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اليمن :ح�شود م�سلحني قبليني على �أبواب �صنعاء

ا�ســــــتدعاء معار�ضني
واملنامة تنفي قمـــع
م�ســـريات بالر�صــــا�ص
املنامة� /أ.ف.ب

�صنعاء /بي بي �سي

�أك ��دت م�ص ��ادر قبلي ��ة لب ��ي ب ��ي �س ��ي �أن �آالف
امل�سلحني القبليني يحت�شدون بالقرب من املداخل
ال�ش ��مالية للعا�ص ��مة اليمنية �ص ��نعاء ا�س ��تعدادا
لدخولها مل�س ��اندة �أن�ص ��ار ال�شيخ �ص ��ادق الأحمر
الذي ��ن يخو�ض ��ون ا�شتب ��اكات متوا�صل ��ة من ��ذ
�أيام م ��ع القوات احلكومي ��ة وامل�سلحني القبليني
املوالني للنظام.
ونق ��ل مرا�س ��ل بي ب ��ي �سي عب ��د الله غ ��راب عن
م�ص ��ادر مقربة م ��ن ال�شيخ الأحم ��ر �إن امل�سلحني
القبليني ق ��د تلق ��وا تدريبات مكثفة خ�ل�ال الأيام
املا�ضية على خمتل ��ف الأ�سلحة املتاحة لديهم من
قذائف �أر ب ��ي جي و�صواريخ ل ��و املحمولة على
الكتف والر�شا�شات املعدلة
و�أ�ضاف ��ت �أن ح�سني الأحمر �شقيق ال�شيخ �صادق
الأحم ��ر ق ��د �أ�شرف عل ��ى تدريب وجتهي ��ز �أولئك
املقاتلني.
وكان قرابة  120م�سلحا من قبيلة حا�شد متكنوا
يف وق ��ت مبكر م ��ن فجر اليوم م ��ن الو�صول اىل
مدخ ��ل الأزرق�ي�ن �شم ��ايل العا�صم ��ة وا�شتبك ��وا
هناك مع م�سلح�ي�ن قبليني موالني للنظام وقوات
حكومية.
ويقول مرا�سلنا ان اال�شتباكات و�صلت اىل جوار

مطار �صنعاء الدويل و�شارع الن�صر بالتزامن مع
ق�صف مدفعي عنيف �سقطت فيه ع�شرات القذائف
على منزل الأحمر.
ونقل ��ت وكال ��ة رويرتز ع ��ن م�سافري ��ن يف مطار
�صنع ��اء ان الرح�ل�ات يف املط ��ار ق ��د مت تعليقه ��ا
ب�سبب القتال الدائر يف املدينة.
تعاطف
تلق ��ى امل�سلحون القبليون تدريب ��ات خالل الأيام
املا�ضية على خمتلف الأ�سلحة املتاحة لديهم
وي�ضيف ان قبائل عديدة ان�ضمت ملنا�صرة ال�شيخ
�صادق الأحمر ج ��راء ا�ستم ��رار الق�صف املدفعي
وال�صاروخ ��ي عل ��ى منزله منذ �أي ��ام ،وان ق�صف
منزل ال�شيخ الأحمر اثناء تواجد جلنة الو�ساطة
بداخله قد اثار تعاطف الكثري من القبائل املوالية
للنظام مع ال�شيخ الأحمر وان�ضمامها اليه.
كم ��ا �أك ��دت م�ص ��ادر حملي ��ة و�شه ��ود عي ��ان لبي
ب ��ي �س ��ي ان ��دالع م�صادم ��ات ب�ي�ن ح�ش ��ود م ��ن
املتظاهرين والقوات احلكومية يف منطقة وادي
القا�ضي مبدينة تع ��ز جنوبي �صنعاء بعد هجوم
بالر�صا�ص احلي عل ��ى املتظاهرين و�سقوط عدد
من اجلرحى.
وكانت م�صادمات اندلعت بني القوات احلكومية
ومتظاهري ��ن حاولوا التجم ��ع بالقرب من �ساحة

رو�سيا لن ت�شارك يف مباحثات
تتناول م�صري القذايف
مو�سكو /وكالة نوفو�ستي

ل ��ن ت�ش ��ارك رو�سي ��ا يف �أي مباحث ��ات
تتعل ��ق باحتمال تنح ��ي الزعيم الليبي
معم ��ر الق ��ذايف ومن ��ح �أي ح�صان ��ة
�أو �ضمان ��ات ل ��ه� .ص ��رح بذل ��ك وزي ��ر
اخلارجية الرو�س ��ي �سريغي الفروف،
م�ش�ي�را �إىل �أن "ه ��ذا لي� ��س ج ��زءا من
جهودن ��ا" .كما ل ��ن ت�ش ��ارك رو�سيا يف
�أي مباحث ��ات تتن ��اول احتم ��ال رحيل
معمر القذايف �إىل �أي بلد.
وقال الوزير الرو�س ��ي �إن هذه امل�س�ألة
يج ��ب طرحه ��ا عل ��ى ال�شع ��ب الليب ��ي
والتحالف ال ��دويل واالحتاد الإفريقي
وعل ��ى "ق ��ادة ال ��دول الذي ��ن يناق�شون
ه ��ذه الأم ��ور" .وبالن�سبة للم�شارك ��ة الرو�سية قال وزير اخلارجي ��ة الرو�سي �إن
ب�ل�اده تكثف جهودها الدبلوما�سية للو�صول �إىل حل للم�س�ألة الليبية ي�ضع نهاية
لعمليات الناتو الع�سكرية.

�شافي��ز :ال�صواري��خ �ض��د
�أمريكا ..حمطة كهرباء
وا�شنطنCNN /

�سخ ��ر الرئي� ��س الفنزويل ��ي ،هوغ ��و
�شافي ��ز ،م ��ن التقاري ��ر الت ��ي �أ�ش ��ارت
�إىل وج ��ود قاع ��دة �صاروخي ��ة تبنيها
ب�ل�اده بالتع ��اون م ��ع �إي ��ران موجهة
�ضد م ��دن �أمريكية ،واعت�ب�ر �أن هناك
بع� ��ض "االلتبا� ��س" ح ��ول الق�ضي ��ة،
و�أن ما جرى ر�صده من خالل الأقمار
ال�صناعي ��ة �إمنا هو عب ��ارة عن �أبراج
توليد الهواء من الرياح.
وق ��ال �شافي ��ز ،يف كلم ��ة منقول ��ة عرب
التلفزي ��ون� ،إن املن�ش�آت التي تقام يف
�شب ��ه جزي ��رة باراغوان ��ا الواقعة يف
�شم ��ايل الب�ل�اد ه ��ي حمط ��ة كهربائية
تعتمد على طاقة الريح.
وق ��د ب ��د�أ �شافي ��ز حديث ��ه ع ��ن ه ��ذا
املو�ض ��وع ب�ش ��كل يوح ��ي باجلدي ��ة
فق ��ال" :ال�صواري ��خ موجه ��ة �إىل
وا�شنط ��ن ..ميكن لكل من�ص ��ة �إطالق
ثالثة �صواريخ يف نف�س الوقت وهي
حت ّل ��ق بزاوية  90درج ��ة عن بع�ضها،
ما يعن ��ي �أنه ميكن توجي ��ه الأول �إىل
وا�شنط ��ن والث ��اين �إىل نيوي ��ورك،
والثالث �إىل �أين؟؟ فلنقل ميامي".
ولكن ��ه �سرع ��ان ما ع ��اد للت�أكي ��د على

�أن ��ه ميزح ،ورجّ ��ح �أن تك ��ون الأقمار
ال�صناعي ��ة قد �ص ��ورت �أعمدة مراوح
�إنت ��اج الكهرب ��اء يف املوق ��ع فاعتقدت
�أنها من�صات �صواريخ.
وكانت �صحيفة دي فيل ��ت الأملانية قد
ن�ش ��رت يف �أيار املا�ض ��ي تقارير قالت
فيه ��ا �إن �إي ��ران تق ��وم ببن ��اء قاع ��دة
�صواري ��خ يف بارغوان ��ا مبوافق ��ة
�شافيز الذي يعترب �أهم حليف لطهران
يف �أمريكا اجلنوبية.
وبح�س ��ب ال�صحيف ��ة ف� ��إن مهند�س�ي�ن
�إيراني�ي�ن ومعه ��م بع� ��ض �ضب ��اط
احلر� ��س الث ��وري زاروا املنطق ��ة يف
�شب ��اط املا�ضي ،ودر�س ��وا بناء املوقع
بعدم ��ا �أقنع ��وا كراكا� ��س ب� ��أن الهدف
منه هو منع تعر�ض فنزويال لهجمات
جوية.
غ�ي�ر �أن اخلارجية الأمريكية �أ�صدرت
�آنذاك بيان ًا �أ�شارت فيه �إىل عدم وجود
معلومات لديها ت�ؤكد هذه املزاعم ،يف
حني اعت�ب�رت اخلارجي ��ة الفنزويلية
�أن التقرير "ك ��ذب حم�ض "،وو�ضعته
يف �سي ��اق "احلرب الدعائي ��ة العاملية
�ضد الدميقراطية الفنزويلية والثورة
البوليفارية "،على حد تعبريها.

احلري ��ة بتع ��ز لك ��ن الق ��وات احلكومي ��ة �صدتهم
ب�إطالق الر�صا�ص احلي ب�شكل كثيف ما �أدى اىل
�إ�صابة اثنني منهم.
ق�صف مدفعي
وكان �أك�ث�ر م ��ن �سبع�ي�ن انفج ��ارا عنيف ��ا �شمايل
العا�صم ��ة اليمني ��ة �صنع ��اء ب�ش ��كل متت ��ال من ��ذ
منت�ص ��ف الليل ،بينما �أكد �شه ��ود عيان وم�صادر
ع�سكرية �أن الق ��وات احلكومية تق�صف باملدفعية
الثقيل ��ة من ��زل ال�شي ��خ �ص ��ادق الأحم ��ر امل�سان ��د
لالحتجاجات.
وتع ��د ه ��ذه االنفج ��ارات الأعنف م ��ن نوعها منذ
بداي ��ة املواجهات ب�ي�ن القوات املوالي ��ة للرئي�س
�صالح و�أن�ص ��ار ال�شيخ �ص ��ادق الأحمر اذ ي�سمع
دويها حتى جنوب �صنعاء وعلى م�سافة �أكرث من
 35كيلومرتا.
وتدخل ��ت الق ��وات اخلا�ص ��ة التابع ��ة للحر� ��س
اجلمه ��وري تدخل ��ت ظه ��ر الأربع ��اء واقتحم ��ت
وزارة االدارة املحلي ��ة ومتكن ��ت م ��ن اخالئه ��ا
م ��ن م�سلح�ي�ن منا�صري ��ن لل�شي ��خ الأحم ��ر فيم ��ا
حلق دمار كب�ي�ر باملباين احلكومي ��ة الواقعة يف
منطق ��ة املواجهات جراء الق�ص ��ف الع�شوائي من
الطرفني.
وكان ��ت م�صادر ر�سمي ��ة وطبية ميني ��ة قد افادت

مبقت ��ل � 39شخ�ص ��ا عل ��ى االق ��ل يف اال�شتباكات
العنيفة الت ��ي دارت يف العا�صمة اليمنية �صنعاء
ليلة الثالثاء/االربعاء.
وت�صاعد القتال بني القوات احلكومية امل�سنودة
مب�سلحني قبلي�ي�ن و�أن�صار ال�شيخ �صادق الأحمر
بع ��د انهيار الهدنة املعق ��ودة بني اجلانبني والتي
مل تعمر طويال.
�أو�ضاع �إن�سانية �صعبة
قتل  12متظاه ��را على الأقل و�أ�صي ��ب الع�شرات
يف اطالق الر�صا�ص على متظاهرين يف تعز
وذك ��ر مرا�س ��ل بي ب ��ي �سي يف �صنع ��اء ان ثالثة
انفج ��ارات كب�ي�رة ه ��زت ح ��ي احل�صب ��ة �شمايل
العا�صمة اليمنية �صباح الأربعاء.
و�أك ��د �شهود عيان لبي ب ��ي �سي �أن حمطة للوقود
تق ��ع على بع ��د �أمتار م ��ن مع�سكر الفرق ��ة املدرعة
الأوىل احرتق ��ت بالكامل بعد �سقوط قذيفة عليها
يف وقت مبكر من فجر �أم�س.
كم ��ا قالوا �إنهم �شاه ��دوا قرابة  40عربة م�صفحة
توجه ��ت م ��ن مع�سكر احلر� ��س اجلمه ��وري اىل
حمي ��ط اال�شتباكات �شم ��ال العا�صم ��ة �صنعاء ما
ي�ش�ي�ر اىل احتم ��ال ت�صاع ��د ح ��دة القت ��ال خالل
ال�ساعات القادمة.
ويفيد مرا�سلنا بان معلومات مت�ضاربة ت�أتي من

ط ��ريف ال�ص ��راع ،فف ��ي الوقت ال ��ذي حتدثت فيه
م�ص ��ادر حكومي ��ة ع ��ن تدخل قوات م ��ن احلر�س
اخلا�ص لإخالء م�ؤ�س�سات حكومية من امل�سلحني
املنا�صرين لل�شيخ الأحمر ،حتدثت م�صادر مقربة
من ��ه ع ��ن تراج ��ع الق ��وات احلكومي ��ة اىل �أحياء
بعيدة عن منزله.
و�أك ��د رئي� ��س بعث ��ة اللجن ��ة الدولي ��ة لل�صلي ��ب
الأحم ��ر يف اليم ��ن ج ��ان نيكوال يف بي ��ان للبعثة
�أن مئ ��ات اليمنيني م ��ن املدنيني وج ��دوا �أنف�سهم
عالقني و�سط تبادل �إطالق النار يف حي احل�صبة
بالعا�صمة �صنع ��اء ،بينما ج ��رح �أو قتل ع�شرات
الأ�شخا� ��ص م ��ن كل الأط ��راف و�أن الأو�ض ��اع
يف تع ��ز و�أب�ي�ن ت ��زداد �س ��وء ًا م ��ع ا�شت ��داد حدة
املواجهات.
و�أ�ض ��اف نيك ��وال "يواجه ال�س ��كان يف العا�صمة
ويف امل ��دن الرئي�سي ��ة الأخ ��رى حتدي ��ات جديدة
وع�صيب ��ة .فالنا� ��س ي�شع ��رون باخل ��وف وهم ال
يعلمون ما ميكن �أن ت�ؤول �إليه الأو�ضاع .ويقوم
ع ��دد كبري م ��ن العائ�ل�ات بتخزين الطع ��ام واملاء
خوف� � ًا من ح�ص ��ول املزيد م ��ن العن ��ف يف الأيام
املقبل ��ة .وميكن �سماع �أ�ص ��وات الطلقات النارية
ودوي االنفج ��ارات عل ��ى ف�ت�رات طويل ��ة وحتى
خالل الليل.

قالت م�ص ��ادر معار�ضة يف البحرين
�إن الإدعاء العام الع�سكري ا�ستدعى
�أربعة من قيادات جمعية "الوفاق"،
كربى احل ��ركات املعار�ضة ،بتهم قد
ت�ص ��ل عقوبتها �إىل ال�سجن ،وبينهم
رئي� ��س اجلمعي ��ة ،عل ��ي �سلم ��ان،
يف ح�ي�ن نف ��ت وزارة الداخلي ��ة م ��ا
نقله نا�شط ��ون حقوقي ��ون وتقارير
�إعالمي ��ة ع ��ن �إط�ل�اق ن ��ار عل ��ى
متظاهري ��ن خرج ��وا يف �أول �أي ��ام
رفع حالة الطوارئ.
وذك ��رت م�ص ��ادر املعار�ض ��ة �أن ��ه
�إىل جان ��ب �سلم ��ان ،ج ��رى الثالثاء
ا�ستدع ��اء رئي� ��س كتل ��ة الوف ��اق
النيابي ��ة امل�ستقيل ��ة ،عبداجللي ��ل
خلي ��ل ،والقي ��ادي الب ��ارز والنائ ��ب
امل�ستقي ��ل ،خليل امل ��رزوق ،يف حني
مل تت�ضح هوية النائب الرابع ،علم ًا
�أن ال�سلط ��ات الأمني ��ة البحريني ��ة
�سب ��ق �أن �أوقف ��ت اثن�ي�ن م ��ن نواب
اجلمعية.
ومل تت�ض ��ح تداعي ��ات اخلطوة على
م�ستقب ��ل احل ��وار ال ��ذي دع ��ا �إلي ��ه
العاه ��ل البحرين ��ي املل ��ك حم ��د بن
عي�س ��ى �آل خليف ��ة ،مطل ��ع يولي ��و/
متوز املقبل ،وذلك يف اخلطاب الذي
�ألقاه ع�شية رفع حالة الطوارئ ،كما
قد يكون لها ت�أث�ي�ر على االنتخابات
التكميلية املخ�ص�ص ��ة ل�شغل املقاعد
الت ��ي ا�ستق ��ال نوابه ��ا م ��ن كتل ��ة
الوفاق.
م ��ن جانبه ،قال النا�شط نبيل رجب،
�إن م�س�ي�رات للمعار�ضة خرجت يف
عدة مناطق بحرينية ،بينها كركزان
و�س�ت�رة وبني جم ��رة ،واتهم رجب
قوات الأمن بقمع امل�سريات بالقوة،
وعرب ا�ستخ ��دام الر�صا�ص املطاطي
والقنابل امل�سيلة للدموع.
م ��ن جانبه ��ا ،نقل ��ت وكال ��ة الأنب ��اء
البحريني ��ة ت�صريح ��ات �صادرة عن
مدي ��ر �إدارة الإع�ل�ام الأمني بوزارة
الداخلية ،نفى فيها قيام قوات الأمن
ب�إطالق الر�صا�ص على املتظاهرين.
وكان ��ت ال�سلط ��ات البحريني ��ة ق ��د
�أنه ��ت الأربع ��اء العم ��ل بقان ��ون
ال�سالمة الوطني ��ة "الطوارئ "،بعد
ثالث ��ة �شهور من بدء العم ��ل به� ،إثر
مواجه ��ات عنيف ��ة بني ق ��وات الأمن
واملعار�ضة ،التي ج ��ددت تهديداتها
بالعودة �إىل ال�شارع فور �إنهاء حالة
الط ��وارئ ،والت ��ي كان ��ت تت�ضم ��ن
فر�ض �إج ��راءات �صارمة جتاه قادة
املعار�ضة وال�صحفيني.
وج ��اء �إع�ل�ان وزارة الإع�ل�ام

البحريني ��ة ب�إنه ��اء حال ��ة الطوارئ
بع ��د ي ��وم م ��ن حتذي ��ر �أ�صدرت ��ه
وزارة العدل وال�ش� ��ؤون الإ�سالمية
م ��ن القي ��ام ب� ��أي �أن�شطة م ��ن �ش�أنها
"امل�سا�س بالأمن ،والإ�ضرار بال�سلم
الأهلي".
و ُيع ��د رف ��ع حال ��ة الط ��وارئ ،التي
مت فر�ضه ��ا منت�ص ��ف مار� ��س� /آذار
املا�ض ��ي ،م�ؤ�شر على ع ��ودة الهدوء
�إىل اململك ��ة اخلليجي ��ة ،بع ��د �شهور
م ��ن اال�ضطرابات الت ��ي انتقلت �إىل
البحري ��ن �ضمن موج ��ة احتجاجات
جتتاح العدي ��د من ال ��دول العربية،
والت ��ي �أ�صبح ��ت ُتع ��رف بـ"الربيع
العربي".
ويف خط ��اب وجهه م�س ��اء الثالثاء،
دع ��ا العاه ��ل البحرين ��ي ال�سلطتني
التنفيذي ��ة والت�شريعي ��ة للتح�ض�ي�ر
حل ��وار ح ��ول التواف ��ق الوطن ��ي،
على �أن يبد�أ احل ��وار مطلع يوليو/
متوز املقبل ،وقال �إن كل الإجراءات
الالزم ��ة �س ُتتخ ��ذ "للتح�ض�ي�ر له ��ذا
احل ��وار اجل ��اد وال�شام ��ل ،ودون
�شروط م�سبقة".
و�أك ��د �آل خليف ��ة ،وفق� � ًا مل ��ا ذكرت ��ه
وكال ��ة الأنب ��اء البحريني ��ة ،عل ��ى
�أهمي ��ة الدميقراطي ��ة يف ب�ل�اده،
معرب ًا ع ��ن �أمله يف م�شاركة اجلميع
يف االنتخاب ��ات التكميلي ��ة املقبل ��ة،
وم�ش ��دد ًا عل ��ى �أهمي ��ة الإع�ل�ام
وال�صحافة ودورها املهم يف البالد،
طالب� � ًا اال�ستف ��ادة م ��ن الدرو� ��س
الناجمة عن الأزمة.
وقال �إن عجلة الإ�صالح لن تتوقف،
م�شدد ًا عل ��ى �ضرورة وجود حكومة
وم�ؤ�س�س ��ات فاعل ��ة ،منوه� � ًا �إىل
�أن امليزاني ��ة احلكومي ��ة اجلدي ��دة
�ستك ��ون الأكرب يف تاريخ البحرين،
و�أنها �ستدعم اقت�صاد البالد.
وج ��اءت ه ��ذه الدع ��وة يف كلم ��ة له
خ�ل�ال ا�ستقبال ��ه رئي� ��س و�أع�ض ��اء
جمل� ��س �إدارة جمعي ��ة ال�صحفي�ي�ن
البحريني ��ة ،ور�ؤ�س ��اء حتري ��ر
ال�صح ��ف املحلية ،وع ��دد من رجال
ال�صحافة والإعالم يف اململكة.
وكان العاه ��ل البحرين ��ي ق ��د �أ�صدر
مر�سوم� � ًا ملكي� � ًا يف  8ماي ��و� /أي ��ار
املا�ض ��ي� ،أعل ��ن في ��ه رف ��ع حال ��ة
الط ��وارئ اعتبار ًا م ��ن مطلع ال�شهر
اجلاري املقبل ،منهي� � ًا بذلك الو�ضع
الأمن ��ي امل�ش ��دد املفرو� ��ض عل ��ى
الب�ل�اد ب�سب ��ب املواجه ��ات مع قوى
املعار�ض ��ة ،وال ��ذي ب ��د�أ تطبيقه يف
 15مار� ��س�/آذار املا�ضي ،وذلك ملدة
ثالثة �أ�شهر.

ان�شقاق رئي�س م�ؤ�س�سة النفط الليبية وحلف الأطل�سي ميدد مهمته
روما /رويرتز

�أ�صبح �شكري غامن رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية
للنفط يوم الأربعاء احدث املن�شقني على حكم
الزعي ��م الليب ��ي معمر القذايف حي ��ث �شكا من
العنف الذي ال يحتمل لي�ضيف مزيدا من قوة
الدفع لالنتفا�ضة ال�شعبية �ضد حكم القذايف.
ويف �شرق ليبيا الذي ت�سيطر عليه املعار�ضة
احلق انفجار �أ�ضرارا بفندق ترتاده املعار�ضة
واالجان ��ب يف بنغ ��ازي مم ��ا ادى اىل ا�صابة
�شخ�ص وقالت ال�شرطة ان �سلطات املعار�ضة
تعتقد ان االنفجار رمبا يكون له �صلة بعمالء
للقذايف مازالوا يعملون يف ال�شرق.
وقال عبد احلفيظ غوقة نائب رئي�س املجل�س
الوطن ��ي االنتقايل لرويرتز ان من املعتقد ان
االنفجار �سببه قنبلة يدوية القيت من م�سافة
يف حماول ��ة يائ�س ��ة من ان�ص ��ار القذايف لبث
الرعب.
و�سم ��ع اي�ض ��ا دوي انفج ��ارات يف و�س ��ط
طرابل� ��س يف �ساع ��ة مت�أخ ��رة الليل ��ة .وكان
ميك ��ن �سماع ازيز الطائ ��رات وهي حتلق يف
االعل ��ى .ومل تتوف ��ر معلومات اخ ��رى ب�شكل
فوري ب�ش�أن االنفجارات.
وجاء ان�شق ��اق غامن ال ��ذي كان رئي�سا �سابقا
لل ��وزراء بعد يومني فقط م ��ن ان�شقاق ثمانية
�ضب ��اط باجلي� ��ش بينهم خم�سة ل ��واءات اىل
جان ��ب ان�شقاق دبلوما�سي�ي�ن مهمني ووزراء
�سابقني قبل �أ�سابيع.
وق ��ال غامن ان ��ه ترك ليبي ��ا وق ��رر اي�ضا ترك
من�صب ��ه واالن�ضم ��ام اىل خي ��ار ال�شب ��ان
الليبيني لإقامة دولة د�ستورية حديثة حترتم
حقوق االن�س ��ان وتبني م�ستقب�ل�ا اف�ضل لكل
الليبيني.
وق ��ال غامن ان ��ه ت ��رك من�صبه ب�سب ��ب العنف
الذي ال يطاق يف ليبيا.
وتابع يقول يف م�ؤمتر �صحفي نظمه ال�سفري
الليب ��ي يف روم ��ا ال ��ذي ان�ش ��ق �أي�ض ��ا ع ��ن
الق ��ذايف انه عمل يف ليبي ��ا كل هذه ال�سنوات
الكثرية معتق ��دا ان بالإمكان القيام بكثري من
الإ�صالح ��ات م ��ن الداخ ��ل ولكنه ق ��ال ان ذلك
�أ�صب ��ح غري ممكن وال�سيم ��ا االن عندما يرى
�إراقة دماء يومي ��ا يف ليبيا حيث يقتل �أف�ضل
�شبانها و�أف�ضل رجالها.
و�أ�ضاف :ان ��ه ما زال ي ��رى �إمكانية للتو�صل
اىل ت�سوي ��ة �سلمي ��ة لتحدي ��د م�ص�ي�ر حك ��م
الق ��ذايف ولكن ��ه ق ��ال ان �آخ ��ر م ��رة ر�أى فيها
القذايف كانت منذ �شهور.
وقال غامن وهو �أحد �أبرز امل�س�ؤولني املن�شقني
انه ي�ؤيد ال�شب ��ان الليبيني الذين يقاتلون من
�أجل دولة د�ستورية.
و�أ�ضاف غ ��امن الذي ظل مكان ��ه غري معروف
لعدة �أيام �أن �إنتاج النفط يف ليبيا يقرتب من
التوقف ب�سبب احلظر الدويل.
وو�ص ��ل ال�ص ��راع يف ليبيا بعد �أربع ��ة �أ�شهر

�إىل حال ��ة م ��ن اجلم ��ود م ��ع عج ��ز املعار�ضة
امل�سلحة عن التقدم نحو طرابل�س حيث يبدو
�أن القذايف حم�صن ب�شدة.
وت�سيط ��ر املعار�ضة على ال�شرق الليبي حول
مدين ��ة بنغ ��ازي وعل ��ى م�صراتة ثال ��ث اكرب
امل ��دن الليبي ��ة وعلى �سل�سل ��ة جبلية متتد من
بلدة الزنت ��ان التي تبع ��د  150كيلومرتا اىل
اجلن ��وب م ��ن العا�صم ��ة باجتاه احل ��دود مع
تون�س.
وق ��ال حلف �شم ��ال الأطل�س ��ي ي ��وم الأربعاء
ان ��ه م ��دد مهمت ��ه يف ليبي ��ا  90يوم ��ا �أخ ��رى
بع ��د �أن �أو�ضح الزعيم الليب ��ي �أنه لن يتنحى
مم ��ا بدد الآم ��ال يف �إنهاء ال�ص ��راع من خالل
التفاو�ض.
وتوىل احلل ��ف الذي ي�ض ��م يف ع�ضويته 28
دول ��ة قي ��ادة حمل ��ة تت�ضمن توجي ��ه �ضربات
جوي ��ة وفر�ض منطق ��ة حظر ط�ي�ران وحظر
واردات ال�س�ل�اح اىل ليبي ��ا يف �أواخر مار�س
وملدة  90يوما.
وق ��ال االمني الع ��ام حللف الأطل�س ��ي اندر�س

ف ��و را�سمو�س ��ن يف بي ��ان "حل ��ف الأطل�س ��ي
وال�ش ��ركاء قرروا للتو متديد مهمتنا يف ليبيا
ملدة  90يوما �أخرى".
و�أ�ضاف "هذا الق ��رار يبعث بر�سالة وا�ضحة
�إىل نظ ��ام الق ��ذايف ..نح ��ن م�صمم ��ون عل ��ى
موا�صلة العمليات حلماية �شعب ليبيا".
وق ��ال رئي� ��س جن ��وب �أفريقيا جاك ��وب زوما
ي ��وم الثالث ��اء عق ��ب حمادث ��ات م ��ع الزعي ��م
الليبي ان الق ��ذايف �أكد �أنه لن يرتك ليبيا مما
يجعل الو�ص ��ول اىل نهاية لل�صراع من خالل
التفاو� ��ض م�ستحيال الن املعار�ض ��ة امل�سلحة
تطالب بتنحيه.
وب ��د�أ زوم ��ا زي ��ارة لطرابل� ��س ي ��وم االثنني
ملحاولة �إحياء "خطة خارطة طريق" افريقية
لإنه ��اء ال�صراع ال ��ذي ب ��د�أ يف فرباير �شباط
بانتفا�ض ��ة �ض ��د الق ��ذايف وحت ��ول من ��ذ ذلك
احلني اىل حرب قتل خاللها الآالف.
وق ��ال م�ص ��در يف م�صرات ��ة ان املدين ��ة كانت
اك�ث�ر ه ��دوءا يف وق ��ت مبك ��ر م ��ن �صب ��اح
الأربع ��اء بعد �أن ذكرت م�ص ��ورة لرويرتز �أن

ا�شتب ��اكات عنيفة وقعت ب�ضاحية الدفنية يف
غرب م�صراتة يوم الثالثاء.
وق ��ال متح ��دث با�س ��م املعار�ض ��ة يف زليط ��ن
وهي واحدة من ثالث بلدات تف�صل م�صراتة
ع ��ن طرابل� ��س ان الق ��ذايف ي�سل ��ح جمرم�ي�ن
ل�سحق االنتفا�ضة �ضد حكمه هناك.
و�أ�ض ��اف املتحدث ويدعى حمم ��د �أن القوات
املوالية للزعيم الليبي جتند جمرمني مهمتهم
�إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى م ��ن ي�شتب ��ه يف انتمائه
للمعار�ضة امل�سلحة وترويع ال�سكان.
وقال حممد بالهات ��ف "زودوهم ب�أ�سلحة �آلية
وقنابل يدوية لقمع �سكان زليطن".
وردا عل ��ى املزاعم ق ��ال م�س�ؤول يف احلكومة
الليبية لروي�ت�رز ان هذه التقارير كاذبة وانه
ال يوجد �شيء من هذا القبيل يف زليطن.
وقال خليفة وهو متحدث با�سم املعار�ضة كان
يتحدث م ��ن نالوت باجلب ��ل الغربي بالهاتف
ان قوات املعار�ضة هناك �سيطرت على منطقة
�شك�شوك قرب مدينة جادو بعد ا�شتباكات يف
ال�ساعات الأوىل من �صباح الأربعاء.

و�أ�ض ��اف "املنطق ��ة االن حت ��ت �سيطرتهم...
ه ��ذا االنت�ص ��ار �سيمكنن ��ا م ��ن �إع ��ادة التيار
الكهربائ ��ي يف الأيام القادمة بع ��د �أن قطعته
كتائب القذايف".
ومتث ��ل ال�سيط ��رة على �شك�ش ��وك تقدما مهما
للمعار�ضة لأنها تقع �إىل ال�شمال من مواقعهم
املعت ��ادة كم ��ا �أنه ��ا يف عم ��ق الأرا�ض ��ي التي
ت�سيطر عليها قوات القذايف.
ويق ��ول الق ��ذايف ان قوات ��ه تقات ��ل ع�صابات
�إجرامي ��ة ومت�شددي ��ن م ��ن القاع ��دة وي�صف
تدخل حلف الأطل�سي ب�أنه عدوان ا�ستعماري
ي�سته ��دف ال�سيط ��رة عل ��ى االحتياطي ��ات
النفطية الليبية.
وتقول حكومته ان حملة الق�صف التي ي�شنها
احللف �أ�سفرت عن مقتل  718و�إ�صابة 4067
مدنيا ليبيا بينهم  433حالتهم خطرية.
ونف ��ى احللف قت ��ل �أعداد كبرية م ��ن املدنيني
كم ��ا مل ي ��ر املرا�سلون الأجان ��ب يف طرابل�س
�أدل ��ة عل ��ى �سق ��وط �أعداد كب�ي�رة م ��ن القتلى
واجلرحى املدنيني.

