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موسكوـ  د.ب.أ: اعلن الرئيس الڤنزويلي هوغو 
شاڤيز، خالل زيارته ملوسكو امس، اعتراف بالده 
باســـتقالل إقليمي أبخازيا وأوســـيتيا اجلنوبي 
االنفصاليـــن عن جورجيا لتصبح ڤنزويال ثالث 

دولة بعد روسيا ونيكاراغوا تعترف بذلك.
ونقلت وكالة أنباء »انترفاكس« الروسية عن 
شاڤيز قوله »نعترف من اليوم رسميا باجلمهوريتن 

دولتن مستقلتن«. وكان الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ حتدث عن »إعالن هام« عقب مباحثات 

أجراها مع شاڤيز في موسكو.
واعترفت روســـيا العام املاضـــي، في أعقاب 
حربها مع جورجيا، باستقالل اجلمهوريتن رغم 
االحتجاجات الدولية، ورغم أنهما جزء من األراضي 

اجلورجية مبقتضى القانون الدولي.

ڤنزويال ثالث دولة تعترف باستقالل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

عقب اللقاء الرباعي الذي ضم وزراء خارجية دمشق وبغداد وأنقرة بحضور عمرو موسى في مقر الجامعة العربية بالقاهرة

دمشق وبغداد تتفقان على وقف الحمالت اإلعالمية وتسريع عودة السفيرين
القاهـــرة ـ وكاالت: اكد وزير 
اخلارجية السوري وليد املعلم 
انه مت االتفاق خالل اجتماع رباعي 
ضمـــه امس االول فـــي القاهرة 
الى نظيريه العراقي هوشـــيار 
زيباري والتركي احمد داود اوغلو 
العام جلامعة  وبحضور االمن 
الـــدول العربية عمرو موســـى 
على وقف احلمـــالت االعالمية 
بن ســـورية والعراق وتشكيل 
امنية مشتركة واالسراع  جلان 

بعودة السفيرين.
وقال املعلم في مؤمتر صحافي 
مشترك مع موسى ان »االجتماع 
الرباعي كان اجتماعا هاما للغاية 
النـــه مت خالله شـــرح وجهات 
النظر السورية والعراقية بكل 
موضوعية وكان الهدف ان نركز 
التي  الدامية  على االنفجـــارات 
حدثت في بغداد في 19 اغسطس« 
املاضي واسفرت عن مقتل نحو 
100 شخص واصابة 600 اخرين 
بجروح بالقرب من وزارتي املالية 

واخلارجية.
 واضـــاف ان »النتائج التي 
خلصنا اليها هي وقف احلمالت 
امنية  االعالمية واجتماع جلان 
)من البلديـــن لبحث االتهامات 
املوجهة من العراق الى سورية( 

واالسراع بعودة السفيرين«.
 مـــن جهته، اكد موســـى ان 

الرباعي  البحث خالل االجتماع 
»تركز حـــول ما حـــدث في 19 

اغسطس من جرمية كبرى«.
 وتابع »املشاورات جرت في 
جو هادئ وبناء والرغبة كانت 
واضحة من الطرفن في جتنب 
التصعيد واالحاطة بهذا املوضوع 

بسرعة«.
وشدد على ان »الواضح في 
املناقشات انه ال اتهام )عراقيا( 
موجها الى سورية وامنا موجه 
الى بعض العراقين الذين وجدت 
احلكومة العراقية ان لهم صلة 
بأحداث 19 اغسطس وتتابعهم 
)ملعرفـــة( هل هـــم موجودون 
في ســـورية ام غادروها ام يتم 

تسليمهم الى االنتربول«.
واكد موسى ان الطرفن رحبا 
بانهاء اخلالفات بينهما في »اطار 
اقليمي« ورحبا بوساطة تركيا 
واجلامعة العربية، ملمحا بذلك 
الى انه مت االتفاق على عدم تدويل 

النزاع.
 وقال االمن العام للجامعة ان 
املشاورات ستستمر بن االطراف 
االربعـــة، موضحا ان »اجتماعا 
رباعيا اخر سيعقد االسبوع املقبل 
في اسطنبول ثم اجتماع ثالث في 
نيويورك« على هامش اجتماعات 

اجلمعية العامة لالمم املتحدة.
 مـــن جانبه، أشـــار املعلم 

الى ان الرسالة التي بعث بها 
العراق مؤخرا الى االمن العام 
لـــالمم املتحدة بـــان كي مون 
للمطالبـــة بتحقيق دولي في 
اعـتداءات بغـــداد »كانت قبل 
االجتمـــاع الرباعي )االربعاء( 
الـــذي مت االتفـــاق خالله على 
معاجلة احداث 19 اغسطس من 
خالل الدور العربي والوساطة 
العربي- والتركية اي بالبعد 

االقليمي«.
 غير انه اضاف »الن سورية 
واثقة من ان ال عالقة لها بتلك 
التفجيرات، فانني اؤكد ان تدويل 
هذا االمر من جانب العراق شأن 

عراقي ال يعنينا«.
وكان الـمعلم اكد في كلمته 
االفتتاحيـــة الجتماع املجلس 
الـــذي  الـــوزاري للجامعـــة، 
ان  الدورية،  يتولى رئاســـته 
بالده على اســـتعداد لتسوية 
االزمة مع العراق واالســتجــابة 
لـمطالبه اذا قدم »ادلة ووثائق 

مقنعة«.
باملقابل، قال وزير اخلارجية 
العراقـــي هوشـــــيار زيبــاري 
إن بالده طلبت خالل االجتماع 
الرباعي معاجلات جذرية جلميع 
العالقات  التـــي تعيق  القضايا 
الســـورية وإصالح  العراقيـــة 
األوضاع وإعادتها إلى طبيعتها، 

واصفا هـــذا اللقـــاء بأنه ودي 
وإيجابي وجيد.

فـــي  وأوضـــح زيبـــاري، 
تصريحات للصحافين عقب 
اختتام الدورة العادية ملجلس 
اجلامعة العربية على املستوى 
أنه مت  أمـــس االول،  الوزاري 
االتفـــــاق على سلســـلة من 
اخلطوات سوف نقوم بها تبدأ 
بلقاءات ديبلوماسية أو فنية، 

الفتا إلى أن االجتماعات ستكون 
على مستوى وزاري بن العراق 
وسورية، نافيا أن يكون هناك 
جلنة فنية ستذهب إلى سورية 

خالل األيام املقبلة.
وقال إن »موقـــف احلكومة 
العراقية من هذا التأزم واضح جدا 
واملوقف العراقي موحد ومتضامن 
وأن جميع املواطنن ملتفون حول 
احلكومـــة ومتضامنـــون معها 

وسنمضي بهذا املوقف من أجل 
حماية العراقين من أي خطر أيا 
كان مصـــدره ونتوقع ونتطلع 
إلـــى تفاهم وجتـــاوب ملعاجلة 

القضايا«.
وأشار زيباري إلى أن اجلامعة 
العربيـــة كان لها دور كبير في 
معاجلة التوتر من خالل االجتماع 
الرباعي، وقـــال زيباري خالل 
اتصال هاتفي اجرته معه قناة 

العربيـــة االخبارية ان مســـألة 
السفراء ممكن أن حتدث  عودة 
في مرحلة الحقة بعد التأكد من 
متانة وصالبة العالقة بن البلدين 
موضحا أن هناك سلســـلة من 
األمور يجب أن حتدث للوصول 
إلى مرحلة تطبيع شامل وكامل 

في العالقات. 
ولدى ســـؤاله فيمـــا إذا مت 
إلى موضـــوع جلنة  التطـــرق 

التحقيق الدولية التي طالب بها 
العـــراق نتيجة أحداث األربعاء 
الدامي، أجاب: »إن ذلك يعد شأنا 
عراقيا سياديا ال تتم مناقشته 
مع الدول األخرى، وطلب تشكيل 
جلنة دولية ال يستهدف سورية 
أو أي بلد آخر، وهو حق للعراق 
لوضع حد للتدخل في الشؤون 
الداخليـــة وحلمايـــة املواطنن 

العراقين«.

متكي خالل تسليمه امس األول رزمة املقترحات اإليرانية ملمثلي الدول الغربية في طهران   )أ پ(

أكراد عراقيون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار الشاحنة املفخخة أمس األول مبنازلهم في وردك جنوب شرق املوصل         )أ.پ(

مقتل 20 شخصًا بتفجير قرب الموصل
بغدادـ  أ.ف.پ: قتل 20 شخصا وأصيب 35 آخرون بجروح 
في انفجار شاحنة مفخخة ليل امس االول في إحدى القرى 
ــرق املوصل )شمال(، بحسب مصدر في  الكردية جنوب ش
وزارة الدفاع. وأوضح املصدر امس ان »عدد ضحايا التفجير 

االنتحاري في املوصل بلغ 20 قتيال و35 جريحا«.
وعزا املسؤول سقوط هذا العدد الى انهيار عدد من املنازل 

املشيدة من الطني. 
ــرطة منرود جنوب  وكان النقيب محمد جالل التابع لش
ــاحنة انفجرت في  املوصل قال لوكالة فرانس برس ان الش
قرية وردك، جنوب شرق املوصل، بعيد منتصف ليل االربعاء 

ـ اخلميس، مشيرا الى ان العملية »انتحارية«.
ــاحنة ثانية مفخخة لم تنفجر نظرا ملقتل  وأوضح ان ش

سائقها برصاص احد افراد قوات االمن العراقية.
وال تزال مناطق املوصل بني االكثر عنفا في العراق بحيث 

تشهد منذ عدة اسابيع تصاعدا قويا في اعمال العنف.

صحيفة روسية: رئيس الوزراء اإلسرائيلي قام بزيارة سرية إلى موسكو

»يديعوت«: نتنياهو وافق على االنسحاب من الجوالن عام 1998
»الخارجية العرب« يرفضون استمرار بناء المستوطنات اإلسرائيلية

عواصم ـ أ.ف.پ: كشـــفت وثيقة نشـــرتها صحيفة »يديعوت 
احرونوت« امس ان رئيس الوزراء االســـرائيلي بنيامن نتنياهو 
وافق على مبدأ انســـحاب من هضبة اجلوالن احملتلة مقابل السالم 

مع سورية عام 1998 خالل واليته السابقة.
وهذه الوثيقة التي حصلت الصحيفة االســـرائيلية على نسخة 
منها هي رســـالة وجهها عام 1999 رجل االعمال اليهودي االميركي 
املقرب من نتنياهو الســـفير الســـابق رونالد لودر الذي كان يقوم 
بدور وساطة بن اسرائيل وســـورية، الى الرئيس االميركي انذاك 

بيل كلينتون.
وفي هذه الوثيقة يقول لودر ان »اسرائيل ستنسحب من االراضي 
السورية التي احتلتها عام 1967 مبوجب قراري مجلس االمن 242 
و338 اللذين يقران حق كل الدول بحدود آمنة ومعترف بها مبوجب 

صيغة االرض مقابل السالم«.
واوضحت الرســـالة ان هذا االنسحاب سيتم »على حدود يتفق 
عليها الطرفان تستند الى اســـاس خط )الهدنة( الرابع من يونيو 
1967«، وبحســـب النسخة الفرنســـية او اإلجنليزية فان القرارين 

242 و338 اللذيـــن اعتمدا على التوالي في 1967 و1973 يدعوان الى 
انسحاب اســـرائيلي »من االراضي« او »من اراض« احتلتها الدولة 

العبرية خالل حرب 1967.
ونفى نتنياهو على الدوام ان يكون وافق على »انسحاب كامل« 
من اجلوالن، وفي مايو املاضي اســـتبعد مرة جديدة انســـحابا من 

هضبة اجلوالن بسبب »اهميتها االستراتيجية«.
الى ذلك افادت صحيفة »كومرسانت« الروسية امس نقال عن »مصدر 
رفيع املستوى« في الكرملن بأن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامن 

نتنياهو قام فعال بزيارة رسمية الى موسكو االثنن املاضي.
وكتبت الصحيفـــة املطلعة جدا عموما »كمـــا اكد مصدر رفيع 
املستوى في الكرملن لكوميرسانت فان رئيس الوزراء االسرائيلي 

زار موسكو فعال« دون اعطاء املزيد من التفاصيل.
ومن جهته اقر مكتب رئيس الوزراء االســـرائيلي امس بانه قدم 
معلومات غير دقيقة تهدف بحسب وسائل االعالم الى تغطية رحلة 
سرية قام بها الى روســـيا وخصصت لبحث مشاريع بيع اسلحة 

روسية اليران. 

عواصمـ  وكاالت: رفض مجلس 
جامعة الدول العربية على املستوى 
الوزاري الليلة قبل املاضية قرار 
احلكومة االسرائيلية االستمرار 
في بناء مستوطنات في الضفة 
الغربية والقدس احملتلة وحتميلها 
مســـؤولية افشال جهود السالم 

اجلارية.
ورفض املجلس في ختام دورته 
الـ 132 املواقف اإلسرائيلية اخلاصة 
مبطالبة الفلسطينين باالعتراف 
بيهودية إســـرائيل واقامة دولة 
فلسطينية بحدود مؤقتة منزوعة 

السالح والسيادة.
وأكد في هذا االطار رفض جميع 
اإلجراءات االســـرائيلية أحادية 
اجلانب الهادفة الى تغيير الواقع 
الدميغرافي واجلغرافي لالراضي 

الفلســـطينية احملتلـــة مبا فيها 
القدس الشـــرقية وفرض وقائع 
جديدة على االرض واستباق نتائج 

مفاوضات الوضع النهائي.
وطالـــب املجلس الـــدول أو 
املؤسســـات التـــي تقـــدم دعما 
لالستيطان بالعمل على جتفيف 
موارد االستيطان خاصة في مدينة 
القدس »باعتباره خرقا للقانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة«.
وقرر تشكيل جلنة قانونية 
في اطار جامعـــة الدول العربية 
ملتابعة وتوثيق عمليات التهويد 
واالستيالء واملصادرة في املمتلكات 
العربية ومنازل الفلسطينين في 
القدس احملتلة أو تلك التي يتم 
ازالتها أو هدمها ومتابعة املوضوع 

مبا في ذلك رفع قضايا أمام محكمة 
العدل الدولية أو احملكمة اجلنائية 
الدولية. وطالـــب املجلس أيضا 
بإنشاء جلنة تقصى حقائق في 
اطـــار األمم املتحـــدة للتأكد من 
قيام عصابات دولية اسرائيلية 
بعمليات سرقة األعضاء البشرية 
للعديد من املواطنن العرب وتقدمي 
العربـــي والدولي للجان  الدعم 
الوطنية التي تشـــكل للتحقيق 

في هذه اجلرائم.
وفـــي امللـــف العراقي رحب 
املجلس الوزاري باخلطوات اجلادة 
العراقية  التي تتخذها احلكومة 
في تنفيذ اخلطة األمنية لفرض 
القانـــون وبالنتائـــج اإليجابية 
التي حققتها اخلطة على طريق 
العنف واستتباب األمن.  خفض 

وأكد دعـــم إجـــراءات احلكومة 
العراقية في سحب السالح غير 
الشرعي وتوفير اخلدمات وإعادة 
املهجرين إلى مناطقهم ومساكنهم 
وحتقيـــق برنامـــج املصاحلـــة 
الوطنية وإعادة بناء مؤسساتها 
األمنية على أسس وطنية ومهنية 
امللف  وخصوصا بعد تســـلمها 
العـــراق. وحول  األمني لعموم 
دعم الســـالم والتنمية والوحدة 
في السودان أكد املجلس التضامن 
مع السودان والرفض التام ألي 
محاولة تستهدف االنتقاص من 
سيادته ووحدته وأمنه واستقراره 
ورموز سيادته الوطنية، معربا 
عن الترحيب بالتحســـن املطرد 
الذي تشـــهده األوضاع األمنية 
واإلنسانية في مجمل أنحاء اقليم 

طهران تجدد رفض تعليق التخصيب في المقترحات

»القوى الكبرى« تدرس الرد اإليراني بعناية وتتمسك بعرض الحوار
عواصم ـ احمد عبداهلل ووكاالت

غـــداة تســـليم ايـــران مقترحاتها 
الستئناف احلوار حول برنامجها النووي 
مع القوى الكبرى، كشف مسؤول ايراني 
ان هذه املقترحات تتعلق بنزع االسلحة 
النووية في العالم، مجددا رفض بالده 

تعليق تخصيب اليورانيوم.
وكتبت »جمهوري اسالمي« احدى 
اهم صحف احملافظن االيرانين امس ان 
ممثل طهران في الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية علي اصغر سلطانية ادلى بهذه 
التصريحات امـــس االول امام مجلس 

حكام الوكالة.

مقترحات لجميع المسائل

واضاف سلطانية الذي نقلت الصحيفة 
تصريحاته ان »هذه املقترحات تغطي كل 
املسائل التي تهم العالم من منع االنتشار 
النووي الى نزع االســـلحة واستخدام 

التكنولوجيا لغايات نووية«.
واكد املمثل االيراني مجددا سياسة 
ايـــران التي تقضـــي »بعـــدم تعليق 
)تخصيب اليورانيوم( ومواصلة دعم 
حقنا الثابت في استخدام التكنولوجيا 

النووية لغايات سلمية«.
من جانبها اعلنت وزارة اخلارجية 
الروسية امس ان االقتراحات »املدعومة 
بحجـــج« التي قدمتها ايـــران من اجل 
اســـتئناف املفاوضات حول برنامجها 

النووي تتطلب »تقييم خبراء«.
وقال املتحدث باسم اخلارجية اندري 
نســـترينكو خالل مؤمتره الصحافي 
انها  الوثيقة،  االسبوعي »سيتم درس 
مدعومـــة بحجج قوية وتتطلب تقييم 
خبراء« رافضا كشف محتوى العرض 

االيراني.

عرض الحوار

بدورها كررت بريطانيا على ايران 
عرض احلـــوار مع مجموعة الســـت، 
وقالت متحدثة باسم وزارة اخلارجية 
البريطانية »نفيد باننا تسلمنا الوثيقة 
االيرانية ونحن ال نزال ملتزمن بحوار 
بناء من اجل تبديد قلق االسرة الدولية 

حيال البرنامج النووي االيراني«.

واضافـــت »عرضنا للحـــوار حول 
املشكلة النووية )قدم في ابريل 2009( 
اليزال ساري املفعول ونأمل ان تتجاوب 

ايران معه في اقرب وقت ممكن«.

جولة أفق أولية

ومـــن ناحيتـــه، قال مســـؤول في 
اخلارجية االميركية، فضل عدم الكشف 
عن هويته، ان الدول الست ستتشاور 
في مســـألة هذه املقترحـــات اجلديدة، 
موضحا ان االمر ال يتعلق اال بـ »جولة 

افق اولية«.
وكان املتحـــدث باســـم اخلارجية 
االميركية ايان كيلي اعلن في وقت سابق 
ان الواليات املتحدة ســـترد »في االيام 
املقبلة« على هذه املبادرة، لتقييم ما اذا 
كانت تشكل ردا على عرض احلوار الذي 
اطلقه الرئيس االميركي باراك اوباما في 
ابريل وما اذا كانت تستجيب لـ »املخاوف 
التي مت التعبير عنها منذ وقت طويل« 
حول الطابع السلمي للبرنامج النووي 

االيراني.
وفي نفس السياق قال ديبلوماسيون 
اميركيون اطلعوا على الرد االيراني، ان 
االنطباع االول عن الرد كان مخيبا لآلمال 
رغم ان طهران لم تغلق باب التفاوض. 
ونشـــرت الصحافيـــــــة االميركيـــــة 
املعروفـــة لورا روزن محتــــوى نقاش 
دار بينها وبن مصدر ديبلوماسي رفيــع 
لم تسمـــه قالت فيه ان الديبلوماسي 
اوضح ان الـــرد االيراني »لم يجب في 
حقيقـــة االمــر عن االسئلة التي قدمناها 
لطهـــــــران. لقد اقتـــرح االيرانيـــون 
التفـــاوض ولكن ليس حــول برنامجهــم 

النــووي«.
وقال الديبلوماسي االميركي ان الرد 
االيراني لـــم يذكر صراحة ما اذا كانت 
عملية التفاوض املقترحة ميكن ان تتم 
في اطار مجموعة 5+1 وتابع »ما يقوله 
االيرانيون باختصار هو انهم مستعدون 
للتفاوض فـــي كل االمور التي اثرناها 

باستثناء البرنامج النووي«. 
وستتكثف في الفترة املقبلة االتصاالت 
بن عواصم املجموعـــة الدولية العداد 

موقف منسق من الرد االيراني.

مسؤول في الحرس الثوري: 36 قتياًل 
في أعمال العنف التي تلت االنتخابات

طهران ـ أ.ف.پ: صرح مسؤول كبير 
في احلرس الثوري اإليراني امس بأن 36 
شخصا قتلوا في اعمال العنف التي تلت 
اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد، 

بينهم ثالثة في مركز لالعتقال.
وقـــال قائـــد القوة اخلاصـــة للنظام 
االســـالمي عبداهلل اراكي في تصريحات 
نقلتهـــا صحيفـــة »اعتمـــاد« ان »اعمال 
الشـــغب أودت بحياة 36 شخصا بينهم 

ثالثة توفوا في مركز كهريزاك لالعتقال 
وعشرة في اماكن غير محددة والباقون 
قتلوا بالرصاص لكننا ال نعرف من أين 

وال من أطلقه«.
ولم يوضح ظروف موت املعتقلن في 
ســـجن كهريزاك في طهران لكن وسائل 
اعالم ومسؤولن في املعارضة االيرانية 
حتدثوا عن معتقلن تعرضوا للتعذيب 

او ضربوا حتى املوت.

الجيش اليمني يعلن مقتل 17 متمردًا 
والحوثيون يسيطرون على مواقع عسكرية

عبداهلل: االنتخابات الرئاسية سُرقت من الشعب األفغاني

صنعاءـ  وكاالت: أعلن اجليش اليمني امس عن 
مقتـــل 17 من املتمردين احلوثين و3 من جنوده 
خالل مواجهات في مواقع عدة مبحافظة صعدة 
فيما أعلن احلوثيون انهم استولوا على عدة مواقع 

عسكرية في اجلبل األحمر.
وتتضارب األنباء الواردة من محافظة صعدة 
حول أعداد القتلى واجلرحى بن احلوثين واجليش 

في ظل تكتم إعالمي شديد من اجلانبن.
واوضح مصدر عسكري ميني في بيان صحافي 
»أن 17 شـــخصا من احلوثين لقوا مصرعهم في 
املواجهات الدائرة في عدة مواقع جديدة بصعدة 
إضافة إلى اعتقـــال 4 آخرين منهم أثناء فرارهم 

باجتاه األودية غرب منطقة القمة«.
وأشـــار املصدر إلى أن أفـــراد اجليش واألمن 
متكنوا من »دحر احلوثيـــن« من مواقع جديدة 

عدة في محافظة صعدة.
باملقابل، قـــال املتمردون في بيـــان لزعيمهم 
عبدامللك احلوثي أنهم سيطروا على مواقع عدة 
في جبل األحمر ومنطقة آل عمار في وقت بلغت 
فيه الطلعات اجلوية للطيران اليمني أكثر من 30 

طلعة جوية فاشلة على تلك املواقع.
وأضاف بيان احلوثين أن االستيالء على تلك 
املواقع العسكرية أدى إلى قطع االتصاالت العسكرية 

اخلاصة باملنطقة وإلى شلل كبير للقوات املسلحة 
متهما اجليش بقصف »همجي« على القرى املجاورة 

للموقع
هذا وأكد املصدر العسكري أن الطيران احلربي 
مازال يوجه ضربات »موجعة ومؤثرة« لتجمعات 
ومواقع احلوثين في قرية الدرب ودرب سليمان 
واحلصن وتدمير عدد من السيارات التي كانت في 
طريقها إلى احلوثين إلمدادهم باملؤن واألسلحة 
والذخائر في عدة مواقع. غير ان مصدرا عسكريا 
آخر نفى مزاعم احلوثين عن أن عناصرها متكنت 
من العـــودة إلى اجلبل األحمر مبديرية الصفراء 

والسيطرة على أجزاء منه.
ولكن املصدر أشـــار الى أن عناصر احلوثين 
قاموا مبحاوالت عدة للتســـلل إلى اجلبل األحمر 
»غير أن كل محاوالتهم فشلت نتيجة الضربات 
القوية التي وجهت لهم مما اضطرهم إلى الفرار 
تاركن وراءهم جثث قتالهم حيث لم يســـعفهم 
الوقت لدفنها أو سحبها معهم نظرا لكثرة عددها 

وملا أصيبوا به من اخلوف والرعب«.
وأعلن الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح أمس 
االول ان املتمردين احلوثين يتلقون متويال من 
جماعات في ايران وأيضا من مقتدى الصدر رجل 

الدين الشيعي العراقي.

لندنـ  يو.بي.آي: اتهم وزير اخلارجية االفغاني 
السابق عبداهلل عبداهلل، الذي خاض االنتخابات 
الرئاسية، الرئيس املنتهية واليته حامد كرزاي 
بسرقة االنتخابات والتالعب باللجنة االنتخابية 
املسؤولة عن فرز األصوات في اعقاب تزايد الشكوك 
في وقوع عمليات تزوير في العملية االنتخابية 

التي جرت قبل نحو 3 أسابيع.
وقال عبداهلل فـــي مقابلة مـــع هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي ســـي« امـــس »إن انتخابات 
الرئاسة سرقت من الشعب االفغاني وان اللجنة 
االنتخابية املستقلة ليست كذلك ومنحازة لكرزاي 
وفاسدة كما أن ســـوء تصرفها انتشر اآلن على 

نطاق واسع«.
واعـــرب عن اعتقاده بـ »أن شـــخصا يرتكب 
عمليـــات تزوير ضخمة ويحكم منذ 5 ســـنوات 

تقريبا لن يخدم افغانستان كما أن الطريقة التي 
أجريـــت من خاللها االنتخابـــات في البالد كانت 

وصفة لزعزعة استقرار افغانستان«.
واضاف »أنا ال احتدث هنا عن انصاري فقط 
بل الذين صوتوا لكـــرزاي ألن اصواتهم صارت 
اآلن جزءا من عمليـــات التزوير وفوق ذلك كله 
جزءا من النتيجة امللفقة وهي حكم غير شرعي 

لـ 5 سنوات أخرى«.
وأكد عبداهلل أنه »مـــازال يريد ايجاد نتيجة 
عادلة النتخابات الرئاسة عبر الوسائل السلمية«، 
يشار إلى أن اللجنة الدولية املشرفة على عملية 
انتخابات الرئاسة االفغانية اتخذت مطلع األسبوع 
احلالي أولى خطواتها احلاسمة حن امرت اللجنة 
االنتخابية بإعادة فرز األصوات في مراكز االقتراع 

املشكوك في أمرها. 


