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 تل ابيب ـ أ.ف.پ: اعلن مصدر رسمي اسرائيلي ان وزير اخلارجية 
التركي احمد داود اوغلو ألغى زيارة كان يفترض ان يقوم بها الشـــهر 

املقبل الى اسرائيل.
 وصرح ناطق باسم اخلارجية االسرائيلية لوكالة فرانس برس بان 
»الوزيـــر التركي ابلغنا انه لن يأتي في اكتوبر للمشـــاركة في املؤمتر 
السنوي« الذي ينظمه سنويا الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز، واضاف 
»نأسف لهذا القرار ومازلنا نرحب بالوزير التركي في اسرائيل واعددنا 

له سلسلة من اللقاءات على اعلى مستوى«.
 ووفقا ملا ذكرته الصحف االسرائيلية فان اوغلو ألغى زيارته بعدما 
رفضت اســـرائيل الســـماح له بزيارة قطاع غزة عن طريق معبر ايريز 

للقاء قياديني في حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وترفض الســـلطات االسرائيلية اســـتقبال ضيوف اجانب يريدون 
التوجه الى قطاع غزة بدون التعهد مسبقا بعدم االتصال بحماس التي 
تعتبرها اسرائيل منظمة ارهابية، وميكن للرسميني االجانب في املقابل 
زيارة القطاع بدون اي قيود عبر معبر رفح الذي يفصل غزة عن االراضي 
املصرية.  وتركيا الدولة املســـلمة والعلمانية هي احلليفة الرئيســـية 
الســـرائيل في املنطقة. وتقيمان عالقـــات اقتصادية وثيقة منذ توقيع 
اتفاق التعاون العسكري في 1996، اال ان الهجوم االسرائيلي على قطاع 
غزة مطلع العام احلالي الذي اســـفر عن مقتل اكثر من 1400 فلسطيني 

شكل ضربة لهذه العالقات.

لندن ـ عاصم علي
واجه القضاء البريطاني انتقادات مسؤولني 
أمنيني إلطالقه »جيشـــا من اإلرهابيني« يتكون 
من 40 مدانا »لم يكونوا ليخرجوا لو كانوا في 

الواليات املتحدة«.
كما أظهر تقرير إعالمي أن القضاء ســـيفرج 
خالل الفترة املقبلة عن 50 مدانا آخرين في قضايا 

إرهاب بينهم سهيل القريشي الذي تدرب في أحد 
معســـكرات »القاعدة« واعتقل أثناء سفره من 
بريطانيا الى أفغانستان للمشاركة في قتال القوات 
القضائية  السلطة  البريطانية هناك. وستفرج 
عن القريشي ضمن مجموعة من املدانني تضم 25 
سجينا خالل األشهر الـ 12 املاضية، على أن تطلق 

25 آخرين في غضون السنوات الـ 3 املقبلة.

أوغلو يلغي زيارته إلى إسرائيل 
بعد أن رفضت عبوره إلى غزة 

بريطانيا: انتقادات أمنية إلطالق »جيش من اإلرهابيين«

جددت مطالبة دمشق بتسليم 179 مطلوبًا مقيمين على أراضيها

بغداد تدعو الجامعة العربية للتدخل الحتواء األزمة مع سورية
عواصم ـ وكاالت:  وضعت األزمة الســـورية ـ العراقية، 
امس على مائدة اجلامعة العربية علها تنجح فيما فشـــلت 
فيه الوساطتان التركية وااليرانية بانتظار ما قد تسفر عنه 
زيارة الرئيس السوري بشار األسد الى انقرة لبحث امللف 

االسبوع املقبل.
ففي القاهرة، أكد هوشيار زيبارى وزير اخلارجية العراقى 

على ضرورة وجود دور عربي الحتواء األزمة.
وقال، عقب اجتماع مطول استغرق أكثر من ساعتني ونصف 
مع عمرو موسى أمني عام اجلامعة العربية مبقر األمانة العامة 
شارك في فيه يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان، 
إنه من غير املعقول غياب اجلامعة العربية عما يخص بلدين 

شقيقني تربطهما روابط جغرافية واجتماعية.
وأكد زيباري »نحن منفتحون جتـــاه بناء الثقة مجددا 
ودفع العالقات إلى سياقها الطبيعي، مبا يؤكد احترام سيادة 
البلدين دون تدخل أو إحلاق أذى بأي طرف من األطراف«.

وأضاف الوزير العراقي أن »املباحثات التي أجريناها مع 
األمني العام جلامعة العربية مهمة ومفيدة، وأطلعناه على 
مســـتجدات املوقف والتوتر بني ســـورية والعراق، ونحن 
نسعى ملعاجلتها وتطويق هذا اخلالف الذي نشأ في أعقاب 
التفجيـــرات الدامية وهناك خطوات وحترك عربي إزاء هذا 

التوتر«.
من جانبه قال موسى: »حتدثنا مطوال خالل ساعتني أو 
أكثر حول الوضع بني الدولتني الشقيقتني العراق وسورية«، 
راجيا »األخذ في االعتبار حساسية املوقف، وكذلك اإلمكانية 

الواسعة في تهدئة األمور واإلحاطة بكل ما حدث«.
وكان زيباري جدد موقف بالده من اخلالف مع سورية، 
مؤكـــدا أنه »ال حل لهذه األزمـــة إال مبعاجلة جذورها وذلك 

بتسليم املطلوبني«، وأكد اســـتمرار الوساطة التركية وأن 
»االجتماع الثالثي بني العراق وتركيا وسورية سيعقد في 

القاهرة بحضور األمني العام للجامعة العربية«.
واعترف زيباري في حديث لصحيفة »احلياة« اللندنية 
نشرته في عددها أمس بأن »الوساطة التركية لم تفشل وهي 
مستمرة«، مضيفا أن »هناك أزمة مع سورية لكننا مع حلها 
باحلوار وليس بالتصعيد، السيما أن االتصاالت بيننا وبني 
السوريني لم تنقطع، ويجب حل االزمة واحتوائها مبعاجلة 
جذورها، أي تسليم املطلوبني ووقف عمل اجلماعات املسلحة 
التي تتحرك ضد أمن العراق منذ ســـنوات وتتخذ األراضي 

السورية مقرا لها وال حل غير ذلك«.
وأضاف »دائما نقول للســـوريني ان اجلماعات البعثية 
واالرهابيـــة تنفذ عمليات ضد أمن العـــراق باالنطالق من 
أراضيكم وهم ينكرون ذلك ويرفضون تسليم 179 مطلوبا 
للقضاء العراقي واالنتربول الدولي، لذلك نحتاج الى وسيط 

ثالث محايد وال يوجد أفضل من احملكمة الدولية«.
من جهتها، نبهت املستشـــارة السياسية واالعالمية في 
رئاســـة اجلمهورية السورية بثينة شـــعبان الى املساعي 
الهادفة الى تخريب العالقات الســـورية ـ العراقية، مؤكدة 
ضرورة التضامن العربي وجتاوز حالة التشـــتت والفرقة 

والتغلب عليها والتحلي بالوعي واالدراك.
وأوضحت شعبان في تصريح صحافي ان تخريب العالقات 
بني ســـورية والعراق هو امر ضد مصلحة اجلانبني وحول 
احداث يوم الـ 19 الدامي في بغداد ونقل املوضوع الى مجلس 
األمن الدولي أوضحت »ان ما تشهده االمة العربية من نزاعات 
داخلية وتدويل وانشقاق في صفوفها سببه التالعب بقدر 

عراقي ينظف مطبخه من آثار الدماء التي خلفتها جثتا اثنني من اصدقائه قتال خالل غارة أمس في بغداد               )أ.پ(هذه االمة من اخلارج«.

صورة أرشيفية لعلي رضا بهشتي مساعد قائد املعارضة مير حسني موسوي الذي اعتقل أمس           )أ.ف.پ(

صورة أرش��يفية للصحاف��ي اإليرلندي 
احملرر ستيفن فاريل         )أ.ف.پ(

واشنطن: التحقيق بمزاعم التزوير في انتخابات الرئاسة األفغانية يتطلب عدة أشهر

»كوماندوز« للناتو يحرر مراسل
 »نيويورك تايمز« من أسر طالبان

اليابان: األحزاب الفائزة في االنتخابات
توصلت التفاق على تشكيل ائتالف حكومي 

اليمن: التحقيق مع 4 معتقلين
لم يبين أي استهداف للسفارة األميركية

قبل بدء عملية االنقاذ.
واضاف »كنا جميعنا في غرفة، 
والذ عناصر طالبان بالفرار، كان 
االمــــر يبــــدو وكأنه غــــارة« وقد 
خطف الصحافي ســــتيفن فاريل 
وهو ايرلندي ومترجمه االفغاني 
سلطان منادي السبت املاضي في 
والية قندوز بشــــمال افغانستان 
حيث كانا يعمــــالن على تغطية 
عملية قصف مثيــــرة للجدل قام 
بها احللف االطلسي )الناتو( مما 
ادى الى مقتل عشرات االشخاص 

بينهم مدنيون.
وكان حاكم اقليم قندوز اعلن 
سابقا ان العملية قامت بها وحدات 

اميركية.
من جهة اخرى، وعلى الرغم من 
تخطي الرئيس االفغاني املنتهية 
واليته حامد كرزاي عتبة الـ %50 
الضرورية للفوز في االنتخابات 
الرئاسية بعد فرز اصوات معظم 
مكاتب االقتراع، اعتبر متحدث باسم 
وزارة اخلارجية االميركية اول من 
امس ان معرفة نتائج االنتخابات 
الرئاسية االفغانية »قد تتطلب عدة 
اشهر« معتبرا انه من الضروري 

ان تكون النتيجة شرعية.

طوكيوـ  يو.بي.آي:: توصل املسؤولون في احلزب 
الدميوقراطي الياباني الذي فاز مؤخرا في االنتخابات 
التشريعية واثنان من األحزاب الصغيرة امس إلى 

اتفاق مبدئي لتشكيل ائتالف حكومي.
وقالت وكالة األنباء اليابانية »كيودو« انه من 
املتوقع أن يلتقي رؤساء هذه األحزاب في وقت الحق 
لإلعالن رسميا عن االتفاق ومن املقرر أن يطلب رئيس 
احلزب الدميوقراطي يوكيو هاتوياما من زعيمي 

احلزبني االنضمام إلى االئتالف احلكومي.
وتوصلت هذه األحزاب في احملادثات إلى اتفاق 
على رفع مراجعة إلى واشنطن خلطة إعادة انتشار 
القوات األميركية في اليابـــان وتعديل ما يعرف 

باتفاقية وضع القوات األميركية.
وجاء االتفـــاق بعد إخفـــاق محادثات احلزب 
الياباني مـــع احلزب الدميوقراطي  الدميوقراطي 

االجتماعي وحزب الشعب اجلديد أمس االول بسبب 
االختالف في وجهات النظر بشـــأن تغيير أماكن 
القواعـــد األميركية في مقاطعـــة أوكيناوا جنوب 
غرب اليابان. وأوضح احلزب الدميوقراطي الياباني 
في احملادثات موقفه من هذه القضية وتعهد بحل 
املشاكل بني الواليات املتحدة واليابان بينها كيفية 

التعامل مع القواعد العسكرية األميركية.
وفاز احلـــزب الدميوقراطـــي الياباني بـ 308 
مقاعد في مجلس النواب من اصل 480 مقعدا في 
االنتخابات التي جرت في الثالثني من أغســـطس 
املاضي منهيا بذلك هيمنة شبه متواصلة للحزب 
الليبرالي الدميوقراطي بقيادة تارو آسو على احلكم 
منـــذ 54 عاما، ومن املفتـــرض ان ينتخب مجلس 
النواب اجلديد هاتوياما رئيسا للوزراء في 16 من 

الشهر اجلاري.

صنعاء ـ يو.بي.آي : قال مصدر أمني ميني امس 
أن التحقيق مع 4 أشــــخاص مت ضبطهم على طريق 
يؤدي إلى السفارة األميركية في صنعاء أمس االول 
أكد عدم وجود أي استهداف للسفارة. وقال املصدر 
الذي لم يذكر اسمه في بيان صحافي »إن األشخاص 
الذين مت ضبطهم بالقرب من مقر السفارة األميركية 
من أبناء منطقة دمــــاج في محافظة صعدة ال عالقة 
لهم باستهداف السفارة« موضحا أنه صودف مرورهم 
في تقاطع شارع النصر مع شارع شيراتون القريب 

من الســــفارة ومت ضبطهم من قبل إحدى الدوريات 
األمنية. وكانــــت وزارة الداخلية اليمنية قالت إن 4 
مينيني يحملون قنابل يدوية وأسلحة آلية اعتقلوا 

بالقرب من السفارة األميركية في صنعاء.
وتزامن اإلعالن عن القبض على األشخاص األربعة 
مع مرور عام على اســــتهداف السفارة األميركية في 
صنعاء من قبل تنظيم القاعدة الذي شن انتحاريوه 
في 17 ســــبتمبر2008 هجوما أوقع 17 قتيال بينهم 7 

من املهاجمني ومواطن أميركي.

كابول ـ أ.ف.پ: متكنت قوات 
كوماندوز امس من حترير مراسل 
صحيفــــة »نيويــــورك تاميــــز« 
االميركية الــــذي كان معتقال مع 
مترجمه منذ 4 ايام لدى عناصر 
تابعة حلركة طالبان في افغانستان، 
بحسبما افاد مسؤولون والصحيفة 

االميركية.
وقال ناطق باسم القوة الدولية 
للمســــاعدة على ارساء االمن في 
افغانستان )ايساف( التابعة حللف 
شــــمال االطلسي لوكالة »فرانس 
برس«: »في وقت مبكر هذا الصباح 
)امس(، دخلت قوات مشــــتركة 
من ايساف ومن القوات االفغانية 
عدة مجمعات في قندوز وانقذت 
الصحافي العامــــل في نيويورك 

تاميز ستيفن فاريل«.
وخرج فاريل ساملا من العملية 
لكن مترجمه البالغ من العمر 34 
عاما الذي كان يعمل في افغانستان 
لفترة قصيــــرة خالل عطلته من 
دراســــات جامعية في املانيا، قد 

قتل وهو اب لولدين.
وذكرت »نيويورك تاميز« ان 
الصحافي )46 عاما( قال في مكاملة 
هاتفية قصيرة مع سوزان شيرا 

رئيسة حترير االخبار الدولية في 
الصحيفة: »لقد مت االفراج عني، 

انا حر طليق«.
وذكرت الصحيفة ان »فاريل 
ابلغ شــــيرا ان مجموعة خاصة 
تضم العديد مــــن اجلنود قامت 
باخراجه خــــالل معركة ضارية 

مع محتجزيه«.
وفي مكاملة ثانية مع مراســــل 
الصحيفة فــــي كابول، قال فاريل 
انه ســــمع مع محتجزيه اصوات 
مروحيات تقترب من مكان احتجازه 

شاڤيز: طهران تساعد ڤنزويال على امتالك برنامج نووي مدني

مسؤولون أميركيون ينفون تقديم أوباما عرضًا لبعض الدول العربية من 10 نقاط

إيران سلمت مقترحاتها النووية لممثلي دول الست في طهران 

بيرنز لـ »األنباء«: ال خطط نهائية لتسوية النزاع العربي ـ اإلسرائيلي
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

كذب مسؤولون اميركيون بعبارات قاطعة 
ما نشر في بعض وسائل االعالم عن ان ادارة 
الرئيس االميركي باراك اوباما قدمت خطة 
للسالم من 10 نقاط الى بعض الدول العربية. 
وفيما قال مسؤولون لم تنشر وسائل االعالم 
االميركية اسماءهم ان ما نشر حول وجود 
خطة من هذا النوع هو »هراء« فان املساعد 
السابق لوزير اخلارجية نيكوالس بيرنز 
قال لـ »األنباء« ان الواليات املتحدة ال تبدو 
اآلن في معرض تقدمي خطط نهائية لتسوية 
الصراع العربي - االسرائيلي. واضاف بيرنز 
الذي يعمل اآلن استاذا في جامعة هارفارد 
ان اخلطوط العامة للحل النهائي معروفة 
تقريبا للجميع. واضاف »ال اعتقد ان االدارة 
)االميركية( ميكن ان تقدم اآلن تصورا جامدا 
ومحددا لهذه التســــوية. هذا ليس اسلوب 
عملها. ان ما باالمــــكان حتديده هو بعض 
االســــس العامة التي تؤطر املفاوضات اما 
احملتوى احلقيقــــي للمفاوضات من حيث 
التفاصيل فانه سيترك لالطراف املعنية خالل 
عملية التفاوض«. وكانت تصريحات عضو 
باملجلس الوطني الفلسطيني قد اثارت ضجة 
في واشنطن بسبب ما نسبته الى االدارة من 
تقدمي خطة متكاملة للتسوية ينقل مبوجبها 
الالجئني الفلسطينيني في لبنان الى الضفة 
الغربية وتعلن فيها الدولة الفلسطينية عام 
2011 وتنشر مبوجبها قوات دولية في غور 
االردن وبعض مناطق الضفة وتنص ايضا 

على االفراج عن املعتقلني الفلسطينيني في 
اســــرائيل في غضون 3 سنوات مع وضع 
املسجد االقصى حتت سيطرة عربية وضم 
الكتــــل االســــتيطانية الكبيرة الســــرائيل 
والتفاوض حول مســــتقبل املســــتوطنات 
الصغيــــرة التي ميكن ان تبقى ولكن حتت 
سيادة فلسطينية ونزع سالح مناطق واسعة 
من الضفة وابقاء السيطرة اجلوية على مجال 
الدولة الفلسطينية املرتقبة حتت السيطرة 
االســــرائيلية ومنع تلك الدولة الوليدة من 
اقامة اي حتالفات عسكرية مع دول اخرى 
ونزع ســــالح كل الفصائل الفلسطينية او 
هكذا باالحــــرى زعمت التقارير التي كذبها 

املسؤولون في واشنطن.
وقال بيرنز ان الصحف مليئة هذه االيام 
بتقارير عن اتفاقيات وبرامج عمل مقترحة 
للتسوية وجداول زمنية واضاف »ال انصح 
احد بتصديق كل ذلك. حني ســــيكون هناك 
شيء متماسك فسوف يعلن. وفي تقديري 
فان شوطا مهما قد قطع من اجل االتفاق على 
مجموعة من االمور التي متهد للمفاوضات 
ولكن سيندهش كثيرون حني يعرفون ان 
االخذ والعطاء يســــتمر عادة في مثل هذه 
احلاالت حتى اللحظــــة االخيرة اي حلظة 
ما قبل اعالن اي شيء بصورة رسمية. لذا 
فانني انصح باالنتظار حتى تعلن االدارة 
رؤيتها بشأن املفاوضات وهو امر اعتقد انه 
سيحدث في وقت الحق من الشهر اجلاري 

على االرجح«.

اقتربت جدا أو متتلك بالفعل 
يورانيوم منخفض التخصيب 
بقدر كاف إلنتاج سالح نووي 
واحد، واذا اتخذ القرار بتخصيبه 
أكثر للمستوى املستخدم في 
االسلحة فهذا يقرب ايران من 
امكانية امتالك قدرات خطرة« 
قادرة على زعزعة االستقرار.

من جهة اخرى اعلن الرئيس 
الڤنزويلي هوغو شـــاڤيز في 
حديث لصحيفـــة لوفيغارو 
الفرنسية نشر امس ان ايران 
تســـاعد بالده علـــى تطوير 
برنامج نووي مدني »ألن من 
حـــق البلدين اقتنـــاء الطاقة 

الذرية«.
وقال شاڤيز: اشكر الرئيس 
محمـــود احمدي جنـــاد لنقل 
الى  ايران  التكنولوجيا مـــن 

ڤنزويال.
وقعنا اتفاقا جديدا االسبوع 
املاضـــي في طهـــران. ويحق 
إليران تطوير طاقتها النووية 
كما تفعل فرنسا والعديد من 

الدول، ولم ال ڤنزويال؟!
واكد معارضتـــه لبرنامج 
نووي ملآرب عســـكرية. وقال 
في هذا اخلصـــوص »أحتدث 
باسم ڤنزويال، وفي نظري فإن 
استخدام القنبلة سيكون مبنزلة 
كارثة. لذلك يجب االنتهاء من 
ذلـــك والذهاب باجتـــاه ازالة 

االسلحة بشكل معمم«.

مؤكـــدا انهـــا تقتـــرب من 
القدرة على تصنيع  اكتساب 
قنابل ذرية من خالل تخزين 
اليورانيـــوم املخصب وحثت 
الواليات املتحدة وحلفاؤها في 
االحتاد االوروبي طهران على 
الدخول في محادثات االن بشأن 

طموحاتها ا لنووية.
وأضاف ديفيز »ايران اآلن 

جاء ذلـــك تزامنا مع اعالن 
جلني ديفيز املبعوث األميركي 
امام اجتماع ملجلس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة لالمم املتحدة في ڤيينا 
أمس عـــن »مخاوف جادة من 
ان ايران حتـــاول عمدا وكحد 
أدنى االحتفاظ بخيار السالح 

النووي«.

املتحـــدة التي ال تقيم عالقات 
ديبلوماســـية مع اجلمهورية 

االسالمية.
وذكر بيان للخارجية انه في 
نفس الوقت قام السفير االيراني 
في بروكســـل بتسليم حزمة 
املقترحات الى خافيير سوالنا 
منسق السياسة اخلارجية في 

االحتاد االوروبي.

عواصم ـ وكاالت: ســـلمت 
اقتراحاتها  طهران مجموعـــة 
حول اســـتئناف املفاوضات 
 املتعلقـــة ببرنامجها النووي

لــــ »املمثلني السياســـيني في 
الدول 1+5  طهران« ملجموعة 
الكبرى املكلفة بحث البرنامج 
النووي بحسب وكالة »فارس« 

االيرانية لالنباء.
 وكان وزيـــر اخلارجيـــة 
االيراني منوچهر متكي أكد أمس 
االول ان مجموعة االقتراحات 
»سيتم حتديثها مع االخذ في 
العالم  االعتبار التطورات في 

ومختلف االحداث«.
واضاف ان هذه املجموعة 
ستتيح خلق »فرصة جديدة 
إلجراء مباحثات بهدف حصول 

تعاون متبادل«.
من جهتـــه، كشـــف عالء 
الديـــن بوروجـــردي رئيس 
جلنة الشؤون اخلارجية في 
البرملان ان إيران »مســـتعدة 
إلجـــراء مباحثات والتفاوض 
)مع املجموعة( في اطار قواعد 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومعاهدة حظر انتشار االسلحة 
النوويـــة« كما ذكـــرت وكالة 

االنباء العمالية )ايلنا(.
وســـلم وزيـــر اخلارجية 
اإليرانـــي متكـــي املقترحات، 
في طهران بحضور الســـفير 
السويسري الذي ميثل الواليات 


