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اليمن :معارك بالجملة

ثوار ليبيون يقبضون
على قناص موال
للقذافي في الزاوية
(مارك هوفر ــ أ ف ب)

مقاتلني للمعارضة في غريان ،لكنه أصر
على أن القوات الحكومية ال تزال تسيطر
على البلدة.
ال ��ى ذل� ��ك ،ن�ق�ل��ت وك ��ال ��ة أن �ب ��اء األن ��اض ��ول
ال�ت��رك�ي��ة ع��ن م �س��ؤول�ين ف��ي ش��رك��ة النفط
الدولية التابعة ملؤسسة النفط التركية،
أن سفينة ّ
محملة بكمية ثانية من الوقود
ت �ق ��در ب� � �ـ 14أل� ��ف ط ��ن وص �ل ��ت إل� ��ى م�ي�ن��اء
ب �ن �غ��ازي .وذل ��ك ب�م��وج��ب ات �ف��اق توصلت
إليه مع املجلس االنتقالي.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ما قل
ودل
قررت محكمة استئناف
تونس ،أول من أمس ،إلزام الوكالة
التونسية لإلنترنت بإغالق جميع
املواقع اإلباحية .وقال املحامي
منعم التركي املطالب بحجب هذه
املواقع إن «محكمة االستئناف
أكدت حكم املحكمة االبتدائية
الذي يلزم الوكالة بحجب كل
املواقع ذات الطابع اإلباحي».
وأضاف« :لقد أعطتنا محكمة
االستئناف الحق ،رغم أن محامية
الوكالة قدمت أدلة على أن هذه
األخيرة ال تملك الوسائل املادية
والفنية لتطبيق هذا الحكم».
(أ ف ب)

صالح يتمسك بالعودة
جدد الرئيس اليمني
علي عبد الله صالح تمسكه
بالعودة إلى اليمن ودعوته
خصومه إلى الوصول
للسلطة عبر االنتخابات في
وقت تحول فيه اليمن إلى
ٍ
ساحة للمعارك املمتدة
من أقصى شماله إلى أقصى
جنوبه ،ليبقى الخاسر األكبر
منها املدنيون
ال��رئ�ي��س اليمني ،علي عبد ال�ل��ه صالح
ً
جدد تمسكه بصناديق االقتراع سبيال
لنقل السلطة ،مؤكدًا في الوقت نفسه أنه
سيعود الى صنعاء «قريبًا» ،ومهاجمًا
معارضيه الذين من املتوقع أن يعقدوا
ال� �ي ��وم اج �ت �م��اع��ًا ت��أس �ي �س �ي��ًا للجمعية
الوطنية لقوى الثورة السلمية ،تمهيدًا
ُ
الخ� �ت� �ي ��ار م �ج �ل��س وط � �ن ��ي ت� �م� �ث ��ل ف�ي��ه
ك��اف��ة ت�ك��وي�ن��ات ق��وى التغيير وال �ث��ورة
الشعبية السلمية.
وش ��دد ص��ال��ح ف��ي ك�ل�م��ة م�س�ج�ل��ة بثها
التلفزيون اليمني الرسمي أذيعت خالل
مؤتمر للقبائل اليمنية املوالية له أمس
ً
ع �ل��ى ح�ت�م�ي��ة ع��ودت��ه إل ��ى ال �ي �م��ن ق��ائ�لا
«الى اللقاء في العاصمة صنعاء قريبًا»،
مبديًا في الوقت نفسه استعداده لنقل
س�ل�ط��ات��ه إل ��ى ن��ائ�ب��ه ع�ب��د رب ��ه منصور
ه� � � � � ��ادي ،وم � �ش � �ت� ��رط� ��ًا ع � �ل� ��ى خ �ص ��وم ��ه
االم�ت�ث��ال ل�ل��دس�ت��ور وال�ن�ظ��ام وال�ق��ان��ون
في بسط األمن واالستقرار في اليمن.
وم��ن ه��ذا املنطلق ،ج��دد ص��ال��ح دعوته
«األط� � � � ��راف ال �س �ي��اس �ي��ة إل � ��ى ال ��وص ��ول
ل�ل�س�ل�ط��ة ع �ب��ر االن �ت �خ��اب��ات وص �ن��ادي��ق
االق � � �ت� � ��راع ول � �ي� ��س ع� �ب ��ر االن � �ق �ل��اب � ��ات»،
م�ض�ي�ف��ًا أن «م ��ا ي�س�م��ى م �ش ��روع ث ��ورة
ّ
ال �ش �ب��اب س��رق ��ه االن� �ت� �ه ��ازي ��ون وق ��ط ��اع
الطرق ،وأن الوصول الى السلطة يكون
عبر االنتخابات وليس االنقالبات».
وق ��ال «ن �ع��رف ال��ذي��ن ي�ح�م�ل��ون قبعتني
واح��دة م��ع النظام واخ��رى ض��ده ،وه��ذا
األم ��ر ل�ي��س ب�ج��دي��د ،ف�ق��د ت�ك��ال�ب��ت ق��وى
خارجية منذ ستينيات ال�ق��رن املاضي
وكانت تدفع لكل القوى السياسية حتى
يظل اليمن في طور التخلف ،ومن تلك
ال � ��دول روس �ي ��ا وم �ص��ر وب �ع��ض ال ��دول
العربية».
ك ��ذل ��ك وص � ��ف امل� �ع ��ارض ��ة ب ��أن �ه ��ا «ق �ل��ة

قليلة ط��رح��ت ش �ع��ارات ث ��ورة ال�ش�ب��اب،
من اصحاب املصالح الضيقة وعديمي
التفكير» .وأض��اف أنها «قلة قليلة من
مخلفات املاركسية ،ومجموعة طالبان،
ومخلفات اإلم��ام م��ن الحوثيني وح��زب
الحق».
وت��أت��ي تصريحات ص��ال��ح وس��ط ع��ودة
ال� �ح ��دي ��ث ع ��ن ت� �ع ��دي�ل�ات ج ��دي ��دة ع�ل��ى
امل�ب��ادرة الخليجية ،تنص على تقسيم
املرحلة االنتقالية إلى فترتني زمنيتني،
ف��ي األول� ��ى ال �ت��ي تنتهي ب�ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
الجاري ينتخب نائب الرئيس عبدر به
منصور ه��ادي رئيسًا لليمن بالتوافق
ب�ي�ن ح ��زب «امل��ؤت �م��ر ال�ش�ع�ب��ي» ال�ح��اك��م
وت�ك�ت��ل «ال�ل�ق��اء امل�ش�ت��رك» امل �ع��ارض ،ثم
يتبع ذل��ك فترة انتقالية تستمر عامني
يتم خاللها تعديل الدستور والقوانني
ً
وتغيير طبيعة نظام للحكم وصوال الى
انتخابات برملانية جديدة.
ووف�ق��ًا ل�ل�م�ص��ادر ف��إن ه��ذه االق�ت��راح��ات
اص �ط ��دم ��ت ب ��رف ��ض ال ��رئ �ي ��س ال �ي �م �ن��ي،

الحزب الحاكم
يتهم حميد األحمر
بتدبير محاولة اغتيال
صالح والزنداني
باستقدام «إرهابيين»

«إع��ادة هيكلة الجيش قبل االنتخابات
الرئاسية».
في موازاة ذلك ،لم يستطع حزب املؤتمر
الشعبي الحاكم الخروج من دائ��رة كيل
االتهامات للمعارضة اليمنية بالوقوف
وراء م �ح��اول��ة االغ �ت �ي��ال ال�ف��اش�ل��ة ال�ت��ي
ت�ع��رض ل�ه��ا ال��رئ�ي��س ال�ي�م�ن��ي ،،موجهًا
هذه املرة سهام االتهامات إلى القيادي
ف� ��ي ح � ��زب االص� �ل ��اح امل � �ع� ��ارض ح�م�ي��د
األحمر ..وتأكيد رئيس الكتلة البرملانية
ل�ل�م��ؤت�م��ر ال �ش �ع �ب��ي ال �ح��اك��م ف ��ي ال�ي�م��ن
س �ل �ط��ان ال �ب��رك��ان��ي أن ��ه «ل ��م ي �ع��د ه�ن��اك
م�ج��ال ل�ل�ش��ك ف��ي أن ح�م�ي��د األح �م��ر هو
رأس الحربة في محاولة االغتيال» ،أتت
ب�ع��د ي ��وم واح� ��د م��ن ت��وج�ي��ه ال�س�ل�ط��ات
اليمنية إل��ى رج��ل ال��دي��ن امل�ت�ش��دد عبد
امل�ج�ي��د ال��زن��دان��ي وآل األح �م��ر ات�ه��ام��ات
بتمويل اإلره��اب عبر تجار يمنيني في
السعودية وحشد امل�ئ��ات ممن تصفهم
السلطات باإلرهابيني ملواجهة القوات
املسلحة.
في هذه األثناء ،أفادت مصادر صحافية
ع� ��ن م �ق �ت��ل  23م �س �ل �ح��ًا ق �ب �ل �ي��ًا ي�م�ن�ي��ًا
ف ��ي م� �ع ��ارك ع �ن �ي �ف��ة ج� ��رت م ��ع ال �ح��رس
ال �ج �م �ه��وري ف ��ي م�ن �ط �ق��ة ارح� � ��ب ،ف�ي�م��ا
واصل الحرس الجمهوري في محافظة
ت�ع��ز إرس� ��ال امل��زي��د م��ن ال �ت �ع��زي��زات إل��ى
شارع الستني وسط مخاوف من تجدد
االشتباكات في املنطقة.
أم � ��ا ف ��ي ال� �ج� �ن ��وب ،ف �ل �ق��ي  4أش �خ��اص
م� �ص ��رع� �ه ��م وأص� � �ي � ��ب س� �ب� �ع ��ة آخ � � ��رون
ب� �ج ��روح ف ��ي اش �ت �ب��اك��ات ان ��دل �ع��ت ب�ين
مجموعتني متطرفتني متناحرتني في
جعار في محافظة أبني.
وف��ي خضم امل�ع��ارك املتواصلة في عدد
م ��ن امل �ح��اف �ظ��ات ال �ج �ن��وب �ي��ة ،ك ��ان الف�ت��ًا
عودة السيارات املفخخة إلى استهداف
ال� �ح ��وث� �ي�ي�ن ،وت � �ح� ��دي � �دًا ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة
ال� �ج ��وف ال �ت��ي ش �ه��دت م� �ع ��ارك ط��اح�ن��ة
ق� �ب ��ل ف � �ت ��رة وج � �ي� ��زة ب�ي��ن أن � �ص� ��ار ع�ب��د
امل�ل��ك ال�ح��وث��ي وأن �ص��ار ح��زب االص�ل�اح
ل�ل�س�ي�ط��رة ع �ل��ى امل �ح��اف �ظ��ة ال �ق��ري �ب��ة من
الحدود مع السعودية.
وأدى ان� �ف� �ج ��ار س � �ي ��ارة م �ف � َخ �خ��ة أم ��ام
امل ��رك ��ز ال �ص �ح��ي مل ��دي ��ري ��ة امل� �ط� َ�ـ � ّ�م ��ة ف��ي
محافظة ال�ج��وف إل��ى مقتل شخصني،
ف�ي�م��ا ات �ه��م ال �ح��وث �ي��ون االس �ت �خ �ب��ارات
األميركية بالوقوف وراء الحادث« ،في
سعي حثيث إل��ى عرقنة اليمن والدفع
به نحو الفوضى العارمة وإدخ��ال��ه في
أت��ون ال�ص��راع��ات الطائفية ،وبما يتيح
ل�ل�ن�ظ��ام ال�ظ��ال��م ال�ب�ق��اء ول�ت�ل��ك األج �ه��زة
االس� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �س �ي �ط��رة
وال�ن�ف��وذ داخ��ل ك��ل ال �ق��رارات السياسية
واألمنية في البالد».

هجوم على لجنة التقصي في البحرين
أعلنت لجنة تقصي الحقائق املستقلة،
ال� �ت ��ي أل �ف �ه��ا م �ل��ك ال �ب �ح��ري��ن ب��رئ��اس��ة
م �ح �م��ود ش ��ري ��ف ال �ب �س �ي��ون��ي ،إغ�ل�اق
م�ك��ات�ب�ه��ا أم ��ام ال�ج�م�ه��ور ف��ي امل�ن��ام��ة،
وذل � � ��ك ع� �ق ��ب ت �ع ��رض �ه ��ا الع� � �ت � ��داء م��ن
م �ت �ظ��اه��ري��ن غ��اض �ب�ي�ن م �م��ا ت��وص�ل��ت
إليه ف��ي تحقيقاتها بشأن ع��دم وق��وع
جرائم بحق اإلنسانية خالل انتفاضة
 14فبراير.
وكان رئيس اللجنة قد أكد أن التحقيق
«ت��وص��ل إل ��ى أن ح�ك��وم��ة ال�ب�ح��ري��ن لم
ت��رت�ك��ب ج��رائ��م ب�ح��ق اإلن�س��ان�ي��ة خ�لال
ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ف ��ي األش � �ه ��ر امل ��اض� �ي ��ة».
وأش ��اد ب�ت�ع��اون وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ،وق��ال
إن��ه «ل��م ي��رص��د تعذيبًا أو استخدامًا
مفرطًا للقوة».
ل�ك��ن ال�ل�ج�ن��ة ق��ال��ت ف��ي ب�ي��ان إن�ه��ا «ل��م
تتحدث عن نتائج كهذه» ،وإنها «لن
تتخذ أي ق��رار بشأن حجم انتهاكات
ح� �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ف ��ي ال �ب �ح��ري��ن ق�ب��ل
ان �ت �ه ��اء ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا» .وأض� ��اف� ��ت أن �ه��ا

س �ت �غ �ل ��ق «إل� � � ��ى أج � � ��ل غ� �ي ��ر م �س �م��ى»
م�ك�ت�ب�ه��ا ال ��ذي ه��اج �م��ه أول م��ن أم��س
«م � �ئ� ��ات األش� � �خ � ��اص» ال� ��ذي� ��ن أث � ��ارت
تحقيقاتها غضبهم.
وهدد بعض هؤالء املحتجني «شفهيًا
وم� ��ادي� ��ًا م ��وظ� �ف ��ي» ال �ل �ج �ن ��ة ،ب�ح�س��ب
ال� �ب� �ي ��ان ال � � ��ذي ت� �ح ��دث ع� ��ن «إه� ��ان� ��ات
وت � � �ه� � ��دي� � ��دات» .وأض� � � � ��اف أن «ب �ع��ض
األفراد انهالوا بالسباب على العاملني
ووض �ع��وا رس��ائ��ل تهديد على ج��دران
املكتب وأرسلوا تهديدات عبر الهواتف
امل �ح �م��ول��ة وع �ب��ر ال �ب��ري��د اإلل �ك �ت��رون��ي
ودفعوا أحد العاملني وبصقوا عليه».
لكن اللجنة قالت إنها ستواصل تلقي
ال �ش �ك ��اوى ع �ب��ر ال �ب��ري��د اإلل �ك �ت��رون��ي،
وذل��ك حرصًا على «سالمة األشخاص
الذين يعملون في املكتب».
ُ ّ
وك � ��ل � �ف � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ،ال� �ت ��ي
تتألف م��ن خمسة م��ن رج��ال القانون
امل �ع��روف�ين ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال��دول��ي من
امل �ل��ك ح �م��د ب��ن ع�ي�س��ى آل خ�ل�ي�ف��ة في

ن�ه��اي��ة ح��زي��ران بالتحقيق ف��ي حملة
قمع االحتجاجات.
من جهة ثانية ،انتقدت الحكومة قرار
جمعية «الوفاق» املعارضة بمقاطعة
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
امل��رت �ق �ب��ة ف��ي  24أي �ل��ول امل �ق �ب��ل .وق��ال
وزي ��ر ال �ع��دل ال�ش�ي��خ خ��ال��د آل خليفة
ف��ي ب�ي��ان إن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة املستقرة
ره��ن بانتخابات ق��وي��ة ،غير أن��ه لكي
تصبح العملية الديموقراطية فعالة
ي� �ح� �ت ��اج ال � �ن ��اخ � �ب ��ون إل� � ��ى أن ي �ك��ون
ب �م �ق��دوره��م ان �ت �خ��اب أف � ��راد ي �ع �ب��رون
ع��ن مخاوفهم للحكومة نيابة عنهم.
وأضاف أن «وجود ديموقراطية أقوى
في البحرين أمر وشيك ،لكن ال بد من
مشاركة كل اآلراء ووجهات النظر في
العملية السياسية».
وان� �س� �ح ��ب أع � �ض� ��اء ك �ت �ل��ة «ال� ��وف� ��اق»
ال � � � �ـ 18ف� ��ي ال � �ب ��رمل ��ان ع� �ن ��دم ��ا ُس �ح �ق��ت
االحتجاجات األخيرة.
(أ ف ب ،رويترز)

عربيات
دوليات
تونس :تفريق تظاهرة
ّفرقت قوات األمن التونسية ،أول
من أمس ،عبر استخدام الغاز
املسيل للدموع والهراوات حشدًا
من املحتجني في العاصمة
يطالبون بتطهير جهاز القضاء
واستقالة الحكومة لتباطئها في
مالحقة فلول النظام السابق.
وذلك في الوقت الذي تجمع
اآلالف لتنظيم احتجاجات في
بلدات ومدن أخرى في أكبر
إظهار للغضب الشعبي منذ
شهور في تونس .وحاول عدة
مئات من املحتجني التجمع
أمام مقر وزارة الداخلية في
شارع الحبيب بورقيبة بوسط

العاصمة ،لكن الشرطة ّ
تصدت
لهم وألقت عليهم قنابل الغاز
املسيل للدموع وضربت بعضهم
بالهراواتّ .
وردد املتظاهرون
«(الرئيس املخلوع زين العابدين)
بن علي (الصورة) في السعودية
والعصابة هي هي».
(رويترز)

املغرب :انتخابات في  25ت2
أعلنت اململكة املغربية ،أمس،
إجراء انتخابات برملانية في
 25تشرين الثاني ،أي قبل
عشرة أشهر من موعدها ،وذلك
في إطار سعيها الحثيث إلى
تبني إصالحات دستورية ملنع
أي انتفاضة تستلهم ما بات
يعرف باسم الربيع العربي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان:
«بعد سلسلة من املشاورات مع
األحزاب السياسية حول مشاريع
النصوص االنتخابية واإلعداد
ملختلف االستحقاقات االنتخابية
املقبلة ،يعلن وزير الداخلية أن
تاريخ االقتراع الخاص بانتخاب
أعضاء مجلس النواب هو يوم
الجمعة  25تشرين الثاني.»2011
(رويترز)

املخزون الغذائي
في الصومال ينفد
ّ
حذرت منظمة التعاون اإلسالمي
من قرب نفاد املخزون الغذائي في
الصومال ،الذي ّ
يتعرض لكارثة
إنسانية بسبب املجاعة وموجة
جفاف هي األسوأ منذ  60عامًا.
وكشفت جوالت ميدانية أجراها
فريق مكتب املنظمة في مقديشو،
عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية
خالل األسبوعني املاضيني بنحو
 45في املئة ،بسبب لجوء معظم
منظمات اإلغاثة إلى شراء السلع
الغذائية ،بحسب مراقبني.
ً
لذلك ،وجهت املنظمة ً
نداء عاجال
إلى منظمات اإلغاثة حثتها
على وقف شراء السلع الغذائية
من السوق املحلية واالعتماد
على االستيراد للمحافظة على
وجود السلع في السوق املحلية
واستقرار أسعارها.
(يو بي آي)

