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إيران تنفي ابرام أي 
صفقة مع شركات 

إسرائيلية

بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 17 جندياً ومدنياً.. واللواء 25 ميكانيكي محاصر

اليمن: »زجنبار« في قبضة »القاعدة«.. واتهامات لصالح بتسليمها
واألحمر يسلم جلنة الوساطة مباني حكومية سيطر عليها

اللقاء املش����ترك »كافة  وحث 
قوى التغيير والثورة الس����لمية 
في ابني وفي سائر احملافظات على 
التدابير السياسية  سرعة اتخاذ 
الطريق على  واالجتماعية لقطع 
مثل هذه املخططات االجرامية التي 
ينفذها صالح بعد ان سدت امامه 
جميع الطرق ولم يتبق أمامه سوى 
الرحيل الفوري«، وذكر شهود عيان 
ان املسلحني قاموا باطالق سراح 
عشرات السجناء الذين يقبعون في 

السجن املركزي بزجنبار.
واكد احد رجال االمن ل� »فرانس 
برس« ان عدد السجناء يصل الى 
اكثر من 53 ش����خصا، وبعضهم 
متهم بجرائم قتل اضافة الى قضايا 

جنائية مختلفة.
الى ذلك، شهدت زجنبار حركة 
نزوح جماعي تصاعدت امس نتيجة 
اشتداد املعارك بني عناصر اجليش 
احملاصري����ن ومس����لحي القاعدة 
حس����بما افاد شهود عيان لوكالة 
»فرانس برس«، وقال ش����هود ان 
معظم سكان املدينة نزحوا باجتاه 
مدن جعار واحور وعدن، وشوهد 
بعضهم وه����م يحملون حاجاتهم 

املنزلية.
النازح عب����داهلل ناصر  وقال 
الشدادي الذي وصل الى بلدة الشيخ 
عثمان بعدن ل� »فرانس برس« »انا 
واسرتي 12 ش����خصا وقد غادرنا 
املنزل بسبب معارك اجليش مع 
املسلحني وس����يطرت جماعات ال 

نعرفها على املدينة«.
واض����اف »ان اخلوف اجبرنا 
على النزوح والوضع في زجنبار 
مأس����اوي فانا لدي اهل في عدن 
استطيع العيش معهم لكن هناك 
اشخاص ال ميلكون شيئا«، وقال 
احد ضباط الل����واء 25 ميكانيكي 
ان هناك وس����اطة قبلية لتسليم 
املعسكر الى القاعدة «لكننا رفضنا 

ولن يحدث ذلك«.
واضاف عبر الهاتف »سنقاتل 
حت����ى اخر رصاصة ولن نس����لم 
ملسلحني عملوا على قتل زمالئنا«، 
معبرا عن اسفه لوجود »اشخاص 

من السلطة ضمن الوساطة«.

ان املس����لحني احرقوا عدة آليات 
عسكرية. وقال نظير احمد سعيد 
وهو احد سكان زجنبار ل� »فرانس 
برس« »نزحت الى عدن بس����بب 
عدم وجود امان في مدينتنا التي 
سقطت بيد مسلحني يقولون انهم 
في القاعدة«، مشيرا الى ان عائلته 
ف����ي »خوف وقلق  كانت تعيش 
منذ اشهر نتيجة تدهور االوضاع 
في اب����ني«. واضاف »صباح امس 
االول دعا املسلحون عبر مكبرات 
الى ممارس����ة  الصوت املواطنني 
حياتهم الطبيعية واخلروج لفتح 
احمل����الت لكن االس����تجابة كانت 
ضئيلة نتيج����ة اخلوف والرعب 

في اوساط السكان«.
من جانبه اتهم وزير الداخلية 
اليمني السابق حسني محمد عرب 
نظام الرئيس علي عبداهلل صالح 
ب� »دع����م تنظيم القاع����دة« عبر 
»تسليمه« عددا من املدن مبحافظة 
ابني ما ادى الى سيطرة التنظيم 

على زمام االمور في زجنبار.
وقال عرب لوكال����ة »فرانس 
برس« ان القاعدة »لم تش����ن اي 
هجوم على زجنبار وكل ما حدث 
كان عملية تسليم قامت بها القيادات 
االمنية في زجنبار الى اجلماعات 
املسلحة وترك العشرات من اجلنود 

املساكني يواجهون مصيرهم«.
واض����اف ان »نظ����ام الرئيس 
صال����ح يريد اغ����راق احملافظات 
اجلنوبية في فوضى عارمة عبر 
التي  السماح للجماعات املسلحة 
تدعي انتماءها للقاعدة« ودعا ابناء 
ل� »مواجهة  احملافظات اجلنوبية 
اجلماعات املسلحة التي تدعي انها 

قاعدة وهي تتبع صالح«.
بدورها استنكرت احزاب اللقاء 
املشترك )معارضة( »قيام نظام 
الرئيس علي عبداهلل صالح بتسليم 
محافظة أبني وعاصمتها زجنبار 
لبعض اجلماعات املسلحة«، وقالت 
في بيان لها ان »نظام صالح تعمد 
تسليم ابني للجماعات املسلحة التي 
صنعها واعدها وسلحها، ليتخذ منها 
فزاعة يخيف بها مختلف األطراف 

احمللية واالقليمية والدولية«.

القاع����دة والق����وات احلكومي����ة، 
الى  املواجهات  ليرتفع عدد قتلى 
17 جنديا ومدنيا واحدا على االقل 
ووصف السكان االشتباكات التي 
دارت ب����ني اجلانبني ب� »العنيفة« 

و»البشعة«.
الس����كان لوكالة  وذكر اح����د 
»فران����س برس« ان »املس����لحني 
كانوا يقومون بقتل اجلنود رغم 
استس����المهم ومنعون����ا من دفن 
جثام����ني اجلنود وظل����ت جثثهم 
عرضة للش����مس والرياح مرمية 
في الشوارع«، كما ذكر شاهد آخر 

القاعدة الذين اقتحموا املدينة باكثر 
من مائتي مسلح.

وقال »آس����ف لع����دم اهتمام 
الس����لطة بهذا االمر«، واوضح ان 
ابني  »قيادة السلطة في محافظة 
غادرت املكان قبل انفجار املوقف«، 
مشيرا الى انه كان بني آخر الضباط 
االمني����ني الذين غ����ادروا زجنبار 

باجتاة عدن.
وعثر مواطن����ون في زجنبار 
على جثث عشرة جنود قتلوا في 
املواجهات التي ش����هدتها املدينة 
اجلمعة والس����بت بني مس����لحي 

وقال مسؤول امني في احملافظة 
غادر الى مدين����ة عدن اجلنوبية 
ان عناصر القاع����دة »متكنوا من 
الس����يطرة على مدين����ة زجنبار 
عاصمة احملافظة واستولوا على 
جميع املراف����ق احلكومية ما عدا 
اللواء 25 ميكانيكي احملاصر« من 

قبل مسلحي التنظيم املتطرف.
وقد اندلع����ت مواجهات قوية 
جديدة بني املس����لحني وقوات هذا 
اللواء امس بحسب شهود عيان ما 
دفع مبزيد من السكان الى النزوح، 
وقدر املسؤول االمني عدد عناصر 

صادق االحمر في وقت سابق ان 
معسكر آل األحمر »يريد ضمانات« 
واوضح ان »االتف����اق غير كامل، 
ويجب ان تكون هناك ضمانات لعدم 
استخدام املباني التي تسلم كثكنات 
عسكرية«، في غضون ذلك، سقطت 
مدينة زجنب����ار عاصمة محافظة 
ابني )جنوب( في قبضة مسلحي 
تنظيم القاعدة بعد مواجهات دامية 
اسفرت عن مقتل 18 شخصا على 
األقل حس����بما افاد مسؤول امني 
وسكان، وسط اتهامات للحكومة ب� 

»تسليم« املنطقة للمسلحني.

صنعاء � وكاالت: مبوجب اتفاق 
مع الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح، أخلى أنصار الزعيم القبلي 
صادق األحمر أمس مباني حكومية 
سيطروا عليها خالل األيام املاضية 
الى جلنة وس����اطة،  وس����لموها 
وقال الش����يخ عبداهلل بدر الدين 
»بدأ إخالء املباني احلكومية التي 
يسيطر عليها املناصرون للشيخ 
صادق وبدأ تس����ليمها الى جلنة 

الوساطة«.
وأض����اف بدر الدي����ن انه »مت 
تسليم مبنى وزارة اإلدارة احمللية 
وستستمر عملية إخالء باقي املباني 
وتسليمها مبا في ذلك بعض مراكز 
الشرطة«، وأشار الى وجود »التزام 
بعدم إعادة استخدام هذه املباني 
أمر  كثكن����ات عس����كرية«، وهو 
اش����ترطه آل األحمر وكان يؤخر 

إبرام اتفاق الهدنة بني الطرفني.
من جهته، أشار رئيس اللجنة 
عوض باوزير ل� »فرانس برس« 
ان »الطرفني متجاوبان مع جلنة 
الوساطة وهناك اجتماعات متواصلة 
مع الطرفني«، وأضاف »ان شاء اهلل 
سيكون هناك انفراج لالزمة بشكل 
مرضي جلميع األطراف وللشعب 

اليمني«.
اما الشيخ هاشم األحمر، اخو 
انه  الشيخ صادق، فاكد لفرانس 
مت تس����ليم مبن����ى وزارة االدارة 
احمللية الى الشيخ فائز العوجري 
من الوس����اطة، وقال »ال نريد ان 
تكون هناك مواجهات مسلحة داخل 
العاصمة اال ان علي عبداهلل صالح 
ارادها ان تكون حربا أهلية ونحن 

ضد هذا«.
واضاف ان »علي عبداهلل صالح 
وعصاباته هم م����ن تهجموا على 
منازلنا ومساكننا وبيوتنا وهذه 
كانت ردة فعل منا، نحن نريدها 
ارادها مسلحة  ثورة سلمية واذا 
فنحن مس����تعدون«، وكان اتفاق 
اخ����الء املباني احلكومي����ة الذي 
يش����كل جزءا من اتفاق هدنة بني 
الطرفني، تأخر بسبب مطالبة آل 

األحمر بضمانات.
وقال مصدر من مكتب الشيخ 

)رويترز( تشييع جثامني الشهداء الذين سقطوا خالل قتالهم مع القاعدة في اليمن أمس األول  

الصدر: مستعدون لدعم قرار حكومي 
بإخراج أميركا من العراق شعبياً

 عالوي: التظاهرات الشعبية بالعراق 
مؤشر للنقمة على سوء األوضاع 

بغداد تنوي حتريك ملف مطالبة إسرائيل 
بتعويضات مالية لقصفها مفاعل متوز

 النجف � د.ب.أ: أعرب رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر امس عن استعداده لدعم احلكومة 
العراقية وقرارها بإخراج القوات األميركية من 

العراق شعبيا وتعبويا.
وقال الصدر، في بي���ان صحافي: »إذا كان 
الشعب يريد إخراج احملتل فعلى احلكومة ان 
تس���عى لذلك معه يدا بيد وسننهي االحتالل 
بال س���الح وبال خالف ونستطيع مع التوحد 
ان نقول ألميركا ارجعي من حيث اتيت بغض 

النظر عن السالح«.
وحذر الصدر من أن تؤدي اخلالفات السياسية 

او الصراعات بني الكتل الكبيرة في العراق الى 
»كارثة سياسية« او غير ذلك مما ال حتمد عقباه، 
معتبرا أن في »ذلك خيانة للشعب املظلوم فلذا 
يجب السعي الى إنهاء األزمة والسيما مجلس 
السياسات االستراتيجية وانا مستعد للتدخل 

المتام هذا املشروع وإنهاء األزمة«.
وقال: »إذا اجمعت الكتل السياسية أمرها 
فنحن معها فيما يسمى ترشيق الوزارات ففي 
ذلك فائدة وطنية جمه والبد من الس���عي لها 
من دون غنب طرف على حساب طرف اخر ومن 

دون صراعات سياسية«.

عمان � أ.ش.أ: اعتبر رئيس الوزراء العراقي 
األس����بق وزعيم الكتلة العراقية ورئيس حركة 
الوفاق إياد عالوي أن التظاهرات الشعبية التي 
تعم كل العراق من أقصاه إلى أقصاه رغم شدة 
القمع والتخوي����ف واالعتقاالت والتهديد وقطع 
الطرق مؤشر هام على تنامي الوعي اجلماهيري 
والنقمة على س����وء األوضاع بعد تسع سنوات 
من تغير النظام السابق ووعد اجلماهير بسيادة 

القانون والدميوقراطية.
وقال عالوي لصحيفة »العرب اليوم« األردنية 
أمس إن االنسحاب األميركي من العراق بات مثار 
جدل، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي 
ن����ورى املالكي وحزبه كانوا يذكرون أنه ال بقاء 
ألي جندي أميركي بعد عام 2011، واآلن يقول إنه 
يريد من القوى السياس����ية أن تتخذ قرارا لبقاء 
القوات أو »متويه االتفاقية«، متناسيا أنه القائد 

العام للقوات املسلحة العراقية وقائدها األوحد 
وعليه أن يتخذ قرارا ش����جاعا واضحا ويطرحه 
مع حيثياته ومعطياته على شعب العراق وقواه 
السياس����ية لتؤيد أو ترفض في جلس����ة علنية 

ومفتوحة ملجلس نواب الشعب.
وأوضح عالوي أنه يجب على املالكي أن يبني 
أيضا وبوضوح ملاذا لم يتم بناء اجليش وقوى 
األمن الداخلي وأجهزة القض����اء والعدالة طيلة 
السنوات اخلمس املاضية وهو ميارس دور القائد 
العام. وأش����ار عالوي إلى أن الوضع في العراق 
وبوجود القوات األميركية منذ تسعة أعوام سيئ 
للغاية أمنيا واقتصاديا وخدماتيا ولم تستطع 
احلكومات املتعافية إحداث نقلة نوعية، موضحا 
أن الف����راغ في العراق يتعاظ����م بوجود القوات 
األميركية، حيث مت شغله من قبل قوى إقليمية 

والتي يتصاعد وجودها. 

بغداد � إيالف: نقلت صحيفة الصباح العراقية 
عن مصادر برملانية وصفتها باملوثوقة، وجود 
ملف خاص بتحريك دع���وى التعويض ضد 
إسرائيل جراء قصف »مفاعل متوز« النووي 
العراقي في العام 1981، في مكتب رئيس مجلس 

النواب أسامة النجيفي.
وكانت الصحيفة ق���د حصلت على كتاب 
صادر من األمانة العامة ملجلس الوزراء بالعدد 
ق 1/2/ 100 ف���ي 25 نوفمبر م���ن العام 2009 
موجه الى وزارة اخلارجية، ويتضمن موافقة 
رئيس الوزراء نوري املالكي على قيام اخلارجية 
بتفعيل القرار املذكور الذي اعطى العراق حق 

املطالبة بالتعويض عن االضرار التي حلقت 
به جراء العدوان االس���رائيلي وقيامه بقصف 
مفاعل متوز العراقي في 7 يونيو 1981 من خالل 
تشكيل جلنة محايدة تتولى تقدير التعويضات 
املستحقة للعراق عن اضرار القصف، السيما 
أن هذه التعويضات تعد حقا للعراق ال يسقط 
بالتقادم.وقالت املصادر التي طلبت عدم الكشف 
عن اس���مها: ان »رئيس القائمة العراقية اياد 
عالوي بعث مؤخرا، برسالة الى رئيس البرملان 
تضمن���ت توصية لتفعيل املل���ف، بعدما قدم 
خبير عراقي دراسة الستحصال التعويضات 

من اسرائيل بشكل قانوني«.

طهران � أ.ف.پ: أعرب املرشد 
األعل���ى للجمهورية اإلس���المية 
اي���ة اهلل علي خامنئي  اإليرانية 
أمس ع���ن دعمه حلكومة الرئيس 
محمود احمدي جناد التي رأى ان 
»تشكيلتها جيدة ومناسبة«، داعيا 
الى وضع حد لالزمة السياسية التي 
يشهدها املعسكر احملافظ )احلاكم( 
منذ ش���هر. وأعلن املرشد األعلى 
بحس���ب ما نقل عن���ه التلفزيون 
الرسمي أثناء لقاء مع البرملان »ان 
تش���كيلة الهيئة التنفيذية جيدة 
ومناسبة، واحلكومة تعمل«. وفي 
اشارة الى االنتقادات احلادة التي 
وجهت الى الرئاسة واحلكومة منذ 
شهر من جانب رجال دين محافظني 
يهيمنون على احلياة السياس���ية 
االيرانية وعل���ى املجلس، اكد اية 
اهلل علي خامنئي انه »يعرف نقاط 
الضعف واملشاكل« التي تطرح لكن 
»يتعني على احلكومة والبرملان ان 

يتعاونا«.
وأض���اف املرش���د األعلى أمام 
النواب »ان الصداق���ة واالعتدال 
البرملان  البالد وفي عالق���ات  في 
مع احلكومة هما ضرورة«. وكان 
مسؤول إيراني كبير أعلن من جهة 
أخرى ان الرئيس اإليراني محمود 
احمدي جناد فكر في في االستقالة 
أثن���اء األزمة مع املرش���د األعلى 
للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي 
بش���أن إقالة وزير االستخبارات، 

لكنه عدل عنها اخيرا.
وقال محمد رضا باهونار النائب 
األول لرئي���س مجلس الش���ورى 
)البرملان( بحس���ب ما نقلت عنه 
وسائل اإلعالم امس »في حلظة ما 
بلغ األمر مع الرئيس حد االستقالة، 
لكنه توصل أخي���را الى خالصة 
مفادها بان عليه مواصلة عمله«.

وانس���حب احم���دي جناد من 
احلياة السياس���ية لعش���رة أيام 
ف���ي نهاية ابري���ل احتجاجا على 
حق النقض الذي اس���تخدمه اية 
اهلل علي خامنئي ضد إقالة وزير 
االستخبارات حيدر مصلحي، وأدى 
هذا التمرد الكبير الى أزمة سياسية 
خطيرة داخل معس���كر احملافظني 
احلاكم في ايران، ذلك ان املتشددين 
من رجال الدين ينددون بانحراف 
الرئاسة ما يهدد النظام، ويطالب 
احمدي جناد بالعودة »إلى الصراط 
املستقيم« في إطار االمتثال لرغبات 

املرشد األعلى.
وأوضح باهونار في هذا الصدد 
ان آية اهلل علي خامنئي »يرغب في 
ان تق���وم احلكومة بعملها بهدوء 

ه���ذه املعلوم���ات تش���كل »لعبة 
جدي���دة« من جانب الغربيني، الن 
ايران »ال عالقة لها بالش���ركات او 
املسؤولني اإلسرائيليني«، وذكر ان 
»التش���ريعات في بالدنا متنع اي 
صفقة مع النظ���ام الصهيوني او 

مع شركات مرتبطة به«.
الوالي���ات املتحدة  وفرض���ت 
الثالثاء عقوبات على شركة »عوفر 
براذرز غروب« اإلسرائيلية بتهمة 
بيع س���فينة صهريج بقيمة 8.6 
ماليني دوالر الى الشركة اإليرانية 
البحري���ة للجمهورية  »اخلطوط 
اإلس���المية إليران« منتهكة بذلك 
احلظر الدولي على طهران بسبب 
برنامجها النووي املثير للجدل ونفت 
الشركة اإلس���رائيلية هذا االتهام 
الس���لطات اإلسرائيلية  وفتحت 
حتقيقا، وكان اسم اسرائيل ورد 
ايضا في محاولة بيع غير مشروع 
ملروحيات اسرائيلية الى إيران عن 
طريق اسبانيا، أفشلتها السلطات 
االسبانية هذا األسبوع. واعتقلت 
الش���رطة اإليرانية خمسة اسبان 
ايرانيني كانوا يستعدون  وثالثة 
الجناز بيع ايران تسع مروحيات 
للنقل العسكري من طراز »بل-212« 
اشترتها شركة اسبانية من إسرائيل 
ومينع بيع مروحيات إليران مبوجب 

عقوبات األمم املتحدة.

قت ممكن، وكان احمدي جناد أعلن 
في 15 مايو ق���راره تولي حقيبة 
النف���ط مؤقتا بعد إقال���ة الوزير 
الذي كان يتوالها في إطار تعديل 
حكومي تضم���ن خصوصا دمج 
هذه الوزارة مع وزارة الطاقة. إال 
ان مجلس صيانة الدستور الذي 
يهيمن عليه احملافظون اعتبر في 
بداية األسبوع ان الرئيس ال ميكنه 
ان يتولى شخصيا حقيبة وزارية 
الدستور  ويتعني عليه بحس���ب 
ان يعني وزي���را بالوكالة، ونقلت 
وكالة األنباء الطالبية اإليرانية عن 
باهونار قوله »ان على الرئيس ان 
يعني بس���رعة مسؤوال على رأس 
وزارة النفط الن أي قرار يتخذ في 
الوقت الراهن )داخل الوزارة( هو 
غير قانون���ي وقد تتم مالحقته«. 
وانتقد احملافظون إقالة وزير النفط 
ووزيرين آخرين في إطار التعديل 
احلكومي. الى ذلك نفى مس���ؤول 
إيران���ي ان تكون ايران اش���ترت 
سفينة جتارية من شركة إسرائيلية 
كما قالت واش���نطن، موضحا ان 
القان���ون اإليراني مينع إبرام »اي 

صفقة« مع الدولة العبرية.
وق���ال رئيس غرف���ة التجارة 
والصناع���ة واملناج���م اإليرانية 
محمد نهوندي���ان في تصريحات 
نقلتها وس���ائل اإلع���الم امس ان 

وتنهي واليتها بشكل طبيعي« في 
أغسطس 2013، وال ميكن الحمدي 
جناد الترش���ح ال���ى االنتخابات 
ف���ي يونيو  املتوقعة  الرئاس���ية 
2013 ذلك ان الدستور يحظر على 
الرؤساء الترشح ألكثر من واليتني 

متتاليتني.
واعتبر باهونار، احملافظ، الذي 
كثف االنتقادات في األشهر األخيرة 
ض���د الرئيس احم���دي جناد، انه 
»ليس من مصلحة البالد ان تضعف 
احلكومة«، لكنه أكد مجددا ان من 
»الضروري ان ينأى الرئيس بنفسه 
عن املجموعة املنحرفة«، في اشارة 
الى قسم من املقربني من الرئاسة 
وخصوصا اسفنديار رحيم مشائي 

مدير مكتب احمدي جناد.
ويرى احملافظون من رجال الدين 
الذين يعتبرون أنفس���هم مقربني 
من املرشد، ان مشائي الذي يعتبر 
ليبراليا جدا وقوميا جدا ويتمتع 
بنفوذ كبير ل���دى الرئيس، يقف 
وراء األزم���ة احلالية، ويطالبون 
بإقالته عبر تقدميهم ابرز مستشاري 
الرئيس على ان���ه رئيس »لتيار 
منحرف« يرمي الى تقويض النظام 

اإلسالمي.
من جهة ثانية، حض باهونار 
الرئيس احمدي جناد على تعيني 
مسؤول عن وزارة النفط في أسرع 

)أ.ف.پ( املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية اإليرانية آية اهلل علي خامنئي خالل لقائه مع أعضاء البرملان أمس  

مسؤول: الرئيس اإليراني فكّر في االستقالة لكنه عدل عنها

خامنئي يدعم جناد ويدعو إلى وضع حد لألزمة السياسية في طهران


