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 واشــــنطنـ  يو بي آي: أفاد مســــؤولون استخباراتيون أميركيون 
ودوليون بأن التحســــن في اختيار شبكة التجسس التي تعمل ضد 
تنظيم «القاعدة» وازدياد استخدام الهجمات اجلوية املوجهة وارتفاع 
مســــتوى التعاون من قبل احلكومات أثرت بشكل كبير على فعالية 

التنظيم وخففت منه.
  ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية عن مسؤول أميركي 
معني مبكافحة اإلرهاب أن كل تلك التطورات أدت إلى موت عشــــرات 

املسؤولني الرفيعني في صفوف «القاعدة» ومجموعات حليفة للتنظيم 
في باكستان وفي مناطق أخرى خالل السنة الفائتة واحلالية. واعتبر 
املســــؤولون أن زعيم «القاعدة» أســــامة بن الدن معزول ويعجز عن 

التنسيق حيال هجمات كبيرة.
  وأشارت الصحيفة إلى ان ما يتداول حول جناح عظيم ضد تنظيم 
«القاعــــدة» بات جزءا من تداوالت البيت األبيض وتشــــاورات اإلدارة 

األميركية حول استراتيجيتها في أفغانستان. 

 مسؤولون استخباراتيون: شبكات التجسس والهجمات الجوية تؤتي أكلها ضد القاعدة 

 صفقة إسرائيلية لإلفراج عن ٢٠ أسيرة فلسطينية مقابل «شريط» ڤيديو لشاليط 
 رعتها مصر وأقرتها «حماس» وتنفذ غداً 

 مشروع إسرائيلي إلنشاء أكبر حي استيطاني 
في القدس الشرقية يستوعب ٤٠ ألف يهودي

 أفغانستان: معلومات عن إقالة أكبر 
مسؤول أميركي في بعثة األمم المتحدة 

 اليمن: التوتر ينتقل إلى الجنوب
وترحيب بإطالق الحوثي ١٥٠ جنديًا أسيرًا

 غزةـ  كونا: كشفت صحيفة «معاريف» االسرائيلية 
أمس ان اكبر مشروع استيطاني في شرقي القدس 

سيطرح قريبا للمصادقة عليه.
   واوضحت الصحيفة في عددها الصادر امس 
ان مشـــروع البناء يشـــمل ما ال يقل عن ١٤ الف 
وحدة سكنية في قرية الوجلة جنوب شرق القدس 
سيطرح خالل االسابيع القليلة القادمة في وزارة 
الداخلية وسلطات التنظيم والتخطيط في بلدية 

القدس للمصادقة عليه».
   واضافت ان «احلديث يدور عن اكبر مشروع 
بناء من نوعه في شرقي القدس منذ اقامة االحياء 
العمالقة (غيلو) و(بسغات زئيف) و(هار حوما- 
جبل ابو غنيم)».  واشارت معاريف الى ان مساحة 
احلي اجلديد ستبلغ ثالثة آالف دومن موضحة ان 
احلي من املقرر ان يتسع الستيعاب ما ال يقل عن 

٤٠ الفا من اليهود.

   وبني انـــه من املقرر ايضـــا ان يتجاوز احلي 
اجلديد احلدود البلدية ملدينـــة القدس الى داخل 

مناطق الضفة الغربية. 
  وفي اطار اعتداءات اسرائيل على القدس أيضا، 
قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث - في بيان 
عاجـــل – أمس إنها علمت من مصادر عدة من أهل 
بلدة سلوان بالقدس احملتلة أن شخصية إسرائيلية 
بارزة قد تفتتح رسميا في موعد قريب شبكة األنفاق 
أسفل بلدتهم واملمتدة من وسط بلدة سلوان على 
طول ٦٠٠ متـــر مرورا بحى وادى حلوة ووصوال 
إلى بعد نحو ١٠٠ متر عن جنوبى املسجد األقصى 

املبارك.
   وأشـــارت املصـــادر إلى أن هذه الشـــخصية 
ميكن أن تكون بنيامـــني نتنياهو رئيس الوزراء 
اإلســـرائيلى أو وزير بارز أو الرئيس اإلسرائيلى 

شيمون بيريز.  

 كابول ـ رويترز: قال مســـؤول باألمم املتحدة 
لرويترز أمس إن بيتر غالبريث اكبر ديبلوماسي 
أميركي في بعثة األمم املتحدة بافغانستان اقيل من 
منصبه في اعقاب خالف مع رئيسه األوروبي كاي 

ايدي حول االنتخابات الرئاسية في البالد.
   واتخذ نائب مبعـــوث االمم املتحدة اخلاص 
بأفغانستان، خطا هجوميا وصريحا إزاء التزوير 
الذي جرى في انتخابات ٢٠ اغسطس املاضي مما 
اثار غضب رئيسه النرويجي الذي فضل العمل 
خلف الكواليس، وغادر غالبريث كابول في وقت 

سابق هذا الشهر بعد ان تشاجر املسؤوالن.
   وقال املســـؤول ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه ـ 
إن غالبريث لن يعود إلى افغانســـتان، ميدانيا، 

أعلنت وزارة الداخلية األفغانية أن قوات أفغانية 
مدعومة من القوات الدولية قتلت ٢٢ مسلحا من 
حركة طالبان وأصابـــت ٢٥ آخرين خالل عملية 
عســـكرية الليلة قبل املاضية في مدينة «فرح» 

غربي أفغانستان.
   ونقلت قناة «اجلزيرة» الفضائية عن الوزارة 
انه: مت خالل العملية اعتقال ١٢ مسلحا ومصادرة 

أسلحة ومتفجرات.
   مبوازاة ذلك، لقي جندي أميركي حتفه امس 
في هجوم شنه انتحاري على قافلته في جنوب 
شرق أفغانستان، في حني قتلت القوات االفغانية 
واالجنبية ٢٢ من مقاتلي طالبان في عملية مشتركة 

نفذت في غرب البالد.

 صنعاءـ  وكاالت: بعد اسابيع من املعارك الضارية 
بني اجليش اليمني واحلوثيني في منطقة صعدة 
شمال البالد، افادت مصادر محلية وشهود عيان 
بان التوتر انتقل امس الى ثالث مدن مينية جنوبية 
حيث نظمت تظاهرات حتولت الى مواجهات مع 

رجال االمن ما اسفر عن سقوط اربعة جرحى.
   وقال شـــاهد عيان لوكالـــة فرانس برس ان 
«اربعة متظاهرين اصيبوا بجروح» في املواجهات 
خالل مســـيرة في الضالع رفع خاللها احملتجون 
شعارات تطالب باالفراج عن جنوبيني القي القبض 
عليهم خالل االضطرابات التي سجلت في االيام 

االخيرة.
   وفي زجنبار عاصمة محافظة ابني اجلنوبية، 
نزل الى الطرقات مســـلحون مؤيدون لالسالمي 
طارق الفضلي الذي انضم الى احلركة االحتجاجية 
في اجلنوب، وارتفعت حـــدة التوتر في املدينة 

بحسب مصدر محلي.

  وبالعودة الى التوتـــر املتفاقم بني احلكومة 
واحلوثيني رحب مصدر ميني مسؤول امس بقرار 
الزعيم الدينـــي املتمرد عبد امللك احلوثي إطالق 
سراح عدد من اجلنود وطالبه بااللتزام بالنقاط 
الســـت التي دعت لها احلكومة اليمنية إلرســـاء 

الدستور والقانون.
  ورحب املصدر الذي لم يكشـــف عن اسمه في 
بيان صحافي بهذه اخلطوة مطالبا احلوثي باإلفراج 

عن «جميع املواطنني املخطوفني لديه».
  وكان احلوثـــي قال في بيـــان إنه أمر بإطالق 
سراح اجلنود األسرى املوجودين لديهم وهناك 
ترتيبات تؤمن عودتهم إلى منازلهم حتى ال يقعوا 

«ضحية التعسف من قبل السلطة».
  وأضاف البيان أن هذا التوجيه يأتي «مبادرة 
إنســـانية لتخفيف آالم أبناء هذا الشـــعب جراء 
معاناة أوجدها النظام وتعبيرا منا عما نكنه لهم 

من محبة وإخاء». 

 عواصــــم – وكاالت: أكــــدت مصادر اســــرائيلية 
وفلسطينية متطابقة أمس اجناز صفقة لالفراج عن 
٢٠ اسيرة فلسطينية يوم غد مقابل معلومات تثبت 

ان االسير االسرائيلي جلعاد شاليط مايزال حيا. 
  وقد قرر املجلس الوزاري املصغر للشؤون االمنية 
والسياسية االســــرائيلي خالل جلسته صباح امس 
االفراج عن ٢٠ معتقلة فلســــطينية غدا، وذلك بناء 
على اقتراح تقدم به الفريق االسرائيلي املفاوض في 

قضية اجلندي املخطوف جلعاد شاليط.
  وأفادت االذاعة االسرائيلية بأن اسرائيل ستتسلم 
في املقابل شــــريطا مصورا مت التقاطه مؤخرا يثبت 

ان اجلندي شاليط بصحة وعافية.
  ورحب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
باالتفاق، مؤكدا أهمية اطــــالع اجلميع على اوضاع 
اجلندي شاليط وحتمل حركة حماس املسؤولية عنه، 
مشيرا الى ان الوسطاء املصريني بادروا الى هذا االتفاق 
كخطوة لبناء الثقة متهد للمراحل احلاسمة من عملية 

التفاوض الستعادة اجلندي املخطوف.
  وأكد مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الوزراء بدوره 
ان هذه الصفقة ال تعني قرب اجناز صفقة شاليط اذ 

ان املفاوضات بشأنها ستكون طويلة وشاقة.
  من ناحية أخرى، أكد مسؤول مصري رفيع املستوى 
أمس أنه مت االتفاق مع إسرائيل علي اإلفراج عن ٢٠ 

أسيرة فلسطينية معتقلة لديها مقابل تقدمي دليل حول 
حياة وحالة اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط.

  ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية (وفا) عن املسؤول 
املصري قوله في بيان صحافي: «إنه في إطار اجلهود 
املصرية املبذولة واملفاوضات اجلارية حلل مشكلة 
األسرى الفلسطينيني املعتقلني في السجون اإلسرائيلية، 
ومحاولــــة بناء مناخ مالئم من الثقة وحتت الرعاية 
املصرية واملساعي احلميدة للمبعوث األملاني اخلاص 
للشؤون اإلنسانية، مت االتفاق على خطوة إنسانية 
تقوم إســــرائيل مبقتضاها باإلفراج عن ٢٠ أســــيرة 
فلسطينية معتقلة لديها مقابل تقدمي دليل حول حياة 

وحالة اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط».
  بدورها، اكدت كتائب عز الدين القســــام اجلناح 
العسكري حلركة حماس الصفقة مع اسرائيل وكشف 
ابوعبيدة املتحدث باسم القسام في مؤمتر صحافي عقده 
في ساحة اجلندي املجهول مقابل مقر املجلس التشريعي 
في غزة، «ان االفراج عن االســــيرات الفلســــطينيات 

سيتم في االيام القليلة القادمة».
   واوضح ان بني االسيرات اربعا من حركة حماس 
وثالثا من فتح وثالثا من اجلهاد وسبع اسيرات من 
اجلبهة الشــــعبية لتحرير فلسطني.  وشدد على ان 
اجلهود متواصلة من «اجل صفقة مشرفة» لالفراج 

 صورة أرشيفية للجندي األسير جلعاد شاليطعن املعتقلني الفلسطينيني مقابل شاليط. 

 لقاء ودي بني وزيري خارجية سورية وفرنسا وليد املعلم وبرنار كوشنير في باريس                 (أ.پ)

 كبير مفاوضي إيران النوويني سعيد جليلي متحدثا للصحافيني قبل مغادرته إلى جنيڤ            (رويترز)

 المعلم وكوشنير متفقان بشأن العالقات الثنائية
ومختلفان حول نووي إيران والشراكة األوروبية ـ السورية 

  واشنطن ترحب وتؤكد عزمها مواصلة الحوار مع سورية

ما يتطور بهدوء ودون تقدمي رد 
الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
في اشـــارة الى البرنامج النووي 
االيراني الذي يشتبه الغرب بانه 

الغراض عسكرية.
   وفيمـــا يتعلـــق باملفاوضات 
اجلارية من اجل التوصل الى شراكة 
بني ســـورية واالحتاد االوروبي، 
عكست تصريحات وزيري اخلارجية 
اختالفا في وجهات نظرهما، وقال 
املعلم «الكرة في ملعب االوروبيني. 
لن نقبل باي اتفاق مرفق بشروط 
سياسية»، لكن كوشنير رد قائال 
ان «االتفاقات دائما ترفق بشروط 
سياسية». ورد املعلم بالقول «عندما 
يتوصل االوروبيون الى نتيجة ما، 
فما عليهم اال ان يبلغونا باالمر كي 

نتخذ القرار املناسب».
  في ســـياق آخر، رحبت وزارة 
اخلارجية األميركية باحلوار الذي 
جرى في واشـــنطن بني الواليات 
املتحدة وسورية مؤكدة أن ادارة 
الرئيس بـــاراك أوباما ترغب في 
مواصلة احلوار مع دمشق سواء 
في سورية او الواليات املتحدة ألنها 
تشـــكل منطلقا لزيادة التفاهمات 

على كال اجلانبني.
  ورأى فيليـــب كراولـــي نائب 
املتحدث باســـم وزارة اخلارجية 
األميركية إن «احملادثات التي بدأها 
الســـوري  نائب وزير اخلارجية 
فيصل املقداد في واشنطن االثنني 
املاضي تشـــكل جزءا من احلوار 

املستمر بني البلدين. 

 عواصم أحمد عبداهللا والوكاالت
  قبل ساعات من انطالق االجتماع املنتظر بني ممثليها وممثلي 
دول مجموعة الـ «٥+١» اليوم في جنيڤ، اعلنت طهران امس 
أنها ستشارك في االجتماع «بنية طيبة ومبادرة ايجابية». 
مبـــوازاة ذلك، اتهم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
املغادر منصبه محمـــد البرادعي ايران بـ «مخالفة القانون» 
لعدم اعالنها عن بناء مفاعل ثان لتخصيب اليورانيوم عند 
بدء بنائه. واضاف البرادعي متحدثا لتلفزيون «ســـي ان ان 
اي بي ان» الهندي ان «ايران خالفت القانون بانتهاكها قواعد 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقضي بإبالغ الوكالة في 
موعد اقرب». البرادعـــي واثناء زيارة الى نيودلهي، قال ان 
مسؤول البرنامج النووي االيراني علي اكبر صاحلي ابلغه بان 
استكمال املفاعل اليزال يتطلب الكثير من العمل، وان املفاعل 

«ليس جاهزا سوى فيما يتعلق بالكابالت والبناء».
  اال ان مديـــر عام الوكالة الدوليـــة أكد أن االمم املتحدة ال 
متتلـــك ادلة موثوقة ازاء امتالك ايـــران لبرنامج نووي في 

مرحلة التشغيل.
  من جهته، قال ســـعيد جليلي كبير املفاوضني النوويني 
اإليرانيني أمس إن إيران ستدخل احملادثات مع الدول الست 
الكبرى هذا األسبوع بنية طيبة، وآمل ان تكون هذه «فرصة 

لآلخرين للقيام باألمر نفسه ايضا».
  ولـــدى مغادرته طهران متوجها إلى االجتماع الذي يعقد 
اليـــوم في جنيڤ، وصف جليلي هـــذا احلدث بأنه «فرصة 
واختبـــار» للقوى العاملية. وقال فـــي مطار اإلمام اخلميني 
الدولي بطهران «سندخل احملادثات بنية طيبة». معتقدا انه 
«ميكن أن تكون القدرات الوطنية واإلقليمية والدولية إليران 
فرصة لتكوين عالم يستند إلى السالم والعدل والتقدم».  في 

من امس «ان االجتماع لـــن يكون من اجل اجراء مفاوضات 
استراتيجية مع االيرانيني ولكنه سيشهد تقدمي ما يرقى الى 
االنذار لطهران بأن تضع حدا لبرنامجها النووي او مواجهة 

عقوبات بالغة الشدة».
  وتابع «ما استنتجته من نقاشات مع مسؤولني في االدارة 
ومسؤولني ايرانيني من بينهم الرئيس محمود احمدي جناد 
الذي التقيته خالل وجوده بنيويورك هو ان طهران سترفض 
اي انـــذار من هذا النوع. فضال عن ذلـــك فإنني وعددا ممن 
يتابعون ما يحدث يعتقدون ان روسيا والصني سترفضان 
فرض عقوبـــات صارمة ضد االيرانيني. وهكـــذا فإن انتهاء 
املرحلة احلالية سيترك ادارة الرئيس اوباما بخيارات كلها 
سيئة وذلك نتيجة ترددها منذ البدء في اجراء حوار شامل 
مع االيرانيني ثم ميلها التدريجي الى تبني مواقف اكثر تصلبا 
مبضي الوقت». ونقل ليفريت عن الرئيس االيراني قوله خالل 
وجوده في نيويورك ان االميركيني «غير جادين في سعيهم 
الى التعاون االستراتيجي مع ايران». من جانبه إعلن جناد 
امس ان بالده ستقترح قيام طرف آخر بتخصيب اليورانيوم 
على املستوى املطلوب لتغذية مفاعلها النووي لألبحاث في 
طهران بالوقود بدال من قيامها بهذه العملية بنفســـها، كما 
نقلت عنه وكالة األنباء الطالبيـــة. وقال الرئيس االيراني: 
«من املوضوعات املطروحة في هذه املفاوضات معرفة كيف 

نحصل على الوقود ملفاعل طهران».
  واضاف «كمـــا قلت في نيويورك، نحـــن في حاجة الى 
اليورانيوم املخصب بنسبة ١٩٫٧٥٪، قلنا ذلك ونقترح شراءه 
من اي جهة تكون على اســـتعداد ألن تبيعه لنا، نحن على 
استعداد لتقدمي اليورانيوم املخصب بنسبة ٣٫٥٪ وبإمكانهم 

زيادة تخصيبه وتسليمه الينا بنسبة ١٩٫٧٥٪». 

سياق متصل، توقع املســـؤول السابق في وكالة املخابرات 
املركزيـــة االميركية فلينت ليفريت فشـــل املفاوضات التي 
ستبدأ في جنيڤ اليوم بني ايران ومجموعة ٥+١ التي تضم 
اعضاء مجلس االمـــن الدائمني باالضافة الـــى أملانيا. وقال 
ليفريت الذي يدير اآلن الدراسات االيرانية في مؤسسة اميركا 
اجلديدة البحثية في تصريحات ادلى بها في واشـــنطن اول 

   واكد املعلم ان سورية «ال تقوم 
بدور الوسيط» بني االسرة الدولية 
وايـــران. واضاف ان «املهم هو ان 
ايران قـــررت ان تضع هذا املوقع 
حتت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية وهذا برأيي خطوة ايجابية». 
مشـــددا على الطابع «الســـلمي» 
النووي االيراني. وهنا  للبرنامج 
خالفه كوشنير انه «ليس متفقا» 
مع املعلم. واضاف «ما يقلقنا هو 

   وردا على ســـؤال عـــن ايران 
الذي  النووي اجلديـــد  واملوقـــع 
اعلن عنـــه قرب قم، قال املعلم ان 
«البرنامج النووي االسرائيلي هو 

ما يثير قلقنا».

  باريـــس ـ أ.ف.پ: أكد وزيرا 
اخلارجية الســـوري والفرنســـي 
وليـــد املعلـــم وبرنار كوشـــنير 
الثنائية بني  العالقـــات  حتســـن 
دمشـــق وباريس في كل املجاالت 
لكن مواقفهما بدت مختلفة حول 
امللف النووي ومشروع الشراكة بني 

سورية واالحتاد االوروبي.
  وخالل مؤمتر صحافي مشترك 
في وقت متأخر من ســـماء امس 
االول في باريس، قال كوشـــنير 
العالقـــات «اســـتثنائية» مع  ان 
نظيره السوري بينما رأى املعلم 
أن التعاو ن الفرنســـي السوري 
«ميكن ان يشكل منوذجا» يحتذى 
في العالقات بني ســـورية والدول 

االوروبية االخرى.
  املباحثات تناولت شتى امللفات 
ففي امللـــف اللبناني أكـــد املعلم 
«ضرورة ان يتفق اللبنانيون فيما 
بينهم على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية النها قـــادرة على حتقيق 
استقرار لبنان»، واضاف «ال ميكن 
الحـــد ان يحل محـــل اللبنانيني 
وعليهم ان يجدوا احللول لالشكاالت 
التي يواجهونهـــا». وتابع «نحن 
في سورية نشجع اللبنانيني على 
احلوار والتوصل الى اتفاق يقوم 

على اساس الوحدة الوطنية».
  من جهة اخرى، قال املعلم انه 
من املبكر احلكم على فشـــل ادارة 
الرئيس باراك اوباما «في الشرق 
االوسط لكن اسرائيل لم تكف عن 

تخييب املها».

 طهران تدخل مفاوضات جنيڤ بنية «طيبة» والوكالة الذرية تتهمها بمخالفة القانون 
 توقعات في واشنطن بفشل المفاوضات.. ومجموعة «٥+١» ستطالبها بوضع سقف للتخصيب..ونجاد يقترح قيام طرف آخر بتخصيب اليورانيوم

 «الخارجية األميركية»: زيارة متكي لواشنطن
  ال تتضمن لقاءات مع مسؤولين أميركيين 

   واشنطنـ  وكاالت: أفادت وزارة اخلارجية األميركية 
ــر متكي يزور  ــر اخلارجية اإليراني منوچه بأن وزي
واشنطن لتفقد مكتب رعاية املصالح اإليرانية في السفارة 
ــتانية ولكن ال توجد خطط للقاء مع مسؤولني  الباكس
ــم اخلارجية األميركية  ــني. وقال املتحدث باس أميركي
بي.جي كرولي ان طهران  طلبت السماح ملتكي بزيارة 
السفارة التي فيها مكتب مصالح إيران، وال توجد عالقات 
ديبلوماسية بني إيران والواليات املتحدة. وأضاف في 
تصريح صحافي «ال أرى أن وراء ذلك مغزى خاص.. 

فقد كان طلبا مباشرا ونحن وافقنا عليه».
ــال «نحن اكثر اهتماما» باللقاء املقرر اليوم في    وق
جنيڤ بني ايران والدول الست الكبرىـ  وبينها الواليات 

املتحدة ـ املكلفة ببحث البرنامج النووي االيراني. 


