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تولي أحمدي جناد وزارة النفط 
بالوكالة يثير انتقادات في إيران

األهوازيون يطالبون بإرسال مبعوث 
أممي لتقصي احلقائق في اإلقليم

فضيحة اعتداء جنسي جديدة
تهز كنيسة أحد مستشاري البابا 

القاهرة ـ ايالف: في فضيحة جديدة من فضائح االعتداء 
والتحرش اجلنســـي بحق األطفال واملرتكبة من قبل بعض 
قساوسة الكنيسة الكاثوليكية، في أكثر من بلد، ألقي القبض 
في الثالث عشر من الشهر اجلاري على األب ريكاردو سيبيا، 
51 عاما، كاهن الرعية في قرية ساستري بونينتي قرب جنوى، 

بتهمة استغالل األطفال جنسيا وتهم تتعلق باملخدرات.
الالفت في األمر أن األب سيبيا كان يعمل مع البابا بنديكتوس 
السادس عشر حول رزمة من اإلصالحات للرد على الفضائح 
السابق للكهنة الشواذ جنسيا. وقال محققون إنهم توصلوا، 
من خالل محادثات عبر الهواتف احملمولة مت التنصت عليها، 
إلى أن ســـيبيا طلب من تاجر مخدرات مغربي أن يرتب له 

مقابالت جنسية مع فتيان شباب وضعاف. 
وأوردت امس مجلة »التامي« األميركية في هذا السياق جزءا 
مما قاله سيبيا خالل محادثاته مع تاجر املخدرات املغربي، 
حيث قال له نصا: »ال أريد فتيانا يبلغون من العمر 16 عاما، 
وإمنا أريد من أهم أصغر سنا، السيما إن كانوا يبلغون من 
العمـــر 14 عاما. ولك أن تبحث عن الصبية احملتاجني الذين 

يعانون من مشاكل أسرية«. 
ولفتت املجلـــة األميركية في نفس اإلطار إلى أن مطران 
جنوى، أجنيلو باغناســـكو، وهو رئيس مؤمتر األســـاقفة 
االيطاليني، كان يعمل مع بنديكتوس لوضع سياسة صارمة 
جديدة في جميع أنحاء العالم، مت الكشف عنها هذا األسبوع، 
بشأن الطريقة التي يجب أن يتعامل من خاللها األساقفة مع 

االتهامات املتعلقة باعتداءات الكهنة اجلنسية. 

طهران ـ أ.ف.پ: اعتبرت وسائل اعالم ايرانية عدة امس 
ان قرار الرئيس محمود احمدي جناد تولي ادارة وزارة النفط 

مؤقتا، قد يطرح مشكلة ألسباب دستورية وسياسية.
واشارت وكالتا مهر وفارس من دون الكشف عن مصادرهما 
الى قرار ملجلس صيانة الدستور يعتبر خطوة احمدي جناد 
غير دســـتورية، واوضحتا في الوقت نفسه ان املجلس »لم 

ينشر قراره«.
من جهته تطرق النائب غالم علي مغلي جناد بحسب ما 
نقل عنه التلفزيون الرسمي الى اجتماع قريب بني البرملان 
والرئيس لتعيني وزير انتقالي لهذه احلقيبة الرئيسية في 

بلد يجني من النفط 80% من عائداته بالعمالت الصعبة.
وكان الرئيس احمدي جناد اعلن في 15 مايو قراره تولي 
حقيبة النفط مؤقتا بعد اقالة الوزير االصيل في اطار اعادة 
هيكلة احلكومة التي تقضـــي خصوصا بدمج هذه الوزارة 

مع وزارة الطاقة.
واثار قرار احمدي جنـــاد تكهنات حول احتمال وجوده 
في االجتماع الـــوزاري املقبل ملنظمة الدول املصدرة للنفط 
)أوپيك( في الثامن من يونيو في ڤيينا، ذلك ان ايران ترأس 
هذه السنة الكارتل النفطي للمرة االولى منذ الثورة االسالمية 
في 1979. لكن القادة االيرانيني حتفظوا حتى اآلن على تأكيد 

هذه املشاركة.
وقال ممثـــل ايران في أوپيك محمد علي خطيبي »ما دام 
الرئيس يتولى )احلقيبة( بالوكالة، فانه يستطيع املشاركة 
)في اجتماع ڤيينا(، لكن االمر ســـيكون غير مألوف ألنه ال 
يشارك عادة اال في القمم«، متوقعا ان »يوفد )احمدي جناد( 

مندوبا« الى ڤيينا.
واعترض بعض معارضي الرئيس على عدم صحة قراره 
سياسيا والذي جاء بينما تواجه احلكومة انتقادات التيار الديني 

احملافظ الذي يهيمن على غالبية املؤسسات االيرانية.
وامس، تساءل احمد توكلي النائب احملافظ الذي يتمتع 
بنفوذ كبير وينتقد احمدي جناد بقوة »هل يليق بالرئيس ان 
يجلس الى الطاولة نفسها مع وزراء ال يتمتعون باملستوى 
نفسه؟«. بدوره، اقترح امني سر مجلس تشخيص مصلحة 
النظام محسني رضائي وهو شخصية محافظة نافذة، امس 
على احمدي جناد ان يتخلى عن تولي هذه احلقيبة بالوكالة 

»ملصلحته هو«.
وتتيح املادة 135 من الدســـتور للرئيـــس تعيني وزير 
بالوكالة فـــي اي حقيبة ملدة ال تتجاوز ثالثة اشـــهر، لكن 
املـــادة 141 حتظر على الرئيس واي عضو آخر في احلكومة 

ان يتولى منصبني في الوقت نفسه.
اما املادة 94 من قانون الوظيفة العامة فتتيح في املقابل 
ألي ممثل للدولة ان يتولى وظيفتني في شـــكل متزامن ملدة 

اقصاها اربعة اشهر.

لندنـ  العربية: طالب الوفد األهوازي املشارك في منتدى 
األمم املتحدة للسكان األصليني في نيويورك، بإرسال مبعوث 
لتقصي احلقائق بشـــأن اجلرائم التـــي ترتكب في األهواز، 
وتقييم حجم املعاناة التي يتحملها العرب هناك. وأشار د.كرمي 
بني سعيد عبديان رئيس منظمة حقوق اإلنسان األهوازية، 
الذي رأس الوفد في املنتدى املنعقد خالل الفترة من 16 إلى 
27 مايو اجلاري إلى حرمان الشـــعب األهوازي من العوائد 
الطبيعية في اإلقليم، ومن أهمها النفط، قائال: »هناك 80% من 
أبناء مدينة اخلفاجية عاطلون عن العمل، في حني أن كبرى 
حقول النفط اإليرانية ال تبعد عن هذه املدينة ســـوى أميال 
قليلة«. وأضاف بني ســـعيد: »احلكومة اإليرانية تستخرج 
مـــن اآلبار التي تقع على أراضي العرب في األهواز أكثر من 
5 ماليني برميل من النفط يوميا، وصلت عوائدها عام 2010 
إلى 80 مليار دوالر، في حني لم تخصص احلكومة اإليرانية 

شيئا من هذه العوائد لصالح الشعب األهوازي«.
كما اتهم بني سعيد احلكومة اإليرانية بعسكرة إقليم األهواز 
من خالل تواجد احلرس الثوري والباســـيج في الشوراع، 

وبناء ثكنات عسكرية جديدة داخل األهواز«. 
وشّن األمن اإليراني حملة اعتقاالت واسعة شملت شبابا 
ونساء وأطفاال في أعقاب املظاهرات التي اندلعت في ذكرى 
»انتفاضة 15 أبريل عام 2005«، كما نفذت السلطات القضائية 
خالل األيام املاضية 9 إعدامات بحق النشـــطاء األهوازيني، 
وأعدمـــت 3 منهم على املأل، وفقا لتقارير حكومية نشـــرت 

بعد تنفيذ اإلعدامات.
وعادة مـــا تتجاهل طهران دعوات املؤسســـات الدولية 
الحترام حقوق القوميات في إيران، وصدرت بيانات كثيرة 
تدين االضطهاد الذي تفرضه السلطات اإليرانية ضد الشعوب 

غير الفارسية. 
وفـــي اتصال هاتفي مع »العربية.نت« قال بني ســـعيد: 
»خصصنا الكلمة التي ألقيتها في املنتدى السنوي للسكان 
األصليني التابع لألمم املتحدة عن حرمان األهوازيني من عوائد 

النفط والفقر املتفشي في اإلقليم جراء هذا احلرمان«. 
وأكد رئيس منظمة حقوق اإلنسان األهوازية أن »الوفد 
األهوازي رفع تقريرا كامال باللغة اإلجنليزية، أوضح من خالله 
جميع أشكال احلرمان واالضطهاد الذي يتعرض له الشعب 
العربي األهوازي، السيما اإلعدامات األخيرة وانحراف املياه 
من أنهر اإلقليم إلى املناطق الفارســـية، األمر الذي أدى إلى 
جتفيف أراضي العرب وازدياد معدل البطالة في اإلقليم«. 

منع أحد نواب جناد من اخلدمة احلكومية ملدة 4 سنوات.. وصاحلي سيلتقي خالل زيارته إندونيسيا نظيره املصري

الرئيس اليمني يتهم جمعيات اإلخوان املسلمني في دول اخلليج بتمويل االعتصامات

إيران تعلن توقيف 30 جاسوسًا يعملون حلساب أميركا 

املعارضة اليمنية وقّعت املبادرة اخلليجية ورمت الكرة في ملعب صالح

في تغذية املزيد من الفرص التي 
من شأنها حتقيق تغير حقيقي 

في ايران.
الى ذلك، ذكـــر تقرير ملوقع 
»ألف« اإليرانـــي امس أن قرارا 
صدر مبنـــع أحد نواب الرئيس 
محمود أحمدي جناد من املشاركة 
في أنشـــطة احلكومة ملدة أربع 
سنوات على خلفية »انتهاكات« 

لم يتم حتديدها.
يذكر ان حميد بقائي يشغل 
منصب نائب رئيس اجلمهورية 

اإليرانية للشؤون التنفيذية.
ولم يتأكد التقرير كما لم ينفه 
رئيس احملكمة املخولة بالفصل في 
الشؤون اإلدارية والتي يفترض 

أن يكون القرار صدر عنها.
يشار إلى أن »ألف« هو موقع 
إلكتروني محافظ معارض ألحمدي 

جناد.
الرئيس  وجدير بالذكـــر أن 
اإليرانـــي مشـــتبك حاليـــا في 
خالف مع رجال الدين والفصائل 
احملافظة حـــول بعض خططه 

اإلصالحية.

خرجت مـــن عباءتهم القاعدة 
واالرهاب«.

وحذر مـــن »رحيل النظام 
الن ذلـــك يعني رحيل الوحدة 
اليمنية واجلمهورية وليسمع 
اذا  القاصي والداني ذلك )...( 
رحل النظام ستنتعش القاعدة 
في حضرموت وشـــبوة وابني 
واالوضاع ســـتكون اســـوأ يا 
اصدقاءنا في الواليات املتحدة 

واالحتاد االوروبي«.
ووصف صالح احزاب اللقاء 
املشترك املعارض بانها »احزاب 
التآمر املشترك« واتهمها بأنها 
»تريد الســـلطة على بحر من 

الدماء«.
وبحسب حصيلة وضعتها 
الى  بـــرس اســـتنادا  فرانس 
مصادر طبية وامنية، قتل 180 
شخصا منذ نهاية يناير في قمع 
املتظاهريـــن املطالبني برحيل 

النظام.

الشعب االيراني.
وأوضحت ان قانون تأشيرات 
الدخول كان يســـمح للزائرين 
والطلبـــة االيرانيني باحلصول 
على تأشـــيرة دخول ملدة ثالثة 
أشـــهر فقط وميكن الدخول بها 

مرة واحدة فقط.
القانون اجلديد  وأضافت ان 
الشباب االيراني فرصة  »مينح 
العودة الى بالدهم في مناسبات 
عائليـــة وإلجناز بعض األعمال 
وكذلك من اجـــل التنقل خارج 
الواليات املتحدة وال يضطرون 
الى طلب تأشيرة جديدة في كل 

مرة«.
وأكدت ان القانون اجلديد مت 
اعتماده بناء على طلب تكرر من 
الطلبة والزائرين االيرانيني الى 

الواليات املتحدة.
املزيد من  وطالبت باجـــراء 
احلوارات وتبادل وجهات النظر 
مع »من يرســـمون مســـتقبل 

ايران«.
وشـــددت وزيرة اخلارجية 
األميركية على استمرار واشنطن 

قائـــال »طالبتكـــم باالمس يا 
اشقاءنا بوضع نظارات بيضاء 
لتروا املاليني احملتشدة لكنكم 
لبستم نظارتكم اخلاصة ملشاهدة 
ميدان التغرير بالشعوب« في 
اشارة الى الساحة التي يطلق 
عليها انصار املعارضة ميدان 

التغيير.
واتهم صالح كذلك جمعيات 
فـــي دول اخلليـــج بتمويـــل 
االعتصامات املســـتمرة دون 
انقطاع منذ 21 فبراير املاضي 

في صنعاء مطالبة برحيله.
وقال في هذا السياق: »تتدفق 
االموال مـــن اخلارج وبعضها 
عبر قنوات رسمية والباقي من 
جمعيات االخوان املسلمني في 
دول اخلليج ترسل الى جامعة 
االميان« التي يرأسها رجل الدين 

عبد املجيد الزنداني.
وشـــن هجوما حـــادا على 
جماعة االخوان املسلمني »الذين 

منذ نحو ثالثة عقود بينهما.
من جهة اخرى سيزور صاحلي 
قريبـــا العاصمة الصينية بكني 
العالقات بني  في اطار تعزيـــز 

البلدين.
وقال رئيس جلنة الصداقة 
البرملانيـــة االيرانية ـ الصينية 
حسن سبحاني نيا في تصريح 
للوكالة ذاتها ان »وزير اخلارجية 
سيقوم قريبا بزيارة الى الصني 
الجـــراء محادثات مـــع عدد من 
املســـؤولني هناك تتعلق بسبل 

تنمية العالقات بني البلدين«.
في سياق اخر، اعلنت وزيرة 
اخلارجيـــة األميركية هيالري 
كلينتـــون ان الطلبة والزائرين 
االيرانيني ميكنهم احلصول على 
تأشـــيرة دخول الـــى الواليات 
الدخول ملدة  املتحدة متعـــددة 

عامني.
وأعربـــت كلينتون في بيان 
صحافي صدر الليلة قبل املاضية 
عن بالغ سعادتها العالن خطوة 
تقدم كبيرة فـــي ادارة الرئيس 
األميركـــي بـــاراك اوباما تدعم 

بحتة لكننا ســـنتعامل معها 
بشكل ايجابي فهي بدات بدفع 

خارجي«.
وهاجـــم الرئيـــس اليمني 
الغـــرب منـــددا بــــ »مؤامرة 
دولية كبيرة في تونس ومصر 
وســـورية واالردن والبحرين 
من قوى تصدر مشـــاكلها الى 
االخرين وتدعي الوصاية على 
شـــعوب مغلوبة علـــى امرها 
بســـبب اوضاعها السياسية 
واالقتصادية وتخلفها الثقافي 

واالجتماعي«.
ويبدو ان صالح يرد بذلك 
على الرئيـــس االميركي باراك 
اوبامـــا الذي اعلـــن اخلميس 
املاضـــي ان ادارتـــه تقف الى 
جانب الشعوب واملتظاهرين 
العـــرب داعيا الرئيس اليمني 
الى احترام تعهداته حول تسليم 

السلطة.
وتوجه الى قادة دول اخلليج 

وتأتـــي زيـــارة صاحلـــي 
الندونيسيا للمشاركة في اجتماع 
وزراء خارجية دول حركة عدم 
االنحياز املقرر عقده في جزيرة 
بالي االندونيسية في الفترة ما بني 

23 و27 من الشهر اجلاري.
وقالـــت وكالة انبـــاء )مهر( 
املقـــرر ان يعقد  االيرانية »من 
على هامش هـــذا االجتماع اول 
لقاء بني املســـؤولني االيرانيني 
النظام  واملصريني بعـــد رحيل 

املصري السابق«.
واضافـــت ان »عقد لقاء بني 
صاحلي بصفته الرئيس الدوري 
املقبل حلركة عدم االنحياز مع 
وزيـــر اخلارجية املصري نبيل 
العربي بصفته الرئيس احلالي 
للحركة مدرج على جدول اعمال 

صاحلي خالل هذه الزيارة«.
وشهدت العالقات املصرية ـ 
االيرانية حتســـنا ملحوظا بعد 
تغيير النظام في مصر وتأكيد 
طهران والقاهرة على فتح صفحة 
جديدة فـــي عالقاتهما الثنائية 
وضرورة عودة العالقات املقطوعة 

تخلي الرئيـــس علي عبداهلل 
صالح عن احلكم لصالح نائبه 
على ان يســـتقيل بعد شـــهر 
من ذلـــك مقابل منحه حصانة 
وتنظيم انتخابات رئاسية خالل 

مدة شهرين.
واكد نعمان انه فور توقيع 
الطرفني على اخلطة، ستقوم 
النظام  جلنـــة مكونـــة مـــن 
واملعارضة والواليات املتحدة 
واالحتـــــاد االوروبـــي واالمم 
املتحـــدة »باالشـــراف علـــى 
تطبيق االتفـــاق خالل فـــترة 
ثالثـــني يوما«، اي منذ دخوله 
التصويت  التنفيذ حتى  حيز 
فـــي البرملـــان على اســـتقالة 

الرئيس.
في غضون ذلك، قال صالح 
خالل احتفال عسكري مبناسبة 
الذكرى احلادية والعشـــرين 
للوحـــدة اليمنية ان »املبادرة 
في حقيقة االمر عملية انقالبية 

 عواصـــمـ  وكاالت: أعلنـــت 
وزارة االمن االيرانية امس عن 
ضبط شـــبكة جتسس أميركية 
والقبـــض على ثالثـــني ايرانيا 

اعضاء في الشبكة.
وقالت ادارة العالقات العامة 
بوزارة االمن في بيان امس »انه 
بعد اجراءات امنية واسعة النطاق 
قام بها رجال االمن في داخل ايران 
وخارجهـــا فقد مت الكشـــف عن 
خيوط هذه الشبكة التجسسية 
والقضاء عليها بشكل كامل قبل 
قيامها بأي عمل تخريبي في البالد 
»وذلك حسبما ذكرت وكالة انباء 

فارس في موقعها االلكتروني.
البيـــان »ان هذه  واضـــاف 
الشـــبكة التي كانت تضم عددا 
كبيرا من كبار الضباط بوكالة 
االستخبارات املركزية األميركية 
ومتارس نشاطها في عدة دول 
بـــادرت وبذرائـــع مختلفة مثل 
تقدمي سمة الدخول ووعود االقامة 
وتوفير فرص العمل والدراسة 
في اخلارج الى تضليل عدد من 

املواطنني«.
وأضاف البيان قائال »ان وزارة 
االمن اكتشفت هذه الشبكة التي 
كانت تقوم بنزع املعلومات من 
هؤالء واجبارهم على االعتراف 
بـــكل مالديهـــم مـــن معلومات 
وقبضت في عمليات واســـعة 
النطاق عبر املطاردة واملراقبة 
فـــي داخل وخارج ايـــران على 

عناصرها«.
وأكد بيان وزارة األمن »أنه 
وحسب املعلومات التي حصلت 
عليها بعد القضاء على الشبكة 
فقد اتضح أن ضباط الـ )ســـي 
آي ايه( يحاولون احلصول على 
معلومات من خالل الســـفارات 
والقنصليـــات األميركيـــة في 
عـــدة دول وخاصـــة االمارات 
وماليزيـــا وتركيا عـــن املراكز 
العلمية واجلامعية واملختبرات 
والصناعات اجلوية والدفاعية 

والطاقة النووية)االيرانية(«.
واعلنت املخابرات االيرانية 
في مناســـبات عدة عن القبض 
على عمالء محليني في شبكات 
جتسس أميركية وبريطانية او 
اســـرائيلية بدون تقدمي وثائق 

تدعم هذه االتهامات.
الى ذلك، يبدأ وزير اخلارجية 
اكبـــر صاحلي  االيرانـــي علي 
االسبوع اجلاري زيارة رسمية 
اندونيســـيا يلتقي خاللها  الى 

نظيره املصري نبيل العربي.

صنعاء ـ أ.ف.پ: قال زعيم 
للمعارضة اليمنية مساء امس 
ان املعارضة وقعت اتفاق نقل 
التوصل  الــــذي مت  الســــلطة 
اليه مببــــادرة خليجية، رغم 
االنتقادات التي وجهها الرئيس 
علي عبداهلل صالح لها معتبرا 
انهــــا »مؤامرة بحتــــة لكننا 

سنتعامل معها«.
واوضح احد قادة املعارضة 
ياســـني نعمان ان وفدا يضم 
خمسة من قادة املعارضة »وقع 

على اخلطة اخلليجية«.
وباالضافة الى نعمان وهو 
االمني العام للحـــزب االشتراكي، 
شارك في التوقـــيع عبد الوهاب 
االنســــي عن حزب االصالح، 
حســــن زيـــد عـــن »احلق«، 
محمد ســــالم باسندوة رئيس 
التحضيرية للحوار  اللجنــــة 
الوجيه  الوطنــــي، وصخــــر 

)مستقل(.
من جهته، قال محمد قحطان 
اللقاء املشترك  املتحدث باسم 
وشـــركائه ان املعارضة عبر 
»توقيعها اخلطـــة، امنا تقوم 
برمي الكرة في ملعب الرئيس 

صالح«.
واضاف ان التوقيع  كان في 
مقر املفاوض الرئيسي للمعارضة 
وزير اخلارجية االسبق محمد 
باسندوة بحضور االمني العام 
ملجلس التعاون اخلليجي عبد 

اللطيف الزياني.
كمـــا اعلن املتحدث باســـم 
حزب املؤمتر الشـــعبي العام 
احلاكم طارق الشامي في وقت 
سابق امس ان »الرئيس صالح 
سيوقع على اخلطة االحد في 

صنعاء«.
وقد اعلنـــت االمانة العامة 
التعاون اخلليجي  في مجلس 
ان الزيانـــي توجه مجددا الى 
صنعاء بعد ظهر امس بناء على 
اليمنية،  »دعوة من احلكومة 
الستكمال االجراءات املتعلقة 
بالتوقيع على االتفاق اخلاص 

بتسوية االزمة« هناك.
ووضعت دول اخلليج، القلقة 
من اســـتمرار االزمة في اليمن 
منذ يناير، خطة بالتعاون مع 
واشـــنطن واالحتاد االوروبي 
تتضمن مشاركة املعارضة في 
حكومة مصاحلة وطنية مقابل 

)أ.پ( قائد قوات الباسيج محمد رضا نقدي متحدثا لوسائل اإلعالم لدى إطالقه موسوعة »ضحايا اإلرهاب« وبجواره وزير املخابرات حيدر مصلي 

)رويترز( مناهضون للرئيس اليمني علي عبداهلل صالح يطالبون بتنحيته أمس 


