
االثنين
9 نوفمبر 2009 

العربية44
والعالمية

واشنطن ـ احمد عبداهلل
تعتزم وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون االعالن 
عن اختيار جون ليمبرت مسؤوال عن امللف االيراني في الوزارة. 
وكان ليمبرت قد احتجز في طهران ملدة 444 يوما عام 1979 حني 
اقتحم مس���لحون من احلرس الثوري االيراني سفارة الواليات 
املتح���دة واحتجزوا كل العاملني فيه���ا كرهائن، وقد افرج عن 
الديبلوماس���يني بعد ذلك على اثر توقيع اتفاق بني واش���نطن 

وطهران في اجلزائر مطلع عام 1981.
وسيحتل ليمبرت موقع نائب مساعد الوزيرة لشؤون الشرق 
االوس���ط واملس���ؤول عن امللف االيراني في الوزارة، ويتحدث 
ليمبرت اللغة الفارس���ية بطالقة وقد سبق ان عمل سفيرا في 
موريتانيا ثم تقاعد من السلك الديبلوماسي عام 2006 بعد 33 
عام���ا قضاها في وزارة اخلارجية. وق���د الف كتابا بعد تقاعده 

بعنوان »التفاوض مع ايران: مصارعة مع اشباح التاريخ«.

كلينتون تعتزم تعيين أحد رهائن السفارة األميركية مسؤواًل عن الملف اإليراني خلفًا لدينيس روس 

المتمردون يتبنون إسقاط مقاتلة يمنية بقرب حدود المملكة.. وصنعاء تنفي

السعودية تعلن تطهير أراضيها من الحوثيين.. واستشهاد 3 جنود وفقدان 4
جازان � أ.ف.پ: اكد مساعد وزير الدفاع السعودي 
االمير خالد بن س���لطان آل س���عود ف���ي تصريحات 
امس، ان القوات الس���عودية تسيطر على الوضع في 
املناطق احلدودية مع اليمن قائال »لقد مت تطهير سفوح 
اجلبال املوج���ودة داخل حدود اململكة«، كاش���فا في 
الوقت نفسه عن ان 4 جنود سعوديني مفقودون في 

املنطقة، واستشهاد 3 آخرين.
وفي هذه االثناء، اكد املتمردون ان القوات السعودية 
استمرت امس في قصف مواقع داخل اليمن، االمر الذي 

تنفيه اململكة.
وقال االمير خالد ان »الوضع مطمئن وكل ما استولى 
عليه املتم���ردون احلوثيون من قب���ل وخاصة جبل 
الدخان متت الس���يطرة عليه متام���ا وان كانت هناك 

بعض التسلالت في بعض املواقع«.
وردا على سؤال حول ما اعلنه احلوثيون حول اسر 
جنود، قال االمير خالد في تصريحاته للصحافيني التي 
نقلتها وكالة االنباء السعودية »هناك خمسة مفقودين 

عاد منهم واحد وهؤالء مفقودون وليسوا أسرى«.
وسبق للمتمردين احلوثيني ان اعلنوا اسر جنود 
س���عوديني واالس���تيالء على مركبات تابعة لقوات 

اململكة.
كما اكد االمير السعودي اثناء تفقده القوات السعودية 
التي تخ���وض معارك ضد احلوثيني على احلدود مع 
اليمن، سقوط ثالثة ش���هداء في صفوف العسكريني 

السعوديني.
وقال »ان تلك العمليات اسفرت عن استشهاد ثالثة 
من رجال االمن وجرح 15 آخرين اغلبهم غادر املستشفى 

ولم يتبق منهم سوى ثالثة يتلقون العالج«.
وكشف مس���اعد وزير الدفاع السعودي عن القاء 
القبض على عدد من املتسللني من اليمن الى االراضي 

السعودية و»بعضهم يحقق معهم«.
وبحس���ب صحيفة »الشرق االوس���ط«، فان عدد 
املتمردين الذين قبضت عليهم الس���لطات السعودية 

بلغ 155.

العس���كرية تتم داخل احلدود الس���عودية وال تشمل 
االراضي اليمنية كما يقول املتمردون.

واكد في هذا الس���ياق »لم نتدخل ولن نتدخل في 
حدود اليمن« مشيرا الى ان »العملية هي عملية تطهير 
لعصابات اي حرب عصابات وليست حربا نظامية« وهي 
»عملية ردع لهؤالء املتسللني الذي تسللوا إلى حدود 

اململكة لسبب تخريبي أو تهريبي أو شيء آخر«.
وفي اجله���ة اليمنية من احلدود، تبنى املتمردون 
احلوثيون اسقاط مقاتلة مينية  بالقرب من السعودية 
في حني اكد مصدر عس���كري ميني ان حتطم الطائرة 

سببه خلل فني.
وقال املتحدث باس���م املتمردين محمد عبدالسالم 
في اتص���ال هاتفي مع وكالة فران���س برس في دبي 
»لقد اس���قطنا باملضادات اجلوية مقاتلة مينية كانت 
تش���ن عدوانا على منطقة رازح« القريبة من احلدود 

مع السعودية.
من جهته، قال مصدر عس���كري ميني ان املقاتلة 
»من طراز س���وخوي وقد حتطمت فوق منطقة رازح 

احلدودية اقصى شمال اليمن نتيجة خلل فني«.
وافاد املصدر بأن الطائرة حتطمت »بعد مهمة قتالية 
لضرب معاقل احلوثيني في املنطقة احلدودية«، وهي 
ثالث مقاتلة مينية يتبنى احلوثيون اسقاطها منذ بدء 
اجلولة االخيرة من احلرب في صعدة في 11 اغسطس 

املاضي.
وعزت السلطات اليمنية سقوط املقاتلتني السابقتني 

خللل فني ايضا.
الى ذلك اكد املتحدث باس���م احلوثيني ان القوات 
الس���عودية استمرت في قصف مواقع داخل االراضي 
اليمني���ة وقال ان القوات الس���عودية قصفت مناطق 
املالحيظ واحلصانة في محافظة صعدة معقل التمرد 

احلوثي الزيدي.
كما اكد عبدالسالم مجددا ان املتمردين متكنوا من 
اسر عدد من اجلنود السعوديني، اال انه رفض اعطاء 

رقم محدد لالسرى.

وعلى الصعيد امليداني، اكد االمير خالد ان القوات 
الس���عودية تس���يطر على الوضع في جبل الدخان 
احلدودي حيث تتركز حملة القوات الس���عودية ضد 

املتمردي���ن احلوثيني الذين اكدت انهم تس���للوا الى 
االراضي السعودية.

وقال »لقد مت تطهير سفوح اجلبال املوجودة داخل 

حدود اململكة وتعليمات خادم احلرمني الشريفني هي 
ضبط كل من هو داخل حدودنا«.

وش���دد املس���ؤول الس���عودي على ان العمليات 

اجلنود السعوديون يرفعون أيديهم بعالمة النصر في اإلقليم اجلنوبي في جيزان بالقرب من احلدود مع اليمن أمس األول                    )أ.ف.پ(

أكد رفض سورية لوجود أي سالح نووي في الشرق األوسط

نصر حاسم ألوباما.. وتغيير ينتظره األميركيون من مائة عام

أوباما أكد أن الخطوة تمهد السبيل لسحب القوات األميركية.. والمفوضية العليا تشكك بإمكان إجراء االنتخابات في موعدها

األسد: تحقيق السالم في الشرق األوسط 
هو األمر الوحيد الذي يحمي إسرائيل

»النواب« األميركي يقر إصالحًا تاريخيًا للرعاية الصحية

 البرلمان العراقي يقّر قانون االنتخابات.. ويعتمد القائمة المفتوحة
بغداد � كونا: بعد اش���هر من النقاش واملباحثات، توصل مجلس 
النواب العراقي الى صيغة توافقية نهائية لقانون االنتخابات املعدل 

مت التصويت عليها مساء امس متهيدا الجراء االنتخابات.
واكد مصدر مطل���ع ان البرملان صوت بواقع 141 صوتا من اصل 
195 ملصلحة القانون املعدل على ان يحال بعد ذلك الى هيئة الرئاسة 
للمصادقة عليه. ومت اقرار القانون وفق القائمة املفتوحة والدوائر 
املتعددة، وهو املطلب الش���عبي الذي يعد اهم تغيير على القانون 

السابق الذي كان وفقا للقائمة املغلقة.
ومت اق���رار اجراء االنتخابات في كركوك في موعدها على ان يتم 
تش���كيل جلنة متخصصة ملراجعة س���جالت الناخبني فيها على ان 
تنجز عملها خالل سنة. وشهدت اجللسة لغطا بني بعض االعضاء 
على خلفية طريقة تصويت املهجرين في احملافظات. وقالت مصادر 
مطلعة ان الرئاسة العراقية ستصادق على القانون بسهولة، خاصة 

بعد ان دفعت باجتاه التوافق الذي حصل في البرملان.
وفي تعليق اولي على اقرار القانون هنأ الرئيس األميركي باراك 
أوباما أمس النواب العراقيني بإقرارهم قانون االنتخابات التشريعية 
املقرر إجراؤها العام 2010، معتبرا أن هذا األمر يشكل خطوة مهمة 
على طريق إرس���اء سالم دائم في هذا البلد، مؤكدا ان اخلطوة متهد 

السبيل لسحب القوات األميركية في نهاية املطاف.
الى ذلك، أعلنت املسؤولة في املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
في العراق حمدية احلسيني أنه »لن يكون باالمكان إجراء االنتخابات 
التشريعية املقررة في 16 يناير 2010 في موعدها على الرغم من إقرار 

البرملان لقانون االنتخابات«.
وقالت احلسيني لوكالة »فرانس برس«: »ال ميكن إجراء االنتخابات 

في موعدها احملدد، وسيتم حتديد موعد الجرائها الحقا«.
وكان البرملان شهد امس مداوالت بني الفرقاء السياسيني بخصوص 
نقطة اخلالف الرئيسية في القانون واملتعلقة بوضع محافظة كركوك 

خالل االنتخابات.

اسطنبول ـ هدى العبود والوكاالت 
أكد الرئيس الس����وري بشار 
األسد أن حتقيق السالم في منطقة 
الشرق األوسط هو األمر الوحيد 

الذي يحمي إسرائيل.
 ودعا األس����د - ف����ي حديث 
لصحيفة »حري����ت« التركية في 
عددها امس � اسرائيل الى »أن تفهم 
رسالة واضحة وهي: أن السالم هو 
االمر الوحيد الذي يحمي اسرائيل، 
اذا فكرت اسرائيل بانها معرضة 
الذي  للهجمات فإن السالم فقط 

يحميها وليس احلرب«.
 وأض����اف أن »الذي ش����هدته 
اس����رائيل ولبنان م����ن مواجهة 
عسكرية ال ميكن أن يخدمها وامنا 
أظهر لهم انهم اندفعوا للفشل«.

 وتاب����ع »املصدر األساس����ي 
للمش����كلة هو احتالل اسرائيل 
أراض����ي الغي����ر، هن����اك احتالل 
لالراضي وبطبيعة احلال تظهر 
ردور فع����ل من قب����ل املواطنني، 
وعلى اس����رائيل أن تنسحب من 
الت����ي احتلتها وتوقع  االراضي 

اتفاقية السالم«.
 وحول مايقال عن سعي ايران 

الى امتالك قنبلة نووية، قال األسد 
»لنا في سورية موقف واضح وهو 
أننا ال نرغب في رؤية قنابل نووية 
في منطقة الشرق األوسط، ال يوجد 
احتياج لذلك، وبطبيعة احلال من 
ضمن ماال نريده األسلحة النووية 

التي متتلكها اسرائيل«.
 وتابع »لكنني ال أعتقد أن ايران 
تسعى المتالك قنبلة نووية وال 
يحتاج����ون لذلك وامنا يطالبون 
بحقهم في مجال التكنولوجيا فقط. 
إن سورية وتركيا طرفان في اتفاقية 
منع انتشار االسلحة النووية ولكل 
بلد حق تطوير البرنامج النووي 
الوقود في  الس����لمي وتخصيب 
بلدهم. أود أن أكرر مرة اخرى ال 
يوجد احتياج المتالك أي طرف في 

املنطقة للقنبلة النووية«.
 وفيم����ا يتعل����ق بالعالقات 
السورية � التركية، قال الرئيس 
السوري بشار األسد »لقد حتركنا 
من حقيقة أن كال البلدين شقيقني 
على م����دى فترة االعوام املاضية 
وأشرنا الى ضرورة تغير العالقات 

من بعد االن بني الشقيقني«.
 وأكد أن جناحنا في الوصول 

الى التغير السريع بالعالقات هو 
السبب الس����تغراب البعض، لم 
نصل الى هذا املستوى بالعالقات 
على مدى عدة أعوام فقط، مشيرا 
إلى أن هناك أساس����ا سليما على 

مستوى الشعبني.
 وقال »لقد لعبنا دورا مؤثرا 
مع رئيس الوزراء التركي )رجب 
طيب أردوغان( والرئيس التركي 
)عبداهلل غول( لوال وجود اساس 
سليم بني الشعبني ملا توصلنا الى 

هذه النقطة«.
 وأوضح الرئيس الس����وري 
أن تركي����ا اذا كانت ترغب في أن 
تقدم املساعدة لنا بصدد موضوع 
اسرائيل فيجب أن متتلك عالقات 
جيدة معها وبعك����س ذلك كيف 
تستطيع أن تلعب دورا مهما في 

مرحلة السالم.
 وردا على س����ؤال عن تقدمي 
تركيا املساعدة لتحسني العالقة 
مع الواليات املتحدة، أكد الرئيس 
السوري بشار األس����د أن تركيا 
عملت ذلك بدون أن تطلب سورية 
الن تركي����ا تراقب احلقيقة وهذا 

ملصلحة سورية. 

واشنطن � وكاالت: وافق مجلس 
النواب األميركي على اصالح شامل 
في نظام الرعاية الصحية مؤيدا 
اكبر تغييرات في السياسة الصحية 
منذ 40 عاما ومحققا نصرا حاسما 

للرئيس باراك اوباما.
واقر املجلس بفارق بس����يط 
بلغ 220 صوتا مقابل 215 صوتا 
مش����روع قان����ون سيوس����ع من 
التغطية الصحية لتمتد ملاليني ممن 
ال يشملهم التأمني الصحي ويحظر 

بعض املمارسات التأمينية.
وستنتقل اآلن املعركة بشأن 
أهم األولوي����ات الداخلية الوباما 
الى مجلس الشيوخ الذي يناقش 

مسودة خاصة به.
وقد تواصلت املناقشات الطويلة 
مساء امس االول في مجلس النواب 
األميركي، بعد زيارة قصيرة قام 
بها اوباما الذي دع����ا النواب الى 
التصويت الصالحه الطموح للنظام 

الصحي.
وانضم الرئيس فترة قصيرة 
النواب  الى دميوقراطيي مجلس 
الذي����ن كانوا يعق����دون اجتماعا 
مغلقا، وألقى كلمة استمرت نحو 
30 دقيق����ة ثم انص����رف من دون 
االدالء بتصري����ح، ثم حتدث في 

البي����ت االبيض، وقال انه اوضح 
للنواب ان »مناس����بات مثل هذه 

تتوافر رمبا مرة كل جيل«.
من جانبها، خاطبت نانس����ي 
بيلوس����ي رئيسة مجلس النواب 
األميركيني بقولها ان »مش����روع 
القانون هذا يؤمن لكم ولطبيبكم، 
السيطرة على صحتكم، ولن تبقى 

شركات التأمني عقبة«.
واضافت بيلوسي التي اشارت 
الى املب����ادرات االول����ى للرئيس 
تيودور روزفلت، ان هذا االصالح 

ينتظره األميركيون منذ نحو مائة 
عام. واشتمل مشروع القانون على 
نحو ألفي صفح����ة وهدفه تأمني 
التغطية الصحية ملاليني األميركيني 

احملرومني منها.
ويع����ارض اجلمهوريون هذه 
اخلطة، التي تناهز تكلفتها الصافية 
900 مليار دوالر خالل عشر سنوات 
)2010 � 2019(. واستأثرت مجموعة 
م����ن الدميوقراطي����ني املعارضني 
للمشروع، باالهتمام، ويريد البعض 
منهم منع متويل عمليات االجهاض 

من االموال العامة، اما النواب من 
اصول اس����بانية فيس����عون الى 
احلصول على تأكيد أن مش����روع 
القانون لن مينع املهاجرين بطريقة 
غير قانوني����ة من احلصول على 

التغطية الصحية.
ويتيح مشروع القانون ل� 36 
ملي����ون أميرك����ي احلصول على 
التغطية الصحية، وفي االجمال، 
س����يحصل 96% م����ن األميركيني 
مبوجب اخلطة الدميوقراطية على 

التغطية الصحية.

استهدف رئيس بلدية قاد ميليشيا مناهضة لطالبان

باكستان: انتحاري في بيشاور يسقط 53 قتيالً وجريحاً
إسالم أباد – وكاالت: أعلنت 
الش���رطة الباكستانية امس أن 
انتحاريا قتل ثالثة عشر شخصا 
على االقل من بينهم رئيس بلدية 
في املنطقة املضطربة التي تقع 

في شمال غرب باكستان.
وقد وقع احلادث في سوق 
للماش���ية في منطق���ة أديزاي 
على بع���د 25 كيلومترا جنوب 
شرق بيش���اور عاصمة االقليم 
احلدودي الواقع في شمال غرب 

باكستان.
وقال الطبيب صاحب جول 
ال���ذي يعمل مبستش���فى الدي 
ريدينغ »لقي ثالثة عشر شخصا 
من بينهم رئيس البلدية حتفهم 
وأصيب 40 آخ���رون«. وتبنى 
عبداملالك رئي���س قرية ماتاني 
موقفا صريحا مناهضا ملسلحي 

طالبان خالل االشهر املاضية.
كما ترأس مالك ميليشيا ضد 
عملي���ات املتمردين في منطقة 
خيبر القبلية وجنا مالك من عدة 

محاوالت اغتيال سابقة.
وقال ج���ول إن عدد ضحايا 
االنفجار قابل لالرتفاع في حالة 
وفاة 10 أشخاص من املصابني 

الذين حالتهم خطرة.

وكانت سوق املاشية مكتظة 
باملواطنني الذين حضروا لشراء 
احليوانات من أجل االحتفال بعيد 
األضحى الذي يحني موعده نهاية 
الشهر اجلاري. وأظهرت الصور 

التلفزيونية العديد من السيارات 
احملطمة في مكان احلادث.

الى ذلك صرح قائد س���الح 
الطيران الباكس���تاني املارشال 
راو قمر س���ليمان بأن الطائرة 

املقاتل���ة طراز )جي���ه � إف 17 
رعد( األولى التي مت إنتاجها في 
مدينة كامرة أبرز قاعدة جوية 
باكستانية ستبدأ العمل بنهاية 

الشهر اجلاري.

باكستاني يحمل طفلته التي قتلت في الهجوم االنتحاري أمس                )أ.پ(

كاراكاس � أ.ف.پ: دع��ا الرئيس الڤنزويلي 
هوغو ش��اڤيز امس العسكريني الى ان يكونوا 
مس��تعدين »للحرب«، مطالبا مواطنيه »الدفاع 
ع��ن الوطن« ض��د اي اعتداء مس��لح محتمل 

للواليات املتحدة انطالقا من كولومبيا.
االذاعي��ة  وق��ال ش��اڤيز ف��ي مداخلت��ه 
والتلفزيوني��ة )ال��و بريزيدنت��ي( »ينبغي أال 
نخس��ر يوما واحدا من اجل مهمتنا األساسية، 
االس��تعداد للحرب ومس��اعدة الش��عب على 

االس��تعداد للحرب، ألن هذا األمر مس��ؤولية 
اجلميع«. وحض الرئيس األميركي باراك اوباما 
عل��ى عدم ارت��كاب خطأ »إصدار األمر بش��ن 
اعت��داء مفتوح على ڤنزويال عب��ر كولومبيا«. 
وأض��اف ش��اڤيز ان »احلكوم��ة الكولومبي��ة 
انتقلت الى الوالي��ات املتحدة، لم تعد موجودة 
في بوغوتا«، معتبرا ان »العسكريني األميركيني 
سيكونون على سجيتهم في كولومبيا، كما لو 

انهم في والية« أميركية.

شاڤيز يدعو شعبه إلى »االستعداد للحرب« ضد أميركا

)أ.ف.پ( رئيس البرملان العراقي إياد السمرائي متحدثا بعد اجللسة ال� 12 للتصويت على قانون االنتخابات 


