
االثنين 12 اكتوبر 2009   39عربية وعالمية
موقع مقرب من نجاد يجمع 29 ألف شكوى ضد موسوي

السيستاني يدعو إلى مشاركة واسعة و»الكردستاني« تؤيد القائمة المغلقة 

ميتشل عاد إلى واشنطن خالي الوفاض.. والرئيس الفلسطيني أكد أنه ال مفاوضات مع إسرائيل دون وقف االستيطان

كلينتون: العالم لن يصبر على إيران لألبد
عواصم � وكاالت: حذرت وزي����رة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون امس ان املجتمع الدولي لن يصبر على إيران 
لألبد كي تبدي استعدادها للوفاء بالتزاماتها الدولية املتعلقة 
ببرنامجها النووي. وقالت كلينتون بعد محادثاتها في لندن 
مع نظيرها البريطاني ديڤيد ميليباند ان »االقوال ال تكفي 
ونحن نتحدث بصوت واحد لتوجيه رسالة واضحة اليران 
مفادها ان املجموعة الدولية لن تنتظر الى ما ال نهاية لكي 

تثبت ايران انها مستعدة الحترام التزاماتها الدولية«.
واضافت خالل مؤمتر صحافي مشترك في مستهل زيارتها 
الى لندن التي تتبعها زيارة الى ايرلندا وايرلندا الشمالية 
»لقد اتفقنا على الق����ول ان اجتماع مجموعة 5+1 )الصني 
وروسيا وفرنسا والواليات املتحدة وبريطانيا واملانيا( في 

جنيڤ شكل بداية بناءة لكن يجب ان تتبعه افعال«.
على صعي����د متصل اس����تعرضت وزي����رة اخلارجية 
السويس����رية ميش����لني كاملي راي مع نظيرتها األميركية 
هيالري كلينتون العالقات الثنائية بني البلدين ونتائج جولة 

)جنيڤ - 2( بني ايران ومجموعة )خمسة + واحد(.
وقالت مصادر ديبلوماس����ية مطلعة لوكالة »كونا« ان 
الوزيرتني اس����تعرضتا نتائج جولة )جني����ڤ -2( التي 
استضافتها سويسرا االسبوع املاضي وناقشت الوزيرتان 
في اجتماعهما نتائج قمة صندوق النقد الدولي في اسطنبول 

التي اختتمت اعمالها قبل ايام.
الى ذلك نشر موقع إلكتروني مقرب من الرئيس االيراني 

محمود أحمدي جناد 29 ألف ش����كوى س����جلها على مدى 
األسابيع املاضية ضد الزعيم االصالحي مير حسني موسوي 

بغرض تقدميه للمحاكمة. 
وقال املشرف على املوقع أمير طاهر حسني خان، الذي 
عرف نفسه بأنه مسؤول »جلنة إعالم احلركة الشعبية ضد 
املتجاوزين للقانون«، إن موقعه »موج قانون« سيس����تمر 
في جمع الش����كاوى ضد موس����وي إلى أن يقدم للمحاكمة 
هو والرئيس الس����ابق محمد خامت����ي واالصالحي مهدي 

كروبي. 
في سياق آخر، أصدرت محكمة ايرانية، أمس االول، حكما 
بإعدام ثالثة من احملتجني على نتائج االنتخابات الرئاسية 
التي شهدتها البالد في يونيو املاضي. وشمل احلكم اثنني 
من أعضاء اجلمعية امللكية، بينما ينتمي الثالث إلى منظمة 
»مجاهدي خلق«، وهما منظمتان توصفان في إيران باحملاربة، 
وليست لهما صلة باحلركة اإلصالحية. وبحسب مسؤول 
في احملكمة اإليرانية فإن األحكام قابلة لالس����تئناف، كما 
أن 18 معتقال آخرين بسبب تلك االحتجاجات قدموا لوائح 
اعتراضاتهم للمحكمة دون أن يوضح األحكام التي صدرت 

بحقهم، وال هوياتهم.
وأثارت أحكام اإلعدام تساؤالت عما إذا كانت محكمة ما 
يسمى ب�»الثورة املخملية«، تتجه لتشديد العقوبات على 
زعم����اء اإلصالح املعتقلني برغم حديث عن احتمال االفراج 
عنهم ولو بكفالة، في إطار تس����وية يعم����ل عليها رئيس 

مجلس اخلبراء هاشمي رفسنجاني. علما ان هذا النوع من 
التسويات ال يحبذه الكثير من متشددي التيار احملافظ، بل 
يرفضه قائد احلرس الثوري محمد علي جعفري، الذي يردد 
باستمرار أن االصالحيني كانوا يخططون لتغيير النظام، 

وأن ايران تواجه حاليا ما سماها ثورة ناعمة.
ويالح����ظ أن جعفري يصرح كثيرا هذه األيام، فقد قال 
أخي����را إن ايران تواجه تهديدات وأخط����ارا جدية وأكد أن 
مهمة احلرس الثوري ملواجهة هذه التهديدات، باتت اليوم 
أكثر أهمية ووضوحا من أي وقت مضى، وهي إش����ارة الى 
االنتقادات من االصالحيني في شأن منع احلرس الثوري من 
التدخل في النزاعات السياسية، وهم يضعون احتجاجاتهم 

على نتائج االنتخابات في هذا السياق.
ويأتي في هذا الواقع أيض����ا ما صرح به رئيس أركان 
القوات املس����لحة حسن فيروز آبادي حول نشاط األحزاب 
االصالحية، حني دعا وزارة الداخلية واملجلس األعلى لألمن 
القومي والبرملان الى حتديد مسار األحزاب السياسية، وذلك 
في ضوء فوز األحزاب االصالحية بغالبية مقاعد املجلس 
املركزي لبيت االحزاب. وعلق����ت صحف ايرانية على هذا 
الف����وز، معتبرة إياه دليال على ع����دم قدرة احملافظني على 
إقصاء التيار االصالحي نهائيا عن العملية السياسية في 
الب����الد، وهذا في وقت يعبر فيه مراجع دين عن قلقهم من 
تيار يعمل »إلضعاف دور املرجعية الدينية في اجلمهورية 

اإلسالمية«.

العراق: 3 انفجارات وأكثر من 75 قتياًل وجريحًا في األنبار 

عباس: »غولدستون« تأجل نتيجة لضغوط شرسة أرادت سحب مشروع القرار
عواصم � وكاالت: في وقت غادر املبعوث 
األميركي للشرق االوسط السيناتور جورج 
ميتشل املنطقة دون حتقيق أي خرق لعملية 
السالم، وبعد زياراته املكوكية بني االراضي 
الفلسطينية واسرائيل والقاهرة، يواصل 
الوضع الفلس����طيني تأزمه بعد تداعيات 
تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، 
بشكل يضع صلحا فلسطينيا كان مأموال 
في ال� 26 من الش����هر اجلاري موضع شك، 
رغم أن مسؤوال في حركة فتح أعلن امس ان 
القيادة املصرية أبلغت املسؤولني في احلركة 
انها س����تعرض صيغة اتفاق مصاحلة بني 
الفلسطينيني لتوقيعها في اخلامس عشر 

من أكتوبر اجلاري.
بدوره أعلن عباس ف����ي خطاب وجهه 
للش����عب الفلس����طيني وبثت����ه الفضائية 
الفلسطينية وفضائيات عربية أخرى مساء 
امس أنه أعطى توجيها للسفير الفلسطيني 
في جنيڤ للشروع في اتصاالت مع األطراف 
من أجل عرض التقرير مجددا في جلس����ة 
طارئ����ة ملجلس حقوق اإلنس����ان من أجل 
محاسبة إسرائيل على جرائم احلرب التي 

اتخذتها.
وق����ال عباس إن قرار تأجيل مناقش����ة 
»تقرير غولدس����تون« في مجلس حقوق 
اإلنسان بجنيڤ جاء بناء على توافق واسع 
ملجموعات عربية وإسالمية ودولية »ولو 
أنكر بعضها ذلك«. مؤكدا أن التأجيل جاء 

نتيجة لضغوط شرسة أرادت سحب مشروع 
القرار من مجلس حقوق االنسان وافراغه 

من مضمونه.
وقال: »عندما حتركنا في عواصم العالم 
لوقف العدوان الغاشم على شعبنا في غزة 
فقد ش����ددنا على البعد غير املس����بوق في 
اجلرائم التي ارتكبت ضد مواطنينا ومنازلهم 
التحتية  واملستشفيات واملدارس والبنية 
ومنشآت األمم املتحدة ونحن اول من بادر 

باالتصال في احملكمة اجلنائية الدولية«.
وأضاف »لقد رحبنا بقرار تشكيل جلنة 
حتقيق برئاسة القاضي غولدستون وكنا 
اللجنة  الترحيب بتوصيات  س����باقني في 
وعملن����ا على صياغة مش����روع قرار بهذا 
اخلصوص ليتم تقدميه الى مجلس حقوق 
االنسان عبر الدول الصديقة والشقيقة وبذلنا 
جهودا كثيفة وقمنا باتصاالت مكثفة لقبول 
مشروع القرار وقوبل مشروع القرار بالتحفظ 
والرفض وعدم التبني بش����كل واضح من 
قبل دول عديدة ورفضنا بش����دة تعديالت 
وحتفظات على مش����روع القرار قدمت من 
الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي ودول 
اخرى الن هذه التعديالت والتحفظات تخرج 

مشروع القرار من جدواه«.
وقال: »لدينا الشجاعة لالعتراف باخلطأ 
إذا توصل����ت إلي����ه جلن����ة التحقيق التي 

شكلناها«.
وقال ان »دفاعنا عن املصالح العليا يستند 

الى استثمار كل فرصة ممكنة لتأييد املوقف 
الدولي وتفعيل دور الهيئات الدولية«.

وفي موضوع عملية السالم أكد الرئيس 
الفلسطيني رفض السلطة الوطنية للدولة 
ذات احلدود املؤقتة مشددا على متسك القيادة 
الفلسطينية بالوقف الكامل لالستيطان في 
القدس وجميع األراضي الفلسطينية والتحديد 

الواضح ملرجعية عملية السالم.
وأكد التمسك ب� »كل ذرة تراب بالقدس 
ودعم صمود أبنائنا« مشيرا الى انه لن يكون 

هناك أي اتفاق ال يتضمن إنهاء االحتالل.
وق����ال »نتحدث اليوم ونحن في خضم 
استحقاقات حاسمة ومنذ شهور تتصاعد 
املمارسات االحتاللية ضد القدس بتكثيف 
ل����م يحدث منذ عقود وأصبح هدم البيوت 
واحتاللها وتشريد أهلها ومصادرة األراضي 
والبناء ممارسة يومية تنفذ برنامج التطهير 
العرقي وأصبح املسجد األقصى أولى القبلتني 

هدفا ثابتا حلملة االحتالل«.
وق����ال ان »القدس هي بواب����ة ومفتاح 
السالم وان العبث باملدينة املقدسة هو اذكاء 
لنار التوتر واحل����روب في العالم ونحيي 
أهالي املدينة املقدس����ة الذين يدافعون عن 

األقصى«.
وقال »نحن مصصمون على الدفاع عن 
القدس واألقص����ى و»القيامة« ولن يكون 
هناك اي اتفاق سالم يتضمن انهاء االحتالل 

للقدس«.

بغداد � يو.ب����ي.آي � أ.ف.پ � 
كونا: بعد الس����جال الكبير حول 
رفضه القائمة املغلقة وما أشيع 
عن دعوت����ه ملقاطعة االنتخابات 
النيابية في حال اعتمدت، ش����دد 
الش����يعي األعلى  الديني  املرجع 
علي السيستاني على ضرورة ان 
تكون مش����اركة الشعب العراقي 
املقبلة  البرملانية  في االنتخابات 
واس����عة، مبدي����ا اهتماما خاصا 
التفصيلية  باخلدمات والشؤون 
للمواطن����ني العراقيني فضال عن 
امللفات املتعلقة بأوضاعهم احلياتية 

واملعيشية.
العراقي  الرئيس  ونقل نائب 
عادل عب����د املهدي في بيان أمس 
تشديد واهتمام السيستاني بذلك، 
حيث نقل حيثي����ات لقاءاته مع 
املراجع الدينية الشيعية األربعة 
بالنجف امس االول وهم السيد علي 
السيستاني والسيد محمد سعيد 
احلكيم والش����يخ بشير النجفي 

والشيخ محمد اسحاق الفياض.
البرملانية  وبشأن االنتخابات 
املزمع اجراؤها في العراق في 16 
يناير املقبل قال عبد املهدي »ان 
اجلو العام هنا ه����و مع القائمة 
املفتوحة باعتبار انها تترك اخليار 
للناخب العراقي النتخاب املرشح 
الذي يراه مناس����با«، مشيرا الى 
حرص املراجع الدينية، خصوصا 
السيس����تاني على رؤية مشاركة 
أوس����ع وأفضل للشعب العراقي 

في هذه االنتخابات.
بخالف السيستاني، حسمت 
كتلة التحالف الكردستاني أمرها 
جلهة تأييد القائمة املغلقة والدائرة 
االنتخابية الواحدة في االنتخابات 
البرملانية القادمة في العراق في 
16 يناي����ر املقبل لتكون اول كتلة 
برملانية سياسية تعلن عن هذه 

الرغبة علنا حتى اآلن.
وأكد النائب يوسف احمد عن 

كتلة التحالف الكردستاني التي تعد 
ثاني اكبر كتلة برملانية بعد كتلة 
االئتالف العراقي املوحد )شيعي( 
اصرار التحالف على اعتماد القائمة 
املغلقة والدائرة االنتخابية الواحدة 

في االنتخابات املقبلة.
ومبوازاة االستعدادات الدؤوبة 
لالنتخابات النيابية، يبقى الوضع 

االمني الهاجس االكبر للعراقيني، 
حيث أعلنت مصادر امنية عراقية 
أمس مقتل أكثر من 25 ش����خصا 
وإصابة حوالي خمس����ني آخرين 
بانفجار سيارتني امام مقر محافظة 
االنبار قب����ل الظهر، وأخرى أمام 

مستشفى املدينة.
وقالت ان »م����ا ال يقل عن 16 

شخصا قتلوا على االقل وأصيب 
حوالي اخلمسني بانفجار سيارتني 
ام����ام مقر  بفارق بض����ع دقائق 
احملافظة الواقع وسط الرمادي«.

وأكدت ان »االنفجارين وقعا في 
مرآب السيارات التابع للمحافظة 
بفارق سبع دقائق« مشيرة الى ان 
»السيارة االولى انفجرت فسارعت 

قوات االمن واالطفاء الى احلضور 
وبينم����ا كانوا منهمك����ني بإطفاء 
الني����ران واخراج جث����ث القتلى 

انفجرت الثانية«.
ان  املص����ادر عينه����ا قال����ت 
االنفجارين وقعا »بينما كان شيوخ 
عش����ائر ومدراء دوائر اخلدمات 
في اجتماع ملناقشة االوضاع في 
احملافظة«، حي����ث فرضت قيادة 
الشرطة حظر التجول في املدينة. 
وفي وقت الحق، قالت الش����رطة 
انفجارا ثالثا ضرب  ان  العراقية 

مركز مدينة الرمادي .
الش����رطة  وذكر مص����در في 
ل�»كون����ا« ان االنفجار  العراقية 
الثالث وقع قرب احد املستشفيات 
التي نقل لها جرحى االنفجارين 
بالدم  املتبرعني  االولني مستهدفا 
واجلرحى. وفي حادث امني آخر، 
أصيب اربعة من عناصر الشرطة 
العراقية بجروح في انفجار عبوة 
ناسفة استهدفت دوريتهم وسط 
مدينة تكريت مركز محافظة صالح 

الدين ظهر أمس.
وقال مصدر امني محلي »أدى 
اثناء مرور  انفجار عبوة ناسفة 
دورية للشرطة في شارع األربعني 
وسط مدينة تكريت الى اصابة 4 
من عناصر الشرطة بجروح فضال 
عن إحلاق اض����رار مادية بإحدى 

عجالت الدورية«.

هيالري كلينتون وديڤيد ميليباند يتصافحان بعد املؤمتر الصحافي في لندن أمس            )رويترز(

رجال شرطة عراقيان يتفقدان موقع االنفجار املزدوج في الرمادي امس            )أ.ف.پ(

معارك صعدة مستمرة رغم مبادرة الحوثيين للحوار

صالح: المطالبون باالنفصال »مرتدون عن اإلسالم«

أذربيجان تدين استئناف العالقات الديبلوماسية

أردوغان يربط فتح الحدود
مع أرمينيا بـ »ناغورني قره باخ«

صنعاء � العربية: هاجم الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح خصومه السياسيني بشدة امس 
االول وخاصة احلوثيني في الشمال وقوى احلراك 
في اجلنوب، معتبرا »ان من يرتد عن الوحدة 
اليمنية، كمن يرتد عن االسالم«.وقال الرئيس 
اليمني ان خصومه يريدون اعادة »عمامة بيت 
حميد الدين وسلطان حيدرآباد »الى اليمن في 
الش����مال واجلنوب. صالح وفي حديث له في 
افتتاح املؤمتر العام الثالث للمغتربني اليمنيني 
ال����ذي بدأ اعماله امس االول في صنعاء قال ان 
غالبية الدول تؤيد الوحدة مبا فيها بريطانيا 
التي احتلت اليمن نحو 140 سنة، كما اكد صالح 
أنه ال هوادة مع املتمردين الذين يس����عون الى 
تدمير البالد.  إلى ذل����ك، أعلنت وزارة الدفاع 
اليمنية امس سقوط 25 متمردا حوثيا بني قتيل 

وجريح أثناء محاولة فاشلة الستعادة معقل لهم 
فروا منه في وقت سابق مبحور صعدة شمال 
اليمن.وأعلن مس����ؤول أمني ميني عن التمكن 
من الس����يطرة على موقع الكميرة الشامية في 
املالحيط، وعلى أحد معاقل اإلرهاب في منطقة 
آل حباجر في محور صعدة. في هذا الوقت أفاد 
موقع »العربية« االلكتروني بأن صنعاء رحبت 
بإعالن زعيم احلوثيني رغبته في احلوار، اال أن 
السلطات اليمنية أكدت أهمية االلتزام بالبنود 
الستة التي أعلنتها احلكومة في بداية احلرب. 
وكان زعيم احلوثيني في صعدة أعلن موافقته 
على وثيقة االنقاذ الوطني التي أعلنتها أحزاب 
اللقاء املشترك املعارض في سبتمبر املاضي، 
مؤكدا استعداده حملاورة جميع األطراف السياسية 

في البالد.

انقرة � أ.ف.پ: اعلن رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان امس غداة توقيع اتفاقات 
تاريخية لتطبيع العالقات مع ارمينيا ان فتح 
احلدود مع هذه الدول����ة مرتبط باحراز تقدم 

حول مسألة »ناغورني قره باخ«.
وقال اردوغ����ان خالل اجتم����اع في انقرة 
ملسؤولي حزبه »نريد ان تفتح كل احلدود في 
الوقت نفس����ه لكن مادام ارمينيا لم تنسحب 
من االراضي االذربيجاني����ة التي حتتلها فان 
تركيا ال ميكنها ان تتخذ موقفا ايجابيا حيال 

هذا املوضوع«.
وتنص االتفاقات التي وقعت السبت على 
فتح احلدود بني تركيا وارمينيا التي اغلقتها 
انقرة العام 1993 تضامنا مع حليفتها اذربيجان 
بعد استيالء ارمينيا على جيب ناغورني قره 

باخ االرمني الواقع في االراضي االذربيجانية 
واراض اذربيجانية مجاورة له.

من جانبها أدانت جمهورية أذربيجان امس 
استئناف العالقات الديبلوماسية بني حليفتها 

تركيا وغرميتها أرمينيا.
وذكر بيان لوزارة اخلارجية في أذربيجان 
ان توقيع برتوكول����ي تعاون لتمهيد الطريق 
لعالقات ديبلوماس����ية بني أنقرة ويريفان في 
زيورخ يتعارض بش����كل مباشر مع مصالح 
أذربيجان. وجددت حكومة أذربيجان دعوتها 
النسحاب ارمينيا من منطقة ناغورني قره باخ 
التي تزع����م أذربيجان ملكيتها وقامت بتذكير 
رئيس الوزراء الترك����ي رجب طيب أردوغان 
بتعهده بعدم فتح احلدود التركية - االرمينية 

مطلقا حتى تنسحب أرمينيا. 

العراق يباشر نصب شبكة إنذار مبكر على امتداد حدوده الدولية
بغداد � كونا: باشرت وزارة الداخلية العراقية 
نصب ش����بكة انذار مبكر على امتداد احلدود 
العراقية مع دول اجلوار في الوقت الذي اكتمل 
فيه نحو 90% من اخلندق الشقي مع احلدود 

السورية.
ونق����ل بيان للداخلية ع����ن وكيل الوزارة 

لشؤون القوى املساندة احمد اخلفاجي قوله 
ان الوزارة باشرت نشر شبكة انذار مبكر على 
امتداد احلدود العراقية مع دول اجلوار واملتكونة 

من مجموعة من كاميرات املراقبة.
وعلى صعيد متصل اكد اخلفاجي اكتمال 
نحو 90% من اخلندق الش���قي الذي حفرته 

الوزارة على امت���داد حدود محافة املوصل 
البالغ���ة 170 كلم مع س���ورية وفقا للخطة 
الت���ي وضعتها الوزارة، مش���يرا إلى أنه ال 
ميكن السيطرة على هذا الشريط احلدودي 
اال بهذه الطريقة النهاء عبور املسلحني من 

سورية إلى العراق.

جورج ميتشل التقى نتنياهو أمس في محاولة إلنعاش عملية السالم                         )أ.ف.پ( 


