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شيكاغو � س����ي.ان.ان: كشفت مصادر رفيعة املستوى في إدارة 
الرئيس األميركي باراك أوباما أن سجن »مركز طومسون اإلصالحي« 
الذي يقع بوالية إيلينوي األميركية، سيكون املعتقل اجلديد للسجناء 
املشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، بعد نقلهم من 
معس����كر غوانتانامو في كوبا إلى األراضي األميركية. وأثارت هذه 
األنباء حفيظة نواب الوالية، الذين حذروا من أن املشروع قد يجعل 

املدينة وأبراجها الشاهقة »الهدف األول لتنظيم القاعدة«.

لندنـ  عاصم علي
كشف تقرير بريطاني أن عددا من أخطر زعماء تنظيم القاعدة يروجون للجهاد 
من داخل الس����جون البريطانية عن طريق تهريب الدعاية على ش����بكة االنترنت 
وجتنيد املتطوعني. وجاء في التقرير أن جهاز ادارة السجون البريطانية يعاني من 
سوء ادارة ساعدت معتقلي »القاعدة« على متابعة نشاطهم داخل املعتقل. وأوضح 
التقرير أن »أبوقتادة« املعروف بكونه الذراع اليمنى لزعيم »القاعدة« أس����امة بن 

الدن في أوروبا نشر فتاوى من زنزانته على االنترنت دعا فيها الى اجلهاد.

خطة نقل غوانتانامو لشيكاغو تثير مخاوف ضربها من »القاعدة« بريطانيا: »القاعدة« يروج للجهاد في السجون

)أ.پ( نواب إيرانيون خالل فرز األصوات بعد التصويت على الوزراء الـ 3 املرشحني من قبل جناد الكمال حكومته امس              

ــني عثر عليها في ــدى 3 طائرات تعود لعائلة املقبور صدام حس ــرة هليوكوبتر تالفة يعتقد أنها إح ــي يحرس طائ ــرطي عراق ش
)رويترز( سامراء اجلمعة املاضية مخبأة بني املزارع 

السعودية تستنفر بحراً وبراً.. وتتصدى لهجوم مباغت للحوثيين بالكاتيوشا
عواصم � العربي����ة � وكاالت: 
تصدت القوات الس����عودية مساء 
امس لهجوم مباغ����ت للحوثيني 
الذين اس����تخدموا وللمرة االولى 
صواريخ الكاتيوش����ا، وذلك بعد 
استنفار القوات البحرية السعودية 
في مياهها اإلقليمية منعا لوصول 

األسلحة إلى احلوثيني.
وذك����رت صحيف����ة »عكاظ« 
الس����عودية في عدده����ا امس أن 
»هن����اك حالة تأهب واس����تعداد 
على طول احل����دود البحرية بني 
السعودية واليمن«. وأضافت أن 
القوات املسلحة السعودية تقوم 
على مدار الساعة بتمشيط احلدود 
املمتدة بني اململك����ة واليمن »برا 
وبح����را« والتي تص����ل إلى 1300 
كيلومتر، وذلك في محاولة إليقاف 
أراضيها  إلى  املتسللني احلوثيني 
وإحباط عمليات تهريب أس����لحة 

إلى أراضيها.
وقال����ت الصحيف����ة »أما على 
البري، فق����د متركزت  الصعي����د 
قوات حرس احلدود تدعمها فرق 
من القوات املسلحة لتأمني احلدود 

البرية«. الى ذلك، افاد شهود عيان 
ومصادر عس����كرية ب����أن القوات 
اليمنية والسعودية تابعت قصف 
احلوثيني ف����ي املناطق احلدودية 
وارس����لت تعزيزات عسكرية من 
جانبي احلدود ل� »تطهير« مواقع 

املتمردين الزيديني.
وقال شهود عيان لوكالة فرانس 
برس ان الطيران السعودي »واصل 
طلعاته ليل اول من امس وقصف 
املخابئ املوجودة في جبل الدخان 
وجبل الدود والسبخاية والغاوية« 
على احل����دود مع اليم����ن، حيث 

يتحصن متمردون حوثيون.
وذك����ر الش����هود ان »ه����دوءا 
نسبيا س����اد اجلبهة صباح امس 
التي تقوم  التطهير  لكن عمليات 
بها الق����وات اجلوية على احلدود 

مستمرة«.
م����ن اجلانب اليمن����ي، صعد 
اجليش عمليات����ه ضد املتمردين 
احلوثيني في محوري حرف سفيان 
في محافظة عمران ومحيط مدينة 
صعدة، معقل احلوثيني، حسبما افاد 

شهود عيان ومصادر عسكرية.

واكد ش����هود عيان ان اجليش 
اليمن����ي اس����تأنف مواجهاته مع 
احلوثيني في حرف سفيان، فيما 
اكد مصدر عسكري ميداني لوكالة 
فرانس برس ان »مواجهات عنيفة 
دارت بالقرب من مدينة حرف سفيان 
الليلة قبل املاضية مع متس����للني 
حوثي����ني ومت القض����اء عليهم«. 
واض����اف املص����در ان »مواجهات 
دارت في منطقة العمشية في أقصى 
ش����مال مديرية حرف سفيان مع 
املتمردين احلوثيني  مجاميع من 
ومس����لحني قبليني« يقاتلون الى 
املتمردين »ما أس����فر عن  جانب 
مقتل خمسة من املتطوعني القبليني 
وجرح س����بعة آخرين كما سقط 
ضحاي����ا في صف����وف احلوثيني 
ال يعرف عدده����م«. على صعيد 
متصل، قال مس����اعد وزير الدفاع 
السعودي األمير خالد بن سلطان 
أنه ال عالقة ب����ني زيارته ألميركا 
واألحداث العس����كرية في جنوب 

اململكة على احلدود مع اليمن.
ونقلت صحيفة »عكاظ« امس 
عن األمير خالد قوله قبيل مغادرته 

الرياض مس����اء اول من امس الى 
واشنطن أن »الزيارة مبرمج لها 
منذ زمن لعقد اللجنة املش����تركة 
للتخطيط االس����تراتيجي أعمال 
اجتماعاتها ملناقشة ملفات التعاون 

الدفاعي والعسكري«.
الى ذلك، نفى املتحدث االمني 
الس����عودية،  الداخلية  ب����وزارة 
في تصريح بثت����ه وكالة االنباء 
الس����عودية، صحة م����ا تردد عن 
القبض على من متت االشارة السمه 
ب����ن عبدامللك  بعبداهلل بن احمد 
احلوث����ي. على صعي����د متصل، 
اعتقلت القوات املسلحة السعودية 
ساحرا بني جبلي الدخان والدود 
باملناطق احلدودية بني السعودية 
واليمن التي شهدت تسلل عناصر 

من احلوثيني.
وقال����ت صحيف����ة »ع����كاظ« 
السعودية إن رجال اجليش تعاملوا 
بداية األمر مع الس����احر على أنه 
من الهاربني من تعذيب عصابات 
التسلل، لكن بعد تفتيشه عثر معه 
على طالسم وأوراق حتوي رموزا 

سحرية وبقايا حيوانات.

المملكة تأسر  »ساحراً« من المتمردين زرع »طالسم« في أرض المعركة وتنفي اعتقال نجل الحوثي

أوباما ومدڤيديڤ إليران: »الوقت ينفد«.. ونحّذر من عقوبات جديدة
عواصم – وكاالت: في توافق لم يحدث من 
قبل بصورة علنية، هدد الرئيسان االميركي 
باراك اوباما والروسي دميتري مدڤيديڤ امس 
ايران م����ن انها قد تواجه عقوبات جديدة في 
حال لم يحرز تقدم حول تبديد املخاوف من 

برنامجها النووي.
وقال الرئيس الروسي بعد لقاء مع نظيره 
االميركي باراك اوباما على هامش قمة منتدى 
التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط الهادي 
)ابك( في سنغافورة »اننا مستعدون للمضي 
قدما« للتحق����ق من ان برنامج ايران النووي 

هو الغراض سلمية بحتة.
واضاف »في حال فشلنا فإن اخليار اآلخر 
يبقى مطروحا على الطاولة ألخذ املسألة في 
اجتاه مختلف« في اشارة الى فرض عقوبات 

جديدة على طهران.
من جانبه حذر الرئي����س االميركي باراك 
اوباما من ان »الوقت اخذ في النفاد« بالنسبة 

مللف ايران النووي.
ووصف املقترح الذي تساعد مبوجبه عدد من 
الدول ومن بينها روسيا اجلمهورية االسالمية 
في تخصيب اليورانيوم بأنه »منصف« وقال 

»لألسف، على االقل حتى الوقت احلاضر، لم 
تتمكن ايران من الرد ايجابا« على االقتراح.

واضاف »لقد بدأ وقتنا ينفد بالنسبة لهذا 
االسلوب« املتبع مع اجلمهورية االسالمية.

وقال أوباما بينما كان جالس����ا إلى جوار 
مدڤيديڤ »لألسف يبدو أن إيران عاجزة حتى 
اآلن على األقل عن املوافقة على ما يقر اجلميع 

بأنه نهج خالق وبناء«.
الى ذلك، أعلن زعيم جماعة جنداهلل عبداملالك 
ريكي عن ش����روط لوقف عملياته في اقليم 

سيستان � بلوشستان االيراني. 
وحذر طهران في بيان له من عدم االستجابة 
لشروطه، بحسب تقرير لقناة »العربية« امس. 
وتتمثل هذه الشروط في إزالة قواعد احلرس 
الثوري وباقي القواعد العسكرية من سيستان 
وبلوشستان، واإلفراج عن السجناء السياسيني 
دون قيد أوش����رط، واقامة نظام فيدرالي في 

االقليم.
وفي ش����أن إيراني آخر، ع����ني محمد علي 
جعفري قائد احلرس الثوري االيراني، العميد 
عبداهلل عراقي نائبا لقائد القوات البرية للحرس 
الث����وري بدال من نور علي شوش����تري الذي 

قتل الش����هر املاضي في تفجير انتحاري في 
سيستان. 

وفي الشأن الداخلي، صادق مجلس الشورى 
االيراني امس على ترشيحات الرئيس محمود 
احمدي جناد آلخ����ر ثالث حقائب وزارية في 
حكومت����ه املؤلف����ة من 21 وزي����را بعد رفض 

ترشيحات سابقة.
وجرت مصادقة البرملان على تعيني النائب 
حميد رضا حجي بابا وزيرا للتعليم، ووزير 
الداخلية الس����ابق ص����ادق محصولي وزيرا 
للضمان االجتماعي، وماجد نامجو نائب وزير 

الطاقة السابق وزيرا للطاقة.
وكانت الصحف ذكرت، خطأ، امس االول انه 

مت تعيني علي ذبيحي وزيرا للطاقة.
وفي الثالث من س����بتمبر صادق البرملان 
على تعيني 18 م����ن وزراء احلكومة اجلديدة 
مبن فيه����م اول تعيني وزيرة في اجلمهورية 

االسالمية على رأس وزارة الصحة.
وفي ذلك الوقت رفض البرملان ترشيحات 
احمدي جن����اد ل����وزارة التعلي����م والضمان 
االجتماعي والطاقة بحجة ان املرشحني غير 

مؤهلني لشغل تلك املناصب.

اكتمال حكومـة نجاد مـع مصادقة البرلمـان على ترشـيحاته األخيرة

زعيم »جند اهلل« يعلن لطهران شروطه لوقف العمليات بإقليم سيستان ـ بلوشستان

هآرتس: ساركوزي اقترح مؤتمراً للسالم  في باريس 

نتنياهو: أردوغان ليس وسيطاً نزيهاً في المفاوضات
قال رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامني نتنياهو إن إس���رائيل 
مس���تعدة إلجراء مفاوضات مع سورية بدون شروط مسبقة لكنه 
اس���تبعد أن تكون تركيا وسيطا في املفاوضات في حال كانت غير 
مباشرة واعتبر أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان »وسيط غير 
نزي���ه«. ونقل موقع يديعوت أحرون���وت اإللكتروني عن نتنياهو 
قوله خالل اجتماع احلكومة اإلس���رائيلية األسبوعي امس إنه »من 
املفضل إجراء مفاوضات مباشرة لكن إذا تعني أن يكون هناك وسيط 

فيجب أن يك���ون نزيها ورئيس الوزراء الترك���ي لم يعزز التقدير 
املوضوعي حياله بأنه وس���يط نزيه وإذا أرادت فرنسا أن تتوسط 

فنحن موافقون«.
واس���تعرض نتائج جولت���ه في الواليات املتحدة وفرنس���ا في 
األس���بوعني املاضيني وق���ال إن لقاءه مع الرئي���س األميركي باراك 
أوباما في البيت األبيض »كان جيدا جدا« وأنهما حتدثا بشأن إيران 

والعملية السياسية.

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت:
في وق����ت، رأت صحيفة البع����ث الناطقة 
بلسان احلزب احلاكم في سورية أن »الدخول 
األوروبي الفاعل واملؤثر في عملية السالم مطلب 
وحاجة للعرب واألوروبيني على الس����واء«، 
كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية، ان الرئيس 
الفرنسي نيكوال س����اركوزي اقترح االسبوع 
املاضي على رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتانياهو املش����اركة في مؤمتر دولي للسالم 
ينظم في باريس ويضم الفاعلني الرئيسيني 

في الشرق االوسط.
وأوضح����ت الصحيفة ان س����اركوزي دعا 
نتانياهو اثناء اجتماعهما االربعاء املاضي في 
قصر االليزيه العادة اطالق عملية السالم في 
الشرق االوسط بلقاء الرئيسني السوري بشار 
االسد والفلس����طيني محمود عباس في اطار 

مؤمتر دولي ينظم في باريس برعايته.
واضافت هآرتس ان هذا املؤمتر سيضم ايضا 
العاهل االردني امللك عبداهلل الثاني والرئيس 
املصري حسني مبارك والرئيس اللبناني ميشال 
سليمان وممثلني عن اللجنة الرباعية املؤلفة 
من الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي وروسيا 

واالمم املتحدة.

وذك����رت الصحيفة االس����رائيلية ايضا ان 
ساركوزي اتصل هاتفيا اخلميس املاضي بعباس 
ليطلعه على هذا االقت����راح كما حتادث ايضا 
مع الرئيس االسد خالل زيارة االخير اجلمعة 

الى باريس.
من جهته اعتبر رئي����س جمعية الصداقة 
الفرنسية- السورية فيليب ماريني ان مستقبل 
العالقات بني البلدين »جيد جدا ومثمر جدا ألن 
لدينا الكثير من اإلجنازات املتطورة منذ العام 

2007 نظرا جلهود رئيسي البلدين«.
وأضاف ماريني ف����ي تصريح ل� »األبناء« 
أن »العالقة مهمة لس����ورية فه����ي قادرة على 
فتح اقتصادها نظرا لوضعها االستراتيجي في 
املنطقة ومنو عالقتها بأوروبا، ومهمة لفرنسا 
ملعرفتها باالستراتيجية السورية وألن هناك 

صالت مهمة لها في املنطقة«.
وحول عملية السالم رأى ماريني أن »التعامل 
بني سورية وإسرائيل يجب أن يؤدي الى جولة 
جديدة من املفاوضات بني البلدين سواء أكانت 
مباشرة أم غير مباشرة مشيرا إلى أن اجلولة 
السابقة فشلت بسبب أحداث غزة وداعيا إلى أن 

تكون الوساطة مزدوجة من تركيا وفرنسا.
وشدد ماريني على أن أي مفاوضات جادة 

على املسار الفلسطيني تتطلب توحيد السلطة 
الفلسطينية.

بدورها قالت السفيرة السورية ملياء شكور 
ل� »األنباء«: حقيقة إذا عدنا إلى املاضي البعيد 
للسياس����ة الفرنس����ية جند ان صورة فرنسا 
في املش����رق العربي ومغربه لها نكهة خاصة 
واس����تقاللية ديغولية بامتياز وهما السببان 
الكامنان وراء اعادة تشكيل صورة فرنسا في 
بالدنا وحقيقة ضريبة دفعها »اجلنرال ديغول« 
الصراره على احملادثات مع جبهات التحرير في 
العالم العربي. ولفرنس����ا مواقف جتاه العالم 

العربي ال نستطيع أن ننكر ايجابياتها.
وحتدثت ش����كور عن لقاء األس����د برؤساء 
حترير وصحافيني فرنسيني وقالت ان اسئلتهم 
تضمنت مواضيع املصاحلة مع ايران وامللف 
النووي االيراني والش����أن اللبناني ومختلف 
القضايا التي لها عالقة بجذور التطرف الذي 

يجتاح املنطقة والعالم.
ونقلت ش����كور عن املفكرين الفرنس����يني 
تأكيدهم أن س����ورية بلد مهم ودورها رئيسي 
في حل قضايا املنطقة وان تعزيز العالقات مع 
سورية سيكون له أثر ايجابي في خدمة منطقة 

الشرق األوسط.

ماريني لـ »األنباء«: يجب االنطالق بالمفاوضات بين سورية وإسرائيل

وناشد املالكي العراقيني »غلق 
االب����واب واملنافذ الت����ي يريد ان 
يتسلل منها دعاة التخريب« في 
اشارة الى االنتخابات التشريعية 
املقبلة. وتابع »نحن على ابواب 
االنتخابات فال جتعلوا هذا املسلك 
الدميوقراطي منفذا لدعاة الش����ر 
الوعي  ان  والس����وء« موضح����ا 
االنتخابي لن يقل اهمية عن دور 
القوات االمنية في مواجهة االرهاب 

في العراق.

انهم  العراق، مؤكدا  الذي اجتاح 
عادوا بعد س����قوط النظام البائد 
وحتالفوا مع التكفيريني وجعلوا 

ايام بغداد حزينة ودامية.
واكد انه����م يحاولون العودة 
حلكم بغداد حتى ولو على جسر 
من اخلراب متسائال »اعجب كيف 
يفكرون بالعودة الى حكم بغداد او 
حتى املشاركة باحلكم عبر اي قناة 
وهم دعاة القتل واالرهاب والتمييز 

والطائفية والتهميش«.

املعارف النووية.
الى ذل����ك، قال رئيس الوزراء 
العراقي ن����وري املالكي امس ان 
العراق  ل����ن يحكم����وا  البعثيني 
بعد االن بل لن يكونوا ش����ركاء 
في احلكم، داعي����ا املواطنني الى 
احلذر من احتمال تسلل البعثيني 
عبر االنتخابات القادمة. ووصف 
املالكي خالل جتم����ع جماهيري 
مبناس����بة يوم بغداد س����نوات 
بالغ����زو املغولي  البعثي  احلكم 

بغ����داد � كونا: نف����ى العراق 
امس قيامه باي نشاط في املجال 
النووي، مؤكدا ان البرنامج الذي 
يتم ادارته حاليا هو مجرد برنامج 
للتعاون التقني مع الوكالة الدولية 
الذرية. وق��ال���ت وزارة  للطاقة 
العل����وم والتكنولوجيا في بيان 
صادر امس ان بعض وسائل االعالم 
تداولت تقارير غير دقيقة حول 
انشطة العراق في املجال النووي، 
مؤكدة ان العراق ال ميلك في الوقت 
احلاضر اي نشاط ميكن ان يطلق 

عليه )برنامج نووي(.
واضاف البي����ان ان البرنامج 
الذي تتم ادارته حاليا هو برنامج 
للتعاون التقني بينه وبني الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في مجاالت 

ذات اولوية اساسية للبالد.
واوض����ح ان اللجنة الوطنية 
العراقية للطاقة الذرية ش����كلت 
ال����وزارات  لتنس����يق انش����طة 
واملؤسس����ات العراقية في مجال 
الس����لمية للطاقة  االستخدامات 
الذرية عالوة على تنظيم العالقة 
الدولية  الع����راق والوكال����ة  بني 
للطاقة الذرية والهيئات الدولية 
والعربية مبا يؤمن ضمان التزام 
العراق باملعاه����دات واالتفاقات 
والضمانات الدولية ذات العالقة 
بتنظيم االس����تخدامات السلمية 

للطاقة الذرية.
واشار الى ان برنامج التعاون 
التقن����ي ب����ني الع����راق والوكالة 
الذرية يش����تمل  الدولية للطاقة 
البش����رية  على مجاالت الصحة 
وحماية البيئة وتطوير الزراعة 
وتعزيز امل����وارد املائية وتطوير 

المالكي: البعثيون لن يشاركوا في الحكم وأحذر من تسللهم عبر االنتخابات

 العراق ينفي قيامه بأي أنشطة في المجال النووي

خادم الحرمين يستقبل مدير الوكالة المركزية لالستخبارات األميركية
الرياض � يو.بي.آي: اس����تقبل 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز في الرياض مساء أمس 
مدير الوكالة املركزية لالستخبارات 
األميركية )سي.آي.ايه( ليون بانيتا 

والوفد املرافق له.
واكتفت وكالة األنباء السعودية 
الرسمية )واس( بالقول ان »املسؤول 
األميرك����ي نق����ل خل����ادم احلرمني 
الشريفني خالل االستقبال حتيات 
الرئي����س األميركي باراك  وتقدير 
أوبام����ا فيما حّمل����ه امللك عبداهلل 
حتيات����ه وتقدي����ره ل����ه«. حضر 
االستقبال األمير مقرن بن عبدالعزيز 
رئيس االستخبارات العامة والسفير 
الس����عودي لدى الواليات املتحدة 
األميركية ع����ادل بن أحمد اجلبير 
وسفير الواليات املتحدة األميركية 

خادم احلرمني الشريفني مستقبال مدير الوكالة املركزية لالستخبارات األميركية )سي.آي.ايه( ليون بانيتا       )واس(لدى اململكة جيمس سميث.


