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العربية44
والعالمية

دمشق ـ هدى العبود
نفى مصدر رسمي في وزارة اخلارجية 
السورية نفيا قاطعا ما نشرته صحيفة 
معاريف االس���رائيلية عن حدوث لقاء 
قيل ان���ه جرى في باري���س بني وزير 
اخلارجية السوري وليد املعلم ومراسل 

تلك الصحيفة.

وأك���د املصدر في بيان وزعته ادارة 
االع���ام اخلارجي في وزارة اخلارجية 
ان ما تردد في هذا الصدد يندرج ضمن 
سلسلة األكاذيب املختلقة التي اعتادت 
وس���ائل اإلعام االسرائيلية بني احلني 
واآلخر ترويجها بهدف االثارة وتضليل 

الرأي العام.

سورية تنفي حدوث أي لقاء بين المعلم ومراسل »معاريف«

معارك ضارية بين الجيش اليمني والحوثيين في المالحيظ

السعودية توّسع »المنطقة المغلقة« على حدود اليمن وتفرض حصارًا على »ميدي«

)أ.پ( الرئيس األميركي باراك أوباما خالل لقائه نظيره الصيني هو جينتاو في بكني أمس 

مفاعل بوشهر

)أ.ف.پ(  األمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حاكم منطقة تبوك مقدما العزاء ألسر شهداء القوات املسلحة الذين قتلوا في املواجهات مع احلوثيني 

عواصم � د.ب.أ � أ.ف.پ: التوتر 
في ش���مال اليمن على حاله مع 
تواصل الضربات السعودية ملواقع 
املتسللني من املتمردين احلوثيني، 
وإعان القوات اليمنية تطهير عدة 
مناطق م���ن األلغام واملتفجرات 
وطرد عناصر التمرد منها.  وفي 
هذه األثناء أعلنت السعودية ضم 
عدد جديد من القرى الى املنطقة 
العسكرية املغلقة على حدودها 
م���ع اليمن حس���بما نقلت قناة 
العربية الفضائية، كما صرحت 
مصادر عسكرية سعودية بأنه مت 
القبض منذ بداية املواجهات مع 
احلوثيني على عدد من املشتبه في 
تعاونهم مع املتسللني من أصحاب 
اجلنسيات العربية واآلسيوية. 
وأكدت املصادر في تصريحات 
لصحيفة »الش���رق األوس���ط« 
اللندنية نش���رتها امس أن من 
بني املعتقل���ني مقيمني يحمان 
اجلنسية الباكستانية ويعمان 
في أحد املخابز، وأن عملية إلقاء 
القبض عليهما متت داخل احلدود 
السعودية ويعتقد بتعاونهما مع 
حركة التمرد احلوثي إضافة إلى 
القبض على مقيم مصري رصد 
في أنشطة مشبوهة يعتقد أنها 

على صلة باحلوثيني.

من جهة أخرى، فرضت القوات 
البحرية السعودية حصارا بحريا 
على ميناء مي���دي اليمني قرب 
احلدود املشتركة بني البلدين وذلك 
اليمنيني  املتمردين  ملنع تزويد 
باألسلحة والذخائر، على ما أعلن 
مستش���ار للحكومة السعودية 

لوكالة األنباء الفرنسية. 
 وأوضح املصدر الذي فضل 
عدم الكشف عن هويته، ان قطعا 
بحرية سعودية تقوم منذ عدة 
ايام بدوريات قرب ميناء ميدي 
على البحر االحمر جنوب محافظة 
جيزان لقطع الطريق امام تزويد 
املتمردين احلوثيني باإلمدادات.

على الطرف املقابل من احلدود، 
اعلن ناطق باسم اجليش اليمني 
في صنعاء ان معارك عنيفة دارت 
بني القوات اليمنية واملتمردين في 
منطقة املاحيظ قرب احلدود مع 

السعودية.
وقال الناطق عس���كر زعيل 
الفرنس���ية ان  لوكال���ة االنباء 
ام���س على  مع���ارك تواصلت 
جبهة املاحي���ظ معقل التمرد، 
بعد استعادة اجليش ليلة امس 
االول للسيطرة الكاملة على جبل 

اخلزائن شمال املنطقة.
من جانب آخر، متكنت وحدات 

من القوات املسلحة واألمن اليمنية 
من الس���يطرة على عدة مواقع 
مبحافظة صعدة ش���مال اليمن 
خال الساعات املاضية كانت حتت 
س���يطرة احلوثيني، بينما ألقت 
األجهزة األمنية باحملافظة القبض 
على 3 من العناصر احلوثية أثناء 
محاولتهم التسلل إلى األراضي 
الس���عودية. وصرحت مصادر 
عس���كرية مينية ب���أن وحدات 
القوات املسلحة واألمن واجهت 
العناصر احلوثية في عدة مناطق 
ومتكنت من تطهيرها من األلغام 
واملتفجرات بعد أن طردت هذه 
العناصر من تبة ضلعة ابن عنان 
وتبة محجر غازي وتبة متراس 

حطمان جنوب منطقة غراز.
وقالت إن هذه الوحدات متكنت 
م���ن تدمير عدد م���ن املتاريس 
التي كان���ت العناصر احلوثية 
تتحصن فيها، وكبدتها خسائر 
القبض على عدد  كبيرة وألقت 
منهم في محافظة صعدة، بينما 
تصدت وحدات أخرى حملاوالت 
هذه العناصر اس���تعادة بعض 

املناطق التي مت طردهم منها.
وفى السياق نفسه، ضبطت 
الليلة  اليمنية  األجهزة األمنية 
قب���ل املاضية 3 م���ن العناصر 

اإلرهابية احلوثية في منفذ »علب« 
احلدودي أثناء محاولتهم الدخول 
إلى األراضي السعودية، وقالت 
»إنه سيتم تقدميهم للمحاكمة، 
إلى جان���ب اثن���ني آخرين من 
عناصر التخريب واإلرهاب كان 
قد ألقي القبض عليهم أمس داخل 

صعدة«.
في غضون ذلك، اتهم معارض 
مين���ي الس���لطة بتوريط دول 
إقليمي���ة وعاملية ف���ي الصراع 
الدائر ب���ني املتمردين احلوثيني 
واجليش اليمني وأبدى خشيته 
من فتح جبهة حرب جديدة على 
احلدود مع سلطنة عمان. وقال 
الرس���مي باسم جلنة  املتحدث 
احلوار الوطني محمد الصبري: 
»إن حرب صعدة لم تعد ش���أنا 
مينيا بل أصبحت ش���أنا عربيا 
ودوليا وإنسانيا صرفا« معتبرا أن 
هذه احلرب أصبحت من التعقيد 
مبكان بحي���ث يصعب احلديث 
عن حلول. وأضاف في تصريح 
نش���ره موقع حزب »اإلصاح« 
املعارض »حديث الس���لطة بأن 
إيران هي م���ن تقف وراء مترد 
صعدة تبرير لقرارات استخدام 
اجليش والطيران وسياس���ة ما 

يسمى »باألرض احملروقة«.

عبداهلل يحذر من التسرع في سحب القوات األميركية

كابول تعلن تشكيل وحدة شرطة 
خاصة لمكافحة الفساد

عواصم � أ.ف.پ � د.ب.أ: فيما يبدو استجابة الى الضغوط االميركية 
والدولية حملاربة الفساد، اعلنت احلكومة االفغانية امس عن تشكيل 
وحدة ش����رطة خاصة ملكافحة الفساد. وقال وزير الداخلية االفغاني 
محمد حنيف امتار ان الوحدة ستعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي 

)اف.بي.آي( وشرطة سكوتانديارد البريطانية.
واضاف للصحافيني »ان خطوة كبيرة جدا تتخذ اليوم عبر االعان 

عن تشكيل هذه الوحدة اخلاصة داخل الشرطة اجلنائية«.
م����ن جهته، اعلن املرش����ح املهزوم في االنتخابات الرئاس����ية في 
افغانستان عبداهلل عبداهلل في حديث مع صحيفة »فايننشال تاميز 
داتشاند« ان انسحابا سريعا لقوات الدولية املنتشرة في افغانستان 
قد يؤدي الى س����يطرة طالبان مجددا على الباد. واعتبر عبداهلل ان 
»افغانستان ستسقط فورا بأيدي طالبان اذا انسحبت القوات الدولية«، 
تصريح����ات عبداهلل جاءت بعد يوم م����ن تصريح وزيرة اخلارجية 
االميركية هياري كلينتون لقناة »اي.بي.س����ي« قالت فيه ان البقاء 
في افغانستان »ال يهم« الواليات املتحدة ألن »ليس لنا فيها مصالح 
عل����ى املدى البعي����د«. ميدانيا، أعلنت قيادة أركان القوات املس����لحة 
الفرنسية بباريس، أن صاروخني سقطا أمس بأحد األسواق في شرق 
أفغانس����تان، قرب موقع انعقاد اجتماع بني ممثلني للجيش الفرنسي 
وقيادات محلية باملنطقة، مما أدى إلى مصرع نحو ستة أشخاص من 
بينهم أطفال، فضا عن إصاب����ة 30 آخرين جميعهم من األفغان، من 
بينهم عش����رة إصاباتهم خطيرة. في غضون ذلك، شن العشرات من 
مقاتلي طالبان هجوما على مركز أمنى في جنوب أفغانس����تان أمس 
مما اس����فر عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة. وصرح مسؤول كبير 
في املنطقة بأن ثاثة رجال آخرين من رجال الشرطة أصيبوا عندما 
هاجم املسلحون مركزهم في منطقة أرغانداب في إقليم قندهار بجنوب 

أفغانستان معقل حركة طالبان.

شنغهاي � أ.ف.ب: استهل الرئيس االميركي باراك 
اوباما زيارته االولى كرئيس اميركي الى الصني امس 
بلقاء مجموعة من طلبة جامعة شنغهاي في الشرق 
الصيني مؤكد ان »ليس على الصني والواليات املتحدة 
ان تكونا خصمني«. وشدد في الوقت عينه على وجوب 
ضمان »احلقوق العاملية« كحرية التعبير واملعتقد 

واالعام اينما كان، مبا في ذلك في الصني.
وقال اوباما في خطابه قبل البدء بالرد على اسئلة 
الطاب، ان »ليس على الصني والواليات املتحدة ان 
تكونا خصمني«، مؤكدا ان قيام عاقات ثنائية جيدة 

من شأنه ان ينشر »االزدهار والسام في العالم«.
وتستمر زيارة الرئيس التي بدأها اول من امس 

الى يوم غد االربعاء. 
وش���دد اوباما على ان »حرية التعبير واملعتقد 

واالعام هي، كما نعتقد، حقوق عاملية«.
وأضاف في خطابه الذي نقله مباشرة على الهواء 
عدد من املواقع االلكترونية الصينية باإلضافة الى 
تلفزيون شنغهاي، ان هذه احلقوق »يجب ان تكون 
مضمون���ة للجميع، مبا في ذل���ك لاقليات االثنية 
والدينية، س���واء اكانوا في الواليات املتحدة ام في 

الصني ام في اي دولة اخرى«.
ووج���ه اوباما، في مس���تهل اخلطاب الذي ألقاه 
امام عشرات الطاب املختارين من كبريات جامعات 
العاصم���ة االقتصادي���ة للباد، حتي���ة الى الصني 

»العظيمة«.

وجدد اوباما التأكيد على ان واشنطن ال حتاول 
احت���واء صعود الصني لكنه أوضح ان هناك حاجة 
لتحقيق توازن أكبر في التجارة بني البلدين، في وقت 
يواجه توترات مع الصني بشأن التجارة والتبت في 
زيارته للقوة العظمى الناشئة حلضور قمة تتناول 
مشاكل اختال التوازن االقتصادي ومستقبل العملة 

الصينية. 
وأردف قائا »نحن ال نسعى لفرض أي نظام حكم 
على أي بلد آخر ولكننا ال نعتقد أيضا أن املباديء 

التي ندافع عنها هي قاصرة على بلدنا«.
وقال اوباما إنه سيثير ايضا موضوعات حساسة 
مثل حقوق االنسان والعاقات التجارية التي تتسم 
بالتوتر أحيانا والعملة الصينية اليوان التي تعتبرها 
الصناعة األميركية مقدرة بأقل من قيمتها وتؤجج 

انعدام التوازن االقتصادي في العالم.
وذك���ر الرئيس األميركي الزائر أن »الش���بكات 
اإلرهابية مثل القاعدة« مازالت تش���كل أكبر تهديد 
للواليات املتحدة. ومضى أوباما يقول »مازلت أعتقد 
أن أكبر تهديد ألمن الواليات املتحدة ينبع من الشبكات 

اإلرهاربية مثل القاعدة«.
وأضاف »لقد عبرت اآلن حدود أفغانستان وهي 
توجد في باكستان لكن مازال لها شبكات مع منظمات 
متطرفة أخرى في تلك املنطقة وأعتقد أن من املهم 
بالنس���بة لنا أن نعمل على إش���اعة االستقرار في 

أفغانستان«.

أكد أن »القاعدة« ال يزال التهديد األكبر على الواليات المتحدة 

أوباما يمد يد الصداقة إلى الصين ويطالبها بـ »احترام حقوق اإلنسان«

الهاشمي يهدد باستخدام الڤيتو على القانون االنتخابي ما لم يتم تصحيح الخلل

طالباني يطالب بزيادة نسبة
مقاعد األقليات والمهجرين

العراق � وكاالت: جرت العادة 
في الدول الساعية للخروج من آثار 
احلروب واألزمات ان تدخل بسجال 
داخلي كبي����ر حتى بلوغ مرحلة 
االستقرار الدستوري والقانوني 
واالنتخاب����ي، وهك����ذا هو احلال 
في العراق الذي لم يلبث ان يقر 
قانون االنتخابات االسبوع املاضي 
حتى طالب الرئيس العراقي جال 
طالباني قبيل توجهه الى فرنسا 
امس، مجلس النواب بزيادة نسبة 
التعويضية املخصصة  املقاع����د 
لاقليات والعراقيني في اخلارج 

وبعض القوائم من 5 الى %15.
وقال طالباني للصحافيني في 
مطار الس����ليمانية »نؤيد قانون 
االنتخاب����ات رغم وجود نواقص 
البرملان  وثغرات لكنن����ا نطالب 
التعويضية  املقاعد  برفع نسبة 

من 5 الى %15«.
واملقاعد التعويضية مخصصة 
لتمثيل افضل لألقليات والعراقيني 
املقيمني في اخلارج والقوائم التي 
حصلت على نسبة محليا وليس 

على الصعيد الوطني.
وقد خصص قانون االنتخابات 
8 مقاعد لكل من االقليات والعراقيني 
في اخلارج من اصل 323 مقعدا.

ب����دوره، طالب نائب الرئيس 
طارق الهاش����مي بزيادة النسبة 

الى 15% ايضا وأملح الى استخدام 
الڤيتو على قانون االنتخابات.

وقال »اذا لم يتم تصحيح اخللل 
فسأمارس حقي في االعتراض«.

ويؤكد الدس����تور ضرورة ان 
يتخذ مجلس الرئاسة املكون من 
طالباني ونائبيه عادل عبد املهدي 
والهاش����مي قرارته ب� »االجماع« 
وليس بالغالبية. وأمام املجلس 
الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة 
على القانون او االعتراض عليه. 
وفي ح����ال عدم اتخ����اذ اي قرار 
املذك����ورة، يعتبر  امل����دة  ضمن 
القانون ناف����ذا. بدوره، قال رافع 
الوزراء  العيساوي نائب رئيس 
على هامش مؤمتر لاصاح االداري 
في بغداد: »لألسف الشديد ال ادري 
ملاذا اس����تعجل البرملان في اقرار 
5% في حني يتحدث الدستور عن 
نائب واحد لكل 100 الف نس����مة 
وهذه املعادلة تنطبق على الداخل 

واخلارج«.
م����ن جانب����ه كش����ف رئيس 
العلي����ا املس����تقلة  املفوضي����ة 
الع����راق فرج  لانتخاب����ات في 
احلي����دري أنها اتخ����ذت تدابير 
جديدة للحيلول����ة دون التزوير 
في االنتخابات التشريعية املقرر 
املقبل،  الع����ام  اجراؤه����ا مطلع 
وأنها بعثت رسائل الى عدد من 

العاملية  الشخصيات السياسية 
بينهم الرئيس األميركي السابق 
جيمي كارتر تدعوه����ا فيها إلى 
املشاركة في مراقبة سير عملية 

االقتراع.
وقال احلي����دري في تصريح 
لصحيفة »احلياة« اللندنية نشرتها 
امس ان »املفوضية أمتت جميع 
االستعدادات إلجراء االنتخابات 
القانون  البرملان  اقرار  على رغم 
بالقائمة املفتوحة وجعل العراق 
دوائر متعددة، وهو ما يتطلب وقتا 
وجهدا كبيرين«، وشدد على أن 
»هناك 350 الف موظف سيتوزعون 
على 50 ألف مركز اقتراع متوزعة 

في كل احملافظات العراقية«.
ميدانيا قتل مسلحون يرتدون 
ماب����س اجلي����ش العراقي فجر 
ام����س 13 ش����خصا انخرطوا في 
قوات الصح����وة حملاربة القاعدة 
والتنظيمات املتشددة في ضواحي 
بغداد الغربية، بحسب مصدر في 

احدى العشائر.
وقال محمد الزوبعي من منطقة 
العناز الواقعة بني الفلوجة وابو 
غريب ان »مسلحني يرتدون زي 
اجليش اقتحموا احد املنازل في 
املنطقة فجرا وقتلوا ستة اشخاص 
قبل ان يس����تولوا على شاحنات 

كانت في املكان«.

نجاد يجدد تأكيده عدم قابلية التفاوض بحقوق إيران النووية 

موسكو ترجئ بدء العمل بمنشأة بوشهر اإليرانية
و»الذرية« قلقة وتريد من طهران توضيحات حول مفاعل »قم«

بدوره جدد الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد امس تأكيده 
ان ال تف���اوض أب���دا في حقوق 
باده النووية مشيرا إلى ان من 
ب� »األعداء« يسيسون  أسماهم 
امللف النووي اإليراني مش���يرا 
الى ان جهودهم لدفع طهران إلى 

التنازل باءت بالفشل.
ونقل����ت وكالة أنباء الطلبة 
االيرانية »إيسنا« عن أحمدي 
جناد قوله خال لقاء مع أعضاء 
منظمة وكاالت األنباء في آسيا 
ومنطقة احمليط الهادئ في طهران 
ام����س ان »األعداء يسيس����ون 
املسألة النووية اإليرانية وبذلوا 
كل جهد ممكن لدفع اإليرانيني 
الى التنازل ولكن جهودهم باءت 

بالفشل«.
وشدد على ان »حقوق إيران 
النووية ليست قابلة للتفاوض 
ونش���اطاتها وتعاونها النووي 
س���يتم في إطار قوانني الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
وكان وزير اخلارجية التركي 
أحمد داود أوغلو أعلن أن باده 
تقدمت مبقت���رح يحمل صيغة 
جديدة بشأن تخزين اليورانيوم 

اإليراني لديها.

احملطة يتطلب فقط عوامل تقنية 
تتعل���ق خصوصا بالس���امة، 
كاشفا كما نقلت عنه وكالة ريا 
نوفوستي ان »االيرانيني يرون 
كيف يعمل ذل���ك وال يطرحون 

اسئلة علينا«.

ونقلت وكالتا انترفاكس وريا 
نوفوستي الروسيتان عن الوزير 
قوله »نتوقع نتائج جدية بحلول 
نهاية السنة لكن العمل باحملطة 

لن يبدأ قبل ذلك املوعد«.
وقال شماتكو ان بدء تشغيل 

عقوبات جديدة اعلن وزير الطاقة 
الروسي سيرغي شماتكو امس 
ان محطة بوشهر النووية التي 
تبنيها روسيا في جنوب ايران 
لن تبدأ العمل بحلول نهاية 2009 

كما كان مرتقبا حتى اآلن.

عواصم � وكاالت: فيما بدأ ينفد 
صبر القوى الدولية الكبرى مبا 
الوكالة  فيها روس���يا، اصدرت 
الدولية للطاقة الذرية تقريرها 
النووي  املل���ف  اجلديد ح���ول 
االيراني وطالبتها ب� »مزيد من 
التوضيحات« حول طبيعة املوقع 
الثاني لتخصيب اليورانيوم في 
قم وهدفه، مش���يرة الى انه في 
»مرحلة متقدمة« من البناء ومن 
املقرر ان يتولى تشغيل 3 آالف 

وحدة طرد مركزي.
واذ اعتبرت الوكالة ان اخفاء 
اي���ران ملوضوع املنش���أة مثير 
انه���ا وجدت أدلة  للقلق، قالت 
على ان املش���روع بدأ في 2002 
وتوقف في 2004 واستؤنف في 

.2006
اكدت ان  الوكال���ة  ان  ورغم 
طهران منحت مفتش���ي الوكالة 
مطلق احلرية لدخول موقع قم، 
اال انه���ا طالبت بالرد على مزيد 
من االسئلة. مؤكدة انها تبلغت 
من ايران ان احملطة تبدأ العمل 

في العام 2011.
من جهة اخرى وبعد ساعات 
م���ن حتذير الرئيس الروس���ي 
دميتري مدڤيديڤ طهران من مغبة 


