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بريطانيا واألمم املتحدة ترحبان برفع حالة الطوارئ

املنامة تؤكد بقاء »درع اجلزيرة«  مادامت هناك حاجة لها
و »الوفاق« و3 جمعيات معارضة تعلن قبولها دعوة امللك للحوار الوطني

إلى استعدادها لبذل كل الطاقات لرفد 
أي جهود رسمية وشعبية للحفاظ 
على وحدة شعب البحرين وحتقيق 
آماله املشروعة في التقدم والتطور 
وفق توافق وطني شامل يهدف أوال 
وأخي����را إلى تعزي����ز األمن واألمان 
لش����عب البحرين حتت راية النظام 
امللكي الدستوري الذي ميثل الضمانة 
األكيدة حلاضر ومستقبل البحرين 

وأبنائها.
في غضون ذلك، رحبت بريطانيا 
امس بدع����وة عاهل مملكة البحرين 
امللك حمد بن عيس����ى آل خليفة الى 
حوار وطني شامل ورفع حالة السالمة 

الوطنية )الطوارئ(.
وذكر بيان صادر عن وزير الدولة 
البريطاني لشؤون الشرق االوسط 
وش����مال افريقيا اليستر بيرت »انه 
اصبح من الواضح اآلن وجود تغيير 
ملموس واص����الح حقيقي الذي هو 
الس����بيل الوحيد لضمان االستقرار 

على املدى الطويل«.
واضاف ان اململكة املتحدة مازالت 
حتث حكومة البحرين بقوة لتلبية 
جميع التزاماته����ا املتعلقة بحقوق 
االنسان واحترام احلريات السياسية 
واملس����اواة في الوصول الى العدالة 

وسيادة القانون.
من ناحية اخرى، رحب األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون بإعالن رفع 
حالة الطوارئ في البحرين وبدعوة 
عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل 

خليفة الى البدء في حوار وطني.

وبدورها كشفت مصادر رسمية 
ل� »العربية.نت« أن ثالث جمعيات 
معارضة أعلنت، أمس رسميا ترحيبها 
وقبولها بالدعوة إلى احلوار الوطني 
الذي أعلن العاه����ل البحريني امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة إطالقه في 

األول من شهر يوليو.
وأكدت جمعيات التجمع القومي 
الدميوقراطي التي متثل التيار القومي، 
واملنبر الدميوقراطي التقدمي والذي 
متثل اليسار، وجمعية العمل الوطني 
الدميوقراطي )وعد( ذات األيدلوجية 
املاركسية، قبولها الدعوة إلى حوار 

وطني شامل دون شروط مسبقة.
الثالث  أك����دت اجلمعي����ات  كما 
أهمية تعاطي جميع األطراف بشكل 
جاد لنهج التهدئة السياسية تزامنا 
مع انتهاء حالة الس����المة الوطنية 
)الطوارئ( من أجل مصلحة البحرين 

وأبنائها.
ودعت اجلمعي����ات في بيان الى 
ضرورة احلفاظ على السلم األهلي 
وترس����يخ حالة الهدوء واالستقرار 
وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف 
وأي فعاليات أو توجهات من شأنها 
توتير األجواء، وشددت اجلمعيات 
على حاجتها الى دعم الدولة لتنفيذ 
برامجها لدفع عجلة االقتصاد واخلطط 
التنموية التي تساعد على االستجابة 
لتحديات املرحلة القادمة، ورأب الصدع 
االجتماعي واستعادة جسور الثقة بني 

اجلميع، بحسب البيان.
وأشارت اجلمعيات الوطنية الثالث 

وإن أي عقوبات إع����دام في محاكم 
السالمة الوطنية ستحال إلى محكمة 
التميي����ز التي لها أن تؤيد احلكم أو 
ترتئ����ي تغييره. وحول ما يثار عن 
قيام اجليش بهدم دور عبادة شيعية، 
قال املشير خليفة بن احمد آل خليفة 
إنه متت إزالة أكثر من 600 منش����أة 
غير مرخصة تخص الشيعة والسنة 
وطوائف أخرى، ولم يتم التعامل إال 
مع عدد قليل من املخالفات، خاصة تلك 
التي متس حياة املواطنني أو تتعدى 
على أمالك خاصة أو عامة، مشيرا إلى 

أنه لم يحرق أي مصحف.
إلى ذلك ، رحبت جمعية الوفاق، 
احلركة األبرز في املعارضة الشيعية 
ف����ي البحرين، ام����س بالدعوة التي 
وجهها عاهل البالد الشيخ حمد بن 

عيسى آل ثاني الى احلوار.
وقالت اجلمعية في بيان انها تعلن 
»ترحيبها بدعوة عاهل البالد للحوار 
الوطني اجلاد والشامل القائم على 
أساس التوافق الوطني، مبا ينتج حال 
دائما ويحقق التطلعات املش����روعة 
واملطالب العادلة لكل شعب البحرين«. 
وأك����دت »الوفاق« ف����ي بيانها على 
»ضرورة ان يكون مشروع احلوار 
املرتقب استكماال للحوار الذي كلف 
به سمو ولي العهد )االمير سلمان بن 
حمد آل خليفة( كما ورد في خطاب 
عاهل البالد«، مشددة على »املبادئ 
التي سبق أن أعلنها سمو ولي العهد 
والتي جنح في إحراز التوافق الوطني 

بشأنها«.

للصعود السياسي، وإلغاء اآلخر الذي 
يعيش معه على نفس األرض، ويبقى 
أن ذن����ب جميع الدماء التي س����الت 
س����تكون في رقبة من علموا هؤالء 
الشباب الكراهية وغرسوا فيهم عقد 

االضطهاد وزينوا لهم اجلرمية«.
واوضح أن أي عقوبات إعدام في 
محاكم السالمة الوطنية ستحال إلى 
محكمة التمييز، التي لها أن تؤيد أو 
تغير احلكم، مشيرا إلى أنه ما عدا حكم 
»اإلعدام فإن األحكام الصادرة من تلك 

احملاكم نهائية وواجبة التنفيذ«.
ولفت إلى ان احملكمة ستفصل في 
احلكم النهائي لعقوبة اإلعدام فقط، 

عواص����م � وكاالت: أكد املش����ير 
الش����يخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
القائد العام لق����وات دفاع البحرين 
)اجليش(، أن ق����وات درع اجلزيرة 
س����تبقي طاملا هناك حاجة لها وأن 
اس����تدعاءها كان احترازيا، حتى ال 
تتوسع رقعة النزاع، وتكون اململكة 
جاهزة حال الضرورة، مشددا على 
مشروعية حق البحرين في استدعاء 
هذه الق����وات انطالقا م����ن اتفاقات 
التعاون العسكري واألمني املشترك 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وأضاف املشير الش����يخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة في تصريحات لقناة 
»العربية« االخبارية بثتها امس أن 
هذه القوات ستبقى إلى حني انتفاء 
احلاجة لبقائها، وأن وجودها وعددها 
أو زيادتها يتحدد بحسب الظروف.

وقال إن من يتهم األجهزة األمنية 
باس����تخدام القوة عليه أن يش����اهد 
عملي����ات التمثيل بجثامني ش����هداء 
الواجب، وعليه أن يستمع للكلمات 
واخلط����ب التحريضية من قبل قلة 
من املتطرفني، أخذت تنادي بالقتل 
واإلرهاب وإقصاء اجلميع وإقامة دولة 
متطرفة. وحول تأثير أحكام اإلعدام 
األخيرة على احلوار الوطني املزمع 
عقده في بداية ش����هر يوليو املقبل، 
قال قائد اجليش البحريني »لم نكن 
نتمنى أن تسيل قطرة دم واحدة من 
دماء أبنائنا، فنحن نعلم حرمة دماء 
املسلمني وكم هي جرمية كبيرة، لكن 
ماذا نفعل مبن اتخذ اجلرمية وسيلة 

القائد العام لقوات دفاع البحرين املشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

إسرائيل تدعو إلقامة منظومة مضادة للصواريخ حول إيران وجدل حول مهاجمتها

جناد يرضخ لضغوط احملافظني ويعني وزيرًا للنفط بالوكالة 
عواص���م - وكاالت: رضخ 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد لضغوط احملافظني وأعلن 
التلفزيون اإليراني أن جناد عني 
أمس محم���د علي عبادي وزيرا 

للنفط باالنابة.
واض���اف التلفزيون ان علي 
عب���ادي -وهو حلي���ف مقرب 
� »ع���ني قائما بأعمال  للرئيس 

وزارة النفط«. 
وكان عزل جناد لوزير النفط 
مسعود مير كاظمي واعالنه توليه 
احلقيبة بنفسه، اثار موجة من 
االنتقادات في صفوف احملافظني 
لدرجة رفع 165 نائبا قضية على 
الرئيس باعتب���اره قراره خرقا 

للدستور. 
في س���ياق آخ���ر، دعا وزير 
الروس���ي س���يرغي  اخلارجية 
الفروف القوى العاملية إلى عرض 
تخفيف العقوبات املفروضة على 

إيران بغية حثها على التعاون في 
حل اخلالف القائم حول برنامجها 

النووي.
وقال الفروف في مقابلة مع 
ش���بكة »بلومب���رغ« اإلخبارية 
األميركية ان احملادثات بني إيران 
والدول اخلمس دائمة العضوية 
في مجلس األمن الدولي باإلضافة 
إلى أملانيا معلقة منذ يناير املاضي 
وروسيا تعتقد انه البد من تقدمي 
محفزات بغية إطالق هذه العملية 

من جديد.
وأضاف »يجب أن نظهر إليران 
ان تعاونها وجتاوبها املقبول مع 
الوكال���ة الدولية للطاقة الذرية 
يعني انها سترى ضوءا في نهاية 

النفق«.
إل���ى ذل���ك انتق���د الوزي���ر 
اإلسرائيلي يوس���ي بيلد امس 
السابق  أقوال رئيس املوس���اد 
مائير داغان في جامعة تل أبيب 

أمس والت���ي اعترض فيها على 
مهاجمة إيران وأن إس���رائيل ال 
ميكنها وق���ف تطوير البرنامج 

النووي اإليراني.
ووصف بيلد في حديث لإلذاعة 
العامة اإلسرائيلية أقوال داغان 
بأنها »ثرثرة« و»غير مسؤولة 

وتلحق ضررا بإسرائيل«.
وق���ال بيل���د ان »داغان هو 
شخص مسؤول ومتزن ولديه 
نوايا حسنة لكن هناك أمور ال 
يجوز التحدث فيها بصورة علنية 
وعلى إسرائيل أن تقول فقط إنها 
ستفعل كل شيء من أجل ضمان 
وجودها وليس أكثر من ذلك«.

وتط���رق بيلد إلى أس���طول 
احلرية الثاني لكسر احلصار عن 
غزة، وقال ان إسرائيل تستعد 
ملواجهته وأنه »يحظر السماح له 
بالوصول إلى قطاع غزة حتى لو 
سبب ذلك ضررا لصورة إسرائيل 

في العالم في األمد القصير«.
جاء ذلك بعد ان نقلت الصحف 
اإلسرائيلية امس عن داغان قوله 
في محاضرة خالل مؤمتر بشأن 
القيادة عقد في جامعة تل أبيب 
اول من امس »إنني أنصح رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو بأال يتخذ 
قرارا بشن هجوم وعدم اختيار 
احلرب مباش���رة ويجب دراسة 
كافة البدائل وال يوجد اآلن قرار 
مبهاجمة إيران وأنا ال أعرف خطة 
للهجوم في العام 2011 أو العام 

.»2012
واضاف أن »اجلميع يعلم ما 
سيحدث في اليوم الذي ستكون 
فيه إيران مسلحة بقدرة نووية، 
ويهمني أن أعبر عن آرائي ولست 
مستعدا أن يوضع على ضميري 
ما حدث في العام 1973«، في إشارة 
إلى إخفاقات إسرائيل في حرب 

تشرين العام 1973.

وأوضح أن »النقاش هو حول 
س���بل معاجلة التهديد اإليراني 
وينبغي التدقيق في جميع البدائل 
ووسائل أخرى باستثناء احلرب« 
لكن���ه رأى أن »على إس���رائيل 
اس���تخدام العنف السياسي أي 
احل���رب، في حالت���ني وهما إذا 
هوجمت فإنك ملزم بالدفاع عن 
نفس���ك واحلالة الثانية هو إذا 
كان السيف على عنقك فعال وهذا 

يعني أن املواجهة حتمية«.
م���ن جهت���ه، ق���ال الرئيس 
إنه  اإلسرائيلي شمعون بيريز 
يج���ب إقامة منظوم���ة دفاعية 
مض���ادة للصواري���خ وإحاطة 

إيران بها.
العام���ة  ونقل���ت اإلذاع���ة 
اإلس���رائيلية ع���ن بيريز الذي 
يقوم بزي���ارة اليطاليا قوله إن 
هذه املنظوم���ة يجب أن تقيمها 
الواليات املتحدة وحلف شمال 

األطلس���ي )النات���و( ودول في 
الشرق األوسط. وأضاف الرئيس 
اإلسرائيلي أن »جميع الدول في 
الشرق األوس���ط ومن ضمنها 
الس���عودية ومص���ر موجودة 
في م���دى ضرب���ات الصواريخ 

اإليرانية«.
وتابع أن »إسرائيل متلك قدرة 
على اعتراض الصواريخ الطويلة 
املدى« في إش���ارة إلى منظومة 
»حيتس« املضادة للصواريخ وأن 
»لدى الواليات املتحدة القدرة على 
اعتراض الصواريخ الطويلة املدى 
واآلن يجب تعزيز هذه املنظومة 
بوس���ائل العتراض الصواريخ 
املتوس���طة املدى«. وقال بيريز 
إنه س���يبحث هذا املوضوع مع 
مسؤولني ايطاليني وغير ايطاليني 
سيزورون روما للمشاركة في 
احتفاالت الذكرى الس���نوية ال� 

150 لتوحيد ايطاليا.

روسيا تخفض ترسانتها النووية 
وجتري أول مناورة مشتركة مع 

الناتو بعنوان »سماء اليقظة«

لندن تخطط ملضاعفة جيشها 
في اسكوتلندا ملنع استقاللها

إنشاء احتاد عاملي ميثل أقلية
الروهينغيا املسلمة البورمية

»واشنطن تاميز«: إيران تصنع 
سالحها النووي حتمًا

إثيوبيا تخفف حكم اإلعدام على 
هيال مريام و23 من مسؤوليه

عواصم - وكاالت: في وقت اش���ارت ارقام نشرتها وزارة 
اخلارجية األميركية اول من امس الى ان روس���يا خفضت 
بالفعل ترسانتها النووية ملا هو دون املستوى املطلوب في 
اتفاقية للحد من االسلحة وقعتها مع الواليات املتحدة العام 
املاضي، جتري مقاتالت روسية أول مناورة مشتركة من نوعها 
مع مقاتالت من منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( األسبوع 
املقبل في اطار تعاون يهدف إلى منع وقوع هجمات على غرار 

9/11 في الواليات املتحدة في العام 2001.
وقالت صحيفة »ديلي تلغراف« الصادرة امس إن مقاتالت 
روسية ستشارك في املناورة التي ستبدأ في 6 اجلاري ملدة أربعة 
أيام وسميت »سماء اليقظة 2011« فوق پولندا والبحر األسود. 
واضافت أن مقاتالت پولندية من طراز »إف 16« ستقوم خالل 
املناورة املشتركة باعتراض مقاتلة مارقة من ثم تسلم املهمة إلى 
مقاتلتني روسيتني من طراز »سوخوي« وتقودانها إلى مدينة 
مالبروك الواقعة شمال پولندا، من ثم تتولى ثالث مقاتالت تركية 
من طراز »إف 16« ومقاتلتني روس����يتني من طراز »سوخوي« 
مهمة اعتراض مقاتلة مارقة انحرفت عن مسار طيرانها وفقدت 
اتصاالتها.  إلى ذلك وجهت الس���لطات الروسية رسميا إلى 
رستم محمودوف تهمة قتل الصحافية آنا بوليتكوفسكايا 
في العام 2006. ونقلت وكالة »نوفوستي« عن املتحدث باسم 
جلنة التحقيق الروسية فالدميير ماركني قوله انه مت اتهام 
محمودوف الذي اعتقل في منزل والديه بالشيشان املاضي 

رسميا بقتل بوليتكوفسكايا في العام 2006.

لندن � يو.بي.آي: كش����فت صحيفة »االسكتلندي« الصادرة 
امس أن احلكومة البريطانية تخطط ملضاعفة حجم جيشها في 
اسكتلندا في محاولة ملنع احلزب الوطني االسكوتلندي احلاكم 

من استخدام التخفيضات العسكرية لدعم قضية استقاللها.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا ستعيد نشر 3000 جندي من 
القوات التي ستسحبها من أملانيا والبالغ عديدها 18 ألف جندي 
في السنوات املقبلة في اسكوتلندا ليصل عدد اجلنود البريطانيني 
فيها الى 6000 جندي. واضافت أن مصادر عس����كرية اوضحت 
أن خي����ار نقل املزيد من القوات إلى اس����كتلندا يواجه مقاومة 
من قبل قادة اجليش بس����بب عدم وجود مرافق للتدريب، لكن 
مصادر بوزارة الدفاع البريطانية أكدت أن احلكومة االئتالفية 
تعتزم اتخاذ قرار سياسي القامة فوج جديد من الكتائب متعددة 
األغراض في اسكوتلندا لتعويض اغالق بعض القواعد اجلوية 

فيها وحتدي القوميني الداعني لالستقالل.

جدة � كونا: اعلن امس عن انشاء احتاد أراكان ألقلية روهينغيا 
في بورما يضم ممثلي 25 منظمة لالقليات املسلمة في جميع أنحاء 
العالم. جاء هذا االعالن في بيان مشترك عقب ختام اجتماع اقلية 
روهينغيا الذي استمر ثالثة أيام وضم ممثلي ادارة شؤون األقليات 
املسلمة في منظمة املؤمتر االس����المي وقيادة أقلية روهينغيا 
في العالم اضافة الى ممثل����ني عن املكتب البورمي � األوروبي.  
ولفت البيان الى ان هذا االحتاد جاء لتوحيد جهود هذه االقلية 
املسلمة في سبيل حل املشاكل السياسية العالقة مع احلكومة 
البورمية. وأكد أن توحيد صفوف األقليات املس����لمة يعد هدفا 
أساسيا للمنظمة ادراكا منها بأن ايجاد مواقف موحدة سيعمل 
على حتديد أهداف هذه األقليات ومتطلباتها في مفاوضاتها مع 

الدول املعنية لتحصيل حقوقها الثقافية والسياسية.

اجلزيرة.نت: علقت صحيفة »واشنطن تاميز« في افتتاحيتها 
على مقال للمراس����ل سيمور هيرش في العدد األخير من مجلة 
»نيويوركر«، وقالت إن الكاتب اليساري يتجاهل بسخرية إشارات 

عديدة بأن إيران عازمة على حتقيق قدرة أسلحة نووية.
وأضافت أن الكاتب يزعم أن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن 
واشنطن ميكن أن تقع في خطر تكرار خطأ مشابه للذي وقعت 
فيه مع املقبور صدام حس����ني في العراق حني سمحت ملخاوفها 
من سياسات نظام طاغية بتشويه تقييماتنا للقدرات والنوايا 
العسكرية للدولة. ورأت الصحيفة أن األمر بالنسبة لهيرش هو 
تكرار لقضية أسلحة الدمار الشامل. وقالت ان املقارنة ملتبسة، 
ألن صدام لم يكن لديه أبدا مفاعالت نووية شغالة بخالف نظام 
طهران الذي يفتخر علنا بذلك. ولو كان صدام ميتلك في سنة 
2003 ما متتلكه إيران اليوم ما كان النقاد اليساريون مثل هيرش 
ليتركوا إدراة الرئيس األميركي السابق جورج بوش أبدا دون 
مالحقته باتهامات ال تنتهي عن فشل االستخبارات. ويستشهد 
هيرش بتقرير تقديرات االستخبارات القومية األخير عن نوايا 
وقدرات إيران النووية، ويقول إنه لم يجد دليال دامغا على أن 
إي����ران قامت بأي جهد لبناء قنبلة نووية منذ عام 2003. لكنه 
يتجاهل بعض����ا مما ورد في التقرير املذكور عام 2007 مثل أن 
التوقف املزعوم كان فقط لعدة س����نوات على األقل، وبعد ذلك 
لم تعرف الوالي����ات املتحدة هل إيران تنوي في الوقت الراهن 

تطوير أسلحة نووية أم ال؟ لكنها أبقت اخليار مفتوحا.

أديس أبابا � أ.ش.أ: خففت احلكومة اإلثيوبية اول من امس 
احكام����ا باالعدام ضد 23 من كبار املس����ؤولني في عهد الرئيس 
االثيوبي الس����ابق منغس����تو هيالمريام بعد أن أدينوا باالبادة 
اجلماعية في عام 2008، إلى عقوبة »السجن مدى احلياة« وذلك 
بعد موافقتها على التماس قدمته جلنة تضم رؤساء املؤسسات 
الديني����ة وبعد ان عبر املدانون عن الن����دم. وكان قد حكم على 
الرئيس السابق منغس����تو هيالمريام والذي يوجد في املنفى 
حاليا و23 آخرين من كب����ار معاونية بعقوبة االعدام الدانتهم 
باملسؤولية عن قتل اآلالف خالل فترة حكمه التي استمرت 17 
عاما وتخللتها تخلص النظام ممن يشتبه بأنهم معارضون وهو 
ما اصطلح عليه باسم »االرهاب األحمر« وكذلك مجاعات وحرب 
أهلية. وأدين الرئيس الس����ابق وكبار مسؤوليه بعد محاكمة 
اس����تمرت 12 عاما والتي حملت حكومة منغس����تو هيالمريام 
املسؤولية املباشرة عن قتل أكثر من الفي شخص وتعذيب ما 

ال يقل عن 2500 آخرين. 

الرئيس اليمني يتحدى معارضيه والعالم أجمع برفضه املتجدد للتنحي 

صالح يزّج بالطيران في معركته مع األحمر.. واجلثث تنتشر في شوارع »احلصبة«
وفي هذه األثناء، احتشد آالف 
املقاتلني القبليني امس على مشارف 
صنعاء لدخولها ومساندة مناصري 
زعيم قبائل حاشد الشيخ صادق 
االحمر. وذكر شيوخ قبائل لوكالة 
فرانس برس ان اآلالف من رجال 
القبائل املس����لحني يحتش����دون 
ش����مال صنعاء وقد اشتبكوا مع 
نقطة عس����كرية على بعد 15 كلم 

من صنعاء.
وأكد احد الشيوخ ان املسلحني 
»يريدون دخول صنعاء ملساندة 
شيخهم« في اش����ارة الى الشيخ 

صادق االحمر.
وذكر شهود عيان ان الطيران 
العسكري خرق جدار الصوت فوق 
املسلحني احملتشدين بالقرب من 
صنعاء لتخويفهم، وكذلك خرق 
جدار الصوت فوق منطقة خمر في 
شمال البالد، معقل قبائل حاشد.

وفيم����ا يتصاع����د التوتر في 
اليمنية، تكثفت حركة  العاصمة 
النزوح السيما من حي احلصبة 
الذي م����ازال يعاني م����ن انقطاع 

الكهرباء.
وأكد شهود عيان لوكالة فرانس 
برس ان السكان يغادرون صنعاء 
بكثافة فيما املسلحون ينتشرون في 
الشوارع وتسمع اصوات اشتباكات 

احلصبة في كل انحاء صنعاء.
وقال النازح محس����ن س����نان 
لوكال����ة فرانس ب����رس »صنعاء 
مهجورة اآلن، اذا استمرت املعارك 

سنقرأ الفاحتة على اليمن«.
وف����ي تعز، جن����وب صنعاء، 
اندلعت اش����تباكات ليل اول من 
امس بني القوات املوالية للرئيس 
ومسلحني مدنيني معارضني للنظام، 
حس����بما افاد شهود عيان لوكالة 

فرانس برس.
وذكر الشهود ان املعارك تركزت 
حول قصر الرئاس����ة في املدينة 
وبالق����رب من معس����كر للحرس 

اجلمهوري.

وذكر شهود لوكالة فرانس برس 
ان سيارات اإلسعاف سمعت طوال 
الليل في احلصبة فيما تصاعدت 
أعمدة الدخان م����ن مبنى اللجنة 
الدائمة للحزب احلاكم الذي سبق ان 

سيطر عليه املسلحون القمليار.
الى ذلك، ذكرت مصادر طبية 
ان احلصيل����ة منذ لي����ل الثالثاء 
ارتفعت الى 47 قتيال بينما كانت 
حصيلة س����ابقة تشير الى مقتل 

39 شخصا.
من جانبها، نقلت وكالة األنباء 
اليمنية عن مصدر مس����ؤول في 
وزارة الداخلية قوله ان »وحدات 
أمنية خاص����ة وجهت امس األول 
ضربات قوية وموجعة لعصابات 
أوالد األحمر اإلجرامية في منطقة 
احلصبة بأمانة العاصمة ونفذت 
عمليات نوعية وشجاعة متكنت 
خاللها من إخراج املعتدين من عدد 
من املنش����آت واملرافق العامة في 

منطقة احلصبة«.
وذكر املصدر ان الوحدات األمنية 
»متكنت م����ن تطهير مبنى وزارة 
اإلدارة احمللية ومبنى مركز مكافحة 
اجلراد«، وفي وقت الحق أعلنت 
وكالة األنب����اء اليمنية ان القوات 
احلكومية استعادت السيطرة على 
مبنى الوكالة نفس����ها اضافة الى 

وزارة السياحة.
الى ذلك، نفى مدير عام مطار 
صنعاء الدولي ناجي املرقب تعليق 
الرح����الت ال����ى مط����ار العاصمة 
املراقب لوكالة  اليمنية. وأوضح 
األنباء الرسمية »ان حركة مختلف 
رحالت اخلطوط اجلوية الدولية 
مستمرة في الوصول واملغادرة من 

والى صنعاء.. بشكل طبيعي«.
وكان مصدر مالحي أفاد لوكالة 
فرانس برس في وقت سابق امس 
ان الرحالت الى مطار صنعاء مت 
تعليقها مع اش����تداد املعارك بني 
املسلحني القبليني والقوات املوالية 

للرئيس علي عبداهلل صالح.

نظرا خلطورة القتال«.
وقتل 15 شخصا خالل املعارك 
الت����ي دارت ليل ام����س االول بني 
الطرفني حسبما افاد مصدر طبي، 
فيما ذكر مصدر طبي آخر ان قتيال 
من قوات القبائل قتل في املعارك 
امس. وذكر مصدر من مستشفى 
اجلمهورية في العاصمة اليمنية 
ان بني القتلى طفلة في السابعة من 
العمر أصيبت برصاصة طائشة 
بينما كانت في منزلها اال ان املصدر 
أش����ار الى ان غالبي����ة القتلى هم 
او  الق����وات األمنية  مقاتلون من 

القبائل.
ودارت معارك عنيفة ليل امس 
االول هي األعنف منذ خرق الهدنة 
وعودة القت����ال الى حي احلصبة 
في ش����مال صنعاء بني املسلحني 
القبليني بعد ايام الهدوء النسبي، 

بحسب شهود عيان.

عليه املسلحون القمليار، فيما خرق 
الطيران جدار الصوت فوق آالف 
املقاتلني القبليني احملتشدين على 
مشارف صنعاء لدخولها ومساندة 

الشيخ االحمر.
وهدأت املعارك نسبيا بعد ظهر 
امس بحسب ش����هود عيان، فيما 
يستعد معارضو الرئيس للتظاهر 
بكثافة اليوم متاما مثل املوالني له 
الذين سيحتشدون في صنعاء حتت 

شعار »جمعة األمن واألمان«.
وأفادت مصادر رس����مية بان 
وحدات أمنية خاصة، وهي قوات 
متخصصة في مكافحة اإلرهاب، 
تشارك في العمليات الدائرة في حي 

احلصبة، معقل آل االحمر.
وقال مصدر طبي لوكالة فرانس 
برس ان »اجلثث ملقاة على الطرقات 
في منطقة احلصبة وال تستطيع 
اليها  سيارات اإلسعاف الوصول 

عواصم � وكاالت: يقول الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح للوسطاء 
والرعاة األميركيني والبريطانيني 
واخلليجيني إنه مستعد لترك احلكم 
سلميا، أما في أحاديثه اخلاصة مع 
بطانته من املساعدين فإنه يسخر 
من االتفاق الذي يدعمه الغرب إلنهاء 

حكمه املمتد منذ 33 عاما.
إنه يخوض حرب����ا مع أقوى 
قبيلة في اليم����ن. أما من التقوه 
في األسبوع املنصرم فتولد لديهم 
انطباع واضح بأنه ال يعتزم التنحي 

او التنازل عن السلطة طوعا.
وقال ديبلوماسي غربي كبير 
في صنعاء »لديه القدرة على نشر 
الفوض����ى«، مضيفا أن املعارضة 
ال تتمت����ع بع����د بالق����وة الكافية 
لإلطاحة به. وأضاف »صالح حكم 
بالقوة وس����يظل يحكم بالقوة... 
التهديد الوحيد له هو القوة وهي 
)املعارض����ة( لم تص����ل الى هذا 

بعد«.
وقال مص����در آخر مطلع على 
أس����لوب تفكير صالح »لن يترك 
احلكم او يوقع االتفاق أبدا ما لم 

يجبر على هذا«.
وأصبحت احلركة االحتجاجية 
التي يشارك فيها ماليني اليمنيني 
الذين انتفضوا في يناير مستلهمني 
انتفاضتي مصر وتونس عرضا 
جانبيا مقارنة بالقتال بني قوات 
صالح واحتاد حاشد القبلي الذي 

تقوده عائلة األحمر.
حي����ث جتدد القت����ال العنيف 
امس بني القوات املوالية للرئيس 
اليمني ومناص����ري زعيم قبائل 
حاشد فيما ارتفعت حصيلة املعارك 
من����ذ ليل امس االول الى 16 قتيال 
على األقل، بحسب مصادر طبية 

وشهود عيان.
املعارك  ان  وذكر شهود عيان 
العنيفة جتددت في حي احلصبة 
الس����يما في محي����ط مقر احلزب 
احلاكم الذي س����بق ان اس����تولى 

)أ.پ( أعمدة الدخان تتصاعد من أحد مواقع االشتباكات بني مؤيدي صالح ومؤيدي األحمر في صنعاء  


