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لندن – عاصم علي
أطلقت وزارة الداخلية البريطانية مواطنا ليبي األصل تعتبره 
أحد أخطر االرهابيني املشتبه بهم في بريطانيا كي تتجنب كشف 
أدلة لديها قد تعرض مصادرها االستخباراتية الى اخلطر. وكان 
هذا املعتقل املس����مى ب�»أ ف« العتب����ارات أمنية خاضعا لالقامة 
اجلبرية عبر »أمر سيطرة« منذ عام 2006 بسبب ارتباطه بارهابيني 
مش����تبه بهم، لكن السلطات البريطانية لم توجه اليه االتهامات 

أبدا خشية فضح مصادرها االستخباراتية. ورغم اعتبار احلكومة 
أن »أ ف« املولود في بريطانيا عام 1981 ألب ليبي وأم إجنليزية 
مازال ميثل تهديدا ألمن البالد، إال أن السلطات البريطانية ألغت 
االقامة اجلبرية املفروضة عليه منذ ثالث سنوات وأطلقت سراحه 
نتيجة حكم أصدره مجلس اللوردات البريطاني في شهر يوليو 
املاضي اعتبر احتجاز تس����عة مشتبه بهم دون توجيه اتهامات 

رسمية اليهم، »عمال غير قانوني« من جانب احلكومة. 

بريطانيا تطلق أحد »أخطر االرهابيين« خشية على مصادرها االستخباراتية

نجاد: إيران مستعدة للحوار مع »الدول الـ 6« وال نقاش حول حقوقها النووية الثابتة
طهران � أ.ف.پ: اعلن الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد خالل مؤمتر صحافي امس ان امللف 
النووي االيران���ي »اغلق« بنظره، مؤكدا ان ايران 
غير مستعدة ملناقشة حقوقها »الثابتة« في الطاقة 

النووية.
وقال احمدي جناد »ان املسألة النووية اغلقت من 
وجهة نظرنا. لن نناقش حقوقنا الثابتة« في الطاقة 
النووية، دون ان يستبعد اجراء حوار »عادل« مع 
مجموعة الدول الست التي تضم اميركا وروسيا 
وبريطانيا وفرنسا والصني باالضافة الى املانيا.

وتابع »قلنا بأمرين: ايجاد فرص الس���تخدام 
الطاقة النووية الهداف سلمية ومنع تطوير اسلحة 

دمار شامل نووية«.
واضاف »ان رزمة اقتراحاتنا هي رد على طلبهم 
اس���تئناف املفاوضات. لقد حددنا االطار وقدمنا 
اقتراحاتنا«. لكنه ابدى استعداد ايران حلوار مع 
الدول الس���ت الكبرى حول برنامجها النووي في 

اطار »عادل ومنطقي«.
وق���ال »عرضنا اجراء ح���وار في اطار منطقي 
وعادل مع جميع البلدان التي ميكنها السماح بتغيير 

االمور« على الصعيد الدولي.
وتشتبه الدول الغربية في سعي ايران حليازة 

سالح نووي حتت ستار برنامجها النووي االمر الذي 
تنفيه طهران مؤكدة ان برنامجها محض مدني.

والتزال ايران اخلاضعة لعقوبات دولية بشأن 
ملفها النووي، تواجه ضغوطا من الدول الس���ت 
حلملها على استئناف املفاوضات حول برنامجها 

النووي موضع اجلدل.
وقال احمدي جناد ان الدول الغربية الكبرى »ال 
مصلحة لها باالستمرار في سياستها. اننا مستعدون 
للخياري���ن، لكننا نفضل ان تبدل نهجها وحتترم 

حقوق الشعوب«.

اقتراحات

وتابع »سوف نس����لم مجموعة اخلمس زائد 
واحد في مرحلة اولى اقتراحاتنا. وأعدت رزمة 

ملجموعات اخرى من البلدان وستسلم اليها«.
ورأى ان على الدول االوروبية والواليات املتحدة 
»اخلروج من برجها العاج����ي« وتغيير موقفها 
لالعتراف بحق����وق ايران على الصعيد النووي. 
وح����ذر من انهم »لن يحصلوا على اي فائدة من 
االستمرار في سياستهم املاضية«. وصدرت هذه 
التصريحات فيما يتوقع ان يكون البرنامج النووي 
االيران����ي في صلب االجتم����اع الفصلي للوكالة 

الدولي����ة للطاقة الذرية ال����ذي يعقد انطالقا من 
امس في ڤيينا.

من جهة اخرى اكد احمدي جناد مجددا استعداده 
الجراء »مناظرة ونقاش« م���ع الرئيس االميركي 

باراك اوباما امام وسائل االعالم الدولية.
وقال احم����دي جناد »قلتها م����ن قبل في عهد 
)الرئيس السابق جورج( بوش وفي عهد اوباما 
واقولها مجددا اليوم. اننا مستعدون الجراء مناظرة 
وحوار حول املسائل الدولية امام وسائل االعالم، 
وهي افضل وسيلة لتسوية مشكالت العالم«. في 
غضون ذلك نفى املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محمد البرادعي في ڤيينا االتهامات املوجهة 
اليه بإخفاء أدلة تدين البرنامج النووي اإليراني، 

مؤكدا انها اتهامات »ذات دوافع سياسية«.

نجاد لمحاسبة قادة االضطرابات

داخليا شن الرئيس االيراني هجوما جديدا على 
مسؤولي املعارضة مؤكدا انه »يجب ان يحاسبوا« 
عن االضطرابات التي جرت احتجاجا على نتائج 

االنتخابات الرئاسية في 12 يونيو.
وق���ال خالل املؤمتر الصحاف���ي »هؤالء الذين 
قادوا ه���ذه االعم���ال وحاولوا توجي���ه ضربات 

للش���عب والنتخابات شعبية يجب ان يحاسبوا« 
على اعمالهم.

واضاف »ال ميكن اثارة اضطرابات وضرب الناس 
وتكس���ير الواجهات والسيارات مندون التعرض 

ملالحقة«.
وتابع ان عناصر من قوى االمن ارتكبت ايضا 
بعض اجلنح لكنها كانت عناصر »مدسوسة« ويجب 

ان حتاكم لكن »في ظل احترام القانون«.

تطوير نظام مضاد للصواريخ

من جه���ة اخرى، طورت اي���ران نظاما مضادا 
للصواريخ العابرة للقارات على ما نقلت صحيفة 
»اي���ران« عن اجلنرال احم���د ميغاني قائد وحدة 
الدفاع اجلوي. واضاف اجلنرال ان »ايران جنحت 
في اقامة نظام دفاعي قادر على رصد الصواريخ 
العابرة للقارات وتدميرها« دون ان يحدد مدى هذا 
النظام. واشار الى انه »رغم 30 عاما من العقوبات 
فان القوات االيرانية قطعت خطوات هامة للوصول 

الى االكتفاء الذاتي«.
واوضح ان ايران لديها القدرة في الوقت احلاضر 
على اكتش���اف وتدمير صواري���خ كروز والتي ال 

يرصدها الرادار.

جنرال إيراني يعلن تطوير نظام مضاد للصواريخ

البرادعـي ينفـي قيامـه بإخفـاء أدلـة تديـن البرنامـج النـووي اإليرانـي مؤكـدًا أن االتهامـات الموجهـة إليـه ذات دوافـع سياسـية

جناد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي في طهران أمس        )ا.پ(

معاينة آثار التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش للشرطة في الرمادي أمس وأسفر عن مقتل وإصابة اكثر من 24 شخصا             )رويترز(

صورة أرشيفية للصحافية السودانية لبنى حسني التي حتاكم بتهمة خدش احلياء 
العام الرتدائها البنطال       )أ.ف.پ(

  إسرائيل لبناء 366 وحدة استيطانية
وعريقات يتهمها بالخداع بشأن »التجميد«

عواصم � وكاالت: أعطى وزير الدفاع االسرائيلي 
ايهود باراك امس الضوء االخضر لبناء 366 وحدة 
سكنية في مس���توطنات بالضفة الغربية احملتلة 

والقدس الشرقية، على ما اعلن مكتبه.
وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن »وزير الدفاع 
ايهود باراك أعطى االذن ببناء 366 وحدة سكنية 
في كتل اس���تيطانية في يهودا والسامرة )الضفة 
الغربية(«. واوضح البيان انه بني هذه الوحدات 
السكنية سيتم بناء 149 وحدة سكنية في مستوطنة 
حار جيلو في كتلة غوش قطيف قرب بيت حلم، 
و84 وحدة س���كنية في مودعني ايليت غرب رام 
اهلل، و76 في جيفات زئيف ش���مال القدس، و25 
في كيدار قرب مستوطنة معالي ادوميم، و20 في 

مستوطنة مسكيوت في غور االردن.
وتاب���ع البيان ان باراك سيس���مح ايضا خالل 
االيام املقبلة ببناء 84 وحدة س���كنية اضافية، ما 
سيرفع العدد االجمالي للوحدات السكنية اجلديدة 

الى 450 وحدة.
ازاء ذلك، اتهم رئيس دائرة شؤون املفاوضات 
في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 
احلكومة اإلسرائيلية مبمارسة »اخلداع« فيما يتعلق 

باملوقف من املطلب الدولي بتجميد االستيطان.
وقال عريقات إلذاعة صوت فلسطني »إن األمر 
الوحيد الذي جتمده احلكومة اإلسرائيلية هو عملية 
الس���الم وما تقوم به هو عملية خداع واستمرار 
لألنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية«. 
وقال عريقات إن جولة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس األخيرة التي شملت دوال عربية وأوروبية 
تركزت على اإلسهام في بناء موقف أوروبي وعربي 
ودولي موحد قبل الذهاب إلى نيويورك حلضور 
اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة على أساس 
منظومة االلتزامات املترتبة على كل طرف في خارطة 
الطريق، وعلى رأسها وقف النشاطات االستيطانية 

مبا فيها النمو الطبيعي.
وأكد عريقات أن الس���لطة الفلسطينية تلقى 
جتاوبا تاما من الع���رب ودول أوروبية باالتفاق 

على املنظومة الواضحة وهي منظومة االلتزامات 
املترتبة على كل طرف في خارطة الطريق »مبعنى 
وقف االستيطان مبا فيه النمو الطبيعي واستئناف 
مفاوضات الوضع النهائي من النقطة التي توقفت 

عندها«.
ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
الذي اجتمع امس االول م���ع خادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز في جدة، الى موقف عربي 
»موحد وحازم« في مواجهة اسرائيل املستمرة في 
مخططاتها االس���تيطانية، على ما افاد امس نبيل 

ابو ردينة املتحدث باسم عباس.
وأوضح ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان عباس 
خالل جولته العربية على مصر والسعودية واالردن، 
دعا العرب الى »موقف موحد وحازم جتاه اسرائيل« 
التي يش���كل قرارها مبواصلة بناء مئات املساكن 
في مستوطنات الضفة الغربية احملتلة »ليس فقط 

حتديا للعرب« بل ايضا للمجتمع الدولي.
واضاف ابوردين���ة ان قرار مواصلة البناء في 
املستوطنات »نسف جلهود الرئيس االميركي باراك 
اوباما« من اجل السالم في الشرق االوسط« مؤكدا 

»لن نعود للمفاوضات بدون وقف االستيطان«.
وكان مف���وض السياس���ة اخلارجية واألمنية 
املشتركة في االحتاد األوروبي خافيير سوالنا قد دعا 
إسرائيل إلى إلغاء خططها ببناء مستوطنات جديدة 
في الضفة الغربية وذلك لتعزيز فرص استئناف 

محادثات السالم بينها وبني الفلسطينيني.
وأعرب سوالنا في ختام اجتماع لوزراء خارجية 
دول االحتاد األوروبي في س���توكهولم عن خيبة 
امله من بعض التصريحات اإلسرائيلية الصادرة 
خالل الس���اعات القليلة املاضية، واضاف في هذا 
الصدد: »املفاوضات احلالية للواليات املتحدة مع 
إسرائيل لم تنته بعد وأمامنا بضعة أسابيع وآمل 
ان نتمك���ن من احلصول عل���ى تغيير في املوقف 
اإلسرائيلي بخصوص االستيطان خالل اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة املقرر عقدها فى نهاية الشهر 

اجلاري في نيويورك«.

200 دوالر غرامة »البنطال« للصحافية السودانية

 اليمن يتلقى دعما أميركيا لمكافحة اإلرهاب
 في رسالة بعث بها أوباما إلى صالح

ق���ال  اخلرط���وم � وكاالت: 
مسؤول سوداني حضر محاكمة 
املواطنة لبنى حسني ان احملكمة 
أدانتها امس ف���ي قضية ارتداء 
بنطلون اعتبرته السلطات زيا 
غير محتش���م في قضية لقيت 

اهتماما عامليا.
وقال املسؤول ياسر عرمان 
وهو عضو بارز سابق في احلركة 
الشعبية لتحرير السودان انها 
أدينت »لكننا نعرف« انها ليست 
مذنبة وغرمت 500 جنيه )209 

دوالرات(.
وصرح عرم���ان الذي حضر 
احملاكم���ة ب���أن احلك���م غي���ر 

دستوري.
وكانت لبنى حس���ني تواجه 
حكما بأربعني جل���دة الرتدائها 
بنطلونا اعتبرته السلطات غير 

محتشم.
وقال عرمان ان احلكم الصادر 
ل���م يتضم���ن اي عقاب  عليها 

جسدي.
وفي ح���ال امتناعها عن دفع 
املبلغ تفرض عليها عقوبة السجن 

شهرا واحدا.
وقالت الصحافية لبنى حسني 
لوكالة فرانس برس في اتصال 
هاتفي »لن ادفع الغرامة وأفضل 
الس���جن«. لكنها  الى  الذه���اب 
أوضحت ان محاميها يحاولون 

اقناعها بدفع الغرامة

تقرير: عمليات تزوير لصالح كرزاي 
تمت في 800 مركز اقتراع 

واشنطن � أ.ف.پ: ذكرت صحيفة نيويورك تاميز امس االول 
ان انص���ار الرئيس االفغاني املنتهية واليت���ه حامد كرزاي قاموا 
قبل االنتخابات الرئاس���ية في 20 اغسطس بتسجيل مئات مراكز 
التصويت الوهمية احتسبت فيها الحقا مئات الى آالف االصوات 

لصالح كرزاي.
ونقلت الصحيفة عن موظفني افغان وغربيني لم تذكر هويتهم 
انه مت احصاء ما ال يقل عن 800 من مراكز التصويت الزائفة هذه 

التي لم تكن موجودة سوى على الورق.
وق���ال موظف���ون محليون انه مت احتس���اب مئ���ات الى آالف 
االصوات املؤيدة لكرزاي في كل من هذه املراكز الوهمية، بحسب 

الصحيفة.
وقال ديبلوماس���ي غربي للصحيفة »نعتقد ان حوالى 15% من 
مكاتب التصويت لم تفتح ابوابها اطالقا يوم االنتخابات لكنه اعلن 

عن آالف االصوات فيها لصالح كرزاي«.
كذلك س���يطر مناصرون لكرزاي عل���ى حوالى 800 من مكاتب 
التصويت التي كانت قائمة ليسجلوا فيها عشرات آالف االصوات 

الزائفة لصالح الرئيس، وفق نيويورك تاميز.
والنتيجة بحس���ب الصحيفة ان االصوات املؤيدة لكرزاي في 
بعض املناطق قد تفوق عدد االصوات الفعلية التي فاز بها بنسبة 

تصل الى 10 اضعاف.

صنعاء � أ.ش.أ: تلقت احلكومة اليمنية التزاما 
اميركيا بدعمها في مجال مكافحة االرهاب في حني 
اعلن مسؤول ميني تواصل االعتداءات التي ينفذها 
املتمردون احلوثيني في صعده بالرغم من التزام 
القوات اليمنية بالهدنة للسماح باغاثة الالجئني.

واستقبل الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح 
امس االول مساعد الرئيس األميركي لشؤون األمن 
ومكافحة اإلرهاب جون بيرنن الذي سلمه رسالة 
خطية م���ن الرئيس األميركي باراك اوباما تتعلق 
بالعالقات الثنائية والشراكة والتعاون القائم بني 
البلدي���ن وفي مقدمتها التعاون في مجال مكافحة 
اإلرهاب. وذكرت وكالة االنباء اليمنية الرس���مية 
أن الرئيس األميركي باراك أوباما أكد، في رسالته، 
وقوف الواليات املتحدة إلى جانب اليمن ووحدته 
وأمنه واس���تقراره واشارت إلي أن أمن اليمن أمر 
حيوي ألمن الواليات املتحدة واملنطقة وأن أميركا 
سوف تتبنى مبادرة ملساعدة اليمن والوقوف إلى 
جانبها ملواجهة التحديات التنموية ودعم جهود 
اإلصالحات من خالل الواليات املتحدة وصندوق 
النقد والبنك الدوليني والدول املانحة ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ونوه أوباما بالشراكة القائمة بني البلدين في 
مجال مكافحة اإلرهاب مشيرا إلي أن تنظيم القاعدة 

ميثل تهديدا مشتركا وخطيرا على اجلميع.
وذكر راديو صنعاء أن اللقاء تناول استعراض 
جوانب العالقات والتعاون املشترك بني البلدين ملا 

فيه مصلحة الشعبني اليمني واألميركي.
وأشاد مساعد الرئيس األميركي لشؤون األمن 
ومكافحة اإلرهاب بجهود اليمن في مجال مكافحة 
اإلرهاب مؤكدا حرص أميركا على تعزيز عالقتها 
وشراكتها مع اليمن ودعم جهودها في مجال التنمية 

ومكافحة اإلرهاب.
بدوره حمل الرئيس اليمني املبعوث األميركي 
رس���الة إلى الرئيس أوباما تناولت القضايا التي 
تهم العالقات الثنائية ومجاالت التعاون املشترك 

واملستجدات في املنطقة.
ميدانيا، أكد مصدر مسؤول في السلطة احمللية 
مبحافظة صعده )ش���مال اليم���ن( أن احلوثيني 
مس���تمرون في ارتكاب االعت���داءات واالختراقات 

واالنتهاكات واألعمال التخريبية باحملافظة.

 مستشار المالكي ردًا على دمشق:
كل المعارضة مسموحة في العراق عدا اإلرهابية 

عواصم – وكاالت: قوات طوارئ 
على احلدود واقاالت غير مبررة 
وتصريحات وتصريحات مضادة 
فاقمت العالقة املتأزمة أصال بني 
العراق وس���ورية. ولعل ليس 
آخر هذه التصريح���ات ما قاله 
علي املوسوي املستشار االعالمي 
لرئيس ال���وزراء العراقي نوري 
املالكي أمس الذي أكد انه »ال توجد 
هناك معارضة غير مسموح بها 
في الع���راق وإن قوى املعارضة 
تعمل بحرية بالبالد س���واء من 
قبيل تشكيل األحزاب أو تنظيم 
التصريحات عبر  إلى  مظاهرات 
وسائل االعالم« مؤكدا أن ما هو 
غير مسموح به فقط هو »العمل 
املسلح االرهابي«. وجاء تصريح 
املوسوي ردا على مصدر سوري 
ق���ال في وقت س���ابق لصحيفة 
»الشرق االوس���ط« إن بالده لو 

كانت تسلم معارضني ملا وصل 
رئيس احلكومة ن���وري املالكي 

الى منصبه.
وأكد املوس���وي ان »إصرار 
سورية على عدم تسليم املتورطني 
في العمليات االرهابية وكذلك عدم 
عودة هؤالء إلى البالد مؤشر على 
انهم ضالع���ون فيما يحصل في 
العراق من تفجيرات إرهابية«، 
واعتبر املوس���وي ف���ي حديثه 
لصحيفة الش���رق االوسط امس 
أن »سورية احتضنت املعارضة 
العراقية فيم���ا مضى وذلك الن 
الس���ابق  النظام  إبان  املعارضة 
كان���ت غي���ر ممكن���ة وال يوجد 
هامش للمعارضة في الداخل االمر 
الذي تطلب االنتقال إلى س���احة 

أخرى«.
وعن مطالبة اجلانب السوري 
بإرس���ال وفد عراقي يحمل معه 

العناصر  أدلة تثبت تورط تلك 
»دون اللج���وء إلى التصريحات 
االعالمية« قال املستشار االعالمي 
لرئيس الوزراء العراقي إن »هذا 
الكالم قدمي لقد قدم العراق العديد 
من االدلة وحاول رئيس الوزراء 
خالل زياراته أن يبلغ س���ورية 
بضرورة التخلي عن هؤالء النهم 
خطر على املنطقة وعلى سورية 

أيضا«.
اته���م عبدالكرمي  من جهته، 
السامرائي رئيس جلنة األمن في 
مجلس النواب العراقي والنائب 
عن جبهة التوافق حكومة نوري 
املالكي باالنفراد باتخاذ قرار تدويل 
التحقيق في تفجيرات األربعاء 
الدامي التي وت���رت العالقة بني 

دمشق وبغداد.
 وأكد السامرائي - في تصريح 
خاص لراديو »س���وا« األميركي 

أمس - أن التدخل اإلقليمي بالشأن 
العراقي هو أحد األسباب الرئيسية 

في إرباك املشهد األمني.
 وعزا السامرائي عدم مشاركة 
البرملان في اتخاذ القرارات املتعلقة 
مبلف تفجيرات األربعاء الدامي، إلى 
ما دعاه بتقصير رئاسة البرملان 
وعدم عقدها جلسة بحضور القائد 
العام للقوات املسلحة استجابة 

لطلب أعضاء البرملان.
 ميداني���ا، قتل 7 أش���خاص 
وأصي���ب 18 آخرون بجروح في 
هجوم انتحاري بسيارة مفخخة 
اس���تهدف نقطة تفتيش تابعة 
للش���رطة العراقية ف���ي مدينة 
الرمادي مرك���ز محافظة االنبار 

غرب العراق صباح أمس.
وقال مص���در امني محلي ان 
انتحاريا يرتدي زي ضابط شرطة 
فجر سيارة مفخخة كان يقودها 

قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة 
العراقية شرق مدينة الرمادي ما 
أدى الى مقتل 7 أشخاص بينهم 
3 من عناصر الشرطة وجرح 18 
آخرين بينهم 3 أطفال وامرأتان.

من جهة أخرى، ذكرت الشرطة 
العراقي���ة أن ضابط���ا كبيرا في 
الشرطة وجنله قتال وأصيب اثنان 
آخران من أبنائ���ه جراء انفجار 
عبوة الصقة كانت موضوعة في 
س���يارته في أحد شوارع مدينة 

املوصل.
وأبلغ مصدر في شرطة املوصل 
أن ضابطا كبيرا برتبة عقيد في 
شرطة املوصل قتل امس االثنني مع 
أحد أبنائه وأصيب اثنان آخران من 
أبنائه جراء انفجار عبوة الصقة 
كانت موضوعة في سيارته قرب 
نقطة تفتيش في منطقة تلكيف 

التابعة ملدينة املوصل.

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري في الرمادي ومقتل ضابط وابنه في الموصل

 العيفان يسّلم أوراق اعتماده
سفيرًا للسعودية بدمشق

دمش���ق: تسلم وزير اخلارجية السوري وليد املعلم 
أمس األول أوراق اعتماد عبداهلل بن عبدالعزيز العيفان 

سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى سورية.
وقد مت خ���الل اللقاء بحث العالق���ات الثنائية التي 
تربط البلدين وس���بل تطويرها وتعزيزها في مختلف 
املجاالت. يشار إلى أن تعيني العيفان سفيرا للسعودية 
في دمشق جاء عقب خلو املنصب ألكثر من عام بعد أن 
نقلت السعودية في أوائل عام 2008 سفيرها في دمشق 

أحمد القحطاني إلى قطر دون تعيني خلف له.
فيما شهدت اآلونة األخيرة اتصاالت مكثفة بني سورية 
والسعودية في أعقاب إعالن خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز املصاحلة العربية في الكويت.


