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 اليمن: مبادرة جديدة من الحزب الحاكم لحل األزمة واستقالة وزير األوقاف
 صنعــــاء ـ وكاالت: بعد تقدمي 
الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح 
سلسلة من املبادرات لم تلق قبوال 
اليمن  لدى احملتجني في شوارع 
باعتبارهــــا «متأخرة»، كشــــفت 
ـ في  مصادر سياســــية مينيــــة 
تصريح ملوقع «نبأ نيوز» اليمنى 
املستقل ـ النقاب عن ان السلطة 
واملعارضة في اليمن يتدارســــان 
حاليا مبادرة جديدة حلل األزمة 
السياسية القائمة وجتنيب البالد 
االنزالق نحــــو الفتنة، وذلك من 
خالل عدة خطوات إجرائية حددتها 

املبادرة النتقال السلطة.
  وقالت ان املبادرة املقدمة من 
القيادي بحزب املؤمتر الشــــعبي 
العــــام احلاكم محمــــد أبوحلوم، 
مســــتوحاة من مبادرة النقاط الـ 
٥ التي قدمتها املعارضة مؤخرا، 
ومن املبادرة األخيرة التي أعلنها 
الرئيس علي عبداهللا صالح يوم 

اخلميس املاضي.
  وحددت املبادرة ٥ بنود إجرائية 
تتلخص في تشكيل حكومة وحدة 
وطنية ترأسها شخصية معارضة 
يتم االتفــــاق عليها وتتولى هذه 
احلكومة اإلعداد النتخابات برملانية 
ورئاسية ضمن فترة ال تتجاوز 
العام، وإعداد دستور جديد للبالد 
يعتمد النظام البرملاني عبر جلنة 
وطنية في مــــدة ال تزيد على ٤٠ 

يوما.
إقالة  البنــــود    كما تتضمــــن 
الفاسدين  املسؤولني احلكوميني 
من املواقع القيادية التي يحتلونها، 
وإعطاء ضمانات للمعتصمني في كل 
احملافظات بعدم مغادرة الشارع إال 
بعد حتقيق بنود هذه املبادرة، وأن 
تقوم السلطة واملعارضة بالتوقيع 

الرئيس قد أقاله وأعلن عن تعيني 
بديل عنه.

  وقال املصدر إن تعيني حمود 
عباد كوزير لألوقاف جاء نتيجة 
الهتار  القاضي حمــــود  لتقــــدمي 
استقالته كوزير لألوقاف واملقدمة 
للرئيس منذ أســــبوع وليس كما 
تردد من أن الرئيس أقال الهتار.

  وأضاف في بيــــان أصدره ان 
«الهتار كان منوذجا للوزير احملترم 
احلريص على أداء مهامه بكل أمانة 
ونزاهة ومثابرة»، وأن «إصراره 
على االستقالة ميثل خسارة مؤكدة 

للحكومة احلالية».
  وكان قد أجرى صالح أمس األول 
تعديال وزاريا قضى حسب مصادر 
معارضة بإقالة الهتار من منصبه 
وتعيني وزير الشباب والرياضة 

حمود عباد بديال عنه.
  كما عني الرئيس صالح عارف 
الــــزوكا الذي كان يشــــغل مدير 
دائرة الشباب والطالب في حزب 
املؤمتر احلاكم وزيرا للشــــباب 

والرياضة.

  طعن محافظ مأرب

  من جهة أخرى، اتهمت وزارة 
الدفاع اليمنية امس من وصفتهم 
بـ «عناصر تخريبية» في إشارة 
إلى املتظاهريــــن الذين يطالبون 
بإسقاط نظام الرئيس علي عبداهللا 
صالح بـ «االعتداء» على محافظ 

مأرب وطعنه.
  وقالت الوزارة في بيان مقتضب 
«اعتدت عناصــــر تخريبية على 
محافظ مأرب العميد ناجي الزايدي 
بجراح خطيرة في الرقبة نقل على 
اثرها الــــى صنعاء لتلقي العالج 

الالزم». 

وكل املدن اليمنية والتي يرتكبها 
اليمني بواسطة بلطجية  النظام 

احلزب احلاكم».
بــــأن «األعمال  البيان    وتعهد 
الوحشية لن تعيدنا ولن تثنينا 
عن هدفنا الذي خرجنا من أجله 
وهو سقوط النظام ورحيل الرئيس 
صالح وبنــــاء دولة مينية مدنية 
جديدة مهما كلفنا هذا من شهداء 
وإننا مستعدون للموت من أجل 

حتقيق هذا الهدف».
  في غضون ذلك، قال مصدر في 
املؤمتر الشعبي العام احلاكم أمس 
ان وزير األوقاف القاضي حمود 
الهتار قدم استقالته الى الرئيس 
علي عبداهللا صالح نافيا أن يكون 

ضد «احملتجني تقــــوم بها قوات 
األمن املركزي التي يديرها يحيى 
ابن أخي  محمد عبداهللا صالــــح 
الرئيس وقوات احلرس اجلمهوري 
التي يقودها جنل الرئيس أحمد 
علــــي عبداهللا صالــــح وعناصر 
األمن القومي بقيادة عمار محمد 
عبداهللا صالح ابن أخي الرئيس 
وهي العمليات التي يشرف عليها 
بشكل مباشر الرئيس علي عبداهللا 

صالح».
  وأشار البيان الى أن «املجازر 
الوحشية وعمليات القتل املنظم 
واجلماعي بحق املعتصمني العزل 
تقع في ساحات التغيير واحلرية 
في صنعاء وتعز وعدن وحضرموت 

األمني على ســــاحة التغيير بعد 
أن أعلنــــت قبيلة عمــــران نيتها 
االنضمام لصفــــوف املتظاهرين 
املعتصمني بامليدان، مشــــيرا إلى 
اختفاء «البلطجية» ووجود حالة 

من الهدوء احلذر في امليدان.

  مجازر «وحشية»

  بيد أن احملتجني في ســــاحة 
التغييــــر بجامعة صنعاء اتهموا 
الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح 
وأســــرته بتنفيذ مجازر وحشية 

بحقهم.
  وجاء فــــي بيان صــــادر عن 
«اللجنة اإلعالمية للثورة الشبابية 
الشعبية» أن «املجازر الوحشية» 

على هذه املبادرة بإشراف دولي.
  لكن على األرض، قامت احلكومة 
اليمنية بفرض سياج أمني مشدد 
حول العاصمة صنعاء أمس ملنع 
القبائل  املزيد من رجال  انضمام 
إلى جتمع املتظاهرين في ساحة 
التغيير، إال أن اآلالف استطاعوا 
الوصول واالنضمام إلى احلشود، 
بحســــب ما أفاد مراسل العربية 

هناك.
  فيما ناشد صادق األحمر شيخ 
قبائل حاشــــد الرئيــــس اليمني 
التدخل ملنع وقوع كارثة إنسانية 

في البالد.
  وأكد مراسل العربية أيضا أن 
احلكومة اليمنية فرضت السياج 

 السلطات تفرض سياجًا أمنيًا على صنعاء والمعارضة متمسكة بمواقفها

 فيليب كراولي 

 معارضون مينيون يشكلون حواجز حلراسة مواقع التظاهر في صنعاء أمس  (أ.پ) 

 القرضاوي يؤيد المعتصمين في صنعاء 
ويفتي بحرمة إطالق النار عليهم

 صنعاء تتهم المعارض حميد األحمر 
بإثارة الفوضى وإشعال الفتنة

 رئيس مجلس الشورى اإليراني: 
التهديدات ضد إيران في تراجع

 تقرير: الهند أكبر مستورد 
  لألسلحة في العالم

 الجزائر تحيل األمير السابق لجماعة 
سلفية إلى محكمة الجنايات  

العاملي   منح رئيس االحتــــاد 
لعلمــــاء املســــلمني د.يوســــف 
القرضاوي املعتصمني في ساحة 
التحرير بالعاصمة اليمنية صنعاء 
وبقية ساحات التحرير في اليمن 
تأييده، ودعا في اتصال هاتفي بث 
عبر مكبرات الصوت امام اآلالف 
من املعتصمني في ساحة جامعة 
صنعاء قوات االمن واجليش اليمني 
الى رفض االوامر باطالق النار على 
املتظاهرين ســــلميا، وقال انه ال 
يجوز اطــــالق النار على متظاهر 
بحجة االوامــــر فال طاعة ملخلوق 

في معصية اخلالق. 

 عواصمـ  واس: اتهمت وزارة الداخلية اليمنية املعارض اليمني 
حميد االحمر باثارة الفوضى واشـــعال الفتنة، مشـــيرة الى قيام 
عناصر مســـلحة تابعة له بالتسلل الى ساحة اعتصام احملتجني 
امام جامعة صنعاء الجل اثارة الفوضى واشعال الفتنة من خالل 

التحرش باملواطنني ورجال االمن.
  وحذر مصدر مسؤول في الداخلية اليمنية من النوايا السيئة 
من وراء الزج بتلك املجاميع املسلحة الى ساحة االعتصام بهدف 
اثارة فتنة ال ميكن التنبؤ بعواقبها، مؤكدا ان تلك املجاميع تسعى 

القتحام مستشفى الكويت اجلامعي واالستيالء عليه.
  وحملت الوزارة املعارض حميد االحمر وقيادات احزاب اللقاء 
املشترك مسؤولية االضرار التي ستلحق باملرضى داخل مستشفى 

الكويت وسكان احلي املجاور له. 

 طهرانـ  أ.ش.أ: أعلن رئيس مجلس الشـــورى اإلســـالمي علي 
الريجاني ان التهديدات ضد اجلمهورية اإلســـالمية اإليرانية في 
تراجع، مؤكدا ان صمود ومقاومة الشعب اإليراني هما من أهم أسباب 
تراجع تهديدات األعداء.  وانتقد الريجاني أمس األول في مهرجان 
الصمود الوطني السياسة املزدوجة للعديد من الدول العربية جتاه 
التطورات األخيرة في منطقة الشرق األوسط خاصة في ليبيا.  وقال 
ان التطورات األخيرة في منطقة الشرق األوسط تعد حدثا كبيرا، 
وأكد رئيس مجلس الشـــورى اإلسالمي ان اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية دعمت في خضم تطورات املنطقة، إرادة الشعوب، وقال 
ان اجلمهورية اإلســـالمية اإليرانية تعتبر إرادة الشـــعوب بأنها 

جزء من حقوقها. 

 ستوكهولمـ  يو.بي.آي: أفاد التقرير السنوي ملعهد ستوكهولم ألبحاث 
السالم الدولي بان الهند هي أكبر مستورد لألسلحة في العالم.

  وقال املعهد في تقريره أمس ان بيانات نقل األسلحة الدولية بينت 
ان الهند هي املستورد األكبر لألسلحة في العالم تليها كل من الصني 

وكوريا اجلنوبية في املركز الثاني وباكستان في املركز الثالث.
  وتبني ان الهند تلقت ٩٪ من حجم صادرات األسلحة الدولية خالل 
الفترة املمتدة بني ٢٠٠٦ و٢٠١٠ وتشكل الواردات من روسيا ٨٢٪ من 
واردات األسلحة الهندية. واعتبر املعهد ان دافع الهند الستيراد الكثير 
من األسلحة ناجم عن عدة عوامل أبرزها املنافسة مع باكستان والصني 
باإلضافة إلى التحديات الداخلية. وأظهرت البيانات ان الصني وكوريا 
اجلنوبية استوردتا ٦٪ من حجم األسلحة املصدرة دوليا وباكستان 
٥٪ كما تبني ان معدل حجم نقل األسلحة عامليا بني ٢٠٠٦ و٢٠١٠ كان 
٢٤٪ أعلى مما كان عليه بني ٢٠٠١ و٢٠٠٥ في حني ان أبرز املناطق التي 
تلقت أسلحة هي آسيا وأوقيانيا ٤٣٪ (من كل الواردات) وبعدها أوروبا 
٢١٪ ثم الشرق األوسط ١٧٪ فاألميركيتان ١٢٪ ثم افريقيا ٧٪ وحافظت 
الواليات املتحدة على لقب أكبر مصدر للتجهيزات العسكرية وقدرت 
صادراتها بـ ٣٠٪ من صادرات األسلحة العاملية خالل السنوات اخلمس 
املاضية وخالل هذه الفترة كان ٤٤٪ من صادرات األسلحة األميركية 

إلى آسيا وأوقيانيا ٢٨٪ وإلى الشرق األوسط ١٩٪.
  وفيما يتعلق بدول الشرق األوسط وشمال افريقيا فقد كانت تعد 
أسواقا مربحة ملصدري األسلحة وذلك بفضل مصادر الدخل الكبيرة 
في الســــنوات األخيرة. وخالل الفترة املمتدة بني ٢٠٠٦ و٢٠١٠ كانت 
واردات األســــلحة هي األكبر في كل من اإلمارات وإســــرائيل ومصر 
واجلزائر ولكن باالستناد إلى خطط موجودة فمن املتوقع أن ترتفع 

واردات األسلحة السعودية واملغربية في السنوات املقبلة.
  وقال بيتر ويزمان من برنامج نقل األسلحة في املعهد «بالرغم من 
ان ليبيا تقدمت بطلبيات محدودة لشراء األسلحة التقليدية بعد رفع 
حظر األسلحة املفروض عليها في العام ٢٠٠٣ فقد كانت في السنوات 
األخيرة مثاال ممتازا للمنافســــة على عروضها بني موردين رئيسيني 

هم فرنسا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا». 

 اجلزائر ـ أ.ش.أ: قال وزير العدل اجلزائري الطيب بلعيز إنه متت 
إحالة حسان حطاب األمير السابق جلماعة السلفية للدعوة والقتال 
إلى محكمة اجلنايات مبجــــرد انتهاء التحقيقات معه من قبل قاضي 
التحقيق لدى محكمة ســــيدي محمد بالعاصمة. وأضاف الوزير ـ في 
تصريح للموقع االلكتروني «كل شــــيء عن اجلزائر» أمس األول ان 
القاضي املكلف بقضية حســــان حطاب وجه له تهمة جنائية، كما أنه 
متابــــع في عدة تهم تتعلق باالرهاب. وكان وزير العدل قد أعلن يوم 
الثالثاء املاضي أن أمير اجلماعة السلفية السابق مت وضعه في «مكان 
آمن» فيما يوجد عبدالرزاق البارة الذي ينتمي أيضا إلى اجلماعة رهن 

احلبس وذلك طبقا إلحكام األمر الرئاسي برفع حالة الطوارئ. 

 «ويكيليكس» تطيح بالناطق  باسم الخارجية األميركية

 عباس: عملية «إيتمار» حقيرة ومدانة
 عواصم ـ وكاالت: أكد الرئيس 
الفلســــطيني محمود عباس «أبو 
مــــازن» أن عمليــــة «ايتمار» غير 
انسانية وغير أخالقية وبال شك ما 
جرى مدان بكل أساليب اإلدانة وهو 
عمل حقير نعتبره بكل املقاييس 
غير إنســــاني وغير حضاري وال 
ميكن أن يقوم إنســــان مبثل هذا 

العمل.
فــــي تصريحات    وقال عباس 
«لإلذاعة اإلسرائيلية» امس «أنا 
ال أستطيع أن أرى طفال عمره أربعة 
أشــــهر يقتل، وأي انسان يتحلى 
باإلنسانية ال يستطيع أن يرى هذا 
املشهد إال ويعتصره األلم ويبكي 

على ما يشاهده».
  ونفــــى الرئيس الفلســــطيني 
ادعاءات إســــرائيل بشأن وجود 
حتريض داخل املساجد في الضفة 
الغربية، مشــــيرا إلى أن فلسطني 
هــــي الدولة الوحيــــدة في العالم 
العربي واإلسالمي لديها «خطبة 

جمعة» موحدة في جميع املساجد 
ولهــــا مفهوما موحــــدا وهو عدم 

التحريض.
  ودعا عباس إلى تشكيل جلنة 
إســــرائيلية فلسطينيةـ  أميركية 
مشتركة لدراسة االدعاءات بشأن 
تضمن الكتب املدرسية الفلسطينية 

لعبارات حتريضية.
  وأضاف أن السلطة الفلسطينية 
كانت ستمنع هذا االعتداء «حادثة 
ايتمار» لو توفرت لديها معلومات 
مسبقة عنه، مشيرا إلى أنه اتفق مع 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو على إجراء حتقيق مشترك 
في هذا احلادث، معربا عن أمله في 
الوصول إلى نتيجة ومعرفة الفاعل 

لتقدميه للعدالة.
  من جهتها، طالبت إســــرائيل 
شبكة «ســــي ان ان» التلفزيونية 
امــــس األول باالعتذار  األميركية 
عــــن شــــكل تغطيتهــــا لعمليــــة 
مســــتوطنة «إيتمــــار» التي قتل 

فيها خمسة مستوطنني معربة عن 
اســــتيائها أيضا من تغطية هيئة 
اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» 

للعملية.
  وذكر موقع «يديعوت أحرونوت» 
االلكتروني أن مدير مكتب الصحافة 
احلكومي اإلسرائيلي أورين هيلمان 
بعث رسالة إلى مدير مكتب شبكة 
«ســــي ان ان» فــــي القدس كيفني 
فالور قال فيها إن التغطية كانت 
«منهجيــــة ومضللــــة» وأنه كان 

«مذهوال» منها.
  واحتج هيلمان على اخلبر الذي 
نشرته «سي ان ان» على موقعها 
االلكتروني وجاء فيه أن «خمسة 
أفراد من عائلة إســــرائيلية قتلوا 
في الضفة الغربية صباح السبت 
فيما يصفه اجليش اإلســــرائيلي 
بـــــ «هجوم إرهابــــي». كما احتج 
هلمان على وصف «ســــي ان ان» 
منفذ العملية بأنه «متســــلل» أو 

«مهاجم» وليس «مخربا». 

 أردنيون يشيدون باإلصالحات الملكية
 عّمان ـ وكاالت: عّبر أردنيون عن تأييدهم لدعوة 
االصــــالح التي يقودها العاهل األردني امللك عبداهللا 
الثاني، مشــــيدين بحرصه وتوجيهاتــــه للحكومة 
إلجراء اصالحات في املجاالت السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.
  وأكد املشاركون في املهرجان اجلماهيري الذي أقيم 
أمام مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية وشارك فيه 
عشــــرات اآلالف من األردنيني الذين قدموا مبسيرات 
جاءت من مختلف احملافظات األردنية، وقوفهم خلف 
مسيرة االصالح والتحديث والتطوير التي يقودها 
امللك عبداهللا الثاني ملا فيــــه خير ومصلحة الوطن 

واملواطن.
  وأعرب املشاركون عن رفضهم احتكار بعض األحزاب 
والقوى السياسية للعملية السياسية واالصالحية، 
مؤكدين ان اجلميع يلتفون حول رؤية العاهل األردني 
االصالحية فــــي املجاالت السياســــية واالجتماعية 
واالقتصادية. من جهة أخرى، جدد نشطاء ينتمون 
الى التيار الســــلفي اجلهادي في األردن أمس األول 
مطالبهم باإلفراج عن معتقلي التنظيمات اإلسالمية 

في السجون األردنية وإصدار عفو عام عنهم.
  واحتشــــد ما يزيد على ٣٠٠ من أتباع التيار أمام 
مقر احلكومة ورددوا هتافات «الشعب يريد حتكيم 
القرآن» و«الشعب يريد إخراج املساجني» و«ال تبديل 

لشرع اهللا». وطالب أحد منّظري التيار اجلهادي في 
األردن عبد شــــحادة الطحاوي في كلمة باإلفراج عن 
جميع معتقلي التنظيمات اإلسالمية متسائال: «ملاذا 
ســــميح البطيخي الذي ســــرق املليارات مت اإلفراج 
عنه، بينما أبرز منظري التيار وبعض قياداته مثل 
أبوعمر وأبوسياف وأبومحمد املقدسي (مازالوا) في 
الســــجون؟». والبطيخي هو مدير سابق للمخابرات 
األردنية حوكم عام ٢٠٠٢ من قبل محكمة عســــكرية 
بتهم فســــاد وأدين وسجن ملدة أربع سنوات قبل أن 
يفرج عنه عام ٢٠٠٨، وأبومحمد املقدسي هو أحد ابرز 
منظري تيار السلفية اجلهادية في العالم وهو األب 
الروحي لزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبومصعب 
الزرقاوي الذي قتل عــــام ٢٠٠٦ ويحاكم حاليا امام 
محكمة أمن الدولــــة بتهمة متويل حركة طالبان في 
أفغانستان. وكان الفتا خالل االعتصام مشاركة محمد 
البلوي وهو شقيق االنتحاري همام البلوي الذي فّجر 
نفسه في قاعدة خوست بأفغانستان في الثالثني من 
ديسمبر عام ٢٠٠٩ ما أدى ملقتل سبعة ضباط أميركيني 
وضابط مخابرات أردني. وقال البلوي في االعتصام 
محذرا «أطلقوا سراح األسرى واملعتقلني وإال سيفتح 

باب لن تستطيعوا إغالقه».
  يذكر ان هذا االعتصام هو الثالث من نوعه ألتباع 

تيار السلفية اجلهادية. 

 واشنطن ـ احمد عبداهللا
  قدم الناطق بلسان اخلارجية 
االميركيـــة فيليـــب كراولـــي 
اســـتقالته أول من أمس بعد 
أزمة تفاعلت في األيام االخيرة 
حول معاملـــة اجلندي املتهم 
بتسريب وثائق «ويكيليكس» 
برادلـــي مانينغ فـــي زنزانته 
بأحد السجون العسكرية. وكان 
كراولي قد وصف تلك املعاملة 
في منتصف األسبوع املاضي 
بأنها «مضحكة وسخيفة وغبية 

وتأتي بنتائج عكسية».
  وجاءت تعليقـــات كراولي 
عقب نشر تقارير تصف ظروف 
احلبس االنفرادي ملاننغ بأنها 
بالغة القســـوة اذ احتجز في 
زنزانـــة انفرادية واجبر على 
التجرد من مالبســـه وتعرض 
لبرودة شديدة وحرارة شديدة 
على نحو متعمد في زنزانته. 
وأدى ذلـــك الـــى موجـــة من 
االحتجاجات مـــن اجلماعات 
احلقوقية في الواليات املتحدة 
وأوروبـــا. وفهمـــت تعليقات 
الناطـــق وقتها بأنهـــا تهدف 
الى لفت األنظار الى ما يوجه 
للسلطات األمنية األميركية في 

واشنطن عاصفة من االنتقادات 
لـــه ولـــوزارة اخلارجية من 
الپنتاغون ومسؤولني سابقني 
ومعلقني محافظني وميينيني. 
وتساءلت قناة «فوكس نيوز» 
عما إذا كان كراولي يدعم برادلي 
أو يسعى الى التقليل من شأن 

اجلرمية التي ارتكبها.
  وتعـــرض كراولي لضغط 
شديد من داخل وزارة اخلارجية 
ومـــن البيت األبيـــض لتقدمي 
اســـتقالته ثم ما لبثت وزيرة 
اخلارجية هيالري كلينتون ان 
طلبت منه االستقالة بعد مكاملة 
هاتفية تلقتها من الرئيس باراك 
أوباما بهذا الشأن. وقبل كراولي 
تقدمي استقالته فاصدر بيانا قال 
فيه «ان تعليقاتي األخيرة بشأن 
برادلي ماننغ كانت تهدف الى 
لفت االنتباه الى وقع ما تقوم به 
أجهزة األمن القومي من أعمال 
غير معلنة على موقع الواليات 
املتحدة القيادي في العالم. ان 
ممارسة السلطة في عالم اليوم 
املناخ  املليء بالتحديات وذي 
اإلعالمي الذي ال يهدأ يجب ان 
يتسم باحلكمة وباالتساق مع 

القوانني والقيم». 

يرجع الى أسباب تتعلق بحمايته 
من بقية املسجونني العسكريني 
الذين يرون ان تسريب وثائق 
سرية أميركية كان عمال يرقى 

الى مصاف اخليانة العظمى.
  وبعد نشر تصريحات كراولي 
بشأن معاملة ماننغ هبت في 

اخلارج من انتقادات بسبب ما 
ترى املنظمـــات احلقوقية انه 

خرق حلقوق اإلنسان.
  وفيما نفى الپنتاغون تعرض 
ماننغ ألي معاملة ســـيئة فان 
مسؤولني في وزارة الدفاع قالوا 
ان وجوده في زنزانة انفرادية 

 بعد أن ندد بظروف اعتقال ماننغ في سجن عسكري

 السلفيون يجددون مطالبهم باإلفراج عن المعتقلين اإلسالميين إسرائيل تنتقد أسلوب تغطية «سي ان ان» للحادثة 

 د.يوسف القرضاوي 

 نيودلهــــيـ  د.ب.أ: قدم الداالي الما رســــميا اقتراح 
تقاعده عن العمل كقائد سياسي حلركة التبت في جلسة 
لبرملان التبت في املنفى أمس. وسعى الراهب البوذي 
(٧٥ عاما) الذي قاد نضــــال التبتيني على مدار عقود، 
إلى إدخال تعديل في القواعد املنظمة للبرملان للسماح 
له بالتنازل عن صالحياته السياسية لرئيس الوزراء. 
وأعلن طلبه في بيان تلي في اجللسة االفتتاحية للبرملان 

في مدينة «دهار امساال» شمال الهند، حيث مقر حكومة 
املنفى. وقال الداالي الما في بيانه إنه «من املهم للغاية 
أن نضمن استمرار إدارتنا للتبتيني في املنفى ونضالنا 
حتى حتل قضية التبت بنجاح». وأضاف في الرسالة 
التي نشرت على موقعه اإللكتروني أنه «إذا تعني علينا 
البقاء في املنفى لعدة عقود إضافية، فسيأتي الوقت ال 

محالة عندما أكون غير قادر على القيادة».  

 الداالي الما يقدم استقالته لبرلمان التبتيين المنفيين


