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باريلوش���ي � أ.ف.پ: تبنى رؤس���اء دول اميركا اجلنوبية 
بيانا توافقيا لتجاوز االزمة الناجمة عن اتفاق عسكري اميركي 
� كولومبي وجهوا فيه حتذيرا من مغبة »وجود قوات عسكرية 
اجنبي���ة« في املنطق���ة. وجاء في البيان اخلتام���ي لقمة احتاد 
دول اميركا اجلنوبية )يوناسور( التي عقدت اول من امس في 
باريلوشي غرب االرجنتني ان رؤساء الدول »يؤكدون مجددا على 
ان وجود قوات عس���كرية اجنبية ليس من شأنه سوى تهديد 

سيادة وسالمة اي دولة اميركية جنوبية وبالتالي السالم واالمن 
في املنطقة«. ويشير النص بذلك من دون ان يسميها الى القوات 
اجلديدة التي تس���تعد الواليات املتحدة لنشرها في كولومبيا 
في 7 قواعد عسكرية، لكن ذلك ميكن ان يطبق ايضا على قوات 
اجنبية اخرى قد تنشر في اميركا اجلنوبية. ودعا الرؤساء ايضا 
الى »اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية والدفاع لكي يضعوا تدابير 

لتعزيز الثقة واالمن« بحسب ما جاء في البيان.

رؤساء دول أميركا الجنوبية يحذرون من أي تواجد عسكري ألميركا في بلدانهم

ناخبو اليابان يصوتون اليوم
وتوقعات بفوز كاسح للمعارضة

جثمان احلكيم محموال على أكتاف أنصاره في مسجد اإلمام احلسني في كربالء قبل مواراته الثرى امس                            )أ.پ(

صورة نشرها املتمردون احلوثيون تظهر دخاناً متصاعداً فوق صعدة اثر غارة جوية نفذها الطيران اليمني في 26 أغسطس اجلاري                             )رويترز(

طوكي���و � يو.بي.آي: يتوج���ه الناخبون في 
اليابان اليوم األحد الى صناديق االقتراع النتخاب 
ممثليهم في البرملان وسط ترجيح استطالعات 
الرأي العام لفوز كاسح للمعارضة الذي ان حتقق 
يكون قد أنهى 50 عاما من حكم احلزب الليبرالي 

الدميوقراطي.
وخرج قادة األحزاب السياسية في اليابان امس 
إلى امليادين العامة في مختلف مناطق البالد ملناشدة 
املواطنني االقتراع لهم وبذل محاولة أخيرة حلشد 

التأييد الشعبي لهم في االنتخابات البرملانية.
وذكرت وكالة االنباء اليابانية »كيودو« أن رئيس 
احلكومة زعيم احل���زب الليبرالي الدميوقراطي 
احلاكم تارو أسو يواجه في هذه االنتخابات خصمه 
احلزب الدميوقراطي الرئيسي املعارض الذي تشير 

توقعات الى أنه سيفوز بأغلبية ساحقة.
وقال أس���و في خطاب مبحافظة توش���يغي 
ف���ي أوياما »قالوا )احل���زب الدميوقراطي( إنهم 
سيتوصلون إلى اتفاق أميركي � ياباني حول حرية 
التجارة ولكنهم غيروا رأيهم حول هذه املسألة فورا 
بعد توجيه انتقادات إليهم« مضيفا »إن املشكلة 

الكبرى هي تسلم هؤالء الناس للحكم«.
وكان احلزب الدميوقراطي الياباني قد قال في 
البداية انه ينوي إب���رام اتفاقية التجارة احلرة 
مع الواليات املتحدة اذا وصل الى السلطة ولكنه 
في وقت الحق أج���رى مراجعة ملوقفه وقال إنه 
سيسعى لتعزيز حترير التجارة واالستثمار من 
خالل تشجيع املفاوضات حول اتفاقية التجارة 

احلرة مع الواليات املتحدة.
باملقابل قال زعيم احلزب الدميوقراطي الياباني 
يوكيو هاتوياما في س���اكاي مبحافظة أوس���اكا 
»أخيرا غ���دا )اليوم( هو يوم االنتخابات وعلينا 
أن جنعل من���ه يوما تغير في���ه األجيال املقبلة 

تاريخ اليابان«.
ب���دوره قال األمني العام للحزب الدميوقراطي 
الياباني كاتسويا اوكادا في بيان في توكي مبقاطعة 
جيفو إن التغيير املرتقب في احلكومة ليس هدفا 
بل بداية لعملية تغيير للبلد يقوم فيها الشعب 
بدور ريادي«. والقضايا الرئيسية بالنسبة لكثير 
من الناخبني هي االقتصاد املتعثر وكبر السن بني 

املواطنني وتناقص عدد السكان.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قالت وزارة اخلارجي���ة االميركية ان 
ايران لم تتمكن بعد من مخاطبة مصادر 
القلق لدى املجتمع الدولي بشأن برنامجها 
النووي على الرغم من ان التقرير األخير 
الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أشار الى تعاون طهران معها.
وقال الناطق باسم الوزارة ايان كيلي 
»ان من الواضح ان ايران ال تتعاون بصورة 
كاملة حتى اآلن مع الوكالة الدولية كما انها 

تواصل أنشطة التخصيب«.
وقلل كيلي من أهمية س���ماح طهران 
مؤخرا ملراقب���ي الوكالة مبتابعة عمليات 
التخصيب ف���ي موقع نطن���ز قائال »لن 
احمل تلك اخلطوة اكثر مما حتتمل اذ ان 
التصريح جاء بالنسبة ملوقع واحد كما ان 
حركة املراقبني بداخله كانت مقيدة وليست 

باالتساع الذي طلبته الوكالة«.
ومن املق���رر ان يجتمع ممثلو »الدول 
الست« )اميركا وروسيا وفرنسا وبريطانيا 
والصني باالضافة الى أملانيا( التي تشرف 
على معاجلة امللف النووي اإليراني وهي 
اعضاء مجل���س األمن الدائمون باالضافة 

الى أملانيا ف���ي فرانكفورت في الثاني من 
سبتمبر ملناقشة تقرير الوكالة وطبيعة 
اخلطوة التالية التي يتعني اتخاذها جتاه 

طهران.
وفيما قال كيلي ان النسخة الكاملة من 
تقرير الوكالة لم تصل الى واشنطن بعد 
فإن تقارير إعالمية أميركية أوضحت ان 
محتويات التقرير ميكن ان تسبب حرجا 
جلهود الواليات املتحدة الهادفة الى تهيئة 
املجتمع الدولي جلولة جديدة من العقوبات 

ضد ايران.
ونس���ب الى التقرير قول���ه ان ايران 
أبطأت م���ن معدالت تخصيب اليورانيوم 
وأرجأت تشغيل معجالت للطرد املركزي 
مما يستخدم في عمليات التخصيب � رغم 
انها أعدت عددا إضافيا منها للتش���غيل � 
وأبدت قدرا متزايد من التعاون مع الوكالة 

الدولية.
ويخش���ى الداعون لتشديد العقوبات 
عل���ى ايران من ان ي���ؤدي تقرير الوكالة 
واخلطوات التي قامت بها ايران لتوسعة 
مراقبة الوكال���ة الدولية ملوقع نطنز الى 
تشجيع روسيا والصني على مواصلة رفض 

تشديد العقوبات ضد طهران.
وكانت تقارير اعالمية اميركية قد أشارت 
األس���بوع املاضي الى ان واشنطن تشعر 
بضيق ش���ديد جتاه مدي���ر وكالة الطاقة 
الدولي���ة محمد البرادعي الذي س���يغادر 
منصبه بعد اس���ابيع بسبب انتهاء فترة 

واليته.
وفسرت تلك التقارير الضيق االميركي 
من البرادعي بانه راجع الى رفضه ادراج 
معلومات استخبارية حصلت عليها دول 
غربية حول أنشطة نووية إيرانية � السيما 
في مجال تخصيب اليورانيوم � في مواقع 

اخرى.
ونسب الى البرادعي إخفاؤه ملعلومات 
تدل على ان ايران لم توقف برنامجها النووي 
العسكري كما ورد في تقرير استخباري 

أميركي صدر في نوفمبر 2007.
وفيما نفى بيان رس���مي م���ن الوكالة 
قيامها بإخفاء أي معلومات من هذا القبيل 
فإن مراقبني أميركيني رأوا في تلك املزاعم 
محاولة مسبقة للنيل من التقرير احلالي 
الذي أصدرته الوكالة عن ايران قبل نشره 

بهدف النيل من مصداقيته.

عواصم � وكاالت: اعتبر عبداهلل عبداهلل املرش���ح الرئيس���ي 
املناف���س للرئيس االفغاني املنتهية واليت���ه حميد كرزاي امس 
ان مس���تقبل ب���الده على احملك في حال لم تك���ن نزاهة العملية 

االنتخابية مضمونة.
وصرح عبداهلل لصحيفة »ذي دايل���ي تلغراف« البريطانية 
ان حجم عمليات التزوير في االنتخابات الرئاس���ية التي جرت 
في العشرين من اغسطس اصابه بالصدمة. ووعد باستخدام كل 
اس���اليب الطعن القانونية للتنديد ب�»تزوير الدولة« هذا، وانه 

سيرفض االعتراف بالنتيجة في حال لم يحالفه احلظ بالفوز.
وقال وزير اخلارجية االفغاني السابق »اعتقد انه في حال عدم 
احترام العملية )االنتخابية(، فان افغانستان لن تنهض، ألنه ما 
معنى ذلك؟ النظام نفسه الذي نظم هذا التزوير الكثيف سيفرض 

نفسه على افغانستان خلمسة اعوام اضافية«.
واعلن »اضافة الى كل املشاكل التي تواجه هذه احلكومة، هذه 
االدارة، ستكون هناك ايضا الشرعيتها«. وتابع يقول »سنستنفد 
كل اس���اليب الطعن القانونية. وفي النهاية، اذا ما سارت االمور 
على ما يرام، كان به. واال فلن نقبل بش���رعية العملية، وعندئذ 

سيكون هذا النظام غير شرعي«.
واشارت نتائج جزئية شملت 17% فقط من املقترعني، الى ان 
كرزاي سيحصد 42.3% من اصوات الناخبني الذين ادلوا باصواتهم 

مقابل 33.1% ملنافسه عبداهلل.
وذكرت صحيفة نيويورك تاميز في تقرير ان العالقات االميركية 
� االفغانية تتجه للتوتر بس���بب تداعيات االنتخابات الرئاسية 

االخيرة في هذا البلد املضطرب معتبرة ان اشادة سابقة للرئيس 
االميركي باراك اوباما بهذه االنتخابات قد تنقلب وباال عليه.

وذكرت الصحيفة ان اوباما تس���رع عندما اشاد باالنتخابات 
الرئاسية االفغانية بعد نحو 24 ساعة من اغالق اللجان االنتخابية 
فيما ميكن ان يعرضه هذا اخلطأ النتقادات حادة تنال من شعبيته 
التي تتراجع بالفعل فيما تبني ان االنتخابات التي اش���اد بها قد 

اقترنت مبمارسات جسيمة من التزوير والترويع.
وبحث املوفد االميركي اخلاص الى افغانس���تان وباكس���تان 
ريتش���ارد هولبروك املزاعم بالتزوير مع كرزاي غداة التصويت 
ف���ي كابول، وكان تب���ادل وجهات النظر في هذا الش���ان »حادا« 
بحسب ما اعلن مسؤول اميركي رفض الكشف عن هويته لوكالة 

فرانس برس.
ميدانيا، قتل جندي اميركي ومدني واصيب 24 آخرون بينهم 
3 جن���ود اميركيني في هج���وم نفذه انتحاري اس���تهدف قافلة 
عس���كرية أميركية جنوبي أفغانس���تان امس، بحسب قائد في 

الشرطة االفغانية.
وأوضح عبدالرحمن س���ارجان قائد الشرطة في إقليم زابول 
جنوبي أفغانس���تان لوكالة االنب���اء األملانية إن الهجوم وقع في 
السوق الرئيسي لضاحية شاه جوي في إقليم زابول صباح امس 

اثناء مرور قافلة تابعة لقوات اجليش األميركي باملنطقة.
ومن جانبها أكدت متحدثة أميركية في قاعدة باغرام )القاعدة 
األميركية الرئيسية في أفغانستان( وقوع الهجوم إال أنها لم تعط 

أي تقديرات حول عدد الضحايا األميركيني.

مقتل جندي أميركي في تفجير انتحاري استهدف دوريتهبالرغم من إشارة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعاون اإليراني

واشنطن: إيران ال تستجيب لجهود
المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي

عبداهلل: عمليات التزوير في االنتخابات
 تضع مستقبل أفغانستان على المحك

اليمن: الحزب الحاكم يرفض طلب المعارضة
وقف الحرب في صعدة ويتهمها بالتعاطف مع الحوثيين

وطالب���ت بالس���ماح لف���رق اإلغاثة 
إلى املناطق  احمللية والدولية بالوصول 
املتض���ررة واملنكوبة وتقدمي املس���اعدة 
للنازحني واملشردين من قراهم ومنازلهم 

وإيوائهم.
وأبدت أحزاب املعارضة اس���تعدادها 
للمشاركة في أي جهد وطني لوقف احلرب 
وحل املش���كلة مبا يكفل ع���دم تكرارها 

مستقبال.

متنفس���ا لها عندما يضيق بها احلال في 
تنفيذ التزاماتها السياسية واالقتصادية 
جتاه الشعب وكذا القضية اجلنوبية فإنها 
تهرب إلى ملف صعدة للخروج من هذه 

االلتزامات«.
وكانت أحزاب اللقاء املشترك املعارضة 
دعت إلى الوقف الفوري للحرب الدائرة في 
محافظتي صعدة وعمران بني املتمردين 

احلوثيني وقوات اجليش.

س���وف تس���تمر في مالحقة من تصفهم 
باملتمردين واملخربني.

وتابع »نحن في املشترك يهمنا وقف 
احلرب وقد أطلقنا مبادرة لوقفها ولكن 
ليس اإليقاف املؤقت كما فعلت السلطة 
في 2006 لتعود من جديد بش���كل أكثر 

ضراوة«.
واتهم املعارض اليمني »السلطة باإلبقاء 
على ملف صعدة غامضا وسريا« وب� »جعله 

صنعاء � يو.بي.آي: تبادل حزب املؤمتر 
الشعبي العام احلاكم في اليمن وأحزاب 
املعارض���ة ممثلة في »اللقاء املش���ترك« 
امس االتهامات بخصوص حرب صعدة 
املتواصلة منذ 12 أغس���طس اجلاري بني 
القوات احلكومية وأتباع الزعيم الديني 

املتمرد عبدامللك احلوثي.
وهاجم رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤمتر 
الشعبي طارق الشامي في بيان من وصفهم 
ب� »املتعاطفني واملوالني للعناصر اإلرهابية 
التخريبية في صعدة« وذلك في رد على 
الناطق باسم املعارضة الذي دعا إلى وقف 

احلرب.
وقلل الشامي من أهمية دعوات املعارضة 
الى الك���ف عن مالحقة احلوثيني »بقصد 
إعطائهم الفرصة اللتقاط أنفاسهم وإحيائهم 
من جديد بعدما حسمت القوات املسلحة 
والشعب خيارهما في املواجهة حتى يذعن 

املتمردون للشروط الستة«.
وقال »من املؤسف أن بعض األشخاص 
املوال���ني لتلك العناصر في أحزاب اللقاء 
املشترك وفي مقدمة هؤالء الناطق الرسمي 
باسم تلك األحزاب قد استغلوا موقعهم في 
قيادة اللقاء وجيروا مواقف هذه األحزاب 

ملصلحة تلك العناصر اإلرهابية«.
اللقاء  الرسمي ألحزاب  الناطق  وكان 
املشترك نائف القانص قد عبر عن استغرابه 
ملا وصفه ب� »التناقض املخيف في أقوال 
السلطة بشأن وقف احلرب في صعدة«.

وأضاف في تصري���ح ملوقع »براقش 
نت«: نستغرب هذه التناقضات املخيفة 
فف���ي الوقت الذي يت���م احلديث فيه عن 
وجود تهدئة بني احلوثيني والسلطة تعلن 
وزارة الدفاع أن احلرب لن تتوقف وأنها 

مقتل ما ال يقل عن 15 شخصًا بينهم 5 شرطيين في تفجيرين بشمال العراق 

تركيا توفد وزير خارجيتها إلى دمشق وبغداد غدًا للوساطة
أنقرة � بغداد � وكاالت: دخلت 
الوساطة بني  تركيا على خط 
جارتيه���ا س���ورية والعراق 
الذي نش���أ منذ  حلل اخلالف 
ايام على خلفية اتهام حكومة 
بغداد لعناصر بعثية عراقية 
تقيم في دمشق بالوقوف وراء 
تفجيرين استهدفا وزارتي املالية 

واخلارجية في بغداد.
وقررت تركي���ا ايفاد وزير 
خارجيته���ا احم���د داود اغلو 
الى دمشق وبغداد الستطالع 
مواقف حكومتي البلدين اللذين 
استدعى كل منهما سفيره اثر 
اعت���داء م���زدوج دام في قلب 

بغداد.
وس���يلتقي اوغل���و خالل 
زيارته غدا االثنني الى العراق 
وسورية الرئيس بشار االسد 
ووزير اخلارجية وليد املعلم في 
دمشق ورئيس الوزراء نوري 
املالكي ووزير اخلارجية هوشيار 
زيباري بحسب بيان اصدرته 
وزارة اخلارجية التركية امس 

االول.
 واش���ار البي���ان ال���ى ان 

»اللقاءات ستس���مح للطرفني 
العراقي والس���وري بالتعبير 
ع���ن وجهتي نظرهم���ا حول 
التط���ورات االخيرة في بغداد 
البلدي���ن على وجهة  واطالع 

النظر التركية«.

 أردوغان هاتف األسد والمالكي

 وكانت الزيارة تقررت خالل 
اتصالني هاتفيني لرئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان مع 

كل من األسد واملالكي.
 وأش���ار بي���ان اخلارجية 
التركية إل���ى أن تركيا تعتقد 
أن االحت���رام والثقة املتبادلني 
مطلوبان بني اجليران في منطقة 
الشرق األوسط من أجل حتقيق 
السالم واالستقرار في املنطقة، 
مضيف���ا ان تركيا تعتمد نهج 
التشاور املستمر مع جيرانها 
الذي���ن تربطه���ا به���م روابط 

األخوة.
الع���راق طل���ب من  وكان 
سورية تسليم عراقيني يشتبه 
بضلوعهما في الهجومني اللذين 
وقعا في العاصمة العراقية في 

19 اغس���طس اجلاري واسفرا 
عن مقتل 95 ش���خصا وجرح 

600 اخرين.
 وفي مطلع االسبوع استدعت 
بغداد سفيرها في دمشق التي 
ردت بعد بضع ساعات باستدعاء 

سفيرها في بغداد.
 من جهة اخرى، ورد في بيان 
الوزارة ان الوزير التركي سيزور 
ايضا مصر بني االول والثالث من 
سبتمبر الجراء محادثات حول 
التطورات االخيرة في الشرق 

االوسط.

 تفجيران في شمال العراق

 في غضون ذلك، قتل ما ال 
يقل عن 15 شخصا واصيب اكثر 
من 30 اخرين ف���ي تفجيرين 
متصلني وقعا في شمال العراق 

امس وفقا للشرطة العراقية.
 وفي أح���د الهجومني قتل 
مفجر انتحاري 9 اشخاص على 
االقل واص���اب 13 اخرين عند 
مركز للشرطة في بلدة الشرقاط 
شمالي بغداد مبحافظة صالح 

الدين. 

واوضح العقيد علي اجلبوري 
مدي���ر ش���رطة الناحية ان »5 
عناصر من الشرطة بينهم ضابط 
برتبة مالزم قتلوا واصيب 13 
اخرون جميعم من الش���رطة، 
بجروح في هج���وم انتحاري 

بسيارة مفخخة«.
 واوض���ح ان »االنتحاري 
اقتحم مقرا لشرطة الطوارئ في 
ناحية الشرقاط )270 كلم شمال 
بغداد(، واضاف ان »الهجوم وقع 

حوالى الثامنة صباحا.
 وقت���ل الهج���وم الثاني 6 
اشخاص وأصاب أكثر من 20 
آخرين في بلدة س���نجار التي 
تبع���د 390 كلم ش���مال غربي 
بغداد وهي بلدة يقطنها أكراد 

من الطائفة اليزيدية. 
الع���راق جاهدا  ويس���عى 
للخروج من موجة أعمال العنف 
التي أثارت شكوكا بشأن احلفاظ 
على استمرار املكاسب االمنية 
بعد تفجير ش���احنة ملغومة 
قتلت نحو 100 ش���خص قرب 
مبان���ي وزارات حكومية يوم 

19 اجلاري.

 كما وقعت سلسلة هجمات 
في مناطق بشمال العراق حيث 
يتصاع���د التوتر بني الغالبية 
العربية واالقلية الكردية وأقليات 
أخرى. ووقع���ت معظم اعمال 

العنف في محافظة نينوى.
 وتس���عى احلكوم���ة التي 
انتخابات  الى اج���راء  تتطلع 
عامة في يناير القناع العراقيني 
بأنها متسك بزمام املوقف االمني 
فيما تستعد القوات األميركية 
لالنسحاب تدريجيا بحلولنهاية 
عام 2011. الى ذلك، تبنت جماعة 
عراقي���ة مس���لحة تطلق على 
نفسها اسم »جيش املجاهدين« 
في تس���جيل مصور ملا قالت 
إنه هج���وم بقنبل���ة حرارية 
الدفع  آلية رباعية  اس���تهدف 
تابعة لالستخبارات األميركية 
في محافظة صالح الدين شمال 
بغداد.  وأظهر التسجيل، الذي 
الفضائية  بثته قناة اجلزيرة 
ام���س، حلظة انفج���ار االلية 
االميركية، إال أنه لم يتسن التأكد 
من صدقية التسجيل من مصدر 

مستقبل.

متكي يشارك بالتشييع األخير للحكيم في النجف 
بغداد � وكاالت: شيع عشرات آالف العراقيني في 
مدينة كربالء امس جثمان رئيس املجلس االسالمي 
االعلى في العراق عبدالعزيز احلكيم قبل موارته الثرى 
في مسقط رأسه في النجف. وجرى التشييع في مدينة 
كربالء في الساحة بني ضريحي االمام احلسني واخيه 
العباس وأدخل اجلثمان الى ضريح االمام احلس����ني 
الداء الزيارة وسط اجراءات امنية مشددة، كما شيع 
جثمان احلكيم في النجف قبل مواراته الثرى جنب 

اخيه محمد باقر احلكيم الذي قتل في انفجار سيارة 
مفخخة في اغس����طس عام 2003 في مدينة النجف. 
وشارك وزير اخلارجية االيراني منوچهر متكي في 
مراسم التشييع وقدم التعازي بوفاة احلكيم وبضحايا 
الهجوم املزدوج الذي اس����تهدف وزارتي اخلارجية 
واملالية في بغداد التي وصلها امس وتوفي احلكيم 
)60 عام����ا( في طهران االربعاء بعد صراع مع مرض 

سرطان الرئة.


