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مديرة االستخبارات البريطانية السابقة
تنصح باحلوار مع القاعدة
لندن ـ يو.بي.آي: رأت مديرة جهاز االستخبارات البريطاني السابقة البارونة اليزا مانينغهام بولر 
انه يتعني على احلكومة البريطانية التحاور مع تنظيم القاعدة. وقالت بولر في مقابلة مع هيئة االذاعة 
البريطانية »بي بي سي« امس ان »احلرب على االرهاب« ال ميكن كسبها باملعنى العسكري. واضافت »من 
االفضل دائما التكلم مع االشخاص الذين يهاجمونك بدل مهاجمتهم ان كنت تستطيع ذلك«.

عربية وعالمية
انضمام أكثر من 50 ضابطاً وعدد من السفراء وشيخ قبيلة حاشد إلى احملتجني

املشروعة، مشددا في الوقت نفسه 
على أنه لن يتقدم باستقالته من 

منصبه.
كذلك وجه خمسة سفراء مينيني 
في اوروبا رسالة الى الرئيس علي 
عبداهلل صالح يطلبون منه فيها 
االستقالة، كما اعلن السفير اليمني 
في باريس خال���د االكوع لوكالة 

فرانس برس.
وقال خالد االكوع ان السفراء 
في باريس وبروكس���ل وجنيڤ 
وبرلني ولندن اضافة الى القنصل 
في فرانكفورت »وجهوا رس���الة 
الى الرئيس صالح يطلبون فيها 

عبداهلل صالح تأييدا للمعارضة 
التي تطالب الرئيس بالتنحي.

وقال طواف انه اتخذ خطوة 
االس���تقالة بع���د املذبح���ة التي 
حدثت في ميدان التغيير مشيرا 
الى املواجهات التي قتل فيها 52 
محتجا مناهض���ا للحكومة يوم 
اجلمعة بنيران القناصة في وسط 

صنعاء.
كما أكد الس���فير اليمني لدى 
الزنداني  األردن شائع محس���ن 
دعمه ملطالب شباب الثورة اليمنية 
وإدانته ملا يجري من ممارس���ات 
عنيف���ة ضدهم وض���د مطالبهم 

االس���تجابة الى مطالب الشعب 
واالستقالة لتفادي اراقة الدماء«. 
واوضح ان سفير اليمن في كوبا 

انضم الى هذه الرسالة.
فيما أعلن وزير الدفاع اليمني 
اللواء الرك���ن محمد ناصر أحمد 
أمس ان القوات العسكرية ستبقى 
وفية للرئيس علي عبداهلل صالح 
ولن تسمح بأي محاولة لالنقالب 

على الشرعية الدستورية.
وتال أحمد بيان���ا قال فيه ان 
القوات العسكرية »ستظل وفية 
للقسم الذي أداه كل أفرادها أمام 
اهلل والوطن والقيادة السياسية 

بزعام���ة رئيس اجلمهورية علي 
عبداهلل صالح«.

وتعهد ب���أن يواصل اجليش 
الش���رعية  اليمني احلفاظ على 
الدس���تورية واألمن واالستقرار 
وحماية إجنازات الشعب اليمني 
ومكتس���باته الت���ي حققه���ا في 
الث���ورة والوحدة  ظل رئي���س 

والدميوقراطية.
وأكدت انها »لن تس���مح بأي 
شكل من األش���كال بأية محاولة 
الدميوقراطية  لالنق���الب عل���ى 
الدستورية واملساس  والشرعية 

بأمن الوطن واملواطنني«.

الرئيس«. 
ومن جهته، أعلن النائب االول 
لرئيس البرملان اليمني الش���يخ 
حميد االحمر انضمامه الى »ثورة 

الشباب« في بالده.
وإلى جانب الضباط وشيوخ 
القبائ���ل واملس���ؤولني، تلق���ت 
الديبلوماس���ية ضرب���ات قوية 
باستقاالت سفراء النظام في اكثر 

من بلد. 
ففي دمشق، استقال عبد الوهاب 
طواف سفير اليمن لدى سورية 
أم���س ومن احلزب  من منصبه 
احلاكم الذي يرأسه الرئيس علي 

الى ان »50 ضابطا من الداخلية 
في حضرموت«.

كذلك، أعلن شيخ مشايخ قبائل 
حاشد صادق االحمر في اتصال 
مع قن���اة اجلزيرة، انضمامه الى 
احلرك���ة االحتجاجي���ة املطالبة 
بتغيي���ر النظام ودع���ا الرئيس 
اليمني عل���ي عبداهلل صالح الى 

»خروج هادئ« و»مشرف«.
الش���يخ االحمر »اعلن  وقال 
باسم جميع ابناء قبيلتي انضمامي 

للثورة«.
واكد انه مستعد للوساطة من 
اجل »خروج مشرف للبلد واالخ 

صنعاء � وكاالت: تهاوت أركان 
نظام الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح بشكل غير مسبوق أمس 
وتوالى انحياز الديبلوماس���يني 
واملس���ؤولني اضافة ال���ى أركان 
القي���ادة العس���كرية الى جانب 
احملتج���ني املطالب���ني باس���قاط 

الرئيس. 
فقد أعلن قائد املنطقة العسكرية 
الفرقة  الغربية قائد  الش���مالية 
أولى مدرع اللواء علي محس���ن 
األحمر أحد اعمدة النظام، دعمه 
وتأييده السلمي ملا وصفه ب� »ثورة 
الشباب السلمية« كما أعلن قائد 
املنطقة العسكرية الشرقية اللواء 
محمد علي محسن دعمه وتأييده 

للثورة.
وقال اللواء علي محس���ن في 
تصريحات مسجلة »نزوال عند 
رغبة زمالئي من القادة والصف 
ضباط واجلنود في القوات املسلحة 
والذي أنا واحد منهم أعلن نيابة 
عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي لثورة 
الشباب السلمية ومطالبهم واننا 
سنؤدي واجباتنا غير املنقوصة 
في حفظ األمن واالس���تقرار في 
العاصمة وحيثما تكون وحداتنا 
العسكرية الى جانب اخواننا أبناء 

قوات األمن البواسل«.
وبثت قناة »اجلزيرة« الفضائية 
تسجيال مصورا لألحمر يعلن فيه 
تأييده لثورة الشباب وتأكيده على 
أن قواته ستحمي ساحة التغيير، 
التي تضم املعتصمني املناهضني 

للنظام والعاصمة صنعاء ككل.
ومن جانبه قال اللواء محمد 
علي محسن في تصريحات اعالمية 
ايضا »ان انضمامه وقوات لثورة 
الش���باب جاء ن���زوال عند رغبة 
زمالئي من القادة والصف ضباط 
واجلنود في القوات املسلحة لدعم 

الثورة«.
والحقا، أعل���ن العميد ناصر 
علي الش���عيبي »اعلن باسم 60 
ضابطا من حضرموت االنضمام 
الى ثورة الشباب« مشيرا ايضا 

)أ.ف.پ( عسكريون مينيون يحتفلون بانضمامهم إلى ثورة الشباب في صنعاء أمس 

إسرائيل تهدد قادة حماس
في غزة بالقتل

البرزاني يعلن برنامجًا إصالحيًا 
مبناسبة أعياد نوروز

باراك: الدول العربية تشهد حركات 
تاريخية لها تأثير إيجابي طويل األمد

صخر املاطري صهر بن علي
يحصل على إقامة دائمة في قطر

غزة � أ.ش.أ: هدد نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي داني 
أيالون أمس قادة حركة حماس بالقتل بعد إطالق عش���رات 
القذائف من قطاع غزة قبل يومني جتاه األراضي اإلسرائيلية 

املتاخمة لقطاع غزة.
وقال أيال���ون � في تصريح نقلته اإلذاعة اإلس���رائيلية 
الرسمية � »إذا قررت حماس تصعيد الوضع فسنضع حدا 
لذلك.. لدينا عدة مستويات للتحرك قبل إرسال قوات برية 
إلى قطاع غزة مبا في ذلك تهديدات مباشرة ضد قادة حماس«. 
ووجه أيال���ون � وهو أحد قيادات حزب )إس���رائيل بيتنا( 
اليميني املتطرف الذي يتزعم���ه وزير اخلارجية أفيغدور 
ليبرمان � حتذيره في حني اليزال الوضع شديد التوتر عند 
احلدود بني إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. 
وكانت األوضاع امليدانية ف���ي قطاع غزة قد تصاعدت منذ 
عدة أيام بعد قصف طائرة حربية إسرائيلية طراز )إف 16( 
مقر تدريب تابعا لكتائب القسام اجلناح العسكري حلماس 
جنوب ش���رق مدينة غزة وأدى ذلك إلى استشهاد اثنني من 

كتائب القسام.
وردت كتائب القس���ام بإطالق حوال���ي 50 قذيفة هاون 
جتاه املواقع العسكرية واملستوطنات اإلسرائيلية املتاخمة 
لقطاع غزة وهو عدد غير مس���بوق منذ انتهاء احلرب التي 
شنها اجليش اإلس���رائيلي على غزة قبل عامني و3 أشهر.. 
ورد اجليش اإلس���رائيلي بقصف جوي ومدفعي طال عدة 

مناطق بقطاع غزة.
من جهتها، انتقدت عضو جلنة مجلس حقوق اإلنس���ان 
املس���تقلة القاضية ماري ماكغوان دافيس أمس األول عدم 
تعاون إس���رائيل مع اللجنة املعنية بتقصي احلقائق حول 
انتهاكات حقوق االنسان التي قامت بها القوات اإلسرائيلية 

اثناء عملية الرصاص املصبوب على قطاع غزة.

عواص����م � وكاالت: بعد يوم م����ن تنظيم أكبر احتجاج على 
حكومته، أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني 
مبناس����بة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية حزمة إصالحات 
سياس����ية وإدارية متعهدا بأنها ستدخل حيز التنفيذ بحلول 3 

اشهر.
وأكد برزاني ضرورة »القضاء على ظاهرة إجراء التعيينات 
في املؤسس����ات احلكومية من خالل التزكية احلزبية، وتفعيل 
مؤسسة الرقابة املالية، واإلسراع في تشكيل مفوضية النزاهة 

في اإلقليم«.
وطالب ب� »تفعيل دور االدعاء العام بشكل تام واإلعالن عن 
عقود البناء بشكل شفاف وعدم منحها ألي كان بسبب منصبه 
او س����لطته او على أساس احملس����وبية، كما يجب إبرام عقود 

النفط والغاز بكل شفافية«.
كما شدد برزاني على التوقف عن »حتويل األراضي الزراعية 
ملشاريع سكنية لصالح بعض األشخاص والتحقيق في املشاريع 

السابقة«.
ودعا »الشركات الكبرى الى طرح جزء من أسهمها للبيع، كما 
يتعني على القطاع اخلاص توظيف الشبان«، وطلب من البرملان 
»إصدار قانون يلزم هذه الشركات بضمان حقوق التقاعد لهم«. 
يأتي ذلك بعد تظاه����ر اآلالف في اكبر احتجاج حتى اآلن على 
حكومة إقليم كردستان شبه املستقل في شمال العراق مستلهمني 

االنتفاضات في شتى انحاء الشرق األوسط.
وق����ال احملتجون إن حكومة اإلقليم الت����ي يتم متويلها من 
خالل حصة م����ن ثروة العراق النفطية صارت فاس����دة وغير 
دميوقراطية. ويخيم احملتجون منذ الشهر املاضي في الساحة 
الرئيسية بالسليمانية وهي ثاني اكبر مدينة في املنطقة الكردية 

مطالبني برحيل حكومة اإلقليم.

عواصم � وكاالت: أعرب وزير الدفاع اإلس���رائيلى إيهود 
باراك عن اعتقاده بأن الدول العربية تشهد حركات تاريخية 

لها تأثير إيجابي طويل األمد.
وقال باراك في حوار أجراه مع برنامج »هارد توك« وأذاعه 
تلفزيون »بي.بي.سي« البريطاني امس »إن الدول العربية 
متض���ي قدما في عملي���ة صعبة ومؤملة لكنه���ا في االجتاه 
الصحيح«، مضيفا »إس���رائيل ال تخشى الدميوقراطية في 
الدول العربية وأن مصر ليست كإيران وال ميكن لإلسالميني 

السيطرة على األوضاع فيها«.
وفيما يتعلق بالصراع العربي � اإلس���رائيلي، أكد وزير 
الدفاع اإلس���رائيلي أن بالده مس���تعدة للمضي قدما في أي 
إجراءات جادة تهدف إلى تسوية األزمة الناشبة في املنطقة، 
إال أنه البد أوال من إثبات اجلدية نظرا إلى أن إسرائيل سئمت 

خوض محادثات غير مجدية.
وأعرب باراك عن اقتناعه بضرورة ترسيم احلدود بناء 
على اخلريطة الدميوغرافية ومع األخذ في االعتبار العوامل 
األمنية للحصول على دولة يهودية في جانب ودولة فلسطينية 

في اجلانب اآلخر.

الدوحة � العربية.نت: قالت مصادر مطلعة في س���فارة 
تونس بالدوحة ل� »العربية.نت« إن رجل األعمال املعروف 
صخر املاطري زوج ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن 

علي حصل على اإلقامة الدائمة بدولة قطر.
 وأضافت املص���ادر أن املاطري يقط���ن حاليا في فندق 

»فورسيزنز« بالدوحة بالطابق 23 حتت حراسة مشددة.
 وكان رجل األعمال التونسي قد جاء إلى الدوحة بعد أن 
أطاح الشعب التونسي بالنظام السابق للرئيس املخلوع بن 
علي وهربه خارج الب���الد، حيث ظل يتنقل بني عدة فنادق 
منها فندق »السييجال« و»ريتز كارلتون« بالدوحة قبل أن 

يحط الرحال في فندق »فورسيزنز«.
ورجح���ت املصادر أن يكون املاط���ري )30 عاما( قد قام 
بتحويل أموال إلى البنوك القطرية، إضافة إلى متلكه حلسابات 
خاصة، علما أنه كان شريكا مع شركة االتصاالت كيوتل من 
خالل ش���راء حصة 25% من شركة »تونيزيانا« عبر شركة 

»برانسيس هولدينغ«.
وأكدت مصادر من كيوتل ل� »العربية.نت«، في وقت سابق، 
أنها ستنظر في مسألة »تونيزيانا« مع احلكومة التونسية 

املؤقتة عندما تهدأ األوضاع.

الثورات الشعبية التي تهز حاليا 
العال����م العربي واالس����المي، في 
الرسالة التي بثها البيت االبيض 

في شريط ڤيديو.
وقال ان »احلكومة االيرانية ردت 
حتى اآلن باظهار اهتمامها بحماية 
س����لطتها اكثر بكثير مما تكترث 

باحترام حقوق االيرانيني«.
واض���اف ان »هذه اخليارات 
ليست دليل قوة بل دليل خوف. 
حني تخش���ى حكومة مواطنيها 
الى حد ال تسمح لهم بالوصول 
بحرية الى املعلومات او التواصل 
فيما بينهم، فه���ذا يقول الكثير 

عنها«.
وتوج����ه اوباما مباش����رة الى 
»الش����بان االيراني����ني« مؤكدا ان 
»مواهبك����م وآمالك����م وخياراتكم 
ايران.. وان  س����تحدد مس����تقبل 
اريدكم  بدت لكم املرحلة صعبة، 

ان تعلموا انني معكم«.
وم����ن جانبها، هن����أت وزيرة 
اخلارجي����ة األميركي����ة هيالري 
كلينتون، في بيان صحافي، الشعب 
الني����روز، مؤكدة  اإليراني بعيد 
دعم الواليات املتحدة للمظاهرات 

السلمية في املنطقة.

اهلل ان يعني هذه الشعوب ويعاقب 
اعداءها«. وأعل����ن ان ايران تدعم 
كل احلركات الثورية في املنطقة 
مؤكدا أن بالده ال متيز بني »الشيعة 

والسنة«
في املقابل، ندد الرئيس االميركي 
باراك اوباما بالنظام االيراني مؤكدا 
ان قمع املعارضة يدل على »خوفه« 
واعرب عن تضامنه مع املتظاهرين 
الشبان، في رسالة وجهها مبناسبة 

رأس السنة االيرانية.
وتطرق الرئيس األميركي الى 

� وكاالت: دعا املرشد  عواصم 
االعلى للجمهورية االسالمية آية 
اهلل عل����ي خامنئي االيرانيني الى 
الشامل في  »اجلهاد االقتصادي« 
العام املقب����ل »الحباط مخططات 
اثن����اء احتفاالت  االعداء«، وذلك 
السنة االيرانية  االيرانيني برأس 

اجلديدة »النيروز«.
وقال خامنئي في رسالة بثها 
التلفزي����ون الرس����مي ان »ه����ذه 
العقوبات التي يخطط لها او يطبقها 
اعداء االم����ة االيرانية تهدف الى 
توجيه ضربة للتقدم في بالدنا، 

او عرقلة تقدمها املتسارع«.
واضاف »ولكن االعداء ال ميكن ان 
يحققوا هدفهم من هذه العقوبات.. 
بفضل سياسات مسؤولينا وتعاون 

ابناء امتنا«.
وتابع »لهذا السبب، اعلن هذا 
العام عاما للجه����اد االقتصادي« 
مشيرا الى انه يتوقع من املسؤولني 

والسكان التصرف طبقا لذلك.
التي  وتعليقا على االح����داث 
تشهدها الدول العربية، قال خامنئي 
ان »احتفاالت هذا العام تش����وبها 
احداث مريرة حتصل ضد الشعوب 
في البحرين واليمن وليبيا.. وادعو 

آية اهلل علي خامنئيباراك أوباما

أوباما يندد بالنظام اإليراني ويهنئ الشعب بـ»نيروز«
وخامنئي يدعو اإليرانيني إلى »اجلهاد االقتصادي«

إسالميو األردن يطالبون امللك عبداهلل بأن يحذو حذو العاهل املغربي

محكمة أردنية تعلق اتفاقية تسليم املجرمني مع واشنطن 
موقعة بني األردن وأميركا في وقت 
سابق تنص على تسليم املجرمني 
الفارين لعدم عرضها على مجلس 

النواب وفقا للدستور«.
واض����اف املصدر � الذي فضل 
عدم اإلفصاح عن اسمه � ان محكمة 
صل����ح جزاء عمان أخ����ذت بقرار 
التمييز، لعدم توافر الشروط، وأن 
قرار احلكم القطعي سيصدر عن 
محكمة االستئناف خالل األسبوع 

القادم«.
يشار إلى أن االنتربول الدولي 
يطارد بوش����ناق، لتس����ليمه إلى 
الس����لطات األميركية التي تتهمه 
بدع����م ما وصفتها ب����� »منظمات 
إرهابية« تعم����ل داخل األراضي 
الفلسطينية، في إشارة إلى حركة 

اصالحات من طرف واحد واعتقد 
انها كانت مقبولة ومرضية«. في 
العاهل املغربي  إلى إعالن  إشارة 
امللك محمد السادس في 9 مارس 
القيام ب� »اصالح دستوري شامل« 
يتضمن خصوصا تعزيز »احلريات 
الفردية واجلماعية« واحلكم احمللي 
و»تقوية مكانة« رئيس الوزراء.

ووافقت احلكومة االردنية في 
14 مارس اجلاري على تش����كيلة 
الوطن����ي تتألف  جلنة للح����وار 
من 52 ش����خصية به����دف تعديل 
قانون االنتخاب وقانون األحزاب 
السياس����ية خالل مدة ال تتجاوز 

ثالثة أشهر.
اال ان احلركة االسالمية رفضت 
اللجنة، واعلن  املشاركة في هذه 

خمسة من اعضاء اللجنة بينهم قادة 
اسالميون انسحابهم منها رسميا 
فيما يجري احلديث عن انسحاب 

سبعة آخرين.
في ش����أن أردن����ي آخر، قررت 
محكمة التمييز األردنية )أعلى هيئة 
قضائية في البالد( عدم تس����ليم 
املواطن األردني ياسر بوشناق إلى 
التي تتهمه  السلطات األميركية، 
بدعم »اإلرهاب« وذلك لعدم توافر 
شروط التسليم وفقا للقرار الذي 

صدر مؤخرا.
وقال مصدر قضائ����ي أردني 
في تصريح لصحيفة »السبيل« 
األردنية نش����رته عل����ى موقعها 
اإللكتروني: إن احملكمة قررت وقف 
التسليم، كما أوقفت العمل باتفاقية 

عم����ان � وكاالت: دعت احلركة 
االسالمية في االردن امللك عبداهلل 
الثاني ان يحذو حذو العاهل املغربي 
امللك محمد السادس في برنامجه 
االصالح����ي، مؤكدة انه »ال حاجة 

للجنة حوار ابدا«.
وقال زكي بني ارشيد رئيس 
املكتب السياسي في حزب جبهة 
العمل االسالمي، الذراع السياسية 
لالخوان املس����لمني وابرز احزاب 
املعارضة في االردن لوكالة فرانس 
برس ان »االصالح احلقيقي يعرفه 
امللك كما يعرفه املسؤولون وليس 
هن����اك حاج����ة الى جلن����ة حوار 

ابدا«.
واض����اف ان »مل����ك املغ����رب 
منوذج من هذه النماذج فهو قدم 

نظام صالح يتهاوى.. واجليش: نرفض االنقالب على الشرعية

السفير اليمني في الكويت ينضم 
لشباب الثورة وينفي االستقالة

نفى السفير اليمني لدى الكويت د.خالد شيخ ان يكون تقدم باستقالته 
جراء تصاعد أحداث العنف في بالده املصاحبة للمطالبة بإسقاط نظام 

الرئيس علي عبداهلل صالح. وأوضح شيخ في تصريح لـ »األنباء« 
انه جراء ما تعرضت له ساحات االعتصام والتغيير من ممارسات 

دموية ونظرا لعدم وجود أي خطوات 
إصالحية تستجيب وتستوعب مطالب 

ثورة الشباب فانني أعلنت تضامني مع 
شباب الثورة وتأييدي ملطالبهم وممارسة 

حقوقهم املشروعة في التظاهر واالعتصام 
السلمي. وحول ما اذا كان اعالنه تضامنه 
مع شباب الثورة قال على العكس املوقف 

املؤيد للشباب هو أقوى من مجرد الهروب 
من املسؤولية، حيث اذا افترضنا ان قيادة 

الوحدات العسكرية قدموا استقالتهم 
حينئذ يتولى القيادة آخرون وهنا نقول 

ان وجودهم على رأس عملهم ضمان 
خلدمة الثورة. واضاف ان قانون السلك 

الديبلوماسي مينح احلق في التعبير عن الرأي في قضايا الوطن 
الداخلية حيث نعمل كسفراء باعتبار النظام السياسي يشمل احلاكم 
واملعارض، مؤكدا اننا لسنا متشبثني بهذه املناصب ولسنا أغلى من 

الناس الذين ضحوا بحياتهم.
بشرى الزين  ٭

السفير اليمني د.خالد شيخ


