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 واشنطن ـ د.ب.أ: عمل مارك كروســـمان ملدة 29 عاما كديبلوماسي أميركي قبل أن 
يتقاعد عام 2005 من ثالث أكبر منصب باخلارجية األميركية. واآلن يعود كروسمان (59 
عاما) من التقاعد ليتولى أحد أصعب املهام في الديبلوماسية كمبعوث خاص للرئيس 
األميركي باراك أوباما إلى أفغانستان وباكستان. وقد أعلنت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون أمس االول أن كروســـمان اختير للمنصب خلفا للديبلوماسي العنيد 
صاحب اخلبرة ريتشـــارد هولبروك الذي توفي فجأة في ديسمبر املاضي إثر اصابته 
بتمزق في الشريان األورطي. وستسند إلى كروسمان مهمة التوسط في العالقة املتوترة 
بني أفغانستان وباكستان في احلرب على طالبان والقاعدة. ويأتي الرجل في وقت يشهد 

حالة من عدم االستقرار السياسي في باكستان ومخاوف من التطرف املتزايد. في الوقت 
ذاته، قد تكون العالقات األميركية الباكستانية تقترب من االشتعال حول قضية رميوند 
دافيس املوظف بالسفارة األميركية الذي اعتقل في باكستان على خلفية اتهامات بقتل 
باكســـتانيني اثنني رميا بالرصاص الشهر املاضي. وهو ما تبرره الواليات املتحدة بأن 
دافيس كان يدافع عن نفسه وأنه يتمتع بحصانة ديبلوماسية ويجب أن يطلق سراحه 
على الفور.  وبعد تقاعده من منصب وكيل وزارة اخلارجية األميركية في إدارة الرئيس 
جورج بوش االبن، التحق كروسمان بالعمل في مجموعة كوين لالستشارات التجارية 

التي تتخذ من واشنطن مقرا لها حيث شغل منصب نائب رئيس املجموعة. 

 من هو مبعوث أوباما الجديد ألفغانستان وباكستان؟

(أ.ف.پ)   رتل من املركبات العسكرية لدى انسحابها من شوارع املنامة 

 ولي عهد البحرين يعلن بدء مرحلة جديدة لبحث جميع قضايا الوطن
 الدمخي: الدراسة اليوم مالم تصدر 

الجامعات البحرينية أمرًا خالف ذلك
  

  آالء خليفة
  في تعقيب على ما نشر على لسانه في الصحف احمللية الصادرة 
صباح امس، صرح د.علي الدمخي رئيس املكتب الثقافي في سفارة 
الكويت مبملكة البحرين «بأننا كنا ننظر ونشدد على سالمة ابنائنا 
الطلبة الكويتيني الدارسني في مملكة البحرين عموما والذين كانوا 

متواجدين في اململكة يوم اول من امس على وجه اخلصوص».
  واضاف الدمخي: لقد انهالت علينا االتصاالت من أولياء االمور 
فــــي الكويت لالطمئنان على ابنائهم، وكذلك تلقينا عدة اتصاالت 
من الطلبة الدارسني في البحرين وخاصة من بناتنا طالبات الطب 
في جامعة اخلليج العربي الالتي انتابهن نوع من اخلوف والقلق 
نتيجة الوضع األمني املتدهور في محيط مجمع السلمانية الطبي 
القريب من اماكن ســــكنهن وكن يستفســــرن عن كيفية التصرف 
في هذه الظروف، فنصحناهن بالســــفر الى الكويت ان تيسر لهن 
ذلــــك وانتظار اي تعليمــــات جديدة، ونتيجة لهــــذا الوضع، فقد 
اتخذت ادارة جامعة اخلليج العربي قرارا بتعطيل الدراسة في يوم 
اخلميس ومراعــــاة ظروف الطلبة الذين لم يتمكنوا من الوصول 

الى اجلامعة.
  ومن جانب آخر شدد د.الدمخي على أنه لم يصدر حتى اآلن اي 
تصريح او توجه رســــمي بوقف او تأجيل الدراسة في اجلامعات 
البحرينية اخلاصة، االمر الذي يعني اســــتئناف الدراســــة اليوم 
االحد كاملعتاد ما لم تصدر اجلامعات سواء احلكومية او اخلاصة 

امرا خالف ذلك.
  ودعا د.الدمخي الطلبــــة في نهاية تصريحه الى االتصال على 
جامعاتهم وعلى املكتب الثقافي لالستفسار عن آخر املستجدات، 
داعيا العلي القدير ان يسبغ ويدمي نعمة االمن واالمان على مملكة 

البحرين. 

 عواصمـ  وكاالت: أمر ولي عهد البحرين األمير 
ســــلمان بن حمد آل خليفة بصفتــــه نائب القائد 
االعلى لقوات الدفاع أمس جميع القوى العسكرية 

باالنسحاب من الشوارع ومناطق التجمهر.
  كمــــا طلب ولي العهد من «املتواجدين في هذه 
املناطق املغادرة لتفادي االصطدام بني قوات االمن 
واملتجمهريــــن. وقال األمير ســــلمان «إن التهدئة 
مطلوبــــة في هذا الوقت لتمكــــني جميع األطراف 
من طــــرح آرائهم وقضاياهم بصورة مســــؤولة 

ومنتجة».
  ونقلت وكالة األنباء البحرينية (بنا) عن األمير 
تأكيده «بدء مرحلــــة جديدة يتم فيها البحث في 

جميع قضايا الوطن بكل صدق وأمانة».
  وشدد ولي العهد «على أهمية احلفاظ على األمن 
واالستقرار خوفا من الفتنة وتأزم املوقف»، مؤكدا 
انه «كلما استطعنا أن جنعل من الهدوء نهجا لنا 

استطعنا التوصل اقرب لهدفنا».
  كمــــا دعا املواطنــــني إلى التكاتــــف والتعاون 
والتواصــــل مع كل القوى السياســــية في البلد، 
و«العمل على تهدئة األوضاع كي يتسنى للجميع 
املشــــاركة في يوم حداد وطني على ما فقدناه من 

أبناء».
  من جانبها كررت دول مجلس التعاون اخلليجي 
امس رفضها ألي تدخل خارجي في شؤون البحرين 

خالل االحداث التي تشهدها مؤخرا.
  وجدد األمــــني العام ملجلس التعاون اخلليجي 
عبدالرحمن العطية في بيان «التأكيد على دعم دول 
مجلس التعاون الكامل ململكة البحرين مستذكرا 
في هذا الشــــأن بيان املجلس الوزاري في دورته 
االستثنائية األخيرة التي عقدت في مملكة البحرين 
يوم ١٧ فبراير اجلاري الذي أكد على عدم قبول تدخل 

أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين».

  في غضون ذلك، دعا عدد من علماء الدين في 
السعودية احملتجني في البحرين أال يشاركوا في 
املظاهرات التي تخدم ما وصفوه بـ «املد الصفوي 

املجوسي» و«تكوين هالل فارسي».
  وقال العلماء في بيان لهم «إن املتابع للمظاهرات 
في البحرين يجــــد أنها تخرج عن دائرة املطالبة 
باحلقــــوق إلى دائرة تنفيذ مخططات مشــــبوهة 
وأجندات ظاهرة متثل طليعة ملد صفوي مجوسي 
يحلم باالستيالء على اخلليج العربي وتكوين هالل 

فارسي طاملا نادوا به وسعوا لتحقيقه».
  واســــتجابة لطلب التهدئة أرجــــأت منظمات 
معارضة املظاهــــرة االحتجاجية التي دعت اليها 

اليوم. 
  وكانت املعارضة البحرينية رفضت أمس عرض 
احلوار الذي تقدم به امللك وولي عهده قبل استقالة 
احلكومة وانســــحاب اجليش من شوارع املنامة 

قبل أي حوار.
  واشــــترط عبد اجلليل خليل ابراهيم رئيس 
كتلة جمعية الوفاق التي متثل اكبر تيار شيعي 
في البالد واملكون الرئيســــي للمعارضة استقالة 
احلكومة وانســــحاب القوات املسلحة من شوارع 
املنامة لالســــتجابة لعرض احلوار الذي تقدم به 

ولي عهد البحرين.
  وقال ابراهيم رئيس كتلة الوفاق البرملانية انه 
«البد للحكومة ان تستقيل واجليش ان ينسحب من 
شوارع العاصمة حتى يتم التفكير في احلوار».

  من جهته، حتدث الرئيس األميركي باراك أوباما 
مع امللك مســــاء أمس األول وحث احلكومة على 
ابداء ضبط النفس. وقال البيت االبيض نقال عن 
اوباما ان االستقرار في البحرين التي تستضيف 
االســــطول اخلامس األميركي يقوم على احترام 

حقوق شعبها. 

 جماعات المعارضة ترجئ مظاهرات اليوم إفساحاً للحوار  

 المعارضة األردنية تدعو لمسيرات حاشدة 
الجمعة المقبل وتطالب بملكية دستورية 

 ڤيتو أميركي على مشروع
  «إدانة االستيطان» في مجلس األمن 

 السلطة الفلسطينية تتهم واشنطن بتعقيد الموقف في المنطقة 

 البخيت يدين العنف المعيق لحرية التعبير 

  نيويوركـ  ا.ف.پ: استخدمت الواليات املتحدة 
حق النقض الڤيتو مساء امس االول في مجلس 
االمن ضد مشروع قرار للمجموعة العربية يدين 
االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية 
احملتلة، ما حمل الفلسطينيني على اعالن عزمهم 

اعادة النظر في عملية املفاوضات.
  وصرح امني سر منظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عبد ربه ان القيادة الفلسطينية ستعيد 
تقييـــم عملية املفاوضات مبجملها بعد الڤيتو 

األميركي.
  وقال ان القرار االميركي «مؤســـف للغاية 
وميس مصداقية الواليات املتحدة النها تعترض 
على قرار يؤكد على حرية الشعب الفلسطيني 
وحقوقـــه في الوقت الذي تعلن انها مع حرية 

شعوب املنطقة وضمان حقوقها».
  من جهته اعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
الفلســـطينية نبيـــل ابو ردينـــة في تصريح 
لوكالة وفا الفلســـطينية ان املوقف االميركي 
«ال يخدم عملية الســـالم بل يشـــجع اسرائيل 
على االستمرار في االســـتيطان والتهرب من 

استحقاقات السالم».
  واســـتغرب ابو ردينة اســـتخدام الواليات 
املتحدة حق النقض محذرا من ان «هذا املوقف 
ســـيزيد من تعقيد االمور في منطقة الشـــرق 

االوسط».
  بدورها اوضحت السفيرة االميركية لدى االمم 

املتحدة سوزان رايس بعيد عملية التصويت 
ان القرار كان ميكن في حال تبنيه ان «يشجع 
االطراف على البقاء خارج املفاوضات»، مشيرة 
الى ان االستيطان يقضي على «الثقة بني الطرفني» 

ويهدد «امكانات السالم».
  من جهتها شكرت اسرائيل الرئيس االميركي 
باراك اوباما ودعت الفلسطينيني الى االستئناف 
املباشـــرة بدون شروط  الفوري للمفاوضات 

مسبقة.
  واعلن رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو في 
بيان صدر عن مكتبه ليل امس االول ان «اسرائيل 
تقدر كثيرا قرار الرئيس اوباما بفرض الڤيتو 
على قرار مجلس االمـــن»، معتبرا ان «القرار 
الذي اتخذته الواليات املتحدة يثبت ان الطريق 
الوحيد الى السالم مير عبر مفاوضات مباشرة 

وليس من خالل قرارات منظمات دولية».
  وفي موقف مختلف، اعربت وزيرة خارجية 
االحتاد االوروبي كاثرين آشتون امس عن اسفها 
لعدم «التوصـــل الى اجماع» في مجلس االمن 
الدولـــي مذكرة بان االحتـــاد االوروبي يعتبر 
ان املستوطنات «غير شـــرعية بنظر القانون 
الدولي وتشـــكل عقبة في وجه السالم وتهدد 

حل الدولتني».
  وتابعت «نحـــن بحاجة االن الى بذل كل ما 
هو ممكن من اجل استئناف املفاوضات بشكل 

عاجل بني الطرفني». 

 عمانـ  وكاالت: انتقدت خمسة احزاب معارضة 
اردنية ظاهرة البلطجة التي تعترض املسيرات 
الشعبية السلمية في االردن، منبهة الى أن هذه 
األساليب املستنكرة تعتبر حتوال خطيرا والفتا 

للنظر في مواجهة احلراك الشعبي السلمي.
  وأكدت األحزاب اخلمسة وهي حشد والشيوعي 
والبعثي التقدمي واالشتراكي واحلركة القومية 
للدميوقراطية املباشرة أن اللجوء لهذه األساليب 
لتفريق ومنع احلراك الشعبي السلمي الداعي إلى 
التغيير يهدد الوحدة الوطنية ويوجه ضربة مؤملة 
للجهود التي تبذل حلماية أمن الوطن واستقراره 

وصموده أمام التحديات الكبيرة التي تواجهه.
  وكان رئيس وزراء األردن معروف البخيت أكد 
رفضه وإدانته جلميع أشـــكال العنف أو األعمال 
التي تعيق تعبير املواطنـــني عن آرائهم بحرية 

وبالطرق السلمية.
  وقال البخيـــت إن املطالب التـــي دعت إليها 
املسيرات السلمية في األردن تتطابق في مجملها 
مع جهود احلكومة ومساعيها لتحقيق اإلصالح 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 
  مشـــهد آخر كان حلقة ثانية فـــي يوم عمان 
الصاخب اول من امس، حيث عقد مؤمتر صحافي 
في حزب الوحدة الشعبية أعلن فيه نائب األمني 
العام للحزب عصام اخلواجا أن الرد على ما جرى 
سيكون مبسيرات حاشـــدة في عمان وكل املدن 

يوم اجلمعة املقبل.

  وقال املعارض السياســـي د.ســـفيان التل إن 
اعتـــداء البلطجية أكد ما كنا نقوله من أن األردن 

حتكمه املافيات والعصابات.
  وحتدث التل عن لقـــاء جمعه برفقة عدد من 
السياســـيني برئيس الوزراء قبل املسيرة بيوم 
جرى احلديث فيه أمامه عن ظهور بلطجية لقمع 
املسيرات، وعلق قائال «يبدو أن رئيس الوزراء ال 
يحكم وأن مافيات السلطة اكبر من احلكومات».

  الكاتب موفق محادين الذي كسرت يده اتهم في 
حديث لـ «اجلزيرة.نت» األجهزة األمنية باملسؤولية 
عما جرى، وقال إن البلطجية ضربوا املتظاهرين 
برعايـــة أجهزة األمن التي كانت حاضرة، وأعلن 
محادين في املؤمتر الصحافي اعتذاره عن اللقاء 

الذي جمعه وسياسيني مع رئيس الوزراء.
  نهاية املؤمتر الصحافي جاءت مثيرة جدا بل 
وصلت الى درجة الغليان، حيث قال املعارض البارز 
ليث شبيالت «سنصلح بلدنا ونحن متمسكون 
بالنظام امللكي وإصالحه، لكن إذا سال الدم فإننا 

لن نسيطر على املطالبات بإسقاط النظام».
  واعتبر أنـــه ال معنى ألي إصالح «إذا لم يبدأ 
بالديوان امللكي»، وأعلن شروطا ثالثة إلصالحه 
هي إعادة األراضي املســـجلة باسمه إلى الشعب 
األردني، ووقف «السفرات الباهظة» للملك وامللكة، 
وقبول امللك بامللكية الدســـتورية، قال إن «أكثر 
شخص يهز مؤسسة العرش في السنوات األخيرة 

هو صاحب العرش». 

(أ.ف.پ)   متظاهرون في بروكسل خرجوا تأييدا لنشر الدميوقراطية في ايران  

(أ.پ)   اشتباكات متكررة بني انصار ومعارضي الرئيس علي عبداهللا صالح في صنعاء امس  

 السلطات تعزل موسوي وكروبي .. والريجاني يتهم أميركا وإسرائيل بإثارة الفتنة

 طهران تحّذر من تنظيم تظاهرة «غير شرعية» اليوم

 اليمن: ١٠ نواب ينسحبون من الحزب الحاكم 
 االحتجاجات المناهضة لصالح تدخل يومها العاشر 

 طهــــران ـ وكاالت: حذر وزير 
الداخلية االيراني مصطفى جنار 
أمس من اي تظاهرة «غير شرعية» 
قد تنظمهــــا املعارضة اليوم، كما 

ذكرت وكالة االنباء االيرانية.
  وقال الوزيــــر «فليعلم عمالء 
الفتنة وقادتهــــا الذين نظموا في 
٢٥ بهمن (١٤ فبرايــــر) تظاهرة. 
ان وزارة الداخليــــة ســــتتصرف 
مبوجب القانون ضد مثيري الفتنة 
وقادتها». واكد انهم حصلوا على 
دعم «املنافقني (مجاهدو خلق، ابرز 
حركات املعارضة املسلحة للنظام 
االيراني) والفوضويني واالوغاد 
والرعاع». جاء ذلــــك ردا على ما 
نشــــرته مواقع للمعارضة منها 
موقعا زعيمي املعارضة مير حسني 
موسوي ومهدي كروبي دعوة الى 
تظاهرات اليوم لفك احلصار عن 
موســــوي. وجاء في بيان اصدره 
«مجلس تنسيق الطريق اخلضراء 
واالمل» ونشره موقعا سهم نيوز 
وكلمــــة الناطقان باســــم كروبي 
وموسوي، «ندعو الشعب االيراني 
الى املشاركة في جتمعات في اليوم 
السابع الستشــــهاد شابني، االحد 
فــــي طهران وفي املــــدن االيرانية 
االخــــرى». وكانت هذه املجموعة 
غير املعروفة حتى اآلن دعت الى 
تظاهرة االثنني فــــي بيان اعادت 
نشره مواقع املعارضة. واستباقا 
لهذه الدعوة، وضعت الســــلطات 
االيرانيــــة الزعيمــــني املعارضني 

ـ وكاالت: على وقع   صنعــــاء 
االشتباكات والتظاهرات التي تدخل 
يومها العاشر اليوم، تلقى الرئيس 
اليمني علي عبداهللا صالح ضربة 
سياسية بانسحاب عشرة نواب من 
كتلة املؤمتر الشعبي العام احلاكم 
في اليمن من احلزب بســــبب ما 
وصفوه جتاهل البرملان ألوضاع 
البالد اثر ســــقوط قتلى وجرحى 

جراء املواجهات الدامية.
  وقال النائب عبدالعزيز جباري 
في تصريح أمس أن «انســــحاب 
النواب العشــــرة جاء اثر امتناع 
رئيس البرملان في جلســــة أمس 
مناقشــــة األوضاع املتدهورة في 
اليمن واالستعاضة عنها مبناقشة 

تقارير أخرى».
  وأضاف: ان النواب املنسحبني 
سيشكلون كتلة مستقلة تعنى 
باألوضاع املســـتجدة في اليمن 
وتســـعى الى ان تكون مساندة 
الوطـــن واملواطنـــني  لقضايـــا 
و«سيتم إعالن التكتل في مؤمتر 

صحافي.

  وأعرب املوقع عن مخاوف بشأن 
وضع موسوي وزوجته الصحي، 
الســــيما ان قوات االمن هي التي 
متدهما بالطعام. وكتب ان «هؤالء 
العناصــــر مســــؤولون عن حالة 

موسوي وزوجته الصحية».
  وكان رجــــل الديــــن املتطرف 
رئيس مجلس صيانة الدســــتور 
آية اهللا احمد جنتي طالب في خطبة 
اجلمعة املاضية في طهران بالعزل 

التام ملوسوي وكروبي.
  وقال رئيس مجلس الشورى 
اإلســــالمي علــــي الريجاني، في 
كلمة في مؤمتر الوحدة اإلسالمية 
الدولي الرابع والعشرين في طهران 
مبناسبة ذكرى املولد النبوي، ان 
على شــــعوب املنطقــــة أن تعلم 
أن أميركا واســــرائيل هما العامل 
الرئيسي للفتنة في املنطقة وان 
قادة الــــدول املرتبطني باألجنبي 
مخطئون بأن يعلقوا آمالهم على 
الغرب وينبغي عليهم ان يكونوا 
أكثر تعقــــال وينظروا ماذا فعلت 
أميــــركا لشــــاه ايــــران وبن علي 
ومبارك. وخاطب رئيس مجلس 
الشورى اإلسالمي احلكام املرتبطني 
بالغرب، قائال «ال تربطوا مصيركم 
مبصير القوى الغربية الواهية. ان 
تيار الصحوة في املنطقة هو حقيقة 
واقعية واحلل يتمثل في الرضوخ 
إلرادة الشعوب وليس في ارتكاب 
القتل والقيام بانقالبات عسكرية 

ومناورات تكتيكية سياسية». 

  من ناحية أخرى، احتشد أكثر 
من ١٠٠ من مؤيدي احلكومة بالقرب 
من املظاهرة حيث رددوا شعارات 
اليمني، مثل «ما  مؤيدة للرئيس 

لنا إال علي».
  من جهتها حثت منظمة العفو 
اليمنية على  الســــلطات  الدولية 
التوقف عن استخدام القوة املفرطة 
للسيطرة على املظاهرات املناهضة 
للحكومــــة، حيث أفــــادت تقارير 
بإصابة العديد من األشخاص في 
أنحاء البالد جراء استمرار استخدام 

العنف ضد املتظاهرين.
  وذكر موقع إلكتروني إخباري 
ميني أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، 
في حني أصيب عشــــرات آخرون 
أمس األول في هجومني منفصلني 
استهدفا املتظاهرين مبدينتي «تعز» 
و«عــــدن» جنوبي البالد. كما قتل 
شــــخصان في عدن وأصيب عدد 
آخر غير محدد عندما استخدمت 
قوات األمن الغاز املسيل للدموع 
والعصي واملسدسات الصاعقة في 

محاولة لتفريق املتظاهرين. 

محمد مهدي كروبي ومير حسني 
موســــوي في اإلقامة اجلبرية في 
منزله حيث قطع كليا عن العالم 
اخلارجي، كمــــا أكد موقع رئيس 
الوزراء الســــابق على االنترنت. 
وافاد موقع «كلمة.كوم» بأن عناصر 
من قوات االمن يفرضون حراسة 
على منزل موسوي في طهران في 
حني تقطع شاحنة صغيرة فيها 
عناصر ملثمــــون الطريق املؤدي 
الى منزله. وذكر املوقع ان «االقامة 
اجلبرية بحق مير حسني موسوي 

و(زوجته) زهرا رهنورد بدأت في 
١٤ فبراير، لكنها باتت نافذة بالكامل 
منذ ١٦ فبراير». وتابع انه نظرا الى 
عزلهما لم ترد «اي معلومات حول 
صحة» موسوي وزوجته. واشار 
الى ان «حراس موسوي استبدلوا 
بعناصر من قوات االمن لم حتدد 
مرجعيتهم». وافاد بأن شــــاحنة 
صغيــــرة على متنهــــا «ملثمون» 
تقطع الطريــــق املؤدي الى منزل 
موســــوي وهو طريق مســــدود، 
موضحا انــــه «كلما حاول احد ما 

ســــلوك الطريق املسدود، يخرج 
امللثمون ويستجوبونه»، وذكر انه 
حتى ابنتي موسوي لم تتمكنان 

من زيارة والديهما.
  وكتب املوقع ان «قوات االمن 
تؤكد انها تفرض اقامة جبرية قررها 
نائب عــــام، لكنه لم يتم ابراز اي 
وثيقة» تثبت ذلك. كما افاد املوقع 
عن انتشار كثيف «لعناصر امن» 
فيما يقوم عمال تنظيف بالتقاط 
صور لالشخاص الذين يقتربون 

من منزل موسوي.

  وكان ثالثــــة طــــالب بجامعة 
صنعاء أصيبوا في وقت سابق أمس 
برصاص مــــن وصفوا بـ«أعوان» 
احلزب احلاكم أمام جامعة صنعاء 
وما لبــــث أحدهــــم ان توفي في 

املستشفى متأثرا بجروحه.
  وكان هؤالء الطالب ضمن مئات 
أمام  الذين تظاهروا  األشــــخاص 
جامعة صنعاء مطالبني باإلطاحة 

بالرئيس علي عبداهللا صالح.

  وردد املتظاهرون شعارات دعت 
الى رحيــــل الرئيس اليمني مثل: 
«ارحل.. ارحل يا صالح.. مطالبنا 
واضحــــة واضحة» و«بعد مبارك 

يا علي».


