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تركي الفيصل: الرياض ستسعى وراء أسلحة نووية إذا فعلت إيران
واألسد يتشبث بالسلطة »حتى مقتل آخر سوري«

قائد »البحرية« اإلسرائيلي األسبق: الغواصات النووية ستردع إيران
ت���ل أبيب � يو.ب���ي.آي: أكد 
قائد سالح البحرية اإلسرائيلي 
األس���بق اللواء أبراهام بوتسر 
أنه ليس مبقدور س���الح اجلو 
اإلسرائيلي توجيه ضربة إليران 
وعرقلة برنامجها النووي لكنه 
رأى أن الغواصات التي بإمكانها 
إطالق صواريخ حتمل رؤوسا 
متفجرة نووية قادرة على القيام 
ب� »ردع إس���تراتيجي« في هذا 

السياق.
وعبر بوتس���ر ف���ي مقابلة 
أجرتها معه صحيفة »هآرتس« 
امس ع���ن تخوفه من أن يكون 
قادة سالح اجلو قد أقنعوا رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو ووزير 
الدفاع ايهود باراك بقدرة السالح 
على تنفيذ هجوم ضد املنشآت 
النووية اإليرانية وحتقيق النجاح 

املطلوب من هجوم كهذا.
وقال بوتسر »إنني أخشى 
أن يكون س���الح اجلو قد أقنع 
القيادة السياسية بأن هجوما ضد 
النتائج  إيران ممكن وسيحقق 
وإذا صدق���ت مخاوفي فإن هذا 

وهم خطير«.
ويذكر أن احملللني اإلسرائيليني 
أجمعوا على أن التصريحات التي 
السابق  أطلقها رئيس املوساد 
مائي���ر داغان وحذر من خاللها 
من مهاجمة إيران كشفت عن أن 
نتنياهو وباراك يؤيدان هجوما 

كهذا.
وقال بوتسر إنه »يوجد لدى 
القادة العسكريني ميل إلى خوض 
حروب املاضي وهذا بالضبط ما 
يحدث لسالح اجلو ففي حرب 
األيام الس���تة )في العام 1967( 
دمر سالح اجلو خالل ساعات 
معدودة أسلحة اجلو املصرية 
والس���ورية واألردنية وحصل 
على سيطرة وتفوق مطلق في 
السماء األمر الذي مكن القوات 

البرية من التقدم«.
وأردف أن »قادة سالح اجلو 
املنتشني من هذا االجناز آمنوا 
أنه س���ينجح بالطريقة نفسها 
في احلرب املقبلة وأقنعوا بذلك 
جميع أعضاء هيئة األركان العامة 
والقيادة السياس���ية وكان هذا 

وهما«.
واض���اف بوتس���ر أنه »في 
حرب يوم الغفران )عام 1973( 
كنا واثقني من أن س���الح اجلو 
سوف يدمر القوة املصرية كلها 
التي ستعبر القناة )السويس( 
ولذلك كن���ا مزهوين ولم ننفذ 
العملي���ات العس���كرية البرية 
املطلوبة من مواجهة املهاجمني 
وكان���ت النتيجة كم���ا وصفها 
)قائد سالح اجلو األسبق( عيزر 
وايزمن أن الصاروخ لوى جناح 

الطائرة«.
ولفت بوتسر إلى أن »سالح 
اجلو استعاد التفوق اجلوي في 
احلرب ف���ي منطقة القناة فقط 
بعدما احتل سالح املدرعات قاعدة 
الصواريخ )املصرية( األخيرة 
في اجلبهة وأزال التهديد. وقد 
نفذ سالح املدرعات ذلك من دون 

مساعدة جوية«.
انتقاداته  ويوجه بوتس���ر 
هذه في أعقاب مقال نشره قائد 
سالح اجلو اإلسرائيلي االسبق 
اللواء دافيد عبري ودعا فيه إلى 

تقوية سالح اجلو من أجل ضمان 
تفوق جوي في املجاالت اجلوية 

والبرية والبحرية.
وعقب بوتسر على ذلك قائال 
إنه »لقد مت إيهامنا مرتني خالل 
حروب إس���رائيل بأنه فقط إذا 
كانت لدينا ق���وة جوية كبيرة 
فإننا سنحس���م املع���ارك املرة 
األول���ى كانت في ح���رب يوم 
الغفران واملرة الثانية في حرب 
لبنان الثاني���ة في العام 2006 
عندما اعتمدنا على أن س���الح 
اجلو سيدمر حزب اهلل ولذلك 
لم نستدع االحتياط ولم ندخل 
القوات البرية )الجتياح جنوب 
لبنان( مسبقا وكانت النتيجة أن 
سكان اجلليل خرجوا من املالجئ 
فقط بع���د التوصل إلى االتفاق 
املخزي وهو مخزي ألنه حتت 
رعايته عزز حزب اهلل قوته منذ 

ذلك احلني«.
ورغم أن بوتس���ر يعترف 
بضع���ف ومحدودي���ة س���الح 
البحرية إال أنه على قناعة بوجود 
حاجة لتقويت���ه وحتويله إلى 

ذراع إسرائيلية إستراتيجية من 
خالل تزود إسرائيل باملزيد من 

الغواصات.
ويعتبر بوتسر أنه يجب أن 
يكون بحوزة إسرائيل أسطول 
مؤلف من 8 أو 9 غواصات ويقدر 
أنه ال توجد لدى س���الح اجلو 
القدرة على القيام بهجوم ناجح 
ضد إيران ويدمر منشآتها النووية 
وأنه في وضع كهذا يتعني على 
إس���رائيل االعتماد على »الرد 
اإلس���تراتيجي« في إشارة إلى 

القدرة النووية اإلسرائيلية.
وق���ال بوتس���ر إن »ق���درة 
الواليات املتح���دة وغيرها من 
الدول العظمى الكبرى في فترة 
الب���اردة واليوم أيضا  احلرب 
مبني على الغواصات« وأن »أي 
عقيدة نووية إستراتيجية تشكل 
إستراتيجية الغواصات ركنا هاما 
في بناء القدرات النووية لتوجيه 
الضربة الثانية )النووية( التي 
بإمكان الغواصات التي يصعب 
رصده���ا )بال���رادارات( فقط 

تنفيذها«.

لن���دن � يو.ب���ي.آي: أفادت 
صحيف���ة »الغاردي���ان« امس 
أن ديبلوماسيا سعوديا بارزا 
وعض���وا في العائل���ة املالكة 
احلاكمة في الرياض حذر من 
شبح نش���وب نزاع نووي في 
الش���رق األوس���ط اذا اقتربت 
ايران من تطوير سالح نووي 
وتوقع أن الرئيس بشار األسد 
سيتشبث بالسلطة حتى مقتل 

آخر سوري.
وقالت الصحيفة ان األمير 
تركي الفيصل الرئيس السابق 
العس���كرية  لالس���تخبارات 
الرياض  السعودية وس���فير 
السابق في واشنطن ولندن ابلغ 
كبار املسؤولني في منظمة حلف 
شمال األطلسي )ناتو( من أن 
حصول طهران على الس���الح 
النووي »س���يجبر السعودية 
على اتباع سياس���ة ميكن أن 
تؤدي إلى عواقب ال حصر لها 

احلكومة عاجزة وبشكل مؤسف 
في تعاملها مع الوضع«.

وحذر من أن تنظيم القاعدة 
»متكن من خل���ق ملجأ له في 
اليمن على غرار املناطق القبلية 
في باكس���تان«، مضيفا »كان 
هناك ص���راع أيضا في أعقاب 
االتهامات الغربية بأن السعودية 
تصدر من���اذج من الراديكالية 
اإلس���المية إلى جمي���ع أنحاء 
العالم اإلسالمي.. مع أنها تواجه 
مشاكل بس���بب فتوة سكانها 
التط���رف والهويات  ونتيجة 

الطائفية املختلفة«.
وكان وزي���ر اخلارجي���ة 
البريطاني وليام هيغ ابلغ برملان 
بالده أن اي���ران أجرت مؤخرا 
اختبارات س���رية للصواريخ 
البالستية وما ال يقل عن ثالثة 
اختبارات س���رية للصواريخ 
املتوس���طة املدى ذاتية الدفع 

منذ أكتوبر املاضي.

ق���ال األمير ترك���ي »إن ايران 
منر من ورق مبخالب فوالذية 
وتتدخل وتزعزع االس���تقرار 
في املنطقة وتتدخل في العراق 
ولبنان وسورية والبحرين وهي 
حساسة جدا حني تتدخل الدول 
األخرى في شؤونها وينبغي 
التعامل معه���ا باملثل وتتوقع 
الس���عودية منها ممارس���ة ما 

تعظ به«.
وفيم���ا اعتبر أن العقوبات 
ايران  الدولية املفروضة على 
تعم���ل رحب ب���رأي الواليات 
املتحدة ب���أن توجيه ضربات 
عسكرية ضد طهران ستكون 

لها نتائج عكسية.
وقال األمير تركي في كلمته 
ان الرئيس السوري بشار األسد 
»سيتشبث بالسلطة حتى مقتل 
آخر سوري وفقدان احلياة في 
س���ورية جراء الصراع الدائر 
الذي يبعث على األسى غير أن 

قد تكون كارثية«.
وأضاف���ت أن األمير تركي 
لم يحدد شكل هذه السياسات 
لكن مسؤوال بارزا في الرياض 
مقربا منه أكد أن رسالته كانت 
واضحة وهي »اننا ال ميكن أن 
نعيش في وض���ع متتلك فيه 
ايران سالحا نوويا وسيكون 
ذلك غير مقبول وميلي علينا 

أن نحذو حذوها«.
إلى أن  وأشارت الصحيفة 
حتذير األمير تركي جاء خالل 
كلم���ة مطلع هذا الش���هر أمام 
اجتماع غي���ر معلن في قاعدة 
مولسوورث اجلوية مبقاطعة 
كامبريدجشاير البريطانية التي 
يستخدمها حف األطلسي كمركز 
جلمع املعلومات االستخباراتية 
حول الشرق األوسط والبحر 

األبيض املتوسط.
ووفقا لنس���خة من كلمته 
حصلت عليه���ا »الغارديان« 

األمير تركي الفيصل

سياسي ميني: من يتحدثون عن انتقال السلطة أغبياء سياسيًا

صالح يدعو للتعامل بإيجابية مع مبادرتي اخلليج
 ومجلس األمن.. ونائبه ال يعرف موعد عودته

صنعاء � وكاالت: دعا الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح حكومته 
إلى التعامل بايجابية مع مبادرتني 
اليم����ن )املبادرة  حلل األزمة في 
اخلليجية ومبادرة رئيس مجلس 
األمن الدول����ي( عبر البدء بحوار 

لتنفيذ آلياتهما.
وت����ال رس����الة صال����ح وزير 
اخلارجية اليمني د.ابوبكر القربي 
الذي بثها التلفزيون اليمني امس 
قائال »لقد وجه الرئيس بوضوح 
بأن عل����ى احلكوم����ة أن تتعامل 
املبادرت����ني باإليجابية  مع هاتني 
اليمن  التي تس����تحقهما إلخراج 
من األزمة وأن نب����دأ حوارا جادا 
يهدف إلى التوافق على آلية لتنفيذ 
املبادرة وبدء احلوار بني األطراف 

اليمنية«.
ويأتي اإلعالن عن رسالة صالح 
بعدما أمهل األم����ني العام ملجلس 
التعاون اخلليج����ي عبداللطيف 
الزياني النظام اليمني مدة أسبوع 
التي  املب����ادرة اخلليجية  لتنفيذ 
تقدمت بها دول اخلليج في مطلع 
ابريل املاضي وإال سيتم سحبها.

الى ذلك، كشف نائب الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي عن 
ان الرئيس عل����ي عبداهلل صالح 
تعرض حملاول����ة اغتيال أصيب 
خاللها بجروح خطيرة جدا، مشيرا 
إل����ى انه ال فك����رة لديه عن موعد 
عودته إلى اليمن بعد تلقي العالج 

الطبي املناسب في السعودية.
وقال هادي في مقابلة مع شبكة 
»سي إن إن« األميركية ان الرئيس 
اليمني تعرض حملاولة اغتيال ولم 
يصب بقصف صاروخي استهدف 
مسجدا في قصره الرئاسي في اوائل 
يونيو فيما يعد أول إقرار رسمي 

ميني باألمر.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة 
إعالم غربية قال هادي وهو حاليا 
الرئيس بالوكالة منذ مغادرة صالح 
لتلقي العالج في 3 يونيو انه رأى 
الرئيس اليمني مباشرة بعد إصابته 
وكان ص����دره مثقوبا بقطعة من 
اخلشب ووجهه وذراعاه واجلزء 

العلوي من جسمه محروقا.
وردا عل����ى س����ؤال عن موعد 
عودت����ه قال ه����ادي انه ال يعرف 
»قد يس����تغرق األمر أشهرا وهذا 

باستهداف الرئيس صالح وقيادات 
الدولة لينالوا اجلزاء العادل، وقال 
»إن مثل ه����ؤالء امللطخة أياديهم 
بالدماء ال ميكن أن يعيشوا في ظل 
الدميوقراطية واحلرية والتعددية 

السياسية«.
الى ذلك تتزايد معاناة املواطنني 
اليمنيني مبعدالت مرتفعة نتيجة 
األزمة الراهنة بالبالد املستمرة منذ 
نحو 5 أش����هر، وطالت تداعياتها 
مختلف مجاالت احلياة اليومية، من 
انقطاع مستمر للكهرباء وارتفاع 
األسعار وانعدام املشتقات النفطية 
من البنزي����ن والديزل إلى جانب 

الغاز املنزلي.
ومنذ نحو أس����بوعني تعيش 
العاصمة »صنع����اء« وعدة مدن 
مينية في ظالم دامس بسبب انقطاع 
التيار الكهربائي ألكثر من 20 ساعة 
يوميا في صنعاء، بينما يس����تمر 
االنقطاع ملدة 24 ساعة في بعض 
مناطق ومدن احملافظات األخرى.

وتتهم السلطات اليمنية عناصر 
تابع����ة لتحالف اللقاء املش����ترك 
املعارض بتنفيذ عمليات تخريبية 
ض����د محط����ات تولي����د الكهرباء 
الرئيس����ية خاصة ف����ي محافظة 
»مأرب« وهي احملطة التي تغذي 
العاصمة صنعاء بجانب عدد من 

احملافظة اليمنية.
ويتزامن االنقطاع املستمر في 
التيار الكهربائي مع أزمات حادة 
في املشتقات النفطية لم تشهدها 
البالد منذ سنوات � حسب تقارير 
اقتصادي����ة رس����مية � أدت إل����ى 
اليمني  صعوبة حصول املواطن 
على احتياجاته من هذه املشتقات 
خاصة البنزي����ن والديزل والغاز 

املنزلي.
وأصبح من املألوف في العاصمة 
اليمنية أن تصطف السيارات أمام 
محطات الوقود باملئات والبعض 
منها ينتظر يومني أو ثالثة أيام إلى 
أن يأتي دوره في متوين سياراته، 
خاصة أن الوقود ال يصل بانتظام 
إلى احملطات نتيجة عمليات قطع 
القاط����رات احململة  الطريق على 
بالوق����ود، والتي يت����م اختطافها 
وبيعها في الس����وق السوداء، ما 
أدى إلى ارتفاع سعر ال� 20 لترا من 

1500 ريال إلى 9 آالف ريال.

مؤيد »وه����و جزء م����ن التوازن 
اليمن فهو خبير  السياس����ي في 
ف����ي التعامل م����ع كل االختالفات 
السياسية والقبلية« من جانبه، 
انتقد سياسي ميني كبير مطالبة 
السياس����ية على  الق����وي  بعض 
اليمنية بانتقال السلطة  الساحة 
في املرحلة احلالية، وقال »إن الذين 
يتحدثون اليوم عن انتقال السلطة 
ينطلقون من غباء سياسي ألن هناك 
شرعية دستورية حتققت نتيجة 
انتخابات رئاسية نزيهة جرت عام 
2006 والبد أن تكمل فترتها حتى 

سبتمبر 2013«.
وأضاف السياس����ي واملثقف 
اليمني الكبير ياسني عبده سعيد 
في حوار أجرته معه صحيفة )26 
سبتمبر( اليمنية األسبوعية امس 
ان ما حدث في مس����جد النهدين 
بدار الرئاسة اليمنية من استهداف 
لرئيس اجلمهورية وكبار املسؤولني 
ف����ي الدولة أس����قط كل املبادرات 
الس����ابقة بش����أن حل أزمة اليمن 
ووضع البل����د أمام محطة جديدة 

حتتم إعادة تقييم ما حدث.
وطالب السياسي اليمني � في 
احلوار الذي ينش����ر بشكل كامل 
ف����ي وقت الحق � األجهزة األمنية 
التحقيق بالكش����ف عن  وجهات 
هوية العناصر اإلرهابية التي قامت 

أمر يعود إلى األطباء.. ال فكرة لدي 
عن التاريخ احملدد لعودته«.

إال انه أكد ان صحة صالح تشهد 
حتسنا يوميا ولديه النية الكاملة 
للعودة إلى بالده من السعودية.

وقال ه����ادي ان منزله محاط 
باملعارضة لكنه نفى املزاعم بأنه 
ليس قادرا على استخدام القصر 
الرئاسي، مشيرا إلى انه يتحدث 
هاتفيا مع ابن الرئيس اليمني وهو 
قائد احلرس اجلمهوري في أي وقت 

يريد إعطاءه أي اوامر.
ورفض اتهامات املعارضة بأنه 
ال ميلك أي س����لطة قائال انه منح 
السلطة الكاملة للتوقيع على أي 
اقتراح س����الم جديد حتت رعاية 

األمم املتحدة.
وحتدث هادي عن اتفاق جديد 
يبحث يقضي بتنحي صالح بعد 
انتخاب رئي����س جديد فقط وهذا 
يختلف عن مبادرة مجلس التعاون 
التي تقضي بتس����ليم  اخلليجي 
الرئيس اليمني السلطة إلى هادي 
بعد 30 يوما وإج����راء انتخابات 

جديدة بعد 60 يوما.
ودافع عن صالح بشدة رافضا 
وصف الرئيس اليمني بأنه جزء 
من املش����كلة في البالد مؤكدا انه 

جزء من احلل.
ولفت ان لدى صالح 3 ماليني 

البحرين: احلوار الوطني ينطلق غدًا 
و»الوفاق« مازالت تدرس املشاركة 

واشنطن وفرنسا ترحبان بلجنة تقصي احلقائق

املنامة � يو.بي.آي � كونا: رحبت اخلارجية 
األميركية بإعالن عاه���ل مملكة البحرين امللك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة، عن تش���كيل جلنة 
مستقلة لتقصي احلقائق في أحداث فبراير ومارس 
املاضيني اللذين شهدا احتجاجات قادتها املعارضة 
ذات الغالبي���ة الش���يعية للمطالبة بإصالحات 
دميوقراطية وس���قط خاللها عش���رات القتلى 
واجلرحى. وقال الناطق باسم الوزارة مرك تونر 
أمس األول ان »قرار تشكيل جلنة من اخلبراء 
املشهورين بخبرتهم امللحوظة في مجال حقوق 
اإلنس���ان لإلش���راف على عملية التحقيق يعد 
خطوة في االجتاه الصائب.. ونحن نتوقع بأن 
يكون للجنة سلطة واسعة ملراجعة األحداث«. 
وأضاف ان الواليات املتحدة مسرورة بأن احلكومة 
البحرينية تتخذ »خطوات ملحوظة وإيجابية 
لتعزيز املصاحلة« ولتعبيد الطريق أمام تسوية 
اخلالفات السياسية وقال »نأمل بأن تساعد هذه 
اجلهود املتعلقة بلجنة التحقيق في استرجاع 
الثقة مع توجه البحرين باجتاه البدء في حوار 
وطني في 3 يوليو«. ودعا كل املشاركني في احلوار 
ألن يجتهدوا بشكل بناء إلنتاج اإلصالحات التي 
ستلبي طموحات الشعب البحريني املشروعة. 
وقال تونر »ندعو احلكومة لضمان أكمل وأكثر 
مشاركة متثيلية ممكنة، وكما قال الرئيس أوباما 

على احلكومة أن تخلق ظروف احلوار«.
واعتبر أن تشكيل جلنة التحقيق هي اخلطوة 
األولى املهمة وأي عملية محاس���بة حتتاج ألن 
تكون شفافة. كذلك أشادت فرنسا بقرار تشكيل 
اللجنة املستقلة ورحبت في بيان صادر عن وزارة 
خارجيتها، بالتزام ملك البحرين باس���تقاللية 
هذه اللجنة بحثا عن احلقيقة، مشيرة إلى أنها 
ستتابع أعمالها باهتمام وتأمل أن تسهم قراراتها 
في خلق مناخ من الثقة عش���ية إطالق احلوار 
الوطني. ودعت فرنسا جميع األطراف إلى املشاركة 
بش���كل مخلص وبناء في هذا احلوار، من أجل 
جتاوز صعوبات األشهر املاضية بصورة سلمية، 
ومواصلة عملية اإلص���الح التي بدأتها مملكة 

البحرين، استجابة لتطلعات الشعب.
من جانبها قالت الصني امس انها تؤيد جهود 
البحرين في احلفاظ على اس���تقرارها الوطني 
والتنمية، وفق ما ذكرت وكالة انباء »شينخوا« 

الصينية الرس���مية. يأتي ذل���ك، قبيل انطالق 
فعاليات ح���وار التوافق الوطني الذي دعا اليه 
امللك حمد غدا. وأعلنت غالبية القوى واجلمعيات 
السياسية عزمها على املشاركة في احلوار الذي 
سيرأسه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني 
فيما لم تعلن )جمعية الوفاق اإلسالمية( وهي 
من كبرى اجلمعيات السياس���ية في البحرين 
موقفها من املش���اركة حتى االن. وضمت قائمة 
املدعوين الى ح���وار التوافق الوطني أكثر من 
300 ش���خصية ميثلون اجلمعيات السياسية 
واالجتماعية والنسائية والشبابية والشخصيات 
العامة ومجلس���ي النواب والش���ورى وممثلي 
النقابات. وقال رئي���س حوار التوافق الوطني 
خليفة الظهراني ف���ي تصريحات صحافية أن 
ممثلني عن احلكومة سيش���اركون في جلسات 
احلوار خالل مناقشة احملاور األساسية إلثراء 
احلوار واإلجابة عن االستفسارات والتساؤالت 
التي رمب���ا يطرحها املتح���اورون. من جهتها، 
أش���ارت رئاسة حوار التوافق الوطني إلى أنها 
تسلمت من اجلمعيات واجلهات والشخصيات 
املدعوة مرئياتها وتصوراتها خالل الفترة املاضية 
وباش���رت في اعدادها وفق آلية العمل بحسب 
احملاور التي س���تتم مناقشتها والتوافق عليها 
خالل جلسات احلوار. وشددت فعاليات سياسية 
ع���دة في البحرين على أهمية احلوار للوصول 
الى توافق وطني شامل حول مختلف القضايا 
وقال���ت ان »احلوار احلقيقي ب���ني البحرينيني 
هو الطريق األمثل لألم���ان ولتحقيق تطلعات 
املستقبل وتلبية كل الطموحات بشكل توافقي 

دون اقصاء أي طرف أو تهميشه«.
وأوضحت ان »ما سيتم التوافق عليه سيرفع 
لعاه���ل البالد جاللة امللك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة ليحيله للمؤسسات الدستورية كل بحسب 
اختصاصه«. من جانبه، صرح الس���يد هادي 
املوس���وي املسؤول في جمعية الوفاق الوطني 
التي تعتبر اهم احزاب املعارضة الشيعية بأن 
حزبه »لم يتخذ قرارا بعد حول املش���اركة في 
احلوار ام ال«. وتابع النائب السابق عن الوفاق: 
لطامل���ا كنا من دعاة احلوار، ال عقد لدينا حيال 
احلوار لكننا ال نرغب في املش���اركة في حوار 

محكوم بالفشل.

بغداد � وكاالت: نفى رئيس مجلس النواب 
العراقي أسامة النجيفي امس دعوته إلى إقامة 
إقليم للسنة، مؤكدا أنه وصف حالة قائمة تتمثل 
بوجود شعور لدى السنة بالتغييب والتهميش 
وقال النجيفي في مؤمتر صحافي عقده مببنى 
البرملان إنه وصف حالة قائمة في العراق تتمثل 
بوجود شعور لدى السنة بالتغييب والتهميش 
وعدم تنمية محافظاتهم. ويأتي تصريح النجيفي 
على خلفية تصريحات ادلى بها في واش���نطن 
الحدى الفضائيات االجنبية انتقد فيها سياسات 
احلكومة جتاه احملافظات السنية محذرا من ان 
هذه السياسات قد تدفع السنة الى املطالبة بإقليم 
سني او االنفصال. ووصف زيارته لواشنطن 
االسبوع احلالي بالناجحة حيال ما يخص تثبيت 

حقوق واموال العراق. 
الى ذلك، رأى النجيفي أن موضوع انسحاب 
القوات األميركية من العراق نهاية العالم اجلاري 
يرتبط بتقديرات املصلحة التي حتددها احلكومة 
العراقية. وقال النجيفي إن »العراق دولة ذات 
سيادة ومؤسس���ات وأعتقد أنه البد أن يكون 
قرار موضوع االنسحاب عراقيا وفق تقديرات 

املصلحة التي حتددها احلكومة العراقية«.
وأضاف: »وإذا رأت احلكومة مصلحة في بقاء 
قوات ألغراض التدريب واقتنع مجلس النواب 
فسيكون على اجلميع احترام املؤسسات الرسمية 
والتعامل مبا التزمت به احلكومة العراقية. وإذا 
رأت احلكومة أنه البد أن تخرج القوات فال اعتقد 
أن تكون هناك حاجة للتصعيد في أي مجال«. 
في سياق آخر، أعلن النائب املستقل في البرملان 
العراقي صباح الس���اعدي عن صدور مذكرتي 
اعتقال قضائيتني بحق وزير التجارة األسبق 
عبد الفالح السوداني والوزير احلالي بالوكالة 

صفاء الدين الصافي بتهمة الفساد.
وأوضح الس���اعدي للصحافيني ان محكمة 
حتقيق البصرة بجنوب العراق اصدرت هاتني 
املذكرتني مشيرا الى وجود ضغوطات لنقل ملف 

القضية من البصرة إلى العاصمة بغداد.
وكانت صدرت بحق السوداني مذكرة اعتقال 

سابقة غير انه اطلق سراحه بكفالة مالية.
يشار الى ان الوزيرين السابق واحلالي هما 
من حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء 

نوري املالكي.

النجيفي ينفي الدعوة إلى إقامة إقليم للسنة 

العراق: صدور مذكرتي اعتقال لوزيري 
التجارة األسبق واحلالي بتهمة الفساد

يواجهه احملامون الصينيون 
املدافعون عن حقوق اإلنسان 
تؤدي إل���ى تناقص اعدادهم 
باستمرار، ويتولى مئات فقط 
من أص���ل أكثر من 204 آالف 
التعامل مع  محام في الصني 

قضايا حقوق اإلنسان.
وقالت كاثرين بابر نائبة 
مدير برنامج آس���يا واحمليط 
العفو  ف���ي منظم���ة  الهادئ 
الدولية »ان الدولة الصينية 
حتاول بسط القانون والتالعب 
به لسحق كل من تعتبره ميثل 
تهدي���دا، وتقوم باس���تهداف 
احملامني املدافعني عن حقوق 
اإلنسان في سعيهم الستخدام 

»العفو الدولية« تتهم احلكومة الصينية بقمع 
احملامني املدافعني عن حقوق اإلنسان

القانون حلماية املواطنني من 
جتاوزات الدولة«.

ودع���ت باب���ر احلكومة 
إل���ى »االفراج عن  الصينية 
جميع احملامني الذين اعتقلوا 
أو اختفوا قسرا العاملني على 
حماية حقوق اإلنسان وعدم 
اخضاعهم لتكتيكات االسكات 
مثل تعليق أو إلغاء تراخيصهم 
واملضايقات واالختفاء القسري 

والتعذيب«.

لن���دن � يو.بي.آي: اتهمت 
منظمة العفو الدولية احلكومة 
العنان  الصيني���ة باط���الق 
للتدابي���ر الرامي���ة إلى كبح 
جماح مهن���ة احملاماة وقمع 
احملامني املدافعني عن حقوق 

اإلنسان.
وقالت املنظمة في تقرير 
اصدرته امس ان املخاوف من 
ثورة الياسمني املستوحاة من 
الربيع العربي ادت إلى اعتقال 
العشرات من منتقدي احلكومة 
والناش���طني ومس���تخدمي 
االنترنت في الصني منذ فبراير 

املاضي.
واضافت ان احلكومة تقوم 
في اط���ار حملته���ا القمعية 
باعتق���ال احملامني املرتبطني 
بقضاي���ا مثل حري���ة الدين 
الرأي  التعبي���ر عن  وحرية 

وحق امتالك األراضي.
وتابع���ت أن العاملني في 
ف���ي الصني  مهن���ة احملاماة 
يخضع���ون لتقييم س���نوي 
يعتق���د الكثير منه���م أنه ال 
القانون  أس���اس له مبوجب 
الس���لطات  الصيني، وتقوم 
احمللي���ة مبوجب���ه بتقيي���م 
الشركات القانونية فيما تتولى 
نقابات احملامني بتقيم احملامني 
األفراد، وسحب الترخيص من 
احملامني الذين يتولون الدفاع 
عن قضايا حساسة مثل حقوق 

اإلنسان.
واش���ارت إلى أن الضغط 
الذي  والتخويف واالضطهاد 
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)أ.پ( مناهضون للرئيس اليمني علي عبداهلل صالح خالل تظاهرة في صنعاء أمس  

تزايد معاناة اليمنيني 
النقطاع الكهرباء 
وارتفاع األسعار 

وانعدام النفط


