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واشنطن ـ يو.بي.آي: أعلن مسؤولون اميركيون ان إدارة الرئيس 
باراك أوباما قررت اإلبقاء على القانون الذي اعتمدته اإلدارة السابقة 
جلهة االعتقال غير املبرر فيما يتعلق بـ 50 متهما باإلرهاب في معتقل 
غوانتانامو في كوبا. ولفتت صحيفة »نيويورك تاميز« االميركية أن 
السلطات األميركية ستستمر باعتقال هؤالء املتهمني من دون محاكمة 
وفقا للســــلطة التي أعطاها قرار الكونغرس الذي أقر بعد هجمات 11 
ســــبتمبر للرئيس وسمح له من خالله باستخدام القوة ضد عناصر 

حركة طالبان وتنظيم القاعدة. وبالتالي اشارت الصحيفة إلى ان احتجاز 
معتقلــــني من دون أحكام أمر ال يحتاج إلذن من الكونغرس، ومن هنا 
فإن إدارة اوباما تعتمد إحدى احلجج التي ابتدعتها اإلدارة األميركية 
الســــابقة في الســــنوات التي ارتفعت فيها النقاشات حول سياسات 
االعتقــــال. ونقلت عن وزارة العدل األميركيــــة أن »اإلدارة األميركية 
ســــتعتمد على الســــلطة التي أعطاها إياها الكونغرس مبوجب قرار 

استخدام القوة، وبالتالي فهي ال تسعى حاليا إلى إذن إضافي«.

»نيويورك تايمز«: اإلدارة األميركية ستواصل استخدام القانون الحالي بشأن االعتقاالت بقضايا اإلرهاب 

مجلس األمن يتبنى باإلجماع مشروع قرار أميركي يدعو لنزع السالح النووي العالمي
نيويوركـ  وكاالت: وافق مجلس 
الدولي باالجمــــاع في قمة  األمن 
تاريخية رأسها الرئيس األميركي 
باراك أوباما على مشروع قرار قدمته 
الواليات املتحدة أمس يدعو جميع 
الدول التي متلك أســــلحة نووية 

للتخلي عن ترساناتها الفتاكة.
علــــى صعيد متصــــل تفادى 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد التطرق لبرنامج بالده النووي 
خالل خطابه أمام اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة امــــس االول، وركز 
على انتقاد إسرائيل الرتكابها »إبادة 
جماعية« ضد الفلسطينيني، ودافع 
عن عملية إعادة انتخابه رئيســــا 
إليران، وأصر على أن طهران ستلعب 
دورا بناء على الساحة العاملية، كما 
أكد أن احلاجة باتت ماسة إلجراء 
الدولية  تغييرات في السياســــة 
احلالية قائال إن عصر الرأسمالية 

اجلشعة ولى دون رجعة.
وقد غادرت وفــــود عدة بينها 
وفدا فرنسا والواليات املتحدة مساء 
امس االول القاعة الكبرى للجمعية 
العامة لالمم املتحدة احتجاجا على 
خطاب جناد الذي اعتبر »معاديا 

للسامية«.
واكد مصدر ديبلوماسي فرنسي 
خروج الوفد الفرنسي من القاعة. 
وقال ديبلوماســــي فرنســــي آخر 
لوكالة فرانس بــــرس ان خطاب 
الرئيس االيرانــــي »غير مقبول« 
موضحا ان مشــــاورات جرت بني 
االوروبيني مسبقا من اجل خروج 

محتمل.
ومــــن جهتــــه، اكــــد مصــــدر 
ديبلوماســــي اميركــــي ان الوفد 

االميركي غادر القاعة ايضا.
وقال ديبلوماسي اوروبي انه 
باالضافة الى الواليــــات املتحدة 
وفرنســــا، فان عــــدد الوفود التي 
غــــادرت القاعــــة ال تقــــل عن 12 
واوضح هذا الديبلوماسي ان من 

بينها وفود بريطانيــــا وايطاليا 
واملانيا واالرجنتني وكوستاريكا 
ونيوزيلنــــدا  ويوروغــــواي 

واستراليا.
وأشــــار الرئيس اإليراني في 
كلمتــــه إلــــى إن »بالدنا شــــهدت 
انتخابات تدعو إلى الفخر لتفتح 
صفحة جديدة لبالدنا في املسيرة 
نحو التقدم الوطني وتعزيز التفاعل 

الدولي«.
وأضاف أن طهران مســــتعدة 
للمشاركة في »عملية بناءة تهدف 
إلى التعامل مع املخاوف والتحديات 

الدولية«.
وبينما ال يذكر الواليات املتحدة 
باالسم إال نادرا، قال أحمدي جناد 
إنه مستعد ملصافحة أيدي »أولئك 
الصادقني الذين ميدونها إلينا«، في 
إشارة رمبا لعرض الرئيس األميركي 
باراك أوباما للدخول في محادثات 

مباشرة مع إيران.
وقال جناد في كلمته »كيف ميكن 
للمرء أن يتصور أن السياســــات 
غير اإلنسانية في فلسطني ميكن 
أن تستمر؟ وكيف يتأتى جلرائم 
احملتلني في حق النساء واألطفال 
العزل وتدمير منازلهم ومزارعهم 
ومستشفياتهم ومدارسهم أن تلقى 
مساندة مطلقة من قبل حكومات 

معينة؟«.
وأضاف أنه حان الوقت للعالم 
كي يــــرد على هذه األوضاع، وأنه 
من غير املقبول أن تسيطر أقلية 
صغيــــرة على سياســــات العالم 
واقتصاده وثقافته، مؤكدا أن احلاجة 
أصبحت ماســــة إلجراء تغييرات 
جذرية في السياسات احلالية التي 
تسود العالم، وأن عصر الرأسمالية 
اجلشعة ولى دون رجعة مع اندالع 

األزمة املالية العاملية.
واضاف جناد في خطابه »نعلن 
التزامنا باملشاركة في عملية بناء 
السالم واألمن الدائمني عامليا وجلميع 

الشعوب بحيث يقوم على العدل 
والقيم الروحية والكرامة اإلنسانية 
وفي الوقت ذاته االلتزام بالدفاع عن 

حقوقنا املشروعة والقانونية«.
وجدد جناد انتقاداته للتدخل 
األميركــــي والدولي فــــي العراق 
وأفغانستان الذي مت حتت غطاء 
محاربة اإلرهــــاب ووقف تهريب 
املخدرات بينما يحدث العكس حيث 
يتوسع نشــــاط اإلرهاب وجتارة 

وإنتاج املخدرات.
وحتدث عن ضــــرورة إصالح 
مجلس األمن خاصة مع ســــيطرة 
مجموعة صغيرة من الدول على 

كانت سياسات )الرئيس السابق 
جورج بوش( ســــتتواصل بلغة 
جديدة لن يكون بإمكاننا التوصل 
للكثير ألن هذه املقاربة عفا عليها 
الزمن. لن يحدث أي تغيير ما لم 

تتغير هذه السياسات«.
ولدى تكرار السؤال عما إذا كانت 
إيران تعتزم شراء يورانيوم من 
الواليات املتحدة قال احمدي جناد 
»لدينا مفاعل في طهران ينتج مواد 
نووية طبية استنادا الى تقنيات 
إشــــعاعية وهي بحاجة الى مواد 
مخصبــــة بنســــبة 19.75%. نحن 
مستعدون لشراء هذه املواد.خبراؤنا 

قراراته.
على صعيد متصل قال الرئيس 
اإليراني امس ان بالده ســــتبحث 
خالل احملادثات مع مجموعة 1+5 في 
جنيڤ شراء يورانيوم من الواليات 

املتحدة.
وقــــال جنــــاد فــــي مقابلة مع 
صحيفة »واشنطن بوست« ومجلة 
»نيوزويك »نحن مستعدون لبحث 
بعض املواضيع مبا في ذلك رغبتنا 
في شراء يورانيوم مخصب بدرجة 

20% الحتياجاتنا احمللية«.
وأضاف »باملقابل ستعرض إيران 
حلوال للتغييرات املطلوبة. إذا ما 

النوويون مستعدون للجلوس مع 
خبراء اجلانب اآلخر لبحث التعاون 
النووي باجتاه شــــراء املواد التي 
نحتاجها ولالنخراط في التعاون 
النووي وبحث حاجتنا لشراء هذه 
املواد.اعتقد ان هذا اقتراح متني ميكن 

ان يوفر فرصة لبداية جيدة«. 
الى ذلك، تصدر امللف النووي 
اإليراني املباحثات التي عقدت بني 
الرئيســــني األميركى باراك اوباما 
والروسي دميتري مدڤيديڤ فيما 
هدد كالهما بفرض عقوبات إضافية 
على طهران إذا لم تف بالتزاماتها 

الدولية.

نجاد يقترح شراء يورانيوم أميركي.. والوفود الغربية تقاطع كلمته في األمم المتحدة

الوفد األملاني ينسحب من قاعة اجلمعية العامة لألمم املتحدة خالل إلقاء جناد كلمته الذي يظهر في اإلطار        )أ.ف.پ(

إجراءات أمنية مكثفة في شوارع تكريت بحثاً عن 16 معتقالً من القاعدة فروا من أحد سجون املدينة أمس األول              )أ.پ(

رجال دين دروز لدى عبورهم أمس حاجز القنيطرة اإلسرائيلي باجتاه األراضي السورية قادمني من اجلوالن احملتل )رويترز(

إيران أمام فرصة أخرى للتفاوض 
مطلع أكتوبر أو مواجهة العواقب

مجلس الخبراء في إيران يدعم خامنئي: 
الوحيد المؤهل للزعامة

جنيـــڤـ  االمم املتحدةـ  كونا: منحت الدول االعضاء 
الرئيســـية في مجلس االمن الدولي ايران فرصة اخرى 
الجـــراء محادثات »جادة« في االول من اكتوبر املقبل او 
مواجهة العواقب وذلك مع التشديد على »اهمية وضرورة« 
اتخـــاذ خطوات عملية حلل ازمة امللف النووي االيراني 

الذي »اليزال ميثل قلقا خطيرا للمجتمع الدولي«.
وقالت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون 
للصحافيني عقب اجتماع وزاري العضاء مجلس االمن 
اخلمسة الدائمني الليلة قبل املاضية ان الوزراء عبروا عن 
»توقع واضح ان ايران ينبغي ان تأتي الى احملادثات في 
االول من اكتوبر وان تكون مستعدة للدخول في مناقشات 
مهمة وجوهرية مع شعور باالحلاحية ومراجعة اخلطوات 
العملية الواجب اتخاذها بشأن املسألة النووية واننا سنقرر 

اخلطوات التالية استنادا الى نتيجة االجتماع«.

طهرانـ  رويترز: ذكرت وسائل إعالم إيرانية امس أن 
الزعيم االعلى االيراني علي خامنئي تلقى دعما قويا من 
مجلس اخلبراء الذي ميلك سلطة عزله. ويرأس مجلس 
اخلبراء الذي يضم 86 مقعدا الرئيس االسبق علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني الذي دعم زعيم املعارضة مير حسني 
موسوي في انتخابات الرئاسة املثيرة للجدل في يونيو. 
وأصدر مجلس اخلبراء بيانا مساء أمس تعهد فيه بتقدمي 
»دعم قوي« خلامنئي ونقلـــت وكالة أنباء اجلمهورية 
االســـالمية عن بيان املجلس قوله »نعتبره )خامنئي( 
الشخص الوحيد املؤهل للزعامة«. وأثنى املجلس أيضا 
على االنتخابات وقال إنها »فتحت فصال جديدا في تاريخ 
الثورة االسالمية وأثبتت أنها تتمتع بدعم كبير بني الناس 

رغم العداءات املتكررة من الغطرسة العاملية«.

فرار 16 معتقاًل من القاعدة من أحد سجون تكريت

500 من رجال الدين يعبرون من الجوالن المحتل إلى األراضي السورية
معبر القنيطرة ـ العربية ـ وكاالت: فيما ســـمحت 
السلطات اإلسرائيلية لرجال الدين في اجلزء احملتل 
من اجلوالن السوري، بالعبور الى سورية عبر مدينة 
القنيطرة، تراجعت عن قرارها الســـماح لسيدات من 
اجلوالن فوق سن السبعني بالعبور الى سورية، وهو 
األمر الذي رفضته هؤالء النسوة وتظاهرت مجموعة 

منهن احتجاجا.
ومـــن املقرر أن ميضي رجال الدين، وعددهم 500، 
خمســـة أيام في ســـورية، وكانت هذه الزيارات متتد 

عادة 48 ساعة فقط.
وجتري عمليات العبور مـــن اجلوالن احملتل إلى 
داخل ســـورية وفقا لترتيبات بني السلطات السورية 

واإلسرائيلية، حيث يتقدم عدد كبير من سكان اجلوالن 
احملتل بطلبات للزيارة، ولكن ال تتم املوافقة إال لعدد 

محدود.
ويستخدم معبر القنيطرة عادة لعبور رجال الدين 

والطالب وكذلك تصدير التفاح.
وقبل يومني، صرح شيخ عقل الطائفة الدرزية في 
سورية الشيخ حمود احلناوي بأن وفدا من الدروز في 
منطقة اجلوالن السوري احملتل سيبدأ اخلميس زيارة 

دينية في سورية.
وقال الشيخ احلناوي ان »الزيارة تندرج ضمن الزيارة 

السنوية لألماكن الدينية التي تنظم كل سنة«.
وأضاف »إنها مناسبة للدروز الذين يعيشون حتت 

االحتالل االسرائيلي لتأكيد هويتهم السورية وعروبة 
اجلوالن«.

وسيزور الوفد أوال موقع »النبي هابيل« في ضواحي 
دمشق قبل ان يتوجه الى السويداء التي تضم غالبية 

درزية، على بعد 120 كلم جنوب دمشق.
وتضم هضبة اجلوالن التي احتلتها إسرائيل في 1967 
وضمتها في 1981، اكثر من 22 الف سوري معظمهم من 

الدروز. وقد رفض غالبيتهم اجلنسية االسرائيلية.
وإلى جانب طابعها الديني، تشكل زيارة دروز اجلوالن 
فرصة للقاء العائالت التي يفصل بينها منذ 1967 »وادي 
الصراخ« قرب بلدة مجدل شمس السورية احملتلة حيث 

يتبادلون احلديث عبر مكبرات الصوت.

وذكرت مصادر في الشرطة ان 
السجناء »فروا بعد نقلهم مباشرة 

الى مركز اعتقال جديد«.
وفرضت قوات االمن حظرا شامال 
للتجول بعد احلادث، وفقا للمصدر 
الذي اكد ان قوات االمن استطاعت 
صباح امس اخلميس اعتقال احد 
الفارين في اطراف تكريت. بدوره، 
قال اللواء عبدالكرمي خلف املتحدث 
باســــم وزارة الداخلية لـ»فرانس 
برس« ان »ســــتة مــــن املعتقلني 

الفارين يعتبرون خطرين«.
امنية  ان »اجــــراءات  واضاف 
مشــــددة اتخذتها الســــلطات مع 
احملافظات املجاورة، ومت ارســــال 
وحدات للمطــــاردة باالضافة الى 
ارسال وحدات مراقبة اضافية على 
العراقية في شمال غرب  احلدود 

البالد« مع سورية.
واكد خلــــف »اعتقال عدد من 
الفاريــــن، باالضافة الــــى اعتقال 

املسؤولني عن حماية املعتقل«.
الى ذلك، قال مصدر في الشرطة 
»من الواضح ان هناك تنسيقا مع 
جهة معينة ساعدت في فرار هؤالء 
ويحتمل ان يكون احد املسؤولني 

قام باملساعدة في ذلك«.
ازاء ذلك اكد مصدر امني »اقالة 
العقيد محمد صالح اجلبوري مدير 
قوة مكافحة االرهاب في احملافظة 

ووضعه قيد االقامة اجلبرية«.

بغــــداد ـ وكاالت: اعلن رئيس 
الــــوزراء العراقي نــــوري املالكي 
امس انه سيكشــــف عــــن ائتالفه 
االنتخابي اخلاص خالل اسبوع، 
رافضا الدخول فــــي اي »ائتالف 
آخر«، ليقطــــع بذلك الطريق امام 
التكهنات حول انضمامه الى حتالف 

يضم غالبية شيعية.
ونقل املركــــز الوطني لالعالم 
عن املالكي قولــــه ان »االجراءات 
العالن االئتالف مستمرة بفاعلية 
والباب اليزال مفتوحا لالتفاق مع 
االئتالفــــات االخرى للتوصل الى 
تفاهم ســــواء قبل االنتخابات ام 
بعدهــــا لكن ذلك ال يعني دخولنا 

اي ائتالف آخر«.
واوضح انه »اذا رغب ائتالف 
ما باالنضمام الــــى دولة القانون 
فنرحب به مادام قد اختار االسس 

واملبادئ التي اعتمدناها«.
العراقي  واعلــــن »االئتــــالف 
الوطني« تشكيلته من دون حزب 

الدعوة الذي يتزعمه املالكي.
ويضم االئتالف املجلس االعلى 
االســــالمي بزعامة عمار احلكيم 
والتيار الصدري وتيار »االصالح 
الوزراء  الوطني« بزعامة رئيس 
السابق ابراهيم اجلعفري باالضافة 
الى شخصيات مستقلة، وهيئات من 
العرب السنة، والتركمان الشيعة. 
واكد رئيس الــــوزراء انه »بصدد 
تشكيل كتلة كبيرة قبل االنتخابات 

واضاف انه »سيركز على مبادئ 
املشــــروع الوطني الــــذي اعتمده 
ائتالف دولة القانون« الذي حصد 
اكبر نسبة من املقاعد في انتخابات 
احملافظات الشــــيعية، فيما حقق 

املجلس االعلى نسبا ضئيلة.
وقد تشكل »االئتالف الشيعي 
املوحد« بزعامة الراحل عبدالعزيز 
احلكيم العام 2005 وحصل على 128 

مقعدا في البرملان من اصل 275.
ميدانيا، اعلن مصدر امني عراقي 
فرار 16 معتقال من عناصر تنظيم 
القاعدة مساء امس االول من سجن 
في تكريت كبــــرى مدن محافظة 

صالح الدين شمال بغداد، مؤكدا 
اعتقال احدهم صباح امس.

وقال املصدر - طالبا عدم ذكر 
اســــمه - ان »املعتقلــــني وبينهم 
خمســــة حكم عليهــــم باالعدام، 
استطاعوا الفرار من احد السجون 
في وسط مدينة تكريت )181 كلم 

شمال بغداد(«.
واوضح انهم »قاموا بخلع نافذة 
دورة املياه وتســــللوا عبر ساللم 

احد ابراج املراقبة«.
وتتولــــى قوة عراقيــــة ادارة 
السجن الواقع داخل احد القصور 

الرئاسية وسط تكريت.

وبعدها حلماية العملية السياسية، 
وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي 
ملنع حاالت الضعف التي اتسمت 

بها املرحلة احلالية«.
ومن املتوقع اجراء االنتخابات 

في 16 يناير 2010.
واليزال العديد من املنضوين 
الوطني« يراهنون  في »االئتالف 
على عودة املالكي الى صفوفه، لكن 
يبدو ان االخير مصمم على تفعيل 
»ائتــــالف دولة القانون« خلوض 
االنتخابات التشريعية مراهنا على 
النتائج التي حققها في انتخابات 

مجالس احملافظات.

المالكي مصمم على تشكيل ائتالفه االنتخابي الخاص

إسرائيل ترفض السماح بمرور نسوة عجائز

لندن تنفي تجاهل أوباما لبراون

باكستان: طالبان تقتل رجال 
ميليشيات موالين للحكومة

رئيس هندوراس يزعم 
بوجود خطة الغتياله

 في السفارة البرازيلية

لندنـ  أ.ف.ب: نفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني 
امس ان يكون الرئيس االميركي باراك اوباما رفض 
5 مرات طلبا للقاء غوردن براون كما ذكرت وسائل 
االعالم البريطانية، بينما تشهد العالقات بني لندن 
وواشنطن توترا اثر اطالق سراح الليبي عبد الباسط 
املقرحي الذي كان يقضي عقوبة بالسجن الدانته في 

اعتداء لوكيربي.
ونفى املكتــــب ان يكون اوبامــــا جتاهل رئيس 
الوزراء البريطاني بــــراون ورفض ان يجري معه 
محادثات ثنائية في االمم املتحدة وفي قمة العشرين 

في بيتسبرغ.
وكشفت صحيفة ديلي تلغراف نقال عن مصادر 
لم حتددها ان براون واوباما اجريا حوارا غير رسمي 
استغرق 15 دقيقة في مطبخ في مقر االمم املتحدة في 

نيويورك، بدال من عقد لقاء رسمي، وواصال حوارهما 
وهما يغادران مبنى املنظمة الدولية امس االول.

وقال ديبلوماسي »جرت خمس محاوالت للحصول 
على موعد ولم تكن اي منها مثمرة«.

وكتبت صحيفة ذي غارديان من جهتها، ان هذا 
الرفض يشــــكل ضربة لبراون الذي يحاول تلميع 
صورته بظهوره الى جانــــب اوباما بينما يفترض 
ان جتــــري منتصف العــــام املقبــــل انتخابات في 

بريطانيا.
وكان االفراج عن املقرحي في اغسطس املاضي 
بينما كان ميضي عقوبة بالســــجن مدى احلياة اثر 
ادانتــــه باعتداء لوكيربي )270 قتيال في 1988( اثار 
غضب البيت االبيض واقارب الضحايا االميركيني 

في االعتداء.

بانو ـ رويترز: قال مســـؤولون أمنيون باكستانيون إن حركة 
طالبان الباكستانية قتلت 11 رجال من امليليشيات املوالية للحكومة 

امس في اندالع جديد للعنف في شمال غرب البالد.
وقال مسؤولون أمنيون وسكان إن املتشددين هاجموا أعضاء 
ميليشـــيا موالية للحكومة كانت فـــي طريقها إلى بلدة بانو التي 
تبعد 240كيلومترا جنوب غربي اســـالم أباد وقتلوا 7 أشـــخاص 

منهم 3 زعماء قبائل من البشتون.
وقال مسؤول في وكالة مخابرات في املنطقة طلب عدم ذكر اسمه 
»أطلق املتشـــددون النار بعد ذلك على رجال القبائل الذين كانوا 
يجمعون اجلثث وقتلوا 2 آخرين بينما قتل آخران في اشتباكات 

مع املتشددين في وقت الحق«.
وشجع اجليش قبائل البشتون على تشكيل ميليشيات تعرف 
باســـم »العسكر« لقتال املتشددين. ويقول سكان إن 5 متشددين 

قتلوا بعد ذلك في اشتباكات مع قوات األمن.

مدريدـ  د.ب.أ: ذكرت اإلذاعة 
الوطنية اإلســـبانية امس أن 
رئيـــس هنـــدوراس املخلوع 
مانويل زياليا قال إنه يخاف 
على حياته زاعما أن مرتزقة 
ميكن إرســـالهم الغتياله في 
السفارة البرازيلية حيث يتخذ 

مأوى.
وقـــال زياليـــا لإلذاعة في 
مقابلة هاتفية من السفارة في 
تيجوسيجالبا »ميكن أن تدخل 
مجموعة من املرتزقة هنا لتنفيذ 

)عملية( قتل«


