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»نيويورك تاميز«: أميركا كّثفت حربها السرية في اليمن

صالح غادر العناية املركزة.. و»احتفال أنصاره بسالمته« يسقط عشرات املصابني 

أثناء  الدول����ة  وكبار مس����ؤولي 
أدائهم لصالة »اجلمعة« املاضية 
مبسجد »النهدين« في دار الرئاسة 

اليمنية.
وعبرت قبائل حاشد في رسالة 
رفعوها للرئيس صالح عن إدانتهم 
الشديدة لهذا احلادث الذي وصفوه 
الذي  البشع،  باحلادث اإلجرامي 
اهتز لهوله وجدان الشعب اليمني 
والعربي واإلس����المي والضمير 

اإلنساني.
وأكدت الرسالة � التي نشرت 
امس بعدد من الصحف اليمنية � 
وقوفهم مع الرئيس صالح وأفراد 
القوات املس����لحة واألمن، للذود 
عن حياض اليمن وحماية جميع 
الوطنية،  الثوابت واملكتس����بات 
الش����هداء وأنهار  وفاء لقواف����ل 
الدماء التي قدمتها قبائل حاش����د 
وغيرها، لتثبي����ت دعائم الثورة 
اليمني����ة املجيدة )س����بتمبر 62 
الوطنية  وأكتوبر 63( والوحدة 
والنظ����ام اجلمه����وري املرتك����ز 
الدميوقراطي����ة والتعددية  على 

السياسية.

االستخبارات لديها موقع قيادة في 
اليمنية صنعاء لتقفي  العاصمة 
املعلومات حول املسلحني في اليمن 

وتدبير هجمات مستقبلية.
وأضافت: أن املخاوف تتزايد من 
تالشى تأييد احلملة العسكرية في 
حال سقوط حكومة علي عبداهلل 
صالح، غير أن س����فير الواليات 
املتح����دة لدى اليمن ق����د اجتمع 
مؤخرا بقادة املعارضة بشأن مسألة 
استمرار احلمالت األميركية فيما 
القاعدة  أبلغوه أن احلمالت ضد 
يجب أن تستمر في حال سيطرتهم 

على احلكم في صنعاء.
ورأت أن تواج����د القاعدة في 
اليمن يشكل تهديدا خطيرا على 
الواليات املتح����دة أكثر من قادة 
القاعدة الذين يقال إنهم مختبئون 
في باكستان لذلك تقوم واشنطن 
بتصعيد هجماتها الستئصالهم 

من اليمن.
من جانبهم، اس����تنكر شيوخ 
وعواق����ل وأعيان قبائل حاش����د 
احلادث الذي اس����تهدف الرئيس 
اليمن����ي عل����ي عب����داهلل صالح 

من أجه����زة التنصت اإللكتروني 
واملخبرين حول املواقع احملتملة 
للمس����لحني، إال أنهم أضافوا أن 
اليمن خلق  ف����ي  اندالع الصراع 
مجازفة جديدة وهي ان تقوم حركة 
أو تنظيم معني بإعطاء معلومات 
لألميركيني ويكون هدفها ش����ن 

هجمات ضد خصومها فقط.
وق����ال مس����ؤول ب����ارز ف����ي 
البنتاغون رف����ض اإلفصاح عن 
القوة ضد  هويته إن اس����تخدام 
العناص����ر املس����لحة ف����ي اليمن 
أصبح معق����دا وصعبا جدا حيث 
اختلط ناشطو القاعدة مع الثوار 
واجلماعات املعادية للحكومة مما 
وضع الواليات املتحدة في موقف 
صعب ال تستطيع فيه شن هجمات 
دون معرفة األطراف املعنية في 

الهجوم.
وتابعت الصحيفة ان احلملة 
األميركي����ة في اليم����ن تتزعمها 
قيادة عمليات خاصة مشتركة في 
البنتاغون وبتنس����يق وثيق مع 
جهاز االستخبارات املركزية، غير أن 
الفرق العسكرية األميركية وعمالء 

أميركيني يرون في شن الهجمات 
مبثابة أحد اخليارات القليلة املتاحة 
ملنع العناصر املسلحة من السيطرة 

على احلكم في اليمن.
وأش����ارت الصحيف����ة إلى أن 
الطائرات األميركية قد قتلت يوم 
اجلمعة املاضي أبوعلي احلارثي 
الناشط في تنظيم القاعدة وعددا 
من املسلحني اآلخرين في هجوم 
على اجلزء اجلنوبي اليمني، ووفقا 
لشاهد عيان أسفر الهجوم أيضا 

عن مقتل 4 مدنيني.
وأش����ارت الصحيف����ة الى ان 
الهجمات األميركية األخيرة تأتي 
في أعقاب توقف استمر مبا يقرب 
من عام كامل ج����راء مخاوف من 
نقص املعلومات االستخباراتية 
التي قد ينجم عنها شن هجمات 
فاشلة وحدوث خسائر في أرواح 
املدنيني وهذا من شأنه أن يقوض 

أهداف احلملة.
ونقلت صحيف����ة »نيويورك 
تاميز« األميركية عن مسؤولني في 
واشنطن قولهم إن أجهزة التجسس 
األميركية تتلقى معلومات عديدة 

إطار جه����ود تثبيت وقف إطالق 
النار وإنهاء املظاهر املسلحة وإزالة 
املتاريس من الشوارع والطرقات 

في العاصمة.
الى ذل����ك، أعلن مس����ؤولون 
أميركي����ون أن اإلدارة األميركية 
تكثف حملة عسكرية سرية ضد 
اليمن، مستغلة تزايد فراغ السلطة 
به����دف ضرب عناصر مس����لحة 
مشتبه بهم بطائرات بدون طيار 

وطائرات مقاتلة.
وذكرت صحيف����ة »نيويورك 
ف����ي تقرير  تامي����ز« األميركية، 
امس عل����ى موقعها االلكتروني � 
أن تصعيد احلملة األميركية في 
األسابيع األخيرة يأتي وسط تزايد 
العنف والنزاع ف����ي اليمن الذي 
جعل احلكومة اليمنية � احلليف 
األميرك����ي � في صراع مس����تمر 

للتشبث بالسلطة.
وأوضحت الصحيفة أن القوات 
اليمني����ة � التي تق����وم مبحاربة 
العناصر املسلحة املرتبطة بتنظيم 
القاع����دة في اجلزء اجلنوبي � قد 
تراجعت إلى العاصمة وأن مسؤولني 

العاصمة صنعاء والذي واصلوا 
إطالق األعيرة النارية إلى ما بعد 

منتصف الليلة قبل املاضية.
وكانت وزارة الداخلية اليمنية 
قد طالبت املواطنني بالتوقف عن 
إطالق الرصاص احلي خوفا من 
وق����وع إصابات نتيج����ة إطالقه 
بطريقة عشوائية في الهواء، وأكدت 
ان التعبير عن الفرحة باملناسبة 
يجب أن يكون باحلمد والشكر هلل 

على جناح العملية اجلراحية.
وف����ي محافظة تع����ز جنوبي 
البالد، ذكرت وكالة أنباء »مأرب 
برس« امس أن املواجهات بني قوات 
احلرس اجلمه����وري واحملتجني 
املناهض����ني للرئيس توس����عت 
لتقترب من مط����ار تعز الدولي، 
وأنها أس����فرت عن سقوط أعداد 

من اجلرحى.
وف����ي صنعاء، ذك����رت وكالة 
األنباء اليمنية »سبأ« أن اجلهات 
احلكومية تسلمت أمس مقراتها في 
منطقة احلصبة بأمانة العاصمة 
الزعيم  بعد انس����حاب أنص����ار 
القبلي ص����ادق األحمر منها، في 

عواصم � وكاالت: قال مصدر 
رسمي في اليمن ان الرئيس علي 
عبداهلل صالح غادر غرفة العناية 
العسكري  املركزة في املستشفى 
الرياض  الس����عودية  بالعاصمة 
عقب جناح العملية اجلراحية التي 
أجريت له عقب إصابته في حادث 
االعتداء على مسجد النهدين بدار 
الرئاسة أثناء أداء صالة اجلمعة 

املاضية.
وأكدت مصادر طبية ان احلالة 
الصحي����ة للرئيس اليمني، باتت 
»مستقرة« بعد أن أجريت له عملية 
جراحية ناجحة الستخراج شظية 

من جسده.
وقالت املصادر � في تصريح 
اليمنية  لصحيفة )26 سبتمبر( 
األس����بوعية امس � إن الشائعات 
والتسريبات الكيدية عن الوضع 
الصحي للرئيس صالح ليس����ت 
س����وى مكائد من أطراف معادية 
لليمن ترغب في إثارة البلبلة وأنها 
ال متت للحقيقة بصلة، متوقعة أن 
يعود إلى اليمن قريبا بعد استكمال 
فترة النقاهة وعالج بعض احلروق 

السطحية الطفيفة.
وم����ن جه����ة ثاني����ة، جترى 
اس����تعدادات ش����عبية ورسمية 
كبيرة في صنعاء وبقية احملافظات 
األخرى الستقبال الرئيس صالح 

عند عودته من الرياض.
مب����وازاة ذلك، قضى س����كان 
عدد من املدن اليمنية ليلة مرعبة 
الليلة قب����ل املاضية بعدما خرج 
أنصار الرئي����س اليمني بصورة 
منظم����ة وأطلقوا األعيرة النارية 
في الهواء واس����تخدموا األسلحة 
اخلفيف����ة واملتوس����طة والثقيلة 
بكثافة تعبيرا عن »فرحتهم بنجاح 
العملي����ة اجلراحية التي أجريت 
الرياض واستقرار حالته  له في 

الصحية«.
ورص����دت قن����اة »العربية« 
الفضائية حالة الفزع التي انتابت 
اليمنيني، وأكدت أنها انعكست في 
ردود أفعال غاضبة نتيجة ما حدث، 
إذا كان أنصار صالح  متسائلني: 
يعبرون عن فرحهم بهذه الطريقة، 
فكيف سيعبرون عن حزنهم اذا ما 

حدث مكروه للرئيس؟
وذكرت مصادر طبية أن أكثر 
من 80 شخصا أصيبوا جراء إطالق 
األعيرة الناري����ة من قبل أنصار 
صالح أثناء احتفاالتهم، مؤكدة ان 
اإلصابات جاءت نتيجة رصاصات 
طائشة أطلقت في الهواء من قبل 
املؤيدي����ن للرئي����س صالح، في 

أنصار الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح يحتفلون بسالمته في صنعاء بإطالق األعيرة النارية أمس األول  )أ.ف.پ(

صحيفة سعودية تطالب العرب بانتهاج 
سياسة أكثر التزامًا جتاه أمن البحر األحمر

بعد عامني من إعادة انتخابه املثيرة للجدل 
جناد يواجه الهجوم من معسكره

الرياض ـ أ.ش.أ: طالبت صحيفة »املدينة« السعودية جامعة الدول 
العربية بإبداء قدر أكبر من االهتمام بأمن البحر األحمر باعتباره جزء 
ال يتجزأ من األمن القومي العربي والعمل على أن يكون البحر األحمر 

موضع تنسيق كامل بني الدول العربية املشاطئة له.
وشددت الصحيفة امس على أن السالمة االقليمية لتلك الدول باإلضافة 
الى التنمية والتجارة والسياحة واملصايد تقتضي تعاونا أوسع وأعمق 

باجتاه تبني رؤية أمنية عربية ملنطقة البحر األحمر برمتها.
وأشارت »املدينة« إلى أن احلضور العربي في البحر األحمر ظل طاغيا 

ومؤثرا حتى بلغ إحدى ذراه في حرب أكتوبر عام 1973 عندما متكن 
األسطول املصري من إغالق البحر األحمر عند مضيق باب املندب 

ليحرم السفن اإلسرائيلية املتجهة إلى إسرائيل من الوصول إلى ميناء 
إيالت.

وقالت »املدينة« أن مياها كثيرة جرت في البحر األحمر أصبح بعدها 
مستباحا تسبح فيه أساطيل قوى دولية عدة مستفيدة من حالة الهلع 
التي انتابت املالحة الدولية بسبب ظاهرة القرصنة عند مدخل البحر 
األحمر أمام سواحل الصومال فدخلته أساطيل ما يقرب من 30 دولة 

بينها الهند والصني وكوريا اجلنوبية وماليزيا وأخيرا إيران التي 
أرسلت غواصتني ألغراض عسكرية.

وشددت »املدينة« على أن أي مشروع نهضوي عربي ينبغي أن 
يضع في االعتبار حقيقة مهمة وهي أن األمم تكبر فوق املاء عبر 

استراتيجيات بحرية تكفل حماية أكثر وأمانا أعلى لسواحلها والبحار 
املشاطئة له.

طهران ـ ا.ف.پ: بعد عامني من اعادة انتخابه املثيرة للجدل، 
متكن الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد من تهميش معارضيه 

االصالحيني، لكنه يواجه ازمة داخل معسكره حيث يشعر 
احملافظون املتدينون بالقلق من ميوله االستقاللية.

وقد متكن احمدي جناد من اسكات منتقديه الرئيسيني عام 2009، 
اذ يخضع خصماه الرئيسيان في انتخابات 2009 مير حسني 

موسوي ومهدي كروبي لالقامة اجلبرية بينما تبنى الرئيس السابق 
محمد خامتي توجها اكثر حذرا. وجرى اعتقال مئات الشخصيات 

املقربة من االصالحيني، من مفكرين وصحافيني ومحامني ونشطاء، 
فيما آثرت وسائل االعالم االصالحية التي لم تغلق خالل حملة 

القمع على االصالحيني، التزام الهدوء. غير ان الصراع الذي ظل 
يعتمل حتت الرماد منذ شهور بني الرئاسة من ناحية واملتشددين 
من احملافظني املهيمنني على مؤسسات اجلمهورية االسالمية من 
ناحية اخرى، اتخذ منعطفا حادا في ابريل، حينما حتدى احمدي 

جناد علنا قرارا للمرشد االعلى علي خامنئي حال دون متكنه 
من اقالة وزير االستخبارات في حكومته. ويفترض ان تلعب 

وزارة االستخبارات التي ميكنها ان تساهم في رفض ترشيحات 
انتخابية،  دورا هاما قبل االنتخابات التشريعية املقررة في مارس 
2012 والتي لم يخف فيها مؤيدو الرئيس نواياهم طرح مرشحني 

مبواجهة الغالبية احلالية من احملافظني.
وعبر احمدي جناد عن امتعاضه باالعتكاف عشرة ايام، ما مثل 

حتديا لسلطة اية اهلل خامنئي وهو ما اثار غضب احملافظني 
الدينيني املوالني للمرشد االعلى. لكن املرشد االعلى الذي ال 

يريد اثارة ازمة مؤسساتية، قلل من شأن احلادث مشيرا الى انه 
يتمنى ان يكمل الرئيس واليته التي تستمر اربعة اعوام. ولكنه 

ترك مؤيديه يهاجمون بعنف املقربني من احمدي جناد، خصوصا 
مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي الذي يثير غضب احملافظني 

الدينيني بشكل خاص اذ يعتبرونه متحررا وقوميا ونافذا اكثر من 
الالزم. واتهم مشائي بقيادة »تيار منحرف« يرمي لتقويض النظام 
االسالمي بتحديه لسلطة املرشد االعلى ورجال الدين وجر الرئيس 
اليه. واعتقل العديدون من املقربني للرئاسة خالل االسابيع االخيرة 

بناء على اتهامات متعددة،  وصدر حكم قضائي على احد نواب 
الرئيس بتهمة اساءة استغالل سلطاته. اما احمدي جناد فقد اكثر 

من اظهار الوالء علنا آلية اهلل خامنئي بهدف وقف االنتقادات. لكنه 
وحتى هذه اللحظة، مازال يدافع بشراسة عن املقربني منه، رافضا 

الرضوخ لضغوط احملافظني الدينيني املقربني من املرشد االعلى 
واملطالبني بان يقيل الرئيس مشائي. كما حتدى احمدي جناد علنا 
معارضيه احملافظني بتوليه وزارة النفط الهامة خالل ثالثة اسابيع 

في مايو رغم معارضة مجلس الشورى واملجلس الدستوري. 
الدراكه اخلطر الذي تشكله تلك االزمة على رأس، طالب خامنئي 
في مناسبات عدة مؤيديه بالكف عن مهاجمة الرئيس وحكومته. 
غير ان احملافظني املتشددين مازالوا يشنون بشكل يومي، سواء 
في العلن او عبر الصحف،  هجمات شرسة تستهدف احمليطني 

باحمدي جناد.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران عملت على تطوير أسلحة نووية حتى وقت قريب للغاية

إيران تؤكد رفعها مستوى التخصيب.. وواشنطن ترد: حتٍد صفيق
عواصم � وكاالت: أعربت إيران 
امس عن دهش����تها إزاء االتهامات 
الدولية لها بأنها تسعى إلى تصعيد 
اجلدل الدائر حول برنامجها النووي 
بإعالنه����ا عزمها رفع مس����توى 

تخصيب اليورانيوم.
ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية 
اإلسالمية )إرنا( عن وزير اخلارجية 
علي أكبر صاحلي القول: »لقد أبلغنا 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا 
املوضوع من قبل.. املوضوع ليس 

جديدا«.
وأعلنت إيران في وقت سابق 
األس����بوع اجل����اري عزمها إنتاج 
اليورانيوم املخصب  املزيد م����ن 
حتى مستوى 20% مبنشأة فوردو، 
وهي منشأة حتت اإلنشاء تقع على 

مسافة 160 كلم جنوب طهران.
وأعلن رئي����س منظمة الطاقة 
الذرية اإليرانية فريدون عباسي 
أمس أنه فور االنتهاء من منشأة 
فوردو س����يتم نصب جيل جديد 
من أجهزة الطرد املركزي بها، مما 
سيسهم في مضاعفة قدرة البالد 
على تخصيب اليورانيوم ب� 3 مرات 

إلى مستوى %20.
تقول إيران إنها تقوم بتخصيب 
اليورانيوم بنسبة تتراوح بني 3.5 
و5% لالس����تخدام كوقود نووي 
وبنسبة 20% لالستخدام في مفاعل 

لألغراض البحثية.
وف����ي رد عل����ى التصريحات 
اإليرانية، قال مسؤول أميركي كبير 
امس إن إعالن إيران اعتزامها زيادة 
اليورانيوم املخصب  إنتاجها من 
لدرجة أعلى إل����ى 3 أمثاله مثال 
»صفي����ق« عل����ى إخ����الل طهران 

بالتزاماتها الدولية.
وأضاف املبعوث األميركي جلني 
ديفيز متحدثا أمام اجتماع للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في ڤيينا إن 
اخلطة اإليرانية »أحدث مثال صفيق 

لتماديها في عدم االلتزام«.
وقال ديفيز »فضال عما يبدو 
اآلن من ان����ه نية واضحة إلنتاج 
يورانيوم مخصب بدرجة تزيد %20 
عما حتتاج����ه إيران إلنتاج وقود 
ملفاعلها البحثي الوحيد فإنه ميثل 
فصال آخر في الروايات اإليرانية 
املتغيرة عن سبب بناء هذه املنشأة 

حتت األرض«.
وفي الس����ياق نفسه، جاء في 
بيان أصدرت����ه الواليات املتحدة 

وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وروسيا 
والصني أنه »البد من حل القضايا 
العالق����ة الس����تبعاد وجود أبعاد 
عسكرية محتملة للبرنامج النووي 

إليران«.
وق����ال مدير الوكال����ة الدولية 
للطاقة الذرية يوكيا أمانو االثنني 
املاضي ان هناك مؤش����رات تفيد 
بأن إيران كانت تعمل على تطوير 
األسلحة النووية حتى وقت قريب 

للغاية.
وحدد أحدث تقرير له بش����أن 
إيران سبعة مجاالت لألبحاث لها 
عالقة أو ليس لها اس����تخدام آخر 

غير صنع األسلحة النووية.
الس����فير اإليراني لدى  وشن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي 
أصغر سلطانية امس انتقادات ضد 
أمانو لوضعه تقييمه بهذا األسلوب 
واتهم مدير وكالة الطاقة الدولية 
بانحي����ازه إلى جان����ب الواليات 

املتحدة.
وقال سلطانية »إنه ال يقوم بأداء 
عمله« مضيفا ان مزاعم األسلحة 

ال أساس له.

قبائل »حاشد« 
تستنكر استهداف 
صالح وكبار قادة 

اليمن أثناء أدائهم 
لصالة »اجلمعة«

القرار يهدف إلشراك املواطنني في تقييم عمل الوزارات

نقل جلسات احلكومة العراقية على الهواء 
واملالكي يعزل اجللبي عن رئاسة »اجتثاث البعث«

شيراك يتناول في مذكراته عالقته املتوترة
مع جورج بوش االبن بسبب العراق

بغداد � وكاالت: ألول مرة في تاريخهم، تابع 
العراقيون أول جلسة ملجلس الوزراء على شاشات 
التلفزيون مباش����رة، في خطوة أراد بها رئيس 
الوزراء نوري املالكي وضع العراقيني في صورة 
قريبة ألسباب تردي اخلدمات، وتباينت ردود فعل 
العراقيني إزاء تلك اخلطوة التي تعد فريدة بني 

الدول العربية، ورمبا في العالم أجمع.
قرار نقل اجللسات على الهواء مباشرة جاء 
بعد انتهاء مهل����ة املائة يوم التي حددها املالكي 
لتحس����ني أداء حكومته، واراد من خاللها إشراك 
املواطن����ني في تقييم عمل ال����وزارات، من خالل 
جلسات يومية يستعرض فيها اجنازات كل وزارة 

والعقبات التي تواجهها.
اجللس����ات تابعها بعض العراقيني باهتمام 
كبير وتسمر بعضهم أمام الشاشات في املنازل 
واملقاهي بينما لم يعرها البعض اآلخر أي اهتمام 
وحكموا عليها حتى قبل بثها بعد ان سئموا كثرة 

الوعود وغياب التنفيذ.
املعترضون او بتعبير آخر، غير املبالني بالنقل 
املباش����ر، وصفوا  رغم اعتراضهم هذه اخلطوة 
بالشفافة، وقدروا أنها حتدث ألول مرة في تاريخ 
الدولة العراقية، لكنهم يقولون إن احلديث باالرقام 
واحلس����ابات والعقود يصيبه����م بالصداع، وما 
يريدونه خدمات ملموسة يرونها بالعني املجردة 

وحياة كرمية توازي ثروات بالدهم.
الى ذلك، اعلن مصدر سياسي ان املالكي عزل 
النائب احمد اجللبي عن رئاس����ة هيئة املساءلة 
والعدالة اخلاصة باجتثاث عناصر حزب البعث 
املنحل، وتس����مية وزير حقوق االنس����ان محمد 

السوداني بدال منه. وقال مصدر مقرب من اجللبي 
»مت اعفاء احمد اجللبي من رئاسة هيئة املساءلة 
والعدالة مبوجب امر من رئاس����ة الوزراء صدر 

منذ ثالثة ايام«.
واضاف »مت تكليف وزير حقوق االنسان محمد 
شياع السوداني بتولي مهام اجللبي، وتسمية نزار 
اسعد متى، بدال عن علي الالمي« في منصب املدير 
التنفيذي للهيئة. واغتال مسلحون مجهولون في 
26 مايو الالمي بأسلحة مزودة بكوامت للصوت في 
بغداد. واكتفى انتفاض قنبر، عضو حزب املؤمتر 
الوطني الذي يتزعمه اجللبي، بتأكيد االقالة قائال 
لفرانس برس ان »اجللبي ال ميكن ان يبقى رئيسا 
لهيئة املساءلة والعدالة كونه عضوا في مجلس 
النواب«. واعتبر ان تسمية املالكي للسوداني بدال 
عن اجللبي امر »غير دستوري لكونه لم يحصل 

على موافقة مجلس النواب«.
واجللبي هو زعيم ح����زب »املؤمتر الوطني 
العراقي«، وكان عضوا في مجلس احلكم االنتقالي 
الذي تولى ادارة البالد بعد اجتياح العراق عام 

2003، وقد تولى رئاسته الدورية.
واقام اجللبي عالقات مميزة مع الواليات املتحدة 
ولعب دورا كبيرا ف����ي تزويد القوات االميركية 

مبعلومات ساعدت في اجتياح العراق.
وكان اجللبي مس����ؤوال عن هيئة املس����اءلة 
والعدالة والتي كان����ت تعرف ب� »هيئة اجتثاث 
البعث«. ومنعت هيئة املس����اءلة والعدالة مئات 
املرشحني من املشاركة في االنتخابات التشريعية 
التي جرت في الس����ابع من مارس 2010، بدعوى 

ارتباطهم بحزب البعث.

باريس � أ.ش.أ: طرح الرئيس الفرنسي السابق، 
جاك شيراك في املكتبات الفرنسية اجلزء الثاني من 
مذكراته والتي تتركز على األحداث السياسية التي 
وقعت على املستويني الدولي واحمللي خالل سنوات 

حكمه التي امتدت 12 عاما )2007-1995(.
ويتوقف شيراك كثيرا في مذكراته عند عالقته 
املتوترة بالرئيس األميركي السابق جورج بوش 
االبن بسبب تزعم شيراك للمعسكر الرافض للحرب 
األميركية عل����ى العراق في وقت قرر فيه بوش 
اإلطاحة بصدام حسني مهما كانت االعتراضات 
بتأييد كاسح من احملافظني اجلدد، ومعظمهم من 
اليهود. ويتذكر شيراك في كتابه كيف أنه كان 
أول من حذر من سقوط العراق في براثن اإلرهاب 

ومخاطر النزاع الطائفي بني السنة والشيعة، فضال 
عن تنامي النفوذ اإليراني في العراق من خالل 
الطائفة الشيعية الكبيرة. والتزال مقولة شيراك 
الشهيرة »ال تخرجوا املارد من القمقم« عالقة في 
األذهان كما يتناول شيراك أيضا في اجلزء الثاني 
من مذكراته عالقته بالرئيس الفرنس����ي احلالي 
نيكوال ساركوزي، حيث توقف شيراك كثيرا عند 
طموح ساركوزي في الوصول إلى رئاسة فرنسا 
منذ أن تولى منصب وزير الداخلية والش����عائر 
الدينية. ولم يخل الكتاب من انتقادات لساركوزي 

الذي وصفه شيراك بأنه عصبي ومتهور.
وقد صدر اجلزء الثاني من مذكرات ش����يراك 

عن دار نشر نيل الفرنسية.


