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لندنـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة ميل أون 
صنداي امس أن رئيس الوزراء البريطاني 
السابق توني بلير فقد األمل في قدرة خلفه 
غوردون براون على الفوز في االنتخابات العامة 
املقررة العام املقبل ويعتقد أنه سيستقيل من 
منصبه لتجنب اخلزي الناجم عن خسارته 
املتوقعة أمام زعيم حزب احملافظني املعارض 

ديڤيــــد كاميرون. وقالــــت الصحيفة إن هذا 
احلكم املدمر الذي يسانده وزير األعمال اللورد 
بيتر ماندلســــون في حكومة براون يتزامن 
مع صدور كتاب جديد كشف أن بلير وصف 
خلفه براون باالنهزامي وليس املقاتل بعد أن 
فقد األمل في قدرته على اخلروج من دائرة 

املشاكل احمليطة به

بلير: براون انهزامي وسيستقيل من رئاسة الوزراء

مدڤيديڤ: إسرائيل التنوي مهاجمة إيران

خامنئي دعا  المحتجين في خطبة العيد إلى العودة لـ»حضن النظام«
عواصم ـ وكاالت: أم املرشــــد 
االعلــــى للجمهورية االســــامية 
االيرانية علي خامنئي صاة العيد 
امس، بحضــــور الرئيس محمود 
احمــــدي جناد ورئيــــس مجلس 
تشخيص مصلحة النظام هاشمي 

رفسنجاني.
وقد ألقى خامنئي خطبة العيد 
التــــي ركز فيهــــا خصوصا على 
الوضع املتأزم في الباد بســــبب 
االحتجاجات على نتائج االنتخابات 

الرئاسية. 
وشدد على ضرورة عدم التسامح 
مع املتهمني بالثورة املخملية في 
اشارة الى االصاحيني الرافضني 
لنتائج االنتخابات الرئاسية. كما 
حث هؤالء احملتجني على العودة 
الى حضن النظام كما قال. اال انه 
اعترف بوجــــود تخلف كبير في 
العديد من املجاالت بعد ثاثني سنة 

من الثورة.
األمــــن اعلنت  قــــوى  وكانت 
حال التأهب في العاصمة طهران 
استعدادا القامة صاة العيد وقال 
قائد الشــــرطة مهــــدي احمدي ان 
الشرطة ستتصدى لكل من يحاول 
اثارة االضطرابات ويزعزع األمن، 

خصوصا في محيط جامعة طهران 
حيث تقام صاة العيد بإمامة املرشد 
علي خامنئــــي وليس في املصلى 
الكبير كما في كل عام وذلك خشية 
تواجد أنصار االصاح وحتويل 

املراسم إلى احتجاجات.
وقد قامت الســــلطات بإغاق 
حسينية املرجع الديني حسني علي 
منتظري الذي أعلن أنه لن يقيم 
صاة العيد احتجاجا، وايضا بسبب 

القيود التــــي تفرض عليه وعلى 
اتباعه. فبعد 4 أيــــام من اعتقال 
ثاثة من أحفاده، مت اعتقال 3 أحفاد 
آخرين ملنتظري، مع زوجاتهم، قبل 

أن يتم اإلفراج عنهم.

على صعيد آخر طالبت أســــر 
املعتقلني الذين قتلوا في ســــجن 
كهريزك بســــبب احتجاجهم على 
نتائج االنتخابات بانزال القصاص 
باملسؤولني عن مقتل ذويهم. كما 

افادت مصادر ايرانية مبقتل رئيس 
جمعية الدفاع عن حقوق السجناء 

سيد مهدي تخت فيروز.
في هذه األثناء أفادت معلومات 
بأن رئيس البرملان علي الريجاني 

التقى سرا في مدينة قم باملرجع 
الديني ناصر مكارم شيرازي، الذي 
وجه انتقادات للحكومة والنظام، 
وسلمه رسالة من املرشد األعلى 
علي خامنئي. ويأتي هذا اللقاء في 
ضوء اجتماعات سرية عقدها عدد 
من مراجع سبق ووجهوا انتقادات 

إلى احلكومة.
أثارت حتــــركات مراجع  وقد 
الدين في قم قلق األوساط الرسمية 
في ايران، خصوصا ما يتعلق منها 
مبواقف مراجــــع الدين املؤيدين 
أصا للولي الفقيه، أو الصامتني. 
كما طرحت تساؤالت كثيرة حول 
نية املراجع اعان حكومة احمدي 
جناد غير شرعية ما يجعلهم في 
مواجهة مباشرة مع املرشد علي 
خامنئي الذي قام بتنصيب أحمدي 

جناد رئيسا رغم االعتراضات. 
الزعيم  أعلــــن  مــــن جهتــــه، 
االصاحي اإليراني مهدي كروبي 
انه وقع على تسلم مذكرة استدعائه 
إلى احملكمة، قائا انها فتحت له 

ملفا قضائيا حملاكمته.
كما أشــــار كروبي إلى احتمال 
اعتقاله، مرحبا بذلك، لتأكيده أن 
محاكمته ستكون فرصة لفضح 

جرائم السلطة.
 الى ذلك قال الرئيس الروسي 
دميتري مدڤيديڤ في مقابلة مع 
التلفزيونية  قناة »ســــي.إن.إن« 
االميركيــــة، أذيعــــت امــــس، إن 
إســــرائيل أبلغت روسيا انها لن 
تشن هجوما على إيران ووصف 
مثل هذا الهجوم بأنه »أسوأ شيء 

ميكن تصوره«.
الرئيس  وقال مدڤيديــــڤ إن 
اإلسرائيلي شيمون بيريز صرح 
بذلك خال اجتمــــاع في منتجع 

سوتشي الروسي في أغسطس.
وتابع »عندما زارني في سوتشي 
صرح الرئيس اإلسرائيلي بيريز 
بشيء مهم بالنســــبة لنا جميعا 
»إســــرائيل ال تعتزم توجيه أي 
ضربات إليران نحن بلد مســــالم 

ولن نفعل ذلك«.
الروســــي  الرئيس  وأضــــاف 
التي جرى تسجيلها  املقابلة  في 
الثاثاء، حســــبما أشارت نسخة 
الكرملني، أن فرص التوصل التفاق 
مع الواليات املتحدة بشأن معاهدة 
جديدة خلفض األسلحة الهجومية 
االستراتيجية بنهاية العام مازالت 

»كبيرة«.

المال عمر: هزيمة الغرب في أفغانستان وشيكة
كابــــول ـ وكاالت: حذر زعيم 
حركة طالبان في أفغانستان املا 
عمر القوات الغربية في أفغانستان، 
وقال »ان إحلاق الهزمية بها بات 
وشــــيكا، وان على الغــــرب أخذ 

املوعظة من التاريخ«.
وقال املا عمر، في بيان نشره 
موقع احلركة على شبكة »االنترنت« 
مبناسبة عيد الفطرـ  أوردته هيئة 
البريطانية »بي.بي.سي«  اإلذاعة 
ـ ان أفغانستان ســــتكون مقبرة 
للقوات الغربية، مشــــيرا الى ان 
اطالــــة أمد وجود القوات الغربية 
هناك لن يحل املشكلة بل سيؤدي 

الى استمرار األزمة احلالية.
ودعا الشعوب الغربية الى عدم 
تصديق ما يقوله الرئيس األميركي 
باراك أوبامــــا. وقال مخاطبا هذه 
الشعوب »ال تنخدعوا مبا يقوله 
أوبامــــا عن ضــــرورة احلرب في 
أفغانستان، ان الغرب غير مجبر 

على خوض هذه احلرب«.
وأوضح املا عمر ان الغرب لم 
يحقق شيئا خال السنوات الثماني 
املاضيــــة وان عليه ان يتعلم من 
التاريــــخ. يذكر ان هناك اكثر من 
100 ألف جندي غربي منتشرين في 
أفغانستان ثلثاهم من األميركيني. 
وكان الرئيس أوباما قد وافق على 

يومنا هذا، وليعتبروا من مصائر 
احملتلني فيه، واذا كانوا ال يرغبون 
في مطالعة التاريخ الغابر فلينظروا 
الى ما شاهدوه في السنوات الثماني 

املاضية وما كسبوه فيها«.
وخلص الــــى ان »الغرب مهما 
زاد من حجــــم قواته احلربية في 
افغانستان فإن النتيجة لن تكون 

سوى الهزمية املطلقة«.
وحول االنتخابــــات األخيرة، 
قال املا عمــــر »الغريب في األمر 
ان احملتلني يسعون لتسليط هذا 
النظام الفاسد مرة اخرى على شعبنا 
املضطهد من خال اجراء االنتخابات 
االخيرة، والتي قاطعها األغلبية في 
هذا البلد، ومن الطبيعي ان يرفض 
الناس نتيجة هذه االنتخابات التي 
ال يكون اثرها اال ازدياد املشــــاكل 

واستعار احلرب«.
وقال »ان هدفنا من الكفاح هو 
حترير البلد من السيطرة األجنبية، 
واقامة حكم اســــامي عادل فيه، 
يرضاه شعبنا املسلم، وكل طريق 
يؤدي بنا الى هذا الهدف مفتوحة 
اال ان التفكير في الســــبل املؤدية 
الى هذا الهدف يكون مجديا حني 
يكتسب البلد حريته الكاملة، واال 
تكون هناك جيوش محتلة متسك 

بزمام األمور.

توقيف ثالثة أفغان بتهمة التخطيط 
العتداء إرهابي في الواليات المتحدة

واشنطن ـ أ.ف.پ: اعلنت وزارة العدل االميركية امس 
توقيــــف ثاثة رجال من اصل افغاني في الواليات املتحدة 
في اطار حتقيق حول مخطط لتنفيذ اعتداء على االراضي 
االميركيــــة. كما يجري مكتب التحقيقــــات الفيدرالي )اف 
بي آي( حتقيقا حول مشــــتبه بهمــــا اخرين »في الواليات 
املتحدة وباكستان ودول اخرى، على عاقة مبخطط لتفجير 
قنابل يدوية الصنع في الواليات املتحدة«، بحسب مضمون 
محاضر ذكرتها وزارة العدل. وافادت الوزارة في بيان انه 
مت اعتقال ســــائق حافلة يدعى جنيب اهلل زازي )24 عاما( 
ووالده محمــــد )53 عاما(، وكاهما من اصل افغاني، أمس 

األول في كولورادو غرب الواليات املتحدة.
كما اعتقل افغاني ثالث هو احمد ويس افضلي )37 عاما( 

الحقا في نيويورك، بحسب البيان.

قمة لمجلس األمن برئاسة أوباما 
لبحث التحديات النووية

نيويوركـ  أ.ف.پ: يشكل التطلع الطموح الى عالم خال 
من االســــلحة النووية محور قمة استثنائية ملجلس االمن 
الدولي تعقد اخلميس برئاسة الرئيس االميركي باراك اوباما 
مببادرة من واشــــنطن على خلفية اخلاف حول برنامجي 
ايران وكوريا الشــــمالية النوويني. وستكون هذه اول قمة 
في تاريــــخ مجلس االمن جتري برئاســــة رئيس اميركي، 
وستعقد في وقت تسعى الدول الكبرى الحتواء طموحات 
طهران وبيونغ يانغ النووية. وجتري القمة برئاسة اوباما 
الذي تتولى باده هذا الشهر الرئاسة الدورية ملجلس االمن، 
وهو الذي جعل من مكافحة انتشار االسلحة النووية احدى 
اولوياته، معتمدا في هذه املسألة نهجا تعدديا يتناقض مع 
اسلوب سلفه جورج بوش االحادي. وسيعقد االجتماع على 

هامش اجلمعية العامة السنوية لألمم املتحدة.

هجماتها على القوات األجنبية في 
أفغانستان وعلى األهداف احلكومية 

األفغانية خال األعوام األخيرة.
ودعا املا عمر »احملتلني« الى 
ان »يطالعوا تاريخ افغانستان بدءا 
من غزو االسكندر وجنكيز خان الى 

نشــــر 21 ألف جنــــدي اضافي في 
أفغانستان خال العام احلالي، كما 
يتوقع ان يطلب القادة العسكريون 
أفغانستان نشر  األميركيون في 

اعداد اضافية من القوات.
وقد صعدت حركة طالبان من 

بعد هدنة هشة لم تدم سوى ساعات

صنعاءـ  وكاالت: بعد 24 ساعة من إعان احلكومة تعليق العمليات 
العسكرية مبناسبة عيد الفطر، اال ان املعارك تواصلت وتبادل الطرفان 
االتهامات، أعلن مصدر عســــكري ميني ان اكثر من 140 متمردا شيعيا 
قتلوا امس في شمال اليمن خال معارك عنيفة مع اجليش اليمني في 

صعدة عاصمة احملافظة التي حتمل االسم نفسه.
وقال املصدر العسكري ان »اكثر من 140 متمردا قتلوا خال هجوم 

شنه االحد املتمردون على مدينة صعدة، أحبطه اجليش«.
واضاف ان هذه املعارك »كانت األعنف« منذ بدء هجوم اجليش على 

املتمردين في احلادي عشر من اغسطس املاضي في شمال اليمن.
وأكد مصدر عسكري، أن ما يزيد على 140 متمردا قتلوا في املواجهات، 
مشيرا إلى أن املتمردين حاولوا الوصول إلى مبنى القصر اجلمهوري 
في صعدة من خال 3 اجتاهات للسيطرة عليه. وتأتي هذه التطورات 
بعد هدنة هشــــة أعلنت اول من امس، لم يكتب لها النجاح، فلم متض 
سوى ساعة على إعان وقف العمليات العسكرية حتى تبادل اجليش 
واملتمردون االتهامات بخرق التعليق ومواصلة العمليات العسكرية.

إذ أكد رئيس اللجنة الرئاسية إلحال السام في صعدة فارس مناع 
أن احلوثيني قاموا بخرق اتفاق وقف اطاق النار واالعتداء على اجليش 
في قطاعي املاحيظ وسفيان، في حني طالب زعيم املتمردين عبدامللك 

احلوثي بتشكيل جلنة محلية لإلشراف على وقف اطاق النار.
بعدها، أعلن مصدر عسكري استئناف القتال بني القوات احلكومية 
واملتمردين، مجددا اتهام احلوثيني بعدم االلتزام بوقف اطاق النار وتنفيذ 
الشروط املعلنة. وفي حني خيم الهدوء احلذر على مدينة صعدة بعد 
تعليق العمليات العســــكرية اال ان مناطق السفال وباب الدرب شهدت 

اشتباكات مسلحة بني اجلانبني فيما تواصل القصف في مناطق العند 
وبني معــــاذر واملقاش.  وتفيد املعلومات الــــواردة من مديرية حرف 
سفيان بأن وحدات من قوات العمالقة متكنت من االستياء على موقع 

الشقراء املطل على مدينة احلرف من جهة الشمال.
من جهته، دعا الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح، مســــاء اول من 
امس، املتمردين إلى »عدم تفويت« فرصة العرض الذي قدمته احلكومة 
مبناسبة عيد الفطر والقاضي بوقف اطاق النار مقابل التزام املتمردين 
بشــــروطها. واعرب صالح في كلمة عيد الفطر عن األمل في »اال تلقى 
هذه املبادرة لتحقيق السام مبا قوبلت به املبادرات السابقة من التعنت 
والغي واملزيد من التصعيد لألعمال اإلجرامية من خطف وقتل وخطف 
للمواطنني األبرياء وجعلهم دروعا بشرية وقطع للطرق واالعتداء على 
املمتلكات اخلاصة والعامة«. واضاف »جنــــدد الدعوة لتلك العناصر 
)احلوثيني( لاســــتجابة لصوت العقل واجلنوح للسلم وعدم تفويت 
هذه الفرصة اجلديدة املتاحة«. وعرضت احلكومة »تثبيت وقف اطاق 
النار ابتداء من الساعة 12:00 من ظهر اول من امس اذا التزمت عناصر 
التخريب والتمرد« شــــروطا كانت حددتها من قبل وكررتها في البيان 
مستثنية شرطا واحدا من اصل 6 يتعلق بالكشف عن مصير 6 اجانب 
رهائن. والشروط هي »االلتزام بوقف اطاق النار وفتح الطرقات وإزالة 
األلغام والنزول من املرتفعات وانهــــاء التمترس في املواقع وجوانب 
الطرق« و»اطاق احملتجزين )لدى املتمردين( من املدنيني والعسكريني«، 
حســــبما ورد في البيان. كما تشمل »االنســــحاب من املديريات وعدم 
التدخل في شــــؤون الســــلطة احمللية« و»اعادة املنهوبات من املعدات 

املدنية والعسكرية« و»االلتزام بالدستور والنظام والقانون«.

الجيش اليمني يعلن صد هجوم على القصر الرئاسي 
في صعدة ومقتل أكثر من 140 متمردًا

تمهيدًا لمعاودة إطالق المفاوضات في الشرق األوسط

الدولي الى حتمل مســـؤولياته ومنع اسرائيل 
»من افشال اجلهود املبذولة الطاق مفاوضات 
جادة وفاعلة لتحقيق السام الذي يشكل قيام 
الدولة الفلسطينية املستقلة على التراب الوطني 
الفلسطيني شرطه الرئيس«، حسبما افاد بيان 

صادر عن الديوان امللكي االردني.
وبحســـب البيـــان، بحث الزعيمـــان »آخر 
املبذولة الطاق  املســـتجدات بشـــأن اجلهود 
املفاوضات الفلسطينية االسرائيلية حلل الصراع 
الفلسطيني االسرائيلي على أساس حل الدولتني 
في ضوء نتائج اجلولة احلالية للمبعوث االميركي 
للسام في الشرق االوسط جورج ميتشل في 

املنطقة«.
واوضـــح البيان ان الزعيمني تبادال وجهات 
النظر حول »اخلطوات التي يجب اتخاذها لضمان 
اطاق املفاوضات على االسس التي تضمن تلبية 
احلقوق الفلســـطينية ومواجهة العقبات التي 
تضعها اسرائيل امام اجلهود املستهدفة حتقيق 

السام في املنطقة«.
وحذر امللك عبداهلل والرئيس عباس من ان 
»اضاعة الفرصة املتاحة حاليا لتحقيق السام 
تشكل تهديدا المن واستقرار املنطقة برمتها«.

واعتبـــرا ان »اســـتمرار اســـرائيل في بناء 
املستوطنات في االراضي الفلسطينية احملتلة 
مبا في ذلك القدس يشكل العقبة الرئيسة أمام 
حتقيق التقدم املطلوب في اجلهود السلمية«.

واكد الزعيمان »أهمية قيام الواليات املتحدة 
بدور قيادي في مفاوضات السام وضمان انطاقها 
ومعاجلتها جلميع قضايا الوضع النهائي وفق 
جـــدول زمني محدد ومبا يضمـــن قيام الدولة 
الفلسطينية املستقلة وذات السيادة على التراب 

الوطني الفلسطيني«.

واكد مكتب رئيس الوزراء االســـرائيلي في 
القدس ان نتنياهو »رد ايجابا على الدعوة التي 
وجهها اليه الرئيس اوباما للقائه وكذلك للقاء 

رئيس السلطة الفلسطينية«.
وامس القى كل من االسرائيليني والفلسطينيني 

مسؤولية فشل مهمة ميتشل على اآلخر.
ودعا العاهل االردنـــي امللك عبداهلل الثاني 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب لقاء 
بينهمـــا في مدينة العقبة الســـاحلية املجتمع 

احلكومة الفلســـطينية املقالـــة في غزة ان »ال 
احد مخوال، بالتوقيع على اتفاق ميس بحقوق 

شعبنا الفلسطيني وثوابته«.
واعتبر ميتشـــل ان عقد هذه القمة الثاثية 
يؤكد »االلتزام العميق للرئيس اوباما لتحقيق 
سام شامل« في الشرق االوسط، كما تأتي »فيما 
نتابع جهودنا حلث جميع االطراف على حتمل 
مســـؤولياتهم وايجاد مناخ مائم الســـتئناف 

املفاوضات«.

واشنطنـ  أ.ف.پ: اعلن البيت االبيض امس 
االول ان الرئيس االميركي باراك اوباما سيلتقي غدا 
الثاثاء في نيويورك رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس »متهيدا ملعاودة اطاق املفاوضات« في 

الشرق االوسط.
واوضحت الرئاسة االميركية في بيان ان هذه 
القمة الثاثية »ستسبقها مباشرة« لقاءات ثنائية 
بـــني الرئيس اوباما وكل من نتنياهو وعباس، 
قبل انعقاد اجلمعيـــة العامة لامم املتحدة في 

نيويورك.
واضاف البيان ان الزعماء الثاثة سيحاولون 
اثناء القمة »التمهيد الستئناف املفاوضات وايجاد 
اطار مائم يتيح جناح هذه املفاوضات«، فيما 
عاد املوفد االميركي الى الشرق االوسط جورج 
ميتشـــل الى باده خالي الوفاض اجلمعة من 

مهمة استغرقت اربعة ايام في املنطقة.
وسعى ميتشل لكن عبثا الى اقناع نتنياهو 
بوقف االستيطان في الضفة الغربية التاحة اطاق 
مفاوضات السام بني االسرائيليني والفلسطينيني 
التي توقفت بعد الهجوم االسرائيلي الدامي على 

قطاع غزة في ديسمبر ويناير املاضيني.
وفي رام اهلل بالضفة الغربية، اكدت السلطة 
الفلسطينية مشاركة عباس في القمة الثاثية 
لكن مسؤوال فلسطينيا كبيرا قال لوكالة فرانس 
برس طالبا عدم كشـــف اسمه ان »هذا ال يعني 
استئناف مفاوضات السام )مع اسرائيل( الن 
هـــذا مرهون بوقف االســـتيطان« في االراضي 

الفلسطينية احملتلة.
من جهتها حذرت حركة حماس التي تسيطر 
علـــى قطاع غزة محمود عبـــاس من تقدمي اي 
تنازل خال القمة وقال اسماعيل هنية رئيس 

قمة ثالثية تجمع أوباما وعباس ونتنياهو غدًا في نيويورك

املال عمر

رفسنجاني والريجاني وجناد يستمعون خلطبة خامنئي مبناسبة عيد الفطر أمس        )العربية نت( املرشد األعلى علي خامنئي

صورة ارشيفية للرئيس األميركي باراك اوباما وحاكم نيويورك ديڤيد باتريسون               )أ.پ(


