
 البحرين تسمح لبعثة تقييم من األمم املتحدة بزيارتها
جنيڤ ـ أ.ف.پ: اعلنت املفوضية العليا حلقوق االنسان التابعة لالمم املتحدة امس انه سمح لبعثة من املنظمة 
الدولية مكلفة تقييم الوضع في البحرين بعد بعض االحتجاجات التي شهدتها البالد.
واوضح املتحدث باسم املفوضية العليا روبرت كولفيل في تصريح صحافي ان »حكومة البحرين وافقت من حيث 
املبدأ على ارسال بعثة تقييم )تابعة لالمم املتحدة( الى البالد، واننا نرحب بذلك«.
واضاف »كنا طلبنا االذن بزيارة البحرين قبل فترة بهدف التمكن من تقييم الوضع بصورة مستقلة«.
وبحسب املنامة، فان موجة االحتجاجات الشعبية وقمعها اوقعت بني منتصف فبراير ومنتصف مارس 24 قتيال.
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عربية وعالمية
سالح اجلو يقصف رجال قبائل مسلحني وصحيفة سعودية تطالب قادة اليمن بتقدمي تنازالت

سقوط معسكر للحرس اجلمهوري في صنعاء.. واألحمر يعلن عن هدنة مع صالح
لألمم املتحدة عن تخوفها من ان 
تغرق السلطات اليمنية البالد 
»في حرب أهلية« من خالل القمع 

الدامي للتظاهرات السلمية.
وص���رح املتح���دث باس���م 
املفوضية العليا روبرت كولفيل 
»تلقينا معلومات تتحدث عن 
عش���رات القتلى، ومنهم نساء 
وأطفال، خالل مواجهات في األيام 

االخيرة«.
واضاف كولفيل ان »تصعيد 
العنف في األيام االخيرة يثير 
القلق البالغ، طاملا ان احلكومة 
واملعارض���ة كانتا على وش���ك 

التوصل الى اتفاق«.
وأوضح املتحدث »نتخوف 
فعال من ان تغرق احلكومة البالد 

في احلرب األهلية«.
وقد أسفرت املعارك بني أنصار 
أقوى زعيم قبلي في اليمن وقوات 
موالي���ة للرئيس علي عبداهلل 
صالح، عن 68 قتيال على األقل 

منذ بداية األسبوع.
وأضاف���ت املفوضية العليا 
لألمم املتحدة »ندعو احلكومة 
الى التوقف عن االستخدام غير 
املناس���ب للقوة ضد تظاهرات 

سلمية«.
وطلبت منها ايضا التوقف عن 
اعتقال الناشطني واملدافعني عن 
او الصحافيني  حقوق االنسان 
و»التحقيق ايضا في االدعاءات 
التي تفيد ب���أن قوات األمن قد 

ارتكبت جرائم«.
وقال املتحدث ان املفوضية 
العلي���ا حصلت عل���ى موافقة 
السلطات إلرسال بعثة الى اليمن 

في يونيو.
واض���اف »لكنن���ا نريد ان 
نصل بطريقة أس���رع«، مشيرا 
الى اس���تمرار املفاوضات حول 

وسائل هذه املهمة.

النظام  التساؤالت حول جدية 
اليمني في الوصول إلى اتفاق 

أساسا.
ونبهت »الوطن« إلى أن اخلطر 
ال���ذي ميثله تنظيم  احلقيقي 
القاعدة داخل اليمن، ليس على 
اليمن وح���ده، بل على املنطقة 
كلها، محذرة من أن سقوط البلد 
في فخ الفوضى سيعطي فرصة 
ذهبية للتنظيمات املتطرفة كي 
حتاول أن حتقق مكاسب على 
األرض لن تؤدي في النهاية إال 
إلى زعزعة أمن واستقرار املنطقة 

وشعوبها.
من جانبها، أعربت املفوضية 
العليا حلقوق اإلنسان التابعة 

علي عبداهلل صالح في الفترة 
األخيرة في اتخاذ خطوات جتنب 
اليمن الوقوع في هاوية احلرب 
األهلية يهدد بتش���ويه تاريخه 
السياسي وحتميله مسؤولية 
الت���ي كانت  الفرص  إضاع���ة 
متوافرة لليمن كي يخرج سليما 

معافى من أزمته احلالية.
ولفتت »الوطن« إلى أنه وإن 
كان م���ن الصع���ب اجلزم مبن 
الكاملة عن  يتحمل املسؤولية 
فش���ل املبادرة اخلليجية إال أن 
رفض الرئي���س اليمني توقيع 
االتفاق الذي دعا إليه بنفس���ه 
ومتت صياغته ليلبي مطالبه 
العديد من  إث���ارة  إل���ى  يدعو 

الكلمة من معنى.
ف���ي  وش���ددت »الوط���ن« 
افتتاحيته���ا عل���ى ضرورة ان 
الرس���ميون  اليمن،  يقف قادة 
الرسميني، وقفة صادقة  وغير 
مع النف���س ليضع���وا النقاط 
على احلروف ويحددوا السبب 
الرئيس���ي الذي أضاع الفرص 
العدي���دة التي توف���رت لليمن 
مؤخرا للخروج من هذا املأزق 
الصعب، وأن يعملوا على تقدمي 
تنازالت سريعة تنزع فتيل األزمة 
وتوقف التدهور السريع للبلد 
نحو حال���ة الفوضى واحلرب 

األهلية.
وأشارت إلى أن تردد الرئيس 

26 حرس جمهوري انه ال يبعد 
أكثر عن 50 كلم شرق صنعاء 
ويقع على منفذ هام وإستراتيجي 

لطريق صنعاء � مأرب.
من جانبها، قالت قناة العربية 
التلفزيوني���ة امس إن س���الح 
اجلو اليمني قصف رجال قبائل 
مسلحني سيطروا على منطقة 

خارج العاصمة صنعاء.
وعلى صعي���د ردود الفعل، 
»الوط���ن«  دع���ت صحيف���ة 
السعودية جميع أبناء الشعب 
اليمني إل���ى ضرورة اإلنصات 
إلى ص���وت العقل وحل األزمة 
اليمنية قب���ل ان يتحول اليمن 
إلى دولة فاشلة بكل ما تعنيه 

الى قتلى وجرحى من الطرفني 
لم يع���رف عدده���م على وجه 

التحديد«.
واضاف ان الطيران احلربي 
العمودي واملروحي حاوال من 
خالل قصف مناطق قبيلة نهم 
القبائل  استعادة املعسكر لكن 
أنهت سيطرتها على اللواء 26 

حرس جمهوري.
ويعد املعس���كر م���ن أكبر 
إدارتها  التي تقع  املعس���كرات 
حتت إمرة جنل الرئيس صالح 
ويحوي ترسانة عسكرية هائلة 
من الدبابات واملدرعات وصورايخ 

الكاتيوشا.
وتكمن أهمية معسكر اللواء 

عواصم � وكاالت: أعلن زعيم 
اليمن  النافذة في  قبيلة حاشد 
الشيخ صادق األحمر امس خالل 
تشييع 30 من رجاله أن املعارك 
الدامية في صنعاء بني أنصاره 
والقوات املوالية للرئيس علي 

عبداهلل صالح تشهد »هدنة«.
واضاف األحمر لدى حضوره 
في جادة الستني تشييع جنازة 
30 من رجاله قتلوا في املعارك 
»ثمة هدنة بيننا وبني قوات علي 
عبداهلل صالح وثمة وس���اطة 

جارية«.
لكنه استدرك قائال »اذا كان 
صالح يريد ثورة سلمية، فنحن 
مستعدون لذلك، وإذا كان يريد 

احلرب، فإننا سنقاتله«.
وقد نظم���ت اجلنازة خالل 
التظاه���رة املناهض���ة لنظام 
الرئيس صالح وش���ارك فيها 
عش���رات آالف األشخاص بعد 
ص���الة اجلمعة حتت ش���عار 

»الثورة السلمية«.
املقابل، احتشد أنصار  وفي 
الرئيس اليمني باآلالف في ساحة 
الس���بعني بعد الصالة ورددوا 
ش���عارات تؤيد بق���اء الرئيس 
صالح في احلكم ونظمت هذه 
التظاهرة حتت شعار »احترام 

النظام والقانون«.
ميدانيا، أدت مواجهات بني 
قوات احلرس اجلمهوري التابعة 
لنجل الرئيس اليمني أحمد علي 
صالح ومسلحني قبليني امس الى 
سقوط معسكر اللواء 26 بأيدي 

رجال القبائل.
وق���ال مصدر مين���ي مطلع 
انترناش���ونال  ليونايتد برس 
»ان املواجه���ات الت���ي اندلعت 
بني قبائل نهم وأفراد اللواء 26 
حرس جمهوري أدت الى سقوطه 
بيد القبائل بعد مواجهات أدت 

)أ.ف.پ( آالف اليمنيني يتظاهرون ضد الرئيس علي عبداهلل صالح في صنعاء أمس  

وكان مسلحون مجهولون 
اغتالوا مساء امس االول الالمي 
بأسلحة مزودة بكوامت للصوت 
عندما كان داخل س���يارته في 

منطقة القناة شرق بغداد.
واكد السياسي القريب من 
املدير التنفيذي للهيئة انتفاض 
قنبر ل� »فرانس برس« ان الالمي 
»كان متوجها من شارع فلسطني 
نحو منزله في شرق بغداد حني 
اعترض مسلحون سيارته التي 
كان يقودها شقيقه بعدما كانوا 

يتتبعونها لفترة«.
النار  واضاف لقد »اطلقوا 
على رأس الالمي، واعلنت وفاته 
الى املستش���فى  بعد وصوله 

بنحو عشرين دقيقة«.
وحمل العشرات من اقارب 
الالمي ورفاقه في العمل واهالي 
التي تس���كنها  مدينة الصدر 
غالبية شيعية كبيرة في شرق 
بغداد، جثمان الالمي الذي غطي 
بالعلم العراقي ليحمل الى مثواه 
االخير في مدينة النجف جنوب 

بغداد.
النائبة س���ميرة  وقال���ت 
املوس���وي عن قائم���ة »دولة 
القانون« بزعامة رئيس الوزراء 
نوري املالكي ل� »فرانس برس« 
ان »ه���ذه احلادثة متثل دليال 
البعث  على استمرار سياسة 
الدموية ورسالة بأننا موجودون 

ونستطيع العودة للسلطة«.
وطالبت ب� »اتخاذ خطوات 
جدية لوضع قوانني متنع عودة 
البعث باي شكل من االشكال«. 
واك���دت رفضه���ا »للضغوط 

تشييع جثمان مدير  »اجتثاث البعث« في بغداد  
والسيستاني يحذر من استمرار  نزيف الدم

االميركي���ة على السياس���يني 
العراقي���ني خ���الل االع���وام 
الس���بعة املاضية الستيعاب 

البعثيني«.
واكدت املوسوي انه »ال ميكن 
ان نترك اجيالنا يعيشون حتت 
ظل اخلوف والرعب ويجب ان 
نستمر برفض البعثيني وبشكل 

اكثر قوة«.
وقال نائب من كتلة التحالف 
الكردستاني وينتمي الى حزب 
رئيس اقليم كردستان مسعود 
بارزان���ي ان »اغتي���ال الالمي 
رسالة واضحة بان لإلرهابيني 
ق���درة على الوص���ول الى اي 
مسؤول )...( والدليل واضح 
بأن البعثيني هم من استهدف 

الالمي«.
وح���ول تأثير ذل���ك على 
مسار املصاحلة الوطنية، قال 
لفرانس برس ان »االمر يعرقل 
العملية السياسية عموما )...( 
لكننا لن نقب���ل بان نتصالح 
مع م���ن تلطخت ايديهم بدماء 

العراقيني«.
ورأى النائ���ب ان »هيئ���ة 
املس���اءلة والعدالة دستورية 
وستستمر في عملها واحلادث 
اكبر للعاملني  سيعطي دافعا 

فيها ملواصلة عملهم«.

بغ���داد � وكاالت: وجه���ت 
العليا في  املرجعية الشيعية 
العراق بزعامة املرجع الشيعي 
االعلى اية اهلل علي السيستاني 
انتق���ادات للحكومة العراقية 
ام���س لعدم  وأجه���زة األمن 
التحقيقات  اعالنها عن نتائج 
حول عمل اللجان التي تشكل 
بعد كل حادثة لهروب سجناء 
التي  وانفج���ارات واغتياالت 
اتس���عت ف���ي البالد بش���كل 

كبير.
املهدي  الش���يخ عبد  وقال 
الكربالئ���ي، معتمد املرجعية 
الش���يعية، ف���ي خطبة صالة 
اجلمعة أمام آالف من املصلني 
الش���يعة ف���ي صح���ن االمام 
احلس���ني خالل خطبة صالة 
اجلمع���ة، »كثرت ف���ي اآلونة 
األخيرة عملي���ات التفجيرات 
واالغتي���االت في أرجاء البالد 
والتي أدت إلى سقوط كثير من 

الضحايا واجلرحى«.
وأضاف »مبقتضى االمانة 
التي حملها ابناء الشعب العراقي 
لألجهزة االمنية وللمسؤولني 
ان تكشف احلقائق مهما كانت 
مرة حتى لوكان���ت احلقيقة 
تقول ان هناك بعض املسؤولني 
السياسيني او االمنيني متورطون 

في هذه العمليات«.
وقال »نحن نرى أن هناك 
حال���ة من التخب���ط في بيان 
النتائ���ج وان ع���دم التوصل 
ال���ى النتائج احلقيقية هو اما 
لكثرة أعمال التفجير وحاالت 
الهروب من الس���جون اما ان 
او  اللجان ليس���ت مهنية  هذ 

اختصاصية«.
الكربالئي »حتى ال  وشدد 
يبقى نزيف الدم مستمرا البد 
ان تشكل جلان حتقيقية تتصف 
باملهنية واحليادية وال تخاف 
في اهلل لومة الئم وتكش���ف 
البلد  احلقائق الن مصير هذا 
وارواح الن���اس امانة بأعناق 
هؤالء املسؤولني وان لم تكشف 
الدم  احلقائق فسيبقى نزيف 

مستمرا وال ينتهي«.
الى ذلك، ش���يع العشرات 
في بغ���داد امس جثمان املدير 
التنفي���ذي لهيئ���ة املس���اءلة 
والعدال���ة علي الالم���ي الذي 
اغتيل برصاص مسلحني، وسط 
مخاوف من ان يتسبب اغتياله 
بزيادة التوترات في بلد يشهد 

تشييع جثمان املدير التنفيذي لهيئة املساءلة والعدالة علي الالمي في بغداداعمال عنف يومية.

احلرس الثوري سيجري مناورتني أمنية ودفاعية هذا العام

إيران: التشغيل النهائي حملطة بوشهر النووية خالل أسابيع
عواصم � وكاالت: قال مسؤول 
إيراني إن محطة بوشهر النووية 
ستعمل بكامل طاقتها في غضون 
أسابيع وسيتم تدشينها النهائي 
قريبا بحضور الرئيسني اإليراني 
محم����ود أحمد جن����اد والرئيس 
الروس����ي دميت����ري مدڤيديڤ او 

رئيس الوزراء فالدميير بوتني.
وقال محافظ بوش����هر محمد 
حس����ني جهانبخش في تصريح 
أوردت����ه وكالة األنب����اء اإليرانية 
الرس����مية )إرنا( ام����س االول ان 
»التشغيل االختباري حملطة بوشهر 
النووية )جنوب ايران( مت بنجاح 
في ظل جهود اخلبراء اإليرانيني 

وبالتعاون مع اخلبراء الروس«.
وقال جهانبخش ان اجلمهورية 
االسالمية االيرانية حصلت على 
املرك����ز األول ف����ي تكنولوجي����ا 
املعلومات وانتاج العلم في العالم 

في ظل عزم خبرائها.
واكد ان بالده »وبحصولها على 
املركز الثامن ف����ي إطالق األقمار 
االصطناعية واملركز اخلامس في 
حتسني اخلاليا اجلذعية وتوطني 
الطاقة النووية في العالم قد حققت 
فعليا ش����عار االستقالل واحلرية 

واجلمهورية اإلسالمية«.
إلى ذلك، أعلن مسؤول عسكري 
إيراني أن القوات البرية في حرس 
الثورة اإلسالمية ستجري مناورتني 
هذا العام إحداهما أمنية في منطقة 
شمال غرب وغرب إيران وأخرى 
دفاعية في احدى املناطق اجلنوبية 

من البالد.
وأوضح قائ����د القوات البرية 
ف����ي حرس الث����ورة اإلس����المية 
العميد محمد باكبور في تصريح 
للصحافيني ان »هاتني املناورتني 
س����تنفذان بهدف دع����م جهوزية 
القوات القتالية ملواجهة التهديدات 
احملتملة«. ونقل����ت وكالة األنباء 
اإليرانية الرسمية )إرنا( عن باكبور 
قول����ه ان »قواته تعمل ومنذ عام 
مع القوى األمنية والشرطة كي ال 
تتعرض حدود اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية ألي تهديدات محتملة«. في 
سياق آخر، وصفت وزارة اخلارجية 
العقوبات  ام����س األول  اإليرانية 
املفروضة من قبل أميركا واالحتاد 
األوروبي ضد بعض املس����ؤولني 
الناشطة  والشخصيات اإليرانية 
في مختلف املجاالت بانها إجراء 
»غير منطق����ي« و»غير قانوني«. 
ونقل����ت وكالة األنب����اء اإليرانية 
الرس����مية )إرنا( ع����ن املتحدث 
باس����م اخلارجية االيرانية رامني 

لهذه الدول ضد شعوبها وتعتقد 
ان هذه االجراءات تؤدي الى املزيد 

من تعقيد األزمة«.
وأك����د مهمانبرس����ت ان إيران 
»ترغب في ان تك����ون لها أفضل 
العالقات مع دول املنطقة وتعتبر 
التع����اون اإلقليمي من  حتقي����ق 
املبادئ األساس����ية في سياستها 
التعاون  ان  اخلارجية«. وأوضح 
اإلقليمي يساعد على حفظ استقرار 
املنطقة ولن تك����ون هناك حاجة 
الدول األجنبية. واعتبر  لتواجد 
مهمانبرست انه ليس من الصحيح 
إرسال قوات عسكرية وأمنية لقمع 
ش����عوب دول أخرى، موضحا أن 
من »اخلطأ قمع مطالب الش����عب 
البحريني السلمية من قبل القوات 

العسكرية واألمنية«.
وكان يش����ير بذلك إلى إرسال 
قوات »درع اجلزيرة« اخلليجية، 
مؤلفة من قوات سعودية وإماراتية 
إلى البحرين التي أعلنت سلطاتها 
أن ذلك جاء بناء على طلبها حلماية 

منشآتها احليوية.
بأن����ه  األميركي����ني  واته����م 
»يستهدفون بعض الدول لتضخيم 
الداخلي����ة لكي ميرروا  قضاياها 

أهدافهم السياسية«.
وقال إنهم »يتجاهلون جرائم 
كبرى حتدث في باقي دول املنطقة«، 
مؤكدا ان����ه على اإلدارة االميركية 
ان تتحمل املس����ؤولية إزاء الرأي 
الع����ام العاملي ول����و كان مصير 
الشعوب مهما بالنسبة لها، لكسرت 
جدار الصمت جتاه جرائم الكيان 

الصهيوني في فلسطني وغزة.
وأك����د »انه لو كان����ت أوضاع 
البشرية مهمة بالنسبة لألميركيني 
ملا قتل����وا 110 آالف ش����خص في 
أفغانستان والعراق بذريعة مكافحة 

اإلرهاب«.
وحول العقوبات اجلديدة التي 
قد تفرض على إيران أعلنت روسيا 
االحتادية انها لن توافق على فرض 
مزيد م����ن العقوبات الدولية على 

إيران.
وقال نائب وزي����ر اخلارجية 
الروس����ي س����يرغي ريبكوف في 
تصريح نقلته وكالة انباء انترفاكس 
ان »مخزون العقوبات ضد ايران 
قد نفذ«، موضحا ان »موسكو ال 
توافق على بلورة قرار دولي جديد 
ضد ايران يتضمن فرض عقوبات 
إضافية«. واكد املسؤول الروسي ان 
»املفاوضات تعتبر السبيل األفضل 
ملعاجلة الوضع حول ايران وكوريا 

الشمالية«.

وقال ان تقارير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية »تثبت ان نشاطات 
النووية ه����ي لألغراض  اي����ران 
الس����لمية«، مؤكدا »عدم انحراف 
برنامج ايران النووي عن مساره 

السلمي واملدني أبدا«.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
اإليراني����ة ان اس����تثمار التقنية 
النووية من احلقوق املش����روعة 
للش����عب اإليران����ي وتعتبر هذه 
التقني����ة مهمة لتحقي����ق التقدم 
والتطور للبالد. وقال مهمانبرست 
ان زيارة ممثلي بعض الدول ملنشآت 
ايران النووي����ة كانت ذات تأثير 
ايجابي حيث اطلعوا على نشاطات 

إيران النووية السلمية.
وأشار الى عدم وجود وجهة نظر 
سلبية من قبل مسؤولة السياسة 
اخلارجية ف����ي االحتاد األوروبي 
كاثرين أشتون بش����أن استمرار 
احملادثات وقال ان إطار احملادثات 
واضح بشكل كامل ومتفق عليه من 
قبل مندوبي ايران في جنيڤ ودول 
مجموعة 5+1 التي تضم الدول ال� 5 
الدائمة العضوية في مجلس األمن 

باإلضافة إلى أملانيا.
واضاف ان »االتفاق بني اجلانبني 
ينص على استمرار احملادثات مع 
التعاون ح����ول املواضيع  توجه 
املشتركة والتي أكد الوفد اإليراني 

عليها في اجتماع اسطنبول«.
وبخصوص األحداث اجلارية في 
بعض دول املنطقة قال مهمانبرست 
ان »ايران ترفض استخدام القوة 
من قبل القوات العسكرية واألمنية 

مهمانبرست إشارته في تصريح 
للصحافيني في مكتب ممثلية وزارة 
اخلارجية في مدينة اصفهان الى 
حظر زيارة وزير اخلارجية اإليراني 
من قبل أميركا واعتبره انه إجراء 

»غير القانوني«.
وصرح بأن هذه االجراءات تتخذ 
النووية  ايران  بسبب نش����اطات 
السلمية والتي تعتبر حقا مشروعا 

إليران.
وأوضح ان االجراءات التي تكون 
بعيدة عن نشاط الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية جتري لتمرير أهداف 
سياسية خاصة وملمارسة الضغوط 
ضد الشعب اإليراني لكي يتخلى 

عن حقوقه.
وأض����اف »لقد وضعوا اس����م 
وزير اخلارجية اإليرانية علي أكبر 
صاحلي بعنوان رئيس مؤسسة 
الطاقة الذرية اإليرانية في قائمة 
العقوبات حلظر زياراته الى دول 

االحتاد األوروبي«.
واكد ان صاحل����ي »ينبغي ان 
يتمتع بحرية العمل وفقا للقوانني 
الدولي����ة لكي يس����افر الى الدول 
املختلف����ة ويطلع نظ����راءه على 
وجه����ات نظر ب����الده«، مؤكدا ان 
النووية سلمية  ايران  »نشاطات 

متاما«.
وقال ان هذه النشاطات جتري 
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وان »الغرب لديه معلومات 
كاملة حتى عن عدد أجهزة الطرد 
املواقع  ف����ي  املرك����زي املوجودة 

النووية اإليرانية«.
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