
عربية وعالمية
االربعاء 18 مايو 2011

48
املنامة تقبل استقالة بقية أعضاء »الوفاق«

السفينة اإليرانية »االنتحارية« املتجهة للبحرين توقف مهمتها

عواصم ـ وكاالت: بعد انطالق 
الســــفينة اإليرانية »االنتحارية« 
املتوجهة إلى البحرين امس االول 
امليــــاه اإلقليمية  فــــي  في جولة 
الدعم الشعبي  اإليرانية حلشــــد 
اإليراني من خــــالل إلقاء اخلطب 
والشــــعارات املعاديــــة للبحرين 
واململكة العربية السعودية، قالت 
وكالة انباء اجلمهورية االسالمية 
االيرانية امس ان »قافلة الســــفن 
اإليرانية التي كانت تبحر صوب 

مملكة البحرين أوقفت مهمتها«.
الوكالة عــــن مهدي  ونقلــــت 
اقراريــــان منظــــم القافلــــة قوله 
»بعد الطلبات املتكررة من جانب 
السلطات بوقف القافلة عقد اجتماع 
الســــفينة وتقرر وقف  على منت 
القافلة«. وأظهر ڤيديو نشــــرته 
»العربية.نت« في وقت سابق من 
امس مجموعة من الشباب اإليراني 

طلب استقالة األعضاء املستقيلني 
ملدة شهرين. وفي وقت سابق أعلن 
امللك حمد بن  البحريني،  العاهل 
عيسى آل خليفة، عن حتديد موعد 
لالنتخابات التكميلية النتخاب 18 
عضوا بديال عن أعضاء الوفاق في 
24 سبتمبر املقبل والتي من املتوقع 
ان تشارك فيها الوفاق بشكل غير 
مباشــــر في خطوة كيدية لهدف 
االنسحاب مرة أخرى من املجلس 

بهدف تعطيل أعماله.
وفي هــــذه األثناء، قــــال عبد 
احلســــني املتغوي، عضو الوفاق 
املستقيل ان أي مشاركة جلمعية 
الوفاق اإلسالمية في البرملان لن تتم 
دون توافق وطني مع احلكم وهو 
ما يحتاج إلى متهيد األرضية في 
الشارع لذلك والتحول إلى احللول 
السياسية وليست األمنية إلقناع 

الناخبني.

في البرملان البحريني أعلنوا عن 
نيتهم إرســــال ثالث سفن إغاثة 
إلقليم االهواز اإليراني ذي األغلبية 
العربية إحداها عبارة عن مستشفى 

متنقل.
الى ذلــــك أعلن مجلس النواب 
في البحرين امس قبول استقالة 
األعضاء الـ 7 املتبقني من جمعية 
الوفاق اإلسالمية في املجلس، وذلك 
بعد قرابة شهرين من قبول استقالة 
11 نائبا للكتلة التي تعتبر من أكبر 
جماعات املعارضة الشــــيعية في 

اململكة اخلليجية.
وبقبول استقالة األعضاء الـ 18، 
تهيمن كتلة التيار الســــني ممثال 
باملستقلني وجمعية املنبر اإلسالمي 
»إخوان مسلمني« وجمعية األصالة 
اإلسالمية »السلفيني«، على املجلس. 
وكان املجلــــس، ومبوافقة جميع 
أعضائه، قد قرر تأجيل البت في 

يحملون أعالمــــا عدة ورجل دين 
يلقي خطبة مشحونة بالعبارات 
العاطفية والطائفية، فيما يصرخ 
أحــــد أفــــراد طاقم الســــفينة في 
وجوه اجلموع قائال »البحرينيون 
يذبحون في البحرين«، فيرد عليه 
لـ »قتالهم  بعض الشباب اذهبوا 

وذبحهم«.
وفي تصريح رســــمي قبل ان 
توقف الســــفينة مهمتهــــا اعتبر 
الشــــيخ فواز بن محمد آل خليفة 
رئيس هيئة شــــؤون اإلعالم في 
البحرين أن املنامة لم تطلب من 
إيران إرسال سفينة مساعدات إلى 
البحرين، معتبرا اخلطوة اإليرانية 
تعد تدخال في شؤون البالد وشكك 
في مقدرة السفينة في الوصول الى 
مياه البحرين معلقا: »لن نسمح 

لها بالدخول«.
جتدر اإلشــــارة إلــــى أن نوابا 

)رويترز( صورة للسفينة اإليرانية كما نشرتها وكالة أنباء فارس وهي تغادر ميناء بوشهر أمس األول 

صنعاءـ  وكاالت: قال زعيم في 
املعارضة اليمنية امس إن زعماء 
املعارضة ســــيبحثون تعديالت 
مقترحــــة على خطة دول اخلليج 
التي تهدف إلــــى إخراج الرئيس 
اليمني علي عبــــداهلل صالح من 

السلطة بعد حكم دام 33 عاما.
وأضاف زعيم املعارضة أن من 
بني التعديالت التي يقترحها حزب 
املؤمتر الشعبي احلاكم والتي نقلها 
ديبلوماسيون للمعارضة السماح 
للحزب احلاكم بتشــــكيل حكومة 
وحــــدة لفتــــرة انتقالية إلى حني 
إجراء انتخابات وســــيغير أيضا 
ممثل املعارضة الذي سيوقع على 
االتفاق. وقــــال زعيم للمعارضة 
»املعارضة تعقــــد حاليا اجتماعا 
في الساعات القليلة القادمة لبحث 
هذه األفكار والرد عليها لكنها رمبا 
تلتزم مببدأ أن مبادرة اخلليج ال 

ميكن تعديلها«.
واألمني العام ملجلس التعاون 
الزياني  اللطيف  اخلليجي عبــــد 
موجود في صنعاء منذ يوم السبت 
املاضي في محاولة إلحياء االتفاق 
الذي رعاه املجلس والذي انسحبت 
منه قطر وهي واحدة بني ســــتة 
أعضاء مستندة إلى تأزم املوقف وما 

قالت إنه افتقار إلى احلكمة.
وفي مدينة عدن بجنوب البالد 
قال محتجون إن مسلحني في زي 
مدنــــي أطلقوا النار في الهواء في 
مكان اعتصامهــــم في وقت مبكر 
امس في محاولة فيما يبدو إلخافة 
املتظاهرين وإخراجهم من املنطقة 
التي يعتصمون فيها منذ أشــــهر 
للمطالبــــة باإلطاحة بصالح على 
الفور. وقال سكان ومسعفون إن 
عدة أشخاص أصيبوا لكن لم يسقط 
أي قتلى. وسرعان ما عاد احملتجون 
الفارون والذين كان يلقي بعضهم 
حجارة على مهاجميهم إلى مكان 

االعتصام بعد االشتباكات.
وفي مكان آخر باجلنوب قال 
مســــؤول محلــــي إن متشــــددين 
يشتبه في أنهم إسالميون قتلوا 
بالرصاص جنديني وموظفا حكوميا 
بينما كانوا يستقلون سيارة نقل 
متجهة إلى نقطة تفتيش أمنية في 
مدينة املكال بجنوب البالد، وأصيب 

شخص رابع.
وقال ســــكان عــــدن امس إن 
مدينتهم أصيبت بحالة شلل تقريبا 
لكن الســــبب هذه املــــرة ليس أن 
احملتجني أغلقوا املباني احلكومية 
بل بسبب احلواجز التي وضعها 
اجليش حول املدينة ملنع الزحف 

إلى القصر الرئاسي.

اليمني، خاصة في ضوء ما يتردد 
من أنباء عن احتماالت قيام عدد 
آخــــر من أعضاء احلــــزب بتقدمي 
استقاالتهم من عضويته واالنضمام 
إلي االئتالف اجلديد احتجاجا على 
ما آلت إليه األوضاع السياســــية 
في البالد حاليا، حســــب مصادر 
املعارضة اليمنية. وأكد االئتالف 
اجلديدـ  في بالغ صحافي له امس 
ـ أن االنتماء إليه مفتوح ومطلوب 
أمام نواب املؤمتر أنفسهم )احلزب 
احلاكم(، وأن االئتالف سيصعد من 
أدائه البرملاني في املرحلة املقبلة 
على أساس وطني داعم ومساند 

للتغيير.

مــــن كتلة األحرار التي تشــــكلت 
بعد استقالة أكثر من 60 برملانيا 
من أعضاء احلزب احلاكم، وكتلة 
اللقاء املشترك املعارض،  أحزاب 
ومن املســــتقلني الذين ال ينتمون 
ألحزاب سياســــية. وتضم كتلة 
أكثر من 75  املشترك واملستقلني 
عضوا في مجلس النواب اليمني، 
وإذا ما أضيفت لهما كتلة األحرار 
يصبح عدد أعضاء االئتالف اجلديد 
135 عضوا من أصل 301 عضو هم 

عدد أعضاء مجلس النواب.
ويــــرى املراقبــــون أن املؤمتر 
الشــــعبي العام )احلزب احلاكم( 
قد يفقد األغلبية في مجلس النواب 

الى ذلك، أعلن في صنعاء امس 
عن إشــــهار ائتالف برملاني ميني 
جديد حدد هدفه في التسمية من 

أجل التغيير.
ويضم االئتالف شــــخصيات 
برملانية بارزة ونوعية من مختلف 
الكتل السياسية واحملافظات برئاسة 
د.عبدالباري دغيش النائب البارز 
في كتلة املؤمتر الشــــعبي العام 
)احلزب احلاكم( الذي كان قد أعلن 

استقالته من املؤمتر مؤخرا.
أهــــداف االئتالف  أهــــم  ومن 
البرملاني اجلديد، االنحياز الكامل 
للشــــعب والتحرر من املرجعية 
احلزبية الضيقة، فيما يتشــــكل 

مظاهرة نسائية ليمنيات يطالنب برحيل الرئيس علي عبداهلل صالح  )أ.ف.پ(

إعالن ائتالف برملاني جديد يضم 135 نائبًا يستهدف التغيير

اليمن: املعارضة تبحث تعديل املبادرة اخلليجية لنقل السلطة
احلزب اجلمهوري. واضاف »لو 
ترشحت، فسأكون قادرا على 
الفوز في االنتخابات التمهيدية«. 
وأوضح رجل األعمال األميركي 
)64 عامــــا( ان »األعمال تبقى 
شغفي األكبر، ولست مستعدا 
القطاع اخلاص«.  للتخلي عن 
وكان ترامب، الذي يعد واحدا 
من اكثــــر معارضي سياســــة 
اوباما شراســــة، قد شن حملة 
الرئيس االميركي، مؤكدا  ضد 
ان األخير لم يولد في الواليات 
املتحدة، مــــا يحرمه احلق في 
الرئاسة. وأرغم  شغل منصب 
اوباما على نشر وثيقة والدته 
الكاملــــة من اجــــل إخماد هذه 

الشائعة.

االقتصاديــــة وانطلــــق منهــــا 
مستقبله السياسي.

وقد اعتبر زعيم في املعارضة 
االيطالية تقدم مرشــــحيها في 
االنتخابات احمللية على مرشحي 
حكومة ميني الوسط »دليال على 
وجود أزمة« في االئتالف احلاكم، 
الذي يتكون بشكل أساسي من 
حزب »شعب احلرية« بزعامة 
رئيس الوزراء وحزب »رابطة 
الشمال« التي يقودها أومبرتو 

بوسي.
احلــــزب  زعيــــم  ورأى 
الدميوقراطي االيطالي املعارض 
بيرلويجي بيرساني في توجهات 
الناخبني دليال على وجود »أزمة 
في االئتالف احلاكم ســــتقوده 

حتما إلى نقطة االنهيار«.
إلى أن  ولفــــت بيرســــاني 
تقدم املعارضة اليســــارية في 
مدن الشمال، كميالنو وتورينو 
وتريستي، »مقدمة لرياح شمالية 
جديدة ضد تكتل حزب شعب 
الذي  الشمال،  احلرية ورابطة 

سينهار«.
وكان من بني عناوين الصحف 
اإليطالية أمس »ميالنو تعطي 
ظهرها لبرلسكوني« و»صدمة 
لبرلسكوني في ميالنو«. وقالت 
صحيفة كورييري ديال سيرا 

املعارضة تتوقع انهيار التحالف احلاكم 

 ترامب: قررت عدم الترشح
للرئاسة األميركية في 2012 

ميالنو توجه صفعة انتخابية
 لبرلسكوني في االنتخابات احمللية 

»إعادة االنتخابات في ميالنو 
ال متثل اهانة لرئيسة البلدية 
املنتهية واليتها بقدر ما متثل 

اهانة لبرلسكوني«.
النتائــــج كذلــــك  وأكــــدت 
اســــتطالعات رأي أظهرت أن 
شعبية برلســــكوني قوضت 
بســــبب فضيحة جنسية و3 
محاكمــــات في قضايا فســــاد 
وتهرب ضريبي كما قوض ضعف 

االقتصاد شعبيته أيضا.

واشــــنطنـ  أ.ف.پ: أعلــــن 
املليارديــــر االميركــــي دونالد 
ترامب في بيان انه لن يترشح 
لنيل تسمية احلزب اجلمهوري 
خلوض االنتخابات الرئاسية في 
الرئيس باراك  2012، في وجه 
اوباما. وأكــــد ترامب في بيان 
نشر في الصحف، »بعد التفكير 
املعمق والعديد من املشاورات، 
قررت عدم الترشح الى الرئاسة« 

االميركية.
وتابــــع ان »هــــذا القرار لم 
يكن ســــهال، وال يأتي من دون 
ندم«، مؤكدا ان اســــمه اليزال 
يحــــل فــــي أعلــــى املراتب في 
استطالعات الرأي التي ترصد 
شعبية املرشحني لنيل تسمية 

رومــــا ـ رويتــــرز ـ أ.ش.أ: 
الوزراء اإليطالي  شعر رئيس 
سيلفيو برلسكوني »بالصدمة 
واحلزن« بعد ان خســــر تكتل 
ميني الوســــط الــــذي يتزعمه 
انتخابات احملليات وأجبر  في 
على خوض انتخابات إعادة في 
املالية للبالد  العاصمة  ميالنو 

ومعقل قاعدته االنتخابية.
وحصلت حليفة برلسكوني 
ليتيتسيا موراتي رئيسة بلدية 
ميالنو من ميني الوســــط على 
نسبة 41.6% من األصوات في 
االنتخابــــات التي جرت يومي 
15 و16 اجلــــاري مقابــــل %48 
اليســــاري جوليانو  ملنافسها 
بيسابيا مما يعطي اليسار فرصة 
للفوز ألول مرة في 20 عاما في 
انتخابات اإلعادة املقررة خالل 

اسبوعني.
لكن برلسكوني كان اخلاسر 
إقناع  الرئيســــي وفشــــل في 
الناخبني مبنحه فوزا مباشرا 

في ميالنو مسقط رأسه.
النتائــــج املفاجئة  وتعني 
إجراء جولــــة ثانية يومي 29 
و30 اجلاري مما يعطي يسار 
الوسط افضل فرصة له منذ عام 
اقام  التي  1993 للفوز باملدينة 
امبراطوريته  فيها برلسكوني 

دونالد ترامب

سيلفيو برلسكوني

إجراءات لتجميد أرصدة 15 قياديًا في املعارضة اليمنية وملنعهم من السفر
صنعاء ـ أ.ش.أ: كشفت مصادر مسؤولة بوزارة املالية اليمنية عن 

بدء اإلجراءات القانونية لتجميد أرصدة 15 شخصا من قيادات 
حتالف أحزاب اللقاء املشترك )املعارضة الرئيسية باليمن( لثبوت 

تلقي هذه القيادات مبالغ مالية كبيرة من جهات خارجية.
وقالت املصادر في تصريح صحافي ألسبوعية »امليثاق« اليمنية 

امس إن هذا اإلجراء املتمثل بتجميد أموال القيادات االنقالبية في 
البنوك اليمنية واخلارجية يعد إجراء قانونيا بعد ثبوت تورط 

جهات أجنبية في دعم أرصدة تلك القيادات مببالغ مالية كبيرة، 

خالفا لتلك األموال التي تتلقاها من اخلارج أيضا عبر إحدى 
شركات حتويل األموال منذ أكثر من ثالثة أشهر بطريقة غير 

معتادة.
وأضافت املصادر إن جتميد أموال تلك القيادات يتزامن مع 

إجراءات أخرى تهدف إلى منعهم من السفر إلى اخلارج حتت 
أي مبرر أيا كان بعد تلقي اجلهات املختصة لبالغات حتتوي 

على معلومات خطيرة تستوجب من النائب العام فتح حتقيقات 
بشأنها، كونها متس األمن القومي اليمني وتهدد أمنه واستقراره.

طهران ـ أ.ف.پ: اعتبر املتحدث باسم اخلارجية 
اإليرانية رامني مهمانبرست امس ان الكرة في 
ملعب القوى الكبرى الستئناف محتمل للحوار 

مع إيران في شأن ملفها النووي.
وقال مهمانبرست في مؤمتره الصحافي 

االسبوعي ردا على سؤال حول امللف »حوارنا 
مع مجموعة 1+5 )الواليات املتحدة، روسيا، 
الصني، فرنسا، بريطانيا وأملانيا( يعتمد على 

اجلانب اآلخر«.
واضاف املتحدث »لقد أعلنا استعدادنا لذلك. مت 
اإلعالن عن شروط احلوار من جانب املفاوضني 

اإليرانيني: يجب ان يتمحور حول النقاط 
املشتركة« املقبولة من الطرفني.

وتابع »موقفنا واضح ونقله املفاوض اإليراني 
سعيد جليلي الى وزيرة خارجية االحتاد 
األوروبي كاثرين اشتون. عندما ستجهز 

مجموعة 1+5 سيكون بإمكاننا االستمرار«.
وجددت إيران التأكيد مطلع اجلاري في رسالة 

وجهتها الى اشتون شروطها الستئناف 
احملادثات مع القوى الكبرى في شأن امللف 

النووي الذي يدخل في صلب اخلالف املستمر 
منذ سنوات بني طهران واملجتمع الدولي.

إال ان متحدثة باسم االحتاد األوروبي اعتبرت 
ان الرسالة اإليرانية التي جاءت ردا على عرض 
من اشتون ملعاودة فتح االتصاالت مع طهران 

»ال تتضمن اي جديد« و»ال يبدو انها تبرر عقد 
اجتماع جديد« بني طهران ومجموعة 5+1.

وانتهت محاولة الستئناف احملادثات النووية في 
ديسمبر ويناير في جنيڤ ثم في اسطنبول الى 

الفشل في ظل تشبث كل فريق مبواقفه.
وفي حني ترغب القوى الكبرى في التركيز على 

امللف النووي االيراني املثير للجدل، تسعى 
طهران الى توسيع احملادثات حول مسائل األمن 

الشامل من بينها اقتناء إسرائيل للسالح النووي 
او مشكلة نزع السالح النووي.

وتشتبه القوى الكبرى بسعي طهران رغم نفيها 
املتكرر الى امتالك سالح نووي حتت ستار 

برنامجها املدني الذي استهدفته قرارات عدة 
صادرة عن مجلس األمن الدولي.

وكان الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد أكد 
األحد ان ايران »مستعدة للحوار« حول امللف 

النووي، باعثا األمل في عقد »لقاءات قريبة« مع 
القوى الكبرى »تسمح بالوصول الى نتائج«.

الى ذلك نفى مهمانبرست ما أورده تقرير صدر 
مؤخرا عن األمم املتحدة من معلومات عن إبطاء 

البرنامج النووي اإليراني بسبب العقوبات 
الدولية. وأكد ان »أنشطتنا النووية لم تتباطأ. 

إيران تواصل أنشطتها النووية السلمية لبلوغ 
أهدافها بحسب البرنامج املوضوع مسبقا«.

وكان تقرير لألمم املتحدة حصلت على نسخة 
منه وكالة فرانس برس اخلميس أشار الى ان 

العقوبات »تتسبب بإبطاء البرنامج النووي 
اإليراني إال انها لم تدفع بعد بقادتها الى اتخاذ 

قرار فيما اذا كان عليهم وضع حد لبرنامج 
تخصيب اليورانيوم واألنشطة املتعلقة باملياه 

الثقيلة املرتبطة به«.
إلى ذلك، نفت ايران اي تبادل للمعلومات 

التكنولوجية في مجال الصواريخ البالستية مع 
كوريا الشمالية، واصفة هذه املعلومات التي 

تضمنها تقرير صدر مؤخرا عن األمم املتحدة 
بانها »دعاية سياسية«.

وقال مهمانبرست »لقد نفينا دوما الدعاية 
السياسية املتعلقة بالتعاون بني ايران وكوريا 
الشمالية في شأن نقل تكنولوجيا الصواريخ 

البالستية«.
وأكد ديبلوماسيون امس األول انه يشتبه في ان 

تكون كوريا الشمالية وإيران تبادلتا معلومات 
تكنولوجية في مجال الصواريخ البالستية 

بحسب تقرير لالمم املتحدة حتاول الصني منع 
نشره.

ويشتبه معدو التقرير حول انتهاك العقوبات 
املفروضة على بيونغ يانغ وحصلت فرانس 

برس على مقتطفات منه بان »قطعا تدخل في 
صناعة صواريخ بالستية محظورة نقلت بني 

اجلمهورية الكورية الشعبية وجمهورية ايران 
اإلسالمية على رحالت جتارية تابعة لشركتي 
طيران اير كوريو )الكورية الشمالية( وإيران 

اير«.
وأكد مهمانبرست ان »هذه املعلومات ليست 
دقيقة. املستوى التكنولوجي املوجود لدينا 

يجعلنا في غنى عن تكنولوجيا او قطع من بلدان 
اخرى في مجال الصواريخ«.

إيران: نشاطنا النووي لم يتباطأ.. 
واستئناف احلوار في ملعب القوى الكبرى


