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اجلمعة 27 مايو 2011

ولي عهد البحرين: اململكة ملتزمة مبواصلة طريق اإلصالح
املنامة ـ رويترز: قال ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ان اململكة ملتزمة مبواصلة طريق االصالح 
وانها ستراعي االهتمامات احمللية والدولية على السواء. وأضاف الشيخ سلمان في بيان صدر امس ان أخطاء وقعت 
»من جميع األطراف اثناء الفترة األخيرة، لكن التجربة أفرزت عددا من الدروس املستفادة«. وأضاف قائال: »مع بقاء 
ايام قليلة على رفع حالة السالمة الوطنية، هناك نشاط كبير للتعامل الشامل مع قضايا أساسية تهم املستويني الوطني 
والدولي حيث ان هدفنا هو البناء على املسيرة التاريخية في التنمية واالصالح«. ومضى قائال »مملكة البحرين ملتزمة 
وبشكل كامل باإلصالح املستمر ضمن اطار املشروع االصالحي الذي يقوده امللك حمد بن عيسى آل خليفة«.

عربية وعالمية

الشيخ صادق أعلن استعداده لوقف إطالق النار إذا ما أوقفت النار قوات الرئيس اليمني

صالح يأمر باعتقال زعماء قبيلة حاشد.. واألحمر يتوعد بإخراجه من اليمن حافيًا
»أس���فها« »للمعارك اجلارية في 
مدينة صنعاء« وحّملت الرئيس 
علي عبداهلل صالح »املسؤولية 
الكاملة« عن املأزق السياسي، كما 

جاء في بيان.
وق���ال متحدث باس���م وزارة 
اخلارجية الفرنس���ية في مؤمتر 
صحافي »نأسف للمعارك اجلارية 
منذ االثنني ف���ي مدينة صنعاء، 
نتيجة املأزق السياس���ي الراهن 
الرئي���س صالح  ال���ذي يتحمل 
مسؤوليته الكاملة بسبب رفضه 
توقيع االتفاق االنتقالي الذي أعده 

مجلس التعاون اخلليجي«.
وأضاف املتحدث رومان نادال 
»ندين اعمال العن���ف هذه التي 
أسفرت عن خس���ائر كبيرة في 
األرواح البشرية. ندعو السلطات 
القائمة وأطراف النزاع في العاصمة 
الى فرض وقف املعارك وحماية 
السكان في املناطق التي شملتها 

املواجهات املسلحة«.
وق���ال »ال يتواف���ر للرئيس 
صالح اآلن س���وى خيار واحد: 
التوقيع في النهاية على االتفاق 
الذي أعد برعاية مجلس التعاون 

اخلليجي«.

الساحة«. اال ان القيادي في حركة 
الش���باب وليد العم���اري قال ان 
الش���باب يدعون جلمعة تظاهر 

كبيرة اليوم.
وقال »نحاول ان ندعو حلشد 
اجلمعة حتت عنوان جمعة »الثورة 
الس���لمية« فيما انصار الرئيس 
سيتظاهرون حتت عنوان »جمعة 

النظام والقانون«.
ودوليا، دعت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون اطراف 
النزاع الدامي في اليمن الى »الوقف 
الفوري ألعم���ال العنف« وقالت 
كلينتون في باريس »نحن قلقون 

جدا من االشتباكات الدائرة«.
وأك���دت ان الواليات املتحدة 
تعم���ل مع اجلميع م���ن مجلس 
التعاون اخلليجي وأوروبا النهاء 
القتال ف���ي اليمن مجددة موقف 
بالدها من »ضرورة وجود مين 
موحد ومستقر واالستمرار في دعم 
تنحي الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح الذي كان ق���د وافق على 
التنحي ثم عاد عن ذلك متجاهال 
عهوده واملطالب املشروعة للشعب 

اليمني«.
من جانبها، أعربت فرنسا عن 

الى ذلك، اعلن مصدر رسمي ان 
28 ش����خصا قتلوا في انفجار في 
مخزن ذخائر ف����ي صنعاء يعود 
لقبيلة حاشد، اال ان الشيخ صادق 

نفى ذلك.
وجاء في رس����الة نصية من 
موق����ع وزارة الدفاع االلكتروني 
26 س����بتمبر ان مخزن الذخيرة 
تابع حلميد األحمر شقيق الشيخ 
صادق األحمر زعيم قبيلة حاشد 

النافذة في اليمن.
ولم يتسن تأكيد هذه املعلومات 

من مصدر مستقل.
وكذلك نفى ه���ذه املعلومات 
مصدر عسكري مقرب من اللواء 

املنشق علي محسن األحمر.
وف���ي س���احة التغيير حيث 
يعتصم الشباب املطالبون بإسقاط 
النظام من���ذ 21 فبراير، تقلصت 
ال���ى نحو 1500  اعداد احملتجني 
شخص أمس اخلميس بينما بدت 

عشرات اخليام فارغة.
وقال باس���م الشاب املعتصم 
باس���م احلاكمي »اذا اس���تمرت 
النحو فثورة  األوضاع على هذا 
الشباب لن تصل الى نتيجة وقد 
نكون مضطرين لألسف ملغادرة 

الرحالت الى عدن )جنوب(.
وفي حي آخر م����ن العاصمة 
قتل ستة أشخاص، اربعة مدنيني 
وعنصران من ق����وات األمن، في 
املع����ارك الت����ي اس����تمرت طوال 
الليل بني القوات املوالية لصالح 
ومسلحني مناصرين للشيخ صادق 
األحمر زعيم قبائل حاشد النافذة 
في اليمن، كما أفادت وكالة األنباء 

اليمنية الرسمية.
وبذلك يرتفع الى عدد القتلى 
68 منذ بدء املع����ارك بني املوالني 
واملعارضني لصالح االثنني بحسب 
حصيلة أعدته����ا وكالة »فرانس 
برس« اس����تنادا الى مصادر من 

الطرفني.
وفي خط����وة تصعيدية، امر 
الرئي����س اليمن����ي بالقبض على 
الش����يخ صادق االحمر واشقائه، 
م����ع العلم ان الرئيس ينتمي الى 

قبائل حاشد.
وأعل����ن موق����ع وزارة الدفاع 
اليمنية 26 س����بتمبر في رسالة 
نصية »ص����دور أمر من الرئيس 
صال����ح بالقبض القس����ري على 
املتمردي����ن أوالد األحم����ر بغية 

محاكمتهم بالتمرد املسلح«.

القبلية »انتهت من  الوساطة  ان 
قبل امس«.

وذك����ر ايضا ان االش����تباكات 
دائ����رة حاليا بالق����رب من مطار 
صنعاء وخل����ص الى القول بانه 
»على صالح ان يوقف اطالق النار 

ويرحل ميشي«.
املعارك  وقتل 24 شخصا في 
الت����ي جرت ليل ام����س األول في 
صنعاء بني القوات املوالية للرئيس 
اليمني ومسلحني قبليني بحسب 
حصيلة جدي����دة حصلت عليها 
وكال����ة »فرانس برس« اخلميس 

من مصادر رسمية وقبلية.
وأفاد مصدر قبلي بان 18 شخصا 
قتلوا في املواجهات التي جرت امس 
األول ليال بني احلرس اجلمهوري، 
وحدة النخبة، وعناصر من قبيلة 
أرحب شمال مطار صنعاء، وهي 
قبلية من حتال����ف قبائل باكيل، 
وهي ايضا قبائل من األكثر نفوذا 

في اليمن.
وب����ني القتل����ى 12 عنصرا من 
احلرس اجلمهوري وس����تة أفراد 
من القبيلة ومدنيون، كما أوضح 
املصدر نفسه. وأدت املعارك الى 
اغالق مؤقت للمطار ومت حتويل 

في منزله في ح����ي احلصبة في 
شمال صنعاء وهو بخير، داعيا 
القبائل ال����ى »أال يتأخروا« وإلى 
»دعم اخوانهم املجاهدين الواقفني« 

في وجه قوات صالح.
اال انه دع����ا القبائ����ل الى ان 
»يتعقلوا«، متهما صالح بانه »كذاب 
يريد جر البالد الى حرب أهلية«. 
وأكد ض����رورة »ردع البلطجية« 

التابعني له.
ودعا األحمر الدول اخلليجية 
والوالي����ات املتح����دة وبريطانيا 
واالحتاد األوروبي الى الضغط على 
صالح »لوقف القتال والتنحي«، 
وأعرب عن استعداده »من موقع 

قوة« لوقف النار.
وقال في هذا السياق »إذا التزم 
علي صالح بوقف النار فانا مستعد 
من هذه اللحظة وقف النار. مستعد 
استعدادا كامال لوقف النار اذ أوقف 
صالح احلرب«، اال انه شدد على 
انه »مستعد للقتال لسنني، وأقول 

هذا من موقع قوة«.
وأشار الش����يخ القبلي األكثر 
نف����وذا ف����ي اليمن ال����ى ان لديه 
س����بعني عنصرا من قوى األمن 
»سّلموا أنفسهم او قتلوا«، مؤكدا 

عواصم � وكاالت: دعا الشيخ 
صادق األحمر امس القبائل املوالية 
له الى االلتفاف حوله بسرعة في 
اليمني لكنه طلب  الرئيس  وجه 
منها التعقل، متهما علي عبداهلل 
صالح بالسعي الى جر البالد الى 
حرب أهلية بينما استمرت املعارك 

في صنعاء لليوم الرابع.
وأكد زعيم قبائل حاشد النافذة 
انه مستعد لوقف اطالق النار اذا ما 
أوقفت النار قوات الرئيس اليمني 
فيما اتخذ صالح خطوة تصعيدية 
بإصدار أوامر بإلقاء القبض على 
األحمر واخوانه، فيما ترددت انباء 
عن اعتقال اثنني من اخوانه بالفعل 
املوالية للرئيس  القوات  على يد 

اليمني.
وفي ظل تصاعد العنف، يبدو 
ان حترك الشباب املطالبني بإسقاط 
النظام يتأثر س����لبا مع انخفاض 

اعداد املعتصمني.
وق����ال األحم����ر للعربية »أنا 
في منزلي وال أحد يس����تطيع ان 
يعتقلني وصالح سيغادر اليمن 

حافي القدمني«.
وف����ي حدي����ث آخر م����ع قناة 
»اجلزيرة«، قال األحمر انه مازال 

..والدمار يحيط مبنزله إثر االشتباكات مع قوات صالح  )رويترز( )أ.پ( الشيخ صادق األحمر زعيم قبائل حاشد وسط أنصاره في صنعاء أمس  

العراق: »الصدري« يستعرض قواته
رفضًا الحتمال التمديد لـ »االحتالل األميركي«

بغداد � أ.ف.پ: استعرض تيار 
الزعيم الش����يعي العراقي مقتدى 
الصدر امس قدرته على التنظيم 
والتجييش في تظاهرة في بغداد 
ش����ارك فيه����ا اآلالف لإلعالن عن 
رفضهم املسبق الحتمال متديد بقاء 

القوات األميركية في البالد.
وعل����ى وقع هتاف����ي »كال كال 
أميركا« و»كال كال اسرائيل« سارت 
حشود ضخمة من مؤيدي الزعيم 
الشاب وسط مدينة الصدر شرق 
العاصمة، في مجموعات بدت وكأنها 
تش����ارك في عرض عسكري امنا 
من دون أس����لحة لتوجيه رسالة 
الى احلكوم����ة العراقية والقوات 
األميركي����ة في آن واح����د على ما 
يبدو. وارتدى املش����اركون الذين 
كانوا يدوسون على أعالم الواليات 
املتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وهم 
امام 3 منصات متالصقة  ميرون 
جلس فيها ضيوف غالبيتهم من 
رجال الدين والعش����ائر، قمصانا 
موحدة عليها علم العراق وسراويل 
سوداء، ووضعوا على رؤوسهم 

قبعات كتب عليها »انا عراقي«.
 ورفع هؤالء الذين قسموا الى 
مجموعات عدة بينها طالب مدارس 
دينية ورجال عشائر واطفال، أعالم 
العراق والفتات كتب على بعضها 

»الشعب يريد إخراج االحتالل«.
كما ش����اركت في االستعراض 
الذي نظم في ذكرى والدة فاطمة 
الزه����راء ابنة النب����ي محمد ژ 
مجموعات نسائية صغيرة ارتدت 
املش����اركات فيها مالبس سوداء 

وغطني وجوههن بالكامل.
وكان ل����كل مجموع����ة قائدها 
يقوم بتشجيع اعضاء فرقته عبر 
وصفهم ب� »األبطال« وابناء »السيد 
القائد« في اشارة الى مقتدى الصدر، 
بينما كانت مكبرات الصوت تصدح 
باألناشيد املخصصة لإلعالن عن 

مقتدى الص����در داخل احدى هذه 
السيارات.

ولكن مسؤوال في مكتب إعالم 
التي����ار الصدري في النجف )150 
كلم جن����وب بغداد(، قال لفرانس 
برس انه بس����بب كثرة احلشود 
التي قدرها بحوالي 100 ألف »لم 
يتمكن الس����يد مقتدى الصدر من 
الوصول الى املنصة، ما دفعه الى 

املغادرة«.
ومن املق����رر ان تغادر القوات 
األميركية وعديدها حوالي 47 الف 
عسكري، العراق آخر ديسمبر 2011، 
وفقا لالتفاقية األمنية املوقعة بني 
بغداد وواشنطن في نوفمبر 2008. 
اال ان رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي فتح الباب امام امكانية بقاء 
هذه القوات بعدما اعلن في 11 مايو 
انه س����يجتمع بالكتل السياسية 
لتحديد املوقف من امكانية الطلب 
من القوات االميركية املوجودة في 
البالد منذ العام 2003، متديد فترة 
بقائها. ولكن مقتدى الصدر هدد 
في ابريل املاض����ي، برفع جتميد 
جيش املهدي، اجلناح املسلح للتيار 
الصدري الذي خاض معارك ضارية 
مع االميركيني ف����ي 2004، اذا لم 
تنسحب القوات االميركية في املوعد 
احملدد، بعدما جمد انش����طته في 
اغسطس 2008 اثر مواجهات دامية 

مع القوات األمنية العراقية.
القوات  وقال املتحدث باس����م 
االميركي����ة في الع����راق اجلنرال 
جيفري بوش����نان لفرانس برس 
ان »التهديد بإعادة جيش املهدي 
الى عمله ميثل إهانة للدميوقراطية 
العراقية«. واض����اف انه »ال احد 
التهديد  سيشعر باالرتياح جتاه 
املفتوح بإعادة ميليشيا غير شرعية، 
على الصدريني نبذ العنف ومحاولة 
التأثير على قرارات احلكومة عبر 

احلوار والسياسة«.

اجليش والشرطة تفتش الوافدين 
الى املكان وس����ط اجراءات امنية 
امتدت عدة كيلومترات  مش����ددة 
خارج مدينة الصدر التي تسكنها 
غالبية شيعية تقدر بنحو مليوني 
شخص. وأكد متحدث باسم القوات 
األميركية لفرانس برس ان قواته 
»تش����ارك القوات العراقية املهام 
املرتبطة بالوض����ع األمني، األمر 
التجمعات  الذي قد يشمل بعض 
او االستعراضات«، رافضا تأكيد 
ف����ي االجراءات  مش����اركة قواته 

املرتبطة مبناسبة اليوم.
وفي بداية »االستعراض املدني 
السلمي اإلس����المي«، كما اسماه 
منظموه، وصل موكب كبير يشمل 
حوالي 40 سيارة دفع رباعي نزل 
منها عشرات اجلنود امللثمني، فعلت 
هتافات »نعم نعم للسيد القائد«، 
اال انه لم يتضح حينها ما اذا كان 

»رفض االحتالل والشيطان«.
وقال الشيخ عودة الفرطوسي 
)58 عاما( ف����ي منصة الضيوف 
لوكالة فرانس برس »هذه رسالة 
نوجهها الى العالم اإلسالمي بأننا 
ال نقبل االحت����الل، وان مقاومتنا 
ثقافية ودينية وستعود عسكرية 

اذا لزم األمر«.
وقدم فتيان مشاركون عروضا 
استعراضية، فحمل احدهم علما 
اميركي����ا كبيرا وقفز آخر ليمزقه 
بقدميه ويثبت مكانه علما عراقيا 
بينما حاول آخرون تفتيت مربعات 
حجرية رسم عليها علم الواليات 
املتحدة فنجح منهم اثنان وفشل 

ثالث.
وتولت العناصر األمنية التابعة 
للتيار الصدري ببزاتها السوداء 
املوحدة مسؤولية األمن في منطقة 
االستعراض، فيما كانت قوات من 

)أ.پ( جانب من استعراض مؤيدي مقتدى الصدر في بغداد أمس  

تقارير: أكثر من 200 شركة إسرائيلية 
تقيم عالقات جتارية مع إيران

إسبانيا حتبط صفقة غير مشروعة 
لبيع مروحيات قتالية إلى إيران

تل أبيب � يو.بي.آي: أفادت تقارير إسرائيلية 
امس بأن 200 شركة إسرائيلية على األقل تقيم 
عالقات جتارية مع إيران بينها اس����تثمارات في 
مجال الطاقة اإليرانية رغم دعوات رئيس الوزراء 
اإلس����رائيلي بنيامني نتنياهو املتكررة بتشديد 
العقوبات االقتصادية على إيران ومقاطعتها من أجل 

إرغامها على وقف تطوير برنامجها النووي.
وقالت صحيفة »هآرتس« إنه على الرغم من 
سن قانون في الكنيست في عام 2008 يحظر على 
الشركات اإلسرائيلية القيام بعالقات جتارية مع 
إيران إال أن الس����لطات في إسرائيل لم تنفذ أي 

خطوة في هذا االجتاه.
وأشارت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إلى 
أنه على الرغم من تقلص حجم العالقات التجارية 
بني إس����رائيل وإيران في العقد األخير على اثر 
دعوات الرئيس اإليران����ي محمود أحمدي جناد 
للقضاء على إس����رائيل إال أن العالقات التجارية 
بني الدولتني مازالت جارية بواسطة شركات تعمل 

في تركيا واألردن ودبي.
وتأت����ي األنباء حول هذا النش����اط التجاري 
بعدما أعلنت الواليات املتحدة عن أنها وضعت 

شركة املالحة البحرية اإلسرائيلية التابعة لرجل 
األعمال األكثر ثراء في إسرائيل سامي عوفر على 
الئحة سوداء بعد بيع ناقلة نفط إليران وهو ما 
اعتبرته اإلدارة األميركية مبنزلة »طعنة سكني 

في الظهر«.
ونقلت الصحيفة عن يهوشع مائيري رئيس 
»جمعية الصداقة اإلس����رائيلية � العربية« التي 
تش����جع تطوير عالقات اقتصادية لتشكل بديال 
للعملية السياس����ية قوله إن����ه »على الرغم مما 
يظهر على س����طح األرض )أي الدعوات لفرض 
عقوبات على إيران( إال أن العالقات السرية مع 
إيران مستمرة بحجم عشرات ماليني الدوالرات كل 
عام«. وأضاف مائيري أنه »حتى عندما يتم إطالق 
تصريحات قاسية في الهواء من كال اجلانبني لكن 
األعمال التجارية تزدهر والعالقات مع النظراء 
اإليرانيني رائعة وفي املجال التجاري يتجاهلون 

التصريحات السياسية«.
وتابع انه »باإلمكان القول إنه توجد أرضية 
خصبة لتعميق التجارة حتى انه في العام األخير 
متت إقامة عالقات تش����مل تقدمي استشارات في 

مجال هندسة وبناء مصانع أغذية«.

مدريد � يو.بي.آي: أحبطت الشرطة االسبانية 
امس صفقة غير مشروعة لبيع تسع مروحيات 
»بي����ل 212« القتالية إلى إيران ومواد عس����كرية 

أخرى إلى ڤنزويال.
وذكر موقع »تيبيكلي سبانيش« االسباني انه 
مت اعتقال 5 رجال أعمال اسبان 3 وإيرانيني في 
مدريد وبرشلونة، مشيرا إلى أن اإليرانيني الثالثة 
سافروا إلى إسبانيا لوضع اللمسات األخيرة على 
صفقة لشراء مروحيات قتالية وقطع عسكرية 
إليران وڤنزويال. وبلغت قيمة الصفقة نحو 100 
مليون يورو. ومروحيات »بيل 212« صنعت في 
الواليات املتحدة ومصممة لنقل القوات واملواد 
العسكرية وميكنها أن حتلق بسرعة 230 كيلومترا 
في الساعة ومبدى 600 كيلومتر، وتأتي املروحيات 

إلى إسبانيا مبوجب تشريعات أوروبية واسبانية 
وحظرت األمم املتحدة تصديرها.

وذكرت الشرطة االسبانية في بيان ان رجال 
األعمال اخلمسة االس����بان الذين اعتقلوا عرفوا 
بأنهم قد ال يحصلوا على ترخيص لتصدير هذه 

املواد إلى إيران أو دول أخرى.
وعث����ر على املروحي����ات وقط����ع الغيار في 
مس����تودعات في منطقة »نافاس ديل راي« في 
مدريد وساباديل وتاراسا في برشلونة ومت مداهمة 
منازل في مدريد وبرشلونة وبعض املكاتب في 

جيريز دي ال فرونتيرا.
يش����ار إلى أن األمم املتحدة تفرض عقوبات 
على إيران حتظر عليها احلصول على مروحيات 

قتالية أو صواريخ.

واشنطن وباريس: 
نحّمل صالح 

املسؤولية الكاملة 
عن املأزق وندعوه 

لتوقيع املبادرة 
اخلليجية


