول هذه اجلزر 
الى مراكز اقتصادية وسياحية 
وترفيهي���ة وجتارية تقام فيها 
ثالث مدن باسم فردوسي وحافظ 

وسعدي.
وأبلغ اجلنرال عالئي امس 
وكالة االنباء االيرانية الرسمية 
التاريخية  الوثائق  )ارنا( »ان 
تؤكد ان اجلزر الثالث ابوموسى 
وطنب الكبرى وطنب الصغرى 
ايرانية، وال يوجد ادنى شك او 
شبهة في هذا الصدد، وأن املزاعم 
االماراتية حيال هذه اجلزر لن 

تغير من الواقع شيئا«.
وأع���رب ع���ن اعتق���اده ان 
التصريحات االخيرة التي ادلى 
بها وزي���ر اخلارجية االماراتي 
حي���ال اجلزر الث���الث »تخدم 
مصالح الصهاينة الذين يرغبون 
ف���ي ان تكون كلم���ة الواليات 
املتحدة هي الكلم���ة العليا في 

منطقة اخلليج«.
ودعا عالئ���ي االيرانيني الى 
تركي���ز اس���تثماراتهم في هذه 
اجلزر »حتى تزدهر اقتصاديا 
وتصبح مكانا س���ياحيا يحج 
اليها عشرات اآلالف من التجار 

والسياح االيرانيني«.
أع���رب زعي���م  وداخلي���ا، 
املعارضة اإليراني مهدي كروبي 

)أحمدي جناد( مس���ؤولية ما 
حدث مبا أنه في املنصب«.

م���ن ناحية أخ���رى رفض 
كروبي اط���الق تعبير »اإلقامة 
اجلبرية« على وضعه احلالي 
وقال: »يسمح لي مبغادرة منزلي 
ولكنهم أغلقوا حزبي ومكتبي 
ومنعوا صحيفتي والش���رطة 
موج���ودة دائم���ا حولي ومن 
يرغب في زيارتي س���واء من 
النواب أو املفكرين أو االصدقاء 
عليه التقدم بطلب واخلضوع 

الستجواب«.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد 
أن املخابرات تتول���ى مراقبة 
أنشطته أشار كروبي إلى املثل 
آذان«  القائل ان »احلوائط لها 
وأضاف: »كلف النظام 14 شخصا 
بتولي مهمة ما يطلقون عليه 
حمايت���ي، إذ يتع���ني عليهم � 
حمايتي من االرهابيني � ولكن 
املهمة احلقيقية لهؤالء الرجال 
هي جمع املعلومات«، مشيرا إلى 
أن هؤالء األشخاص لم يحركوا 
ساكنا للدفاع عنه عندما تعرض 

لهجوم منذ فترة.
وقال كروبي: »إذا قتلت في 

عن رفضه القاطع لفرض مجلس 
األمن الدول���ي عقوبات جديدة 
مش���ددة عل���ى إيران بس���بب 
الن���ووي لطهران  البرنام���ج 
ووصف الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد بأنه »شؤم على 

الشعب اإليراني«.
وق���ال كروبي ف���ي مقابلة 
مع مجلة »ش���بيجل« األملانية: 
»العقوبات ستزيد من األعباء 
على املواطنني، إذا كانت الدول 
األجنبية ترغب في مساعدتنا 
فعليها أن تدعو للحفاظ على 
حقوق اإلنس���ان ولكننا لسنا 
بحاجة لل���دول األجنبية فلقد 
تعلمنا الوقوف على أقدامنا«.

وردا على سؤال حول ما إذا 
كان ي���رى أن على دول العالم 
الدخول ف���ي حوار مع أحمدي 
جناد قال كروبي: »هذا الرجل 
شؤم على الشعب ولكنه موجود 
ف���ي املنص���ب اآلن وال ميكن 

جتاهله«.
الوقت  ف���ي  وأك���د كروبي 
نفسه أنه ال يقبل بأحمدي جناد 
كرئي���س وقال: »لقد مت تزوير 
نتائج االنتخابات ويجب حتميله 

وقت ما فأنصح بالتأكد أوال مما 
إذا كان القات���ل ليس من ضمن 
هؤالء األشخاص الذين يتولون 

حمايتي«.
وحول مرحه امللحوظ الذي لم 
يفقده رغم توالي األزمات عليه 
في الفترة األخيرة قال كروبي: 
»هذه الدولة هي ابني الذي لن 

أتخلى عنه طاملا حييت«.
وأك���د كروبي متس���كه مبا 
قاله ح���ول تعذيب عناصر من 
املعارضة املعتقلني حتى املوت 
وقال: »لم أكن بالطبع شاهدا على 
هذه األحداث بنفسي، ولكني أثق 
في املصادر التي استقيت منها 
هذه املعلومات« مشيرا إلى أن 
لديه معلومات حول وقوع أربع 
حاالت وفاة بسبب التعذيب. كما 
ش���دد كروبي على متسكه مبا 
قاله من وقوع حاالت اغتصاب 

أيضا ملعتقلني.
التصريحات  وأغضبت هذه 
النظ���ام اإليراني بش���دة ولكن 
أكد متس���كه مبا ذكره  كروبي 
سلفا وقال: »أعرف خمس حاالت 

تعرضت لهذا األمر«.
الى ذلك اعتبرت مصر امس 

االول ان اقامة منطقة منزوعة 
الس���الح النووي في الش���رق 
االوس���ط خالل مؤمتر متابعة 
معاهدة حظر االنتشار النووي 
الشهر املقبل في نيويورك، تشكل 
مفتاحا حلل قضي���ة البرنامج 

النووي االيراني.
وقال املندوب املصري لدى 
االمم املتحدة ماجد عبدالعزيز ان 
»حتقيق جناح مع ايران يرتبط 
في شكل كبير بالنجاحات التي 
سنحققها إلقامة منطقة منزوعة 
الس���الح النووي في الش���رق 

االوسط«.
وأض���اف »نرف���ض نش���ر 
اي س���الح نووي )في الشرق 
االوسط(، س���واء في ايران او 

اسرائيل«.
وس���تقدم مصر وثيقة عمل 
خالل مؤمت���ر معاه���دة حظر 
االنتشار النووي، تطالب بتطبيق 
قرار يعود الى العام 1995 ويدعو 
الى شرق اوسط خال من االسلحة 

النووية.
الوثيق���ة اعضاء  وتدع���و 
املعاه���دة النووية الى »جتديد 
التدابير  التزامهم باتخ���اذ كل 
الضرورية على املستوى الفردي 
واجلماع���ي لتطبيق هذا القرار 
س���ريعا، مبا في ذلك انضمام 
اسرائيل الى املعاهدة في اسرع 

وقت كدولة غير نووية«.
وتطالب الوثيقة ايضا الدولة 
العبرية بوضع كل منش���آتها 
الوكالة  النووية حتت رقاب���ة 

الدولية للطاقة الذرية.
وأكد السفير املصري ضرورة 
بحث امللفني االسرائيلي وااليراني 
في شكل متزامن حتى لو لم يكن 

ثمة رابط بينهما.
اقام���ة منطقة  ان  واعتب���ر 
منزوعة السالح النووي سيكون 
»اج���راء جيدا« حل���ض ايران 
على الوفاء بالتزاماتها في اطار 
معاهدة حظر االنتشار النووي 

التي وقعتها.
كذلك، اعرب السفير املصري 
عن امله بأن تشارك اسرائيل في 
النووية املقرر  مؤمتر املعاهدة 

بني 3 و28 مايو.
وال تقر اسرائيل علنا بامتالك 
اسلحة نووية ولم توقع معاهدة 

حظر االنتشار النووي.

مصر تدعو إلى إقامة منطقة منزوعة السالح النووي في الشرق األوسط

طائرة إيرانية حّلقت فوق »أيزنهاور« األميركية
 في المحيط الهندي

واشنطن � يو.بي.آي: كشف اجليش األميركي 
أن طائرة عسكرية إيرانية حلقت فوق حاملة 
الطائرات األميركية »أيزنهاور« في مياه احمليط 
الهندي األس���بوع املاضي وذلك خالل مهمة 
حربية كانت احلاملة تقوم بها لتقدمي غطاء 
جوي للفرق العسكرية التابعة لواشنطن في 

العراق وأفغانستان.
وقال مسؤولون في اجليش األميركي لشبكة 
»سي.إن.إن« أمس األول رفضوا ذكر أسمائهم 
إن القضية حساس���ة للغاية ويندر اإلعالن 
عنها باعتبار أنها تتضمن احتكاكا عس���كريا 
مع اجلانب اإليراني، مشيرين إلى أن احلادث 
وقع على مسافة تتجاوز 50 ميال عن الشواطئ 

اإليرانية.
ورفض املس���ؤولون الرد على سؤال عما 
إذا كانت ه���ذه احلادثة هي األولى من نوعها 
ف���ي احمليط الهندي لكنه���م قالوا ان حوادث 

مماثلة سبق ان وقعت في مضيق هرمز مبياه 
اخلليج.

ورجح املسؤولون ان تكون الطائرة اإليرانية 
في مهمة اس���تطالعية، مؤكدين انها لم تبد 
مظاهر عدائية جتاه السفينة األميركية خاصة 

ان »أيزنهاور« كانت في مياه دولية.
ولكن أحد املسؤولني قال ان الطائرة حلقت 
فوق احلاملة أكثر من مرة ويعتقد انها قامت 
بتصويرها من اجلو مرجحا أن تكون طهران 
قد قامت بهذه اخلطوة إلظهار قدراتها اجلوية 

للجانب األميركي.
وتاب���ع املس���ؤول أن الطائرة كانت حتت 
املراقبة خالل حتليقها وأضاف ان قيادة اجليش 
األميركي تتابع هذه احلوادث باهتمام، مضيفا 
ان حتليق الطائرة ج���رى قبل فترة وجيزة 
من انط���الق مناورات »الرس���ول األعظم 5« 

اإليرانية.

ساركوزي في زيارة رابعة استثنائية لبكين:
العالم في حاجة إلى الصين لمواجهة التحديات

 بك����ني � أ.ف.پ: بدأ الرئيس الفرنس����ي نيكوال 
س����اركوزي وزوجته كارال بروني ساركوزي امس 
زيارة دولة الى الصني لتكريس املصاحلة بني باريس 
وبكني اثر اخلالف الذي جرى في 2008 بشأن التيبت 

والداالي الما.
ووصل ساركوزي وزوجته الى بكني بعد توقف 
سياحي قصير في ش����يآن )شمال غرب( العاصمة 
السابقة لإلمبراطورية، حيث زارا ضريح اإلمبراطور 
تشني شي هوانغ )نحو العام 200 قبل امليالد( وجيشه 

املؤلف من آالف اجلنود املصنوعني من الطني.
والتقى س����اركوزي نظيره الصيني مساء امس 
في قصر الشعب بعد استقبال في ساحة تيان امنني 
بوسط العاصمة الصينية. وبحثا في وسائل تعميق 

»الشراكة االستراتيجية« بني بلديهما.
وس����يمضي الرئيس ثالثة اي����ام كاملة في بكني 
ثم بعد ظهر اجلمعة في ش����نغهاي لزيارة املعرض 
الدولي، في واحدة من اطول الزيارات التي قام بها 

ساركوزي الى اخلارج.
وسيلتقي اليوم رئيس اجلمعية الوطنية الشعبية 
وو بانغو ثم اجلمعة رئيس الوزراء الصيني وين 
جياباو قبل ان يتوجه مساء الى شنغهاي حلضور 
حفل افتتاح معرض شنغهاي الدولي واجلناح الفرنسي 
فيه. وهي زيارة الدولة الثانية لساركوزي الى الصني، 
وهو امر »اس����تثنائي« على حد تعبير االليزيه كما 

انها الزيارة الرابعة الى بكني لساركوزي منذ انتخابه 
رئيسا. وقالت مصادر في بكني ان »الصني تولي اهمية 
كبرى« لهذه الزيارة بينما وعد الوسط الرئاسي في 
باريس بتعزيز »استثنائي« للعالقات الفرنسية-

الصينية في 2010. وس����يقوم الرئيس هو جينتاو 
بدوره بزيارة دولة الى فرنسا في اخلريف.

ويحرص البلدان بذلك على انهاء اخلالف الذي 
استمر عدة اشهر في نهاية 2008 وبداية 2009 بسبب 
حوادث عدة مرتبطة بقضية التيبت عندما واجهت 
الشعلة االوملبية احتجاجات في باريس ربيع 2008 
ومن ثم عقد لقاء بني س����اركوزي والداالي الما في 

ديسمبر، مما اثار استياء بكني.
لكن التوترات »هدأت الى حد كبير«، على حد تعبير 
رئيس الوزراء الفرنسي االسبق جان بيار رافاران 
احد مبعوثي باريس ال����ى بكني خالل هذا اخلالف، 

والذي يشارك في الوفد املرافق لساركوزي.
وقال س����اركوزي في حديث لوكالة انباء الصني 
اجلديدة امس »لقد جعلت تعزيز الشراكة الفرنسية 

الصينية اولوية في سياستنا اخلارجية«.
وصرح س����اركوزي بان »الصني اصبحت العبا 
فاعال ال ميكن جتاوزه على االطالق على الس����احة 
الدولي����ة«، مؤكدا ان العال����م »في حاجة الى الصني 
ملواجهة التحديات الكبرى للقرن احلادي والعشرين« 

واضاف »من دونكم لن نتمكن من حتقيق ذلك«.

إلنهاء تداعيات استقبال الرئيس الفرنسي للداالي الما


