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عواص����م � وكاالت: اك����د مس����ؤولون بوكالة 
االستخبارات الباكستانية امس إن طاهر يولداشيف 
القيادي األوزبكي املتشدد له صالت بتنظيم القاعدة 
قتل في هجوم صاروخي شنته طائرة أميركية من 
دون طيار في باكستان في اغسطس املاضي. واعلن 
املسؤولون ان يولداشيف زعيم حركة اوزبكستان 
االس����المية قتل في هجوم صاروخي في منطقة 

وزيرستان اجلنوبية على احلدود األفغانية حيث 
كان يتمركز منذ سنوات.

وقال مسؤول بوكالة االستخبارات الباكستانية 
في مدينة بيش����اور »الرجل مات، قتل في هجوم 
بطائرة من دون طيار في وزيرستان اجلنوبية في 
27 اغسطس«، مؤكدا ان رفاق يولداشيف حاولوا 

ابقاء وفاته سرا.

أوزبكستان.. مقتل أقوى حليف للقاعدة في غارة أميركية بباكستان

عواصم � وكاالت: في الوقت 
الرئيس األميركي  الذي وصف 
أوباما مفاوضات جنيڤ  باراك 
التي جرت بني مجموعة 5 + 1 
وإيران ب� »البناءة«، حذر طهران 
من فرض عقوبات مشددة ان لم 
تقم بإجراءات »ملموسة« وسريعة 
تعطي األس����رة الدولية ضمانة 
بأن برنامجها النووي املدني ال 
يشكل غطاء حليازة قنبلة ذرية، 
قائال »لقد اعلن����ا بوضوح اننا 
سنقوم مبا يجب علينا للدخول 
في حوار مع احلكومة اإليرانية 
على أس����اس املصالح املتبادلة 
واالحترام املتبادل، إمنا للصبر 

حدود«.
انه يجب  وشدد اوباما على 
السماح للمفتشني الدوليني خالل 
االس����بوعني املقبلني بالدخول 
»دون قيود« الى املنشأة النووية 
االيرانية الثاني����ة، مضيفا »ان 
املسألة ال تتعلق باستهداف ايران 
وال باالزدواجية ف����ي املعايير، 
بل بالنظام العاملي ملنع انتشار 

األسلحة النووية«.
ورأى الرئي����س االميركي ان 
»من حق اي����ران امتالك الطاقة 
النووية الس����لمية ش����أنها في 
ذلك شأن جميع الدول، لكن هذا 
احلق يترافق مع مس����ؤوليات، 
وان احلكوم����ة االيرانية ملزمة 
باالضطالع بهذه املسؤوليات، 
ويعود لها اآلن اتخاذ هذا اخليار« 
وحذر مج����ددا »ننتظر حتركا 
س����ريعا، اننا ملتزمون بعملية 
جدية وذات مغزى لكننا لسنا 

مهتمني بالكالم ملجرد الكالم«.
واضاف اوباما »ان لم تتخذ 
ايران في مستقبل قريب خطوات 
للوفاء بواجباتها، فإن الواليات 
املتحدة لن تستمر في التفاوض 
الى ما ال نهاية، واننا مستعدون 

لتشديد الضغوط«.
ولم يوض����ح اوباما مطالبه 

بش����كل اكبر غي����ر ان الواليات 
اي����ران مع  املتح����دة تطال����ب 
حلفائه����ا بتعلي����ق نش����اطات 
تخصيب اليورانيوم التي يخشى 
استخدامها لتحويل البرنامج عن 
اهدافه املدنية، وبالتعاون بشكل 
كامل لتوضي����ح جميع جوانب 

برنامجها ونشاطاتها املاضية.
ب����كل ما ميكن  اوباما  وذكر 
او تكسبه  إليران ان تخس����ره 
من ج����راء موقفها، فأوضح انه 
في ح����ال اس����تجابت للمطالب 
الدولية، فس����يكون في وسعها 
اقامة عالقات أفض����ل مع باقي 
الوالي����ات املتحدة  العالم ومع 
في وقت تدفع ايران ثمنا باهظا 
النقطاع العالقات الديبلوماسية 

مع واشنطن منذ 1980.
في س����ياق متص����ل صادق 
مجلس الن����واب االميركي على 
قان����ون يفرض عقوب����ات على 
الش����ركات االجنبية التي تبيع 
الوقود اليران، في اطار مشروع 
قانون موازنة وزارة الطاقة للعام 

.2010
ومينع القانون اي شركة تبيع 
الوقود اليران من االستفادة من 
عقود مع وزارة الطاقة األميركية 
متعلقة بتزويد الواليات املتحدة 
النفط����ي، وترمي  باالحتياطي 
االحتياطيات االستراتيجية للنفط 
األميركي ال����ى حماية الواليات 
املتحدة من أوض����اع طارئة قد 
تؤثر عل����ى امداداتها النفطية، 
ويؤثر هذا القانون على الشركات 
التي لديها عق����ود لبيع الوقود 
إليران تزيد قيمتها على مليون 
العقوبة نفسها  دوالر، وتشمل 
الشركات التي تساعد ايران على 
حتسني قدراتها على التكرير او 
قدراتها على استيراد منتجات 
النفط املك����ررة، ورغم ان ايران 
من كبريات الدول املصدرة للنفط 
اال انها تفتقر الى قدرات التكرير 

أوباما يرحب بالمفاوضات »البناءة« مع إيران ويحذرها من عقوبات مشددة إن لم تقم بإجراءات »ملموسة«

طهران توافق على إرسال اليورانيوم المخصب إلى موسكو

اسيرة فلسطينية عقب اإلفراج عنها امس مع 18 اخريات مقابل »شريط شاليط«                                                  )رويترز(

مواجهات القوات اليمنية واحلوثيني مازالت مشتعلة

وتستورد 40% من احتياجاتها 
م����ن البنزين، ويعد االحتياطي 
األميركي من النفط االكبر الذي 

متلكه اي حكومة في العالم.
في املقابل وافقت ايران مبدئيا 
امس االول على ارس����ال القسم 
االكبر م����ن مخزونها املعلن من 
اليورانيوم املخصب الى روسيا 
لتحويله الى وقود ملفاعل صغير 
في طهران يس����تخدم الغراض 
طبي����ة، على ما اعلن مس����ؤول 

اميركي.
ومت التوصل الى هذا االتفاق 

املبدئي بعد محادثات استمرت 
سبع ساعات ونصف الساعة بني 
ايران والدول الست الكبرى في 

ضواحي جنيڤ.
وقد وافقت طه����ران خاللها 
ايضا على السماح ملفتشي الوكالة 
الدولي����ة للطاقة الذرية بزيارة 
منش����أة لتخصيب اليورانيوم 
كش����فت مؤخرا عن بنائها قرب 

مدينة قم بوسط ايران.
واوض����ح مس����ؤول اميركي 
انه  للصحافي����ني في جني����ڤ 
املبدئي،  مبوجب هذا االتف����اق 

سترسل ايران القسم االكبر من 
مخزونها املعلن من اليورانيوم 
املخصب بنسبة متدنية تقارب 
3.5% الى روسيا حيث يستكمل 
تخصيبه بنسبة 19.75%، وهي 
نس����بة التزال بعي����دة جدا عن 
النس����بة املطلوبة لالستخدام 

العسكري.
الى ذلك وص����ف رجل دين 
النووية  املنش����أة  ايراني امس 
االيرانية اجلدي����دة لتخصيب 
اليورانيوم التي كشف وجودها 
اخي����را، بانها »مص����در فخر«، 

مؤك����دا ان ايران لن تتخلى ابدا 
عن برامجها النووية.

وقال كاظم صديقي في خطبة 
اجلمعة في جامع����ة طهران ان 
»موق����ع ق����م هو مص����در فخر 
للجمهورية االسالمية تستخدمه 
القوى املتغطرسة مبررا جديدا 
الثارة القالقل« في اش����ارة الى 

الدول الغربية.
واضاف ان »اعداء اجلمهورية 
االس����المية يجب ان يعلموا ان 
ايران لن تتراجع« عن برنامجها 

النووي.

أفرج���ت  رام اهلل � د.ب.أ: 
إس���رائيل امس عن 19 أس���يرة 
فلسطينية، بينهن 18 من الضفة 
الغربية وواح���دة وجنلها من 
قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل 
لإلفراج عنهن مقابل حصول تل 
أبيب على شريط ڤيديو للجندي 
اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد 

شاليط.
وجرى نقل األس���يرات من 
سجن »هش���ارون« إلى معتقل 
»عوفر« العسكري في رام اهلل، 
ومن سجن »شيكما« في عسقالن 
إلى معبر »ايرز« ش���مال قطاع 
غزة، ليتم اإلفراج عنهن مبشاركة 
ممثلي اللجنة الدولية للصليب 

األحمر.
وبعد تسلم إسرائيل الشريط 
اخلاص بش���اليط والتأكد منه، 
الس���جون  انتظ���رت مصلحة 
اإلس���رائيلية الضوء األخضر 
من حجاي هداس رئيس الطاقم 
االسرائيلي املفاوض في قضية 
شاليط لتنفيذ الصفقة برمتها، 
وذل���ك بع���د أن ش���اهد هداس 
شريط الڤيديو املصور وتأكد من 
مطابقته للشروط التي حددتها 

إسرائيل لتنفيذ الصفقة.
من جانبه ذك���ر التلفزيون 

اس���تقباالت ش���عبية لألسيرة 
الوحيدة ف���ي غزة وهي فاطمة 

الزق.
واستقبل الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في مقر املقاطعة 
)الرئاسة( في رام اهلل أسيرات 
الضفة الغربية، فيما اقامت حركة 
)حماس( اس���تقباالت شعبية 
لألسيرة الوحيدة في غزة وهي 

فاطمة الزق.
وكانت السلطات اإلسرائيلية 
قررت إدراج اسم األسيرة روضة 
سعد، ابنة شقيق فاطمة الزق، 
ضمن القائمة املنوي اإلفراج عنها، 
بدال من أس���يرة من الضفة مت 

إطالق سراحها األربعاء.
ووافقت حماس على أن تقدم 
إلسرائيل ش���ريط ڤيديو مدته 
دقيقة واحدة مت تصويره مؤخرا 
لشاليط، احملتجز في غزة منذ 

يونيو 2006.
وفيما تعتبر عملية تسليم 
شريط الڤيديو إلسرائيل خطوة 
كبيرة على طريق اجلهود التي 
تبذلها تل أبيب إلطالق س���راح 
اجلندي األسير، فإن مسؤولني 
إسرائيليني حذروا من أن تلقي 
معلومات عن حالته ال يعني أن 

إطالق سراحه بات وشيكا.

الفصائل الفلسطينية.
ولم تش���مل القائمة أيا من 
أس���يرات الق���دس أو األراضي 

احملتلة عام 1948.
ويستقبل الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في مقر املقاطعة 
ف���ي رام اهلل أس���يرات الضفة 
الغربية فيما تقيم حركة حماس 

إلى معبر »ايرز« ش���مال قطاع 
غزة، ليتم اإلفراج عنهن مبشاركة 
ممثلي اللجنة الدولية للصليب 

األحمر.
وشملت قائمة األسيرات امرأة 
وطفلها بعد أن اعتقلت وهي حامل 
في قطاع غزة، فضال عن أسيرات 
من الضفة الغربية ينتمني ملختلف 

اإلسرائيلي أن تسجيل الڤيديو 
القصير للجندي اإلس���رائيلي 
األسير في غزة جلعاد شاليط 
يظهر أنه بصحة جيدة ومتماسك. 
وجرى نقل األسيرات من سجن 
»هشارون« إلى معتقل »عوفر« 
العس���كري ف���ي رام اهلل، ومن 
سجن »ش���يكما« في عسقالن 

إطالق سراح 19 أسيرة فلسطينية مقابل »شريط شاليط«

مطالبات طائفية بلباس سياسي وعسكري

التمرد الحوثي.. زيديون »تشربوا« أفكار الثورة اإلسالمية في إيران
دبي � ا.ف.پ: يسعى املتمردون احلوثيون الزيديون 
الذين تخوض القوات اليمنية احلكومية حملة عسكرية 
ضدهم في شمال البالد منذ 11 اغسطس املاضي، الى حماية 
ما يقولون إنه حقوق الطائفة الزيدية في االساس إال أن 

حتركهم يتخذ أبعادا سياسية وعسكرية. 
ويق����ود عبدامللك احلوثي هذا التمرد الذي يضم آالف 
املقاتلني املتحصنني في جبال محافظتي صعدة وعمران 
الشماليتني، ويواجه املتمردون بشراسة اجليش اليمني منذ 
اندالع »احلرب السادسة« في اطار النزاع املستمر بينهما 
منذ 2004. وخلف عبدامللك احلوثي شقيقه حسني الذي 
كان داعية قتل بأيدي القوات اليمنية خالل اول جولة من 
القتال في 2004 بعد ان كان لسنوات حليفا لنظام صنعاء 

وممثال عن حزب احلق الزيدي في البرملان اليمني.
وكان حسني احلوثي انفصل عن حزب احلق في 1997 

ليؤسس جماعة حتمل اسم »الشباب املؤمن«.

وكان الهدف املعلن جلماعة »الشباب املؤمن« احملافظة 
على الزيدية في وجه ازدياد انتشار ونفوذ السلفيني السنة 
الذين تضاعف حضورهم في شمال غرب البالد على  وقع 
تنامي نشاط تنظيم القاعدة واملجموعات القريبة من هذا 
التنظيم. والزيدية فرع من الشيعة ويشكل اتباعها اقلية 
في اليمن ذات الغالبية السنية لكنهم يشكلون غالبية في 
شمال غرب البالد. وميثل الزيديون ثلث سكان البالد البالغ 
عددهم 22 مليون نس����مة تقريبا، كما ان الرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالح نفسه ينتمي الى الزيدية اضافة الى 

قسم من افراد النخبة احلاكمة.
ومنطقة صعدة هي مهد الزيدية التي تأسس����ت عام 
898 كنظام ديني سياس����ي حتت اسم »االمامة الزيدية« 

التي اطاح بها انقالب عسكري عام 1962.
وقال االكادميي اللبناني املتخصص في الشؤون اليمنية 
س����امي دورليان ان »االمامة حكمت طوال ألف سنة في 

اليم����ن عبر اخضاع القبائل« في منطقة صعدة التي »لم 
تنضم الى اجلمهورية اال في 1970 في اعقاب حرب اهلية 

استمرت 8 اعوام، قبل ان يتم تهميشها«.
وعلى عكس الش����يعة في اي����ران والعراق ولبنان، ال 
يعد الزيديون شيعة اثني عشريني اذ انهم يكرمون أئمة 
الش����يعة اخلمسة االوائل، ثم أئمتهم الذين تعاقبوا على 

كرسي االمامة الزيدية الى ان اطيح بها في 1962.
ويعتبر الزيديون ان االمام يجب ان يكون من »االسياد« 
او »آل البيت«، اي من ساللة الرسول ژ عبر ابنته فاطمة 

واإلمام علي بن ابي طالب.
اال ان مجموعة من العلماء الزيديني اصدروا بيانا عام 

1990 تخلوا فيه عن فكرة اعادة االمامة الزيدية.
من جهته، قال االكادمي����ي اليمني محمد الظاهري ان 
الزيديني »تشربوا افكار الشيعة االثنا عشرية« منذ الثورة 

االسالمية في ايران )1979(.

بيروت ـ منصور شعبان
في خضم احلملة الغربية على اجلهود 
االيرانية في املجال النووي، توصلت الدول 
العربية الى مترير قرار »القدرات النووية 
االس����رائيلية« في الدورة ال� 53 للمؤمتر 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي 
انعقد في ڤيينا خالل االسبوع االخير من 

سبتمبر.
مصدر ديبلوماس����ي عربي في بيروت 
وصف ل� »األنباء« القرار العربي املقدم من 
لبنان والكوي����ت واملغرب ومصر واململكة 
العربي����ة الس����عودية وموريتانيا واليمن 
واالردن واالمارات العربية املتحدة والبحرين 
وتونس واجلزائر وليبيا وسورية والسودان 
والعراق وعمان وقطر الى املنظمة الدولية 
بالنج����اح غير املس����بوق الذي مضى على 
محاوالت متريره 19 عاما، فضال عن اقرار 
املنظمة لقرار مصري حول »تطبيق ضمانات 
الوكالة الدولي����ة للطاقة الذرية« بصياغة 

جديدة اعادت توحيد املوقف العربي.
والح����ظ املصدر ان الق����رار العربي مر 
دون تعدي����ل ف����ي الصيغة، وق����د حاولت 

كندا � تساندها املجموعة الغربية � تعليق 
النقاش باملوضوع، لكن هذه احملاولة سقطت 
بالتصويت، وقد استفادت املجموعة العربية 
من هذه البلبلة وطلبت التصويت الفوري 
على القرار العربي، ففاز بأكثرية 49 صوتا 

مقابل 45 صوتا وامتناع 16.
وكان الفتا للمجموعة العربية ان صربيا 
وسنغافورة والفلبني صوتت ملصلحة القرار 

العربي.
وفي تفسيره لهذا التطور، قال املصدر ان 
وجود توجه دولي لنزع السالح منذ وصول 
الرئيس باراك اوبام����ا الى البيت االبيض 
وخطابه الشهير في براغ اسهم في حتضير 
االجواء الى جانب حترك اجلامعة العربية 
للترويج للقرار ومثلها املجموعة العربية 
في االمم املتحدة برئاسة مندوب لبنان والتي 
باشرت التحرك منذ بضعة اشهر، في حني 
تواصل التعنت الغربي املدافع عن اسرائيل، 
وراحت املجموعة الغربية حتاول افش����ال 
القرار العربي من خالل طلب تأجيل اقراره 
او االستعاضة عنه ب� »بيان رئاسي« وكانت 

صدمتها كبيرة بنتائج التصويت.

الكويت شاركت في صياغة القرار الذي مضى على محاوالت تمريره 14 عامًا

ديبلوماسي عربي لـ »األنباء«: القرار بإخضاع »النووي« 
اإلسرائيلي لرقابة الوكالة نجاح عربي غير مسبوق

محطة التخصيب النووي الثانية
ڤيين��ا � رويترز: فيما يلي ملخص مل��ا أوردته مصادر 
ديبلوماسية أميركية وبريطانية وفرنسية ومن األمم املتحدة 

وايرانيون عن املوقع النووي االيراني اجلديد:
يقول ديبلوماس��يون غربيون إن البن��اء بدأ عام 2006 
على عمق داخل جبل في موقع قاعدة صواريخ سابقة تابعة 
للح��رس الثوري. وتظه��ر صور التقطه��ا القمر الصناعي 
ونش��رت على شبكة االنترنت أن املوقع على بعد نحو 160 

كيلومترا الى اجلنوب من طهران قرب مدينة قم.
يتسع املوقع لنحو ثالثة آالف جهاز للطرد املركزي وهي 
األجهزة االس��طوانية التي تدور بسرعات فائقة لتخصيب 
اليورانيوم اما ملستوى تركيز منخفض يالئم وقود محطات 
الطاقة او الى مس��توى عال لتصني��ع قنبلة ذرية ويتوقف 

هذا على كيفية معايرة املكونات.
ويق��ل هذا الع��دد من أجهزة الطرد املرك��زي كثيرا عن 
عش��رات اآلالف من األجهزة الالزمة إلنت��اج كميات كبيرة 
عل��ى نطاق صناعي م��ن اليوراني��وم منخفض التخصيب 

جلعل محطة للطاقة النووية تستمر في العمل.
لكن يس��تطيع ثالثة آالف جهاز إنتاج مواد انش��طارية 
لس��الح نووي واحد في العام اذا عملت بال توقف وبأقصى 
طاقته��ا. ويثير هذا تس��اؤالت ف��ي أذهان رج��ال اجهزة 
املخابرات الغربي��ة حول ما اذا كان املوقع مخصصا بالفعل 

ألغراض مدنية مثلما تؤكد ايران منذ اإلعالن عنه.
قال ديبلوماس��يون غربيون إن املوقع يخضع إلجراءات 

أمنية تفوق اإلجراءات املعتادة في محطة للطاقة النووية.
ولدى س��ؤالهم عن الس��بب في إخفاء املنش��أة حتدث 
مس��ؤولون ايراني��ون عم��ا وصف��وه بالتهديد املس��تمر 
بالتعرض لهجوم أميركي ف��ي عهد إدارة الرئيس األميركي 

السابق جورج بوش والتهديدات املتواصلة من اسرائيل.
ويعتقد محللون غربيون أن موقع منطقة قم يس��تطيع 
احلفاظ على التقدم نح��و امتالك قدرات نووية اذا قصفت 

محطة نطنز التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تش��تبه القوى الغربية بأن احملطة املوجودة مبنطقة قم 
رمبا أنشئت إلنتاج يورانيوم عالي التخصيب لو كانت ظلت 
سرية واختارت ايران استخدامها لتصنيع قنابل. ويتساءل 
محلل��ون ايضا عن احتم��ال وجود مركز س��ري لتحويل 
اليوراني��وم إلمداد احملطة بغاز ي��و.إف 6 للتخصيب. ولم 
تشر معلومات مخابرات كشفت األسبوع املاضي الى وجود 

مركز من هذا النوع.


