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صنعاء ـ ا.ف.پ: اصدر الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح امس عفوا رئاسيا عن الصحافيني الذين اكانوا من 
املسجونني او الصادرة بحقهم احكام قضائية او الذين 

لديهم قضايا عالقة في احملاكم.
وتلى امر الرئيــــس بالعفو محافظ تعز حمود خالد 
الصوفي في كلمة نقلها التلفزيون اليمني الرسمي مبناسبة 
احتفال اقيم في مدينة تعز )230 كلم جنوب غرب صنعاء( 

الحياء الذكرى العشرين العادة توحيد اليمن.
وقال احملافظ ان الرئيس عفا عن الصحافيني الذين 
لهم قضايا منظورة امام احملاكم او عليهم احكام قضائية 

في احلق العام. 
واضاف ان الرئيــــس اليمني »يدعو الصحافيني الى 
تكريس اقالمهم ملا فيه خدمــــة الوطن وتعزيز الوحدة 

الوطنية وغرس قيم احملبة والوئام في املجتمع«.

الرئيس اليمني يصدر عفوًا عن الصحافيين

)رويترز(املعتقلون االميركيون في ايران سارة شورد وشني بور وجوشوا فتال قبيل اللقاء الثاني الذي جمعهم بامهاتهم في طهران امس

)رويترز( متظاهرون اسرائيليون في قارب يحمل شعارا مساويا بني تركيا وايران ملواجهة سفن االغاثة الدولية قبل وصولها الى غزة

)ا.پ( سياح يلتقطون صورا تذكارية امام مول »مركز العالم« اكبر مراكز تايلند التجارية الذي دمر خالل االشتباكات االخيرة بني اجليش و»القمصان احلمر«

إيران ترسل إشارات متناقضة حول اتفاق التبادل.. وتتمسك بتخصيب اليورانيوم
 عواصمـ  وكاالت: هدد علي أصغر سلطانية مندوب 
ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية املجتمع الدولي 
بالقول ان بالده لن توقف تخصيب اليورانيوم، ووصف 

قرارات مجلس األمن باخلطأ التاريخي.
ونقلت وكالة »فارس« االيرانية شـــبه الرسمية عن 
أصغر ســـلطانية أن بالده لن تساوم على املبادئ في 

اخلالف القائم على البرنامج النووي االيراني.
وأن ايـــران أثبتت أنها تلتزم متامـــا أنظمة الرقابة 
الشـــاملة على املواد النووية ومعاهدة حظر االنتشار 

النووي.
غير أنه رفض رفضا قاطعا طلب مجلس األمن تعليق 

تخصيب اليورانيوم.
وأضاف أن ايران تواجه »ضغوطا سياســـية ألنها 

طرف في معاهدة حظر االنتشار النووي«.
من جهته كشف عالء الدين بروجردي رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية واألمن القومي في مجلس الشورى 
االيراني أمس أن بـــالده تعتزم املضي قدما في االتفاق 
الذي توصلت إليه مع تركيا والبرازيل لتبادل الوقود 
النووي رغم مشـــروع قرار عقوبـــات جديد ضد إيران 

لدى األمم املتحدة.
ونقلت وكالة الطلبة لألنباء اإليرانية شبه الرسمية 
عن بروجردي قوله »إيران ملتزمة بالتعهدات التي قطعتها 
وتريدها أن تصبح قيد التنفيذ وستوجه رسالتها إلى 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وتابع قائال »دعاية األميركيني لن يكون لها أثر على 
القرار اإليراني، ننصـــح تلك البلدان التي تريد إصدار 
هذا القـــرار ضد إيران بأال تتعـــرض للتالعب من قبل 

أميركا«.
خالفا لذلك اعلن رئيس البرملان االيراني علي الريجاني 
امـــس ان ايران قد تعدل عن االتفـــاق الذي ابرمته مع 
البرازيل وتركيا بشأن تبادل اليورانيوم اذا لم توافق 

عليه الدول الكبرى كما هو.
ونقلت وكالة االنباء االيرانية الرسمية عن الريجاني 
قوله ان »البرملان يدعم اعالن طهران« بكل بنوده واذا 

سعوا الى بحثه جزئيا فان البرملان لن يقبل«.

واضاف »اذا قدموا مطالب اخرى واستمروا في اخلداع 
فان ذلك لن يكون مطابقا العالن طهران«.

جاء ذلك بعد إعالن طهران أنها ستسلم رسالة رسمية 
إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد تتضمن 
تفاصيل اتفاق مبادلة الوقود الذي جرى التوصل إليه 
مع البرازيل وتركيا، والذي يقضي بتبادل 1200 كلغ من 
اليورانيـــوم االيراني ضعيف التخصيب بـ120 كلغ من 

اليورانيوم املخصب على االراضي التركية.

 وذكر بيان من املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني 
نشر أمس في صحيفة همبستكي إن املبعوثني التركي 
والبرازيلي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ســـيرافقان 

مبعوث إيران في اجتماع مع رئيس الوكالة يوم غد.
بدورها نقلت وكالـــة »فارس« لالنباء االيرانية عن 
االمانـــة العامة ملجلس االمن القومي، أن االتفاق املوقع 
بني ايران وتركيا والبرازيل سلم نسخة منه الى ممثل 
ايران الدائم في الوكالة الدولية وانها تعبر عن املوقف 

الرسمي للجمهورية االسالمية االيرانية لتسليمها بعد 
ذلك الى املدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية حيث 

تتضمن الرسالة 6 بنود.
في غضون ذلك، أكد رئيس جلنة العالقات الدولية 
في مجلس الدوما الروسي قسطنطني كوساتشوف أمس 
أن العقوبـــات التي مت االتفـــاق عليها في مجلس األمن 
والتي ســـتطبق ضد إيران إذا لم تنفذ مطالب الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لن حتد من التعاون بني موسكو 

وطهران في املجال العسكري كما في مجال الطاقة النووية 
لألغراض السلمية.

ونقلت الوكالة عن كوساتشوف قوله »إن األسلحة التي 
تصدرها روسيا الى إيران دفاعية وليست هجومية«.

وفيما ميكن اعتباره جائزة ترضية ملوســـكو على 
موقفها الداعم ملشروع العقوبات االميركي اجلديد ضد 
ايران، رفعت الواليات املتحدة أمس االول عقوبات كانت 
فرضتها على ثالث مؤسسات روسية اشتبهت في انها 
تدعم ايران في برنامجيها النووي او البالستي، وذلك 
بحسب قرار نشرته اجلريدة الرسمية الفيدرالية امس 

االول.
واملؤسسات الروسية املشمولة بقرار رفع العقوبات 
هي »روزوبورون اكسبورت«، وهي الشركة احلكومية 
املوجلة تصدير الصناعات العسكرية الروسية، و»معهد 
موسكو للطيران«، و»جامعة د.مندلييف لتكنولوجيا 

الكيمياء ـ روسيا«.
من جهته، رئيس احلكومة التركية رجب طيب أردوغان 
احد عرابي اتفاق تبادل اليورانيوم اإليراني، أبرق أمس 
إلى زعماء 26 دولة بينها الدول األعضاء في مجلس األمن 
بشأن البرنامج النووي اإليراني مقدما معلومات حول 

اتفاق مبادلة الوقود النووي.
ونقلت وكالة أنبـــاء »األناضول« التركية عن بيان 
ملكتــب أردوغــان اإلعالمـي أنه أرسل برقيات لألعضاء 
الدائمني وغير الدائمني في مجلس األمن وأملانيا والدول 
املجاورة ودول املنطقة قدم فيها معلومات بشأن اتفاق 
مبادلـــة الوقود النووي الذي وقع فـــي طهران االثنني 

املاضي بني تركيا وإيران والبرازيل.
وتضمنت الرسالة معارضة تركيا في املبدأ لألسلحة 
النووية ولفتت إلى ضرورة »تنظيف« املنطقة بشكل 

كامل من هذا النوع من األسلحة.
وشدد أردوغان على أن الديبلوماسية واحلوار مازاال 

السبيالن األكثر فاعلية حلل املشاكل.
وســـبق ألردوغان أن بعث أمس االول برسالة إلى 
الرئيس األميركـــي باراك أوباما أوجز لـــه فيها اتفاق 

مبادلة الوقود النووي.

أردوغان يعارض األسلحة النووية في المنطقة ويبرق إلى زعماء 26 دولة شارحًا االتفاق

تايلند: الحكومة تواصل مساعي المصالحة والجيش يبدأ اليوم انسحابه من بانكوك 
 بانكوك ـ رويترز ـ د.ب.أ: 
أكدت احلكومة التايلندية أمس 
ضرورة حتقيق خارطة طريق 
ملصاحلة الوطنية دون أن تلزم 
نفسها بإجراء انتخابات مبكرة 
اذعانا ملطالـــب احملتجني من 
اصحاب القمصان احلمر الذين 
انهاء اعتصامهم  اجبروا على 
االسبوع املاضي بعد سلسلة 

مواجهات دامية. 
 وقد واصلت قوات اجليش 
التايلندية أمس عمليات البحث 
عن متفجرات في احلي التجاري 
الذي احتله احملتجون  الراقي 
فـــي الثالث مـــن ابريل حتى 
فرقتهم قوات اجليش األربعاء 

املاضي.
 وأبـــرز رئيـــس الـــوزراء 
التايلندي ابهيسيت فيجاجيفا 
خطة للمصاحلة في كلمة ألقاها 
على األمة امـــس األول اال انه 
لم يتطـــرق الى ذكر انتخابات 
نوفمبـــر القادم التـــي كان قد 
اقترحها في اوائل الشهر اجلاري 
كســـبيل النهاء االحتجاجات 

سلميا.
 من جهتـــه قـــال بانيتان 
واتاناياجورن املتحدث باسم 

حكومة تايلند لرويترز أمس 
انه »لم يستبعد اجراء انتخابات 
مبكرة«، واضاف »يعتمد االمر 
على كم ما نحرزه من تقدم على 
خارطة طريق املصاحلة. سيقرر 
رئيس الوزراء فيما بعد موعد 

االنتخابات«.
 وأضـــاف ان أيا من زعماء 
أصحاب القمصان احلمر ممن 
اتهامات بارتكاب  ال يواجهون 
مخالفـــات مزعومـــة خـــالل 
االضطرابات ســـيلقى ترحيبا 
اذا شـــاء املشـــاركة فـــي هذه 

العملية.
 ميدانيا التزال قوات اجليــش 
تسيطر على منطقة مساحتهــا 
ســـتة كيلومتـــرات مربعــة 
خـــــارج منطقــة التســـــوق 
الراقيـــة بقلب بانكــوك التــي 
كــان احملتجــون املناهضون 
للحكومـــــة يحتلونهــا اال ان 
بانيتان املتحدث باسم احلكومة 
قال إن القوات ستنسحب منها 
بـــدءا مـــن اليوم وسيســـمح 
للجمهور والسيارات بارتياد 

املنطقة من جديد.
إال أن انباء وردت بعد هذه 
التصريحات عن انفجار قنبلة 

يدوية في املنطقة القريبة من 
»سنترال وورلد« ثاني اكبر مركز 
جتاري في منطقة جنوب شرق 
آســـيا والذي حلقت به اضرار 
بالغة في أحداث الشغب التي 

وقعت األربعاء املاضي.
 وقـــال احد نـــواب رئيس 
مدينة بانكـــوك إنه بلغه عدم 
اصابة احد في الواقعة، ورمبا 
انفجـــرت القنبلـــة اثناء قيام 

القوات بتفتيش املنطقة.
في غضـــون ذلـــك، أعرب 
املراسلون والصحافيون األجانب 
عن قلقهم أمس إزاء التهديدات 
التي يتعرض لها الصحافيون 
في بانكوك، كمـــا أعربوا عن 
حزنهم ملقتل صحافيني خالل 
االشـــتباكات التي اندلعت بني 
املتظاهرين وقوات األمن. وبلغ 

عددهم اثنني.
كما تعرض صحافيان كنديان 
اثنان إلصابـــات خطيرة لكن 
حالتهما مستقرة كذلك أصيب 
ثالثـــة مصوريـــن تايلنديني 
وصحافـــي واحـــد باإلضافة 
إلى مراســـل هولنـــدي وآخر 

بريطاني.
التايلندي في  النادي  وقال 

بيان »لقد ســـقط من املدنيني 
عدد أكبـــر بكثير ويأمل نادي 
املراسلني األجانب بتايلند أن 
يبذل كل جهـــد ممكن لتحديد 
املسؤولني عن مقتل كل ضحية، 
بشكل دقيق، كي ال تتكرر مآس 

مشابهة«.
النادي »تعرض عدد  وقال 
آخر من الصحافيني الصابات 
بالغة، بيـــد أن هناك مخاوف 
بشأن التهديدات التي أدت إلى 
االعتداء على املراسلني وضياع 
مواد صحافية وصور«، وأجبرت 
صحيفتا »بانكوك بوســـت« 
الناطقتـــان  و»ذي نيشـــن« 
باللغة اإلجنليزية على ترحيل 
صحافيهما وإيقاف نشاطهما 
بشكل مؤقت في ذروة املصادمات 
األربعاء املاضي، بعد أن شعر 
املسؤولون بالصحافتني بالتهديد 
الغاضبني، فيما  من احملتجني 
كانت القناة الثالثة التلفزيونية 
هدفـــا لهجمـــات تخريبيـــة 
ومحاوالت حرق متعمدة أدت 

لقطع اإلرسال ليومني.
وجرى إجالء العاملني بالقناة 
املبنى بواســـطة  من ســـطح 

مروحية.

قلق في الوسط اإلعالمي بعد مقتل صحافيين وإصابة سبعة آخرين

عواصمـ  وكاالت: فيما ودعت مدينة اسطنبول 
التركية سفن أسطول اإلغاثة املتجهة إلى غزة، 
بحشد كبير من النشطاء في مجال العمل اخليري، 
وصحافيني، وكتاب، وفنانــــني، وعدد كبير من 
املواطنني، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أن املباحثات غير املباشرة التي يديرها املبعوث 
األميركي لعملية الســــالم جورج ميتشل شملت 

جولتني حتى اآلن.
وأوضــــح عباس خالل اســــتقبال حملة »من 
بيت الى بيت ملقاطعة منتجات املستوطنات« في 
منزله برام اهلل ان اجلولة األولى تناولت قضيتي 
احلدود واألمن، والثانية كان يحمل فيها ميتشل 

أسئلة حرفية ومهنية وقانونية.
وأضاف عباس: »نحن سنجيب عن هذه األسئلة 
بالتنســــيق مع األشقاء العرب ألننا اتخذنا قرار 
الذهاب إلى املباحثات غير املباشــــرة بناء على 

توصيات جلنة املتابعة العربية«.
وأشــــار إلى أنه ال ميكن القول ان املفاوضات 
حققت تقدما أو ال، وقال »نرجو أن تسير األمور 
في هــــذا االجتاه بحيث يتم خــــالل الفترة التي 
اتفقنا عليها وهي 4 اشــــهر اجناز ملف احلدود 

وملف األمن«.
وأضاف عباس »نحن لم نتفق على املساحات 
نحن متفقون على مبدأ التبادلية بالقيمة واملثل 

لكن لم نصل إلى اتفاق إطالقا«.
وعبر عن دعمه ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية 

وقال »ال يجوز بأي حال من األحوال أن نستهلك 
بضائــــع منتجة من أراضينــــا التي بنيت عليها 
املســــتوطنات ونحــــن ســــعداء جدا بشــــبابنا 
وأبنائنا الذين تطوعــــوا من أجل إخالء البيوت 
الفلســــطينية من منتجات املستوطنات املبنية 

على أراضينا«.
وعودة الى سفن اإلغاثة املنطلقة من تركيا الى 
غزة، ذكر موقع قناة »تي آر تي« باللغة العربية 
على شبكة االنترنت، أن هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
التركية نظمت هذا األسطول بالتعاون مع منظمات 
إغاثية دولية أخرى، مشيرا الى أن حجم األسطول 
يبلغ 9 سفن، 3 من تركيا، وواحدة من اليونان، 
وواحدة من ايرلندا، وسفينتان من اجنلترا، وواحدة 

من اجلزائر، وأخرى من الكويت.
ومن املتوقع أن يصل أســــطول الســــفن إلى 
وجهتــــه في غزة بعد 24 ســــاعة من حتركه في 
حال لم تعترضه عــــوارض. وأكد بولند يلديرم 
رئيس وقف اإلغاثة اإلنسانية املنظم لألسطول 
أنهم ال يبالون بالتهديدات اإلســــرائيلية، وقال: 
»فلتقل إسرائيل ما تريد، لقد حددنا هدفنا نحو 
غزة، ونحن ال نفعل شيئا مخالفا للقوانني، إننا 
نشــــارك في رفع احلصار واملعاناة عن أهل غزة 
احملاصرة منذ عام 2006«. وتابع: »إذا ما مارست 
إسرائيل قرصنة على السفن، فسترى ردة فعل 
عاملية، فنحن وراءنا ماليني الناس، واآلالف من 

مؤسسات املجتمع املدني، ودعم 50 دولة«.

عباس: أجرينا جولتين من المفاوضات ومتفقون على تبادل األراضي بالقيمة والمثل
سفن إغاثة »كويتية ويونانية وإيرلندية وإنجليزية وجزائرية« انطلقت من إسطنبول إلى غزة

المالكي يلغي اجتماعه بعالوي
و»العراقية« تتهمه بعرقلة تشكيل الحكومة

بغداد ـ د.ب.أ: تأجل االجتماع الذي كان مقررا أمس 
بني رئيس القائمة العراقية أياد عالوي الفائز بأكبر عدد 
من املقاعد فـــي االنتخابات البرملانية التي أجريت قبل 
أكثر من 75 يوما وبني رئيس قائمة ائتالف دولة القانون 

نوري املالكي، رئيس الوزراء املنتهية واليته.
وأكد املتحدث الرسمي باسم الكتلة العراقية حيدر 
املال أن املالكي ألغى االجتمـــاع الذي كان من املفترض 
أن ينعقد ظهر أمس في منزل إبراهيم اجلعفري رئيس 
الوزراء العراقي السابق ورئيس تيار اإلصالح مرشح 

االئتالف الوطني لرئاسة الوزراء.
وأشار املال في تصريح ذكرته وكالة الصحافة العراقية 
املستقلة )ايبا( إلى أن العراقية تعد هذا اإلجراء محاولة 
من قبل دولة القانون لعرقلة تشكيل احلكومة القادمة 

وإطالة أمد احلكومة املنتهية واليتها.
وأضاف أن هذا األمر يصطدم برغبة الشعب العراقي 
والقوى السياســـية واملراجع الدينية التي حثت على 

ضرورة اإلسراع بتشكيل احلكومة.
ويأتي اإلعالن عن إلغاء االجتماع بعد زيارة قام بها 
املالكي إلى اجلعفري الذي كان يفترض أن يستضيف 

اللقاء في منزله.
وذكر بيان ملكتب اجلعفـــري أمس »أن رئيس تيار 
اإلصـــالح الوطنـــي التقى فـــي مكتبه ببغـــداد نوري 
املالكي وهاشـــم املوسوي وجرى خالل اللقاء التباحث 
في أبرز القضايا املطروحة على الســـاحة السياســـية 
العراقية. وأوضح أنه مت التباحث خالل اللقاء مبسألة 
اإلسراع بتشكيل احلكومة املقبلة والقضايا السياسية 

األخرى.


