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 عواصم � وكاالت: مازالت اس���رائيل ترسل رسائل متناقضة حول 
قضية صفقة تبادل االسرى الفلسطينيني باالسير لدى حماس جلعاد 
شاليط، ففي حني اعتبر بنيامني بن اليعازر وزير التجارة والصناعة 
امس ان التوصل ال���ى اتفاق التبادل، بات »قريب���ا جدا«، قال رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلي بنيامني نتنياهو أم���س إنه لم يتم التوصل بعد 
التفاق مع حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( ال بل إن مثل هذا االتفاق 
قد ال يحدث، حسب نتنياهو الذي أكد للصحافيني انه »لم يتم التوصل 

التفاق بعد وال أعرف إن كان ذلك سيحدث«. مؤكدا ان »اي صفقة يجب 
طرحها على احلكومة والكنيس���ت القرارها وان اجناز الصفقة لن يتم 

بصورة متسرعة بهدف فرض االمر الواقع«.
 وكان امتناع نتنياهو عن كش���ف تفاصيل عن س���ير املفاوضات 
اجلارية بوس���اطة مصرية وأملانية قد ساعد في إذكاء التكهنات بشأن 
حدوث تقدم وشيك. خاصة مع توجه عدد من زعماء حماس الى القاهرة 

للتفاوض بشأن الصفقة. 

نتنياهو يستبعد.. وبن إليعازر يتوقع إنجاز صفقة شاليط قريبًا 

أوباما يكشف عن نيته: سأنهي المهمة في أفغانستان قريبًا
أكد أن قراره سيصدر بعد عيد الشكر

في افغانستان »خالل ايام«، وذلك 
بعد أن أجرى امس االول محادثات 
مع اعضاء مجلسه احلربي بشأن 
ارس����ال تعزيزات عس����كرية الى 

افغانستان. 
 وحضر االجتماع املتأخر الذي 
لم يكن مدرجا في اجلدول الرسمي 
للق����اءات الرئي����س كل من وزير 
الدفاع غيتس واملبعوث اخلاص 
لباكستان وافغانستان ريتشارد 
هولبروك وقائد القوات االميركية 
في افغانستان اجلنرال ماكريستال 
ومستشار االمن القومي اجلنرال 
جيمس جونز وسفيرة واشنطن في 
االمم املتحدة سوزان رايس ورئيس 
االركان االدميرال مولن وسفيرة 
الواليات املتحدة في باكستان آن 
بيترسون وجون بيرنان مساعد 
الرئيس لشؤون مكافحة االرهاب 
واجلنرال دوغالس لوت مس����اعد 
الرئي����س لش����ؤون افغانس����تان 
وباكستان ونائب وزيرة اخلارجية 

جيمس ستاينبرغ.
وكان اوباما ق����د التقى نائبه 
جوزي����ف بايدن عل����ى غداء عمل 
الطالعه على الق����رار كما اجتمع 
بعد ذلك بوزيرة اخلارجية هيالري 
كلينتون عل����ى انفراد في املكتب 

البيضاوي للغرض ذاته.

كل من الهند وباكس����تان التنمية 
وتركز عليها.

وفي وقت س����ابق م����ن امس، 
أعلن البي����ت االبيض ان الرئيس 
االميركي باراك اوباما سيعلن قراره 
بشأن االستراتيجية املستقبلية 

املطاف.
وع����ن العالق����ات الهندي����ة � 
أوبام����ا إن  ق����ال  الباكس����تانية، 
الواليات املتحدة ترغب في إيجاد 
سبل لتقليل التوترات بني البلدين، 
ونريد احلث على سبل تضمن فيها 

أن الشعب األميركي سيكون داعما 
)للقرار(«.

وأكد أوباما أن هدفه هو تفكيك 
قدرات تنظي����م القاعدة وحلفائه، 
لكنه أشار إلى ضرورة أن يتولى 
األفغان مسؤولية أمنهم في نهاية 

واشنطن ـ احمد عبداهلل والوكاالت:
قال الرئي����س األميركي باراك 
أوباما امس إنه ينوي »إنهاء املهمة 
إنها  أفغانستان قريبا« حيث  في 
بدأت منذ غزو قوات التحالف لها 

قبل ثماني سنوات.
وقال أوباما � في مؤمتر صحافي 
مشترك مع رئيس الوزراء الهندي 
مامنوهن سينغ بعد مباحثاتهما 
في واشنطن ونقلت وقائعه شبكة 
»سي إن إن« األميركية: »بعد ثماني 
سنوات، لم تكن لدينا في بعض هذه 
السنوات املوارد أو االستراتيجية 
إلكم����ال املهمة ونيت����ي هي إنهاء 

املهمة«.
وأض����اف أوباما أنه س����يعلن 
»قريبا ج����دا« عن قراره بش����أن 
االستراتيجية في أفغانستان وما 
إذا كان سيرسل قوات إضافية إلى 

هناك.
ولم يذكر أوباما تاريخا محددا 
لكنه قال إن القرار س����يصدر بعد 
عيد الشكر الذي حتتفل به أميركا 

غدا اخلميس.
وقال الرئيس االميركي »سوف 
أصدر إعالنا للشعب األميركي حول 
الكيفية التي ننوي املضي بها قدما. 

سأقوم بذلك قريبا جدا«.
وأضاف »أشعر بثقة كبيرة في 

)أ.پ( الرئيس األميركي باراك اوباما يصافح رئيس الوزراء الهندي مامنوهن سينغ قبل مؤمترهما الصحافي أمس  

إيران تقبل »المبادلة النووية« مع الغرب 
وتشترط التزامن وبضمانات %100 

 طهران � رويترز: تصاعد االستياء اإليراني 
من تأخر تسليم روسيا نظام الدفاع الصاروخي 
املتقدم )إس300( وهددت طهران باتخاذ إجراء 

قانوني إذا رفضت روسيا الوفاء بالتزاماتها.
 وعبر مسؤولون إيرانيون عن تزايد االحباط 
الن روسيا لم متد إيران حتى االن بنظام الدفاع 
الصاروخي »اس 300« والذي ال ترغب الواليات 

املتحدة وإسرائيل في أن متتكله إيران.
 ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية االس���المية 
االيرانية )ايرنا( عن البريغادير جنرال محمد 
حس���ن منصوري���ان قوله »يرف���ض الروس 
-الذين يتعرضون حتم���ا لضغط من اللوبي 
الصهيوني وأميركا- الوفاء بالتزاماتهم«، وأضاف 
منصوريان وهو نائب رئيس الدفاعات اجلوية 
االيرانية »والنها اتفاقية رس���مية فمن املمكن 
السعي لتنفيذها من خالل املؤسسات القانونية 

الدولية«.
وفي امللف النووي، اعلنت وزارة اخلارجية 
اإليرانية امس ان إيران ال تعارض ارسال مخزونها 
من اليورانيوم منخفض التخصيب الى اخلارج 
ولكنها تريد ذلك بالتزامن وبضمانات بنسبة 
100% بتسلم وقود عالي التخصيب في املقابل 

من أجل مفاعلها لألبحاث الطبية.
 وق���ال املتحدث باس���م اخلارجي���ة رامني 
ميهمانباراس���ت »لم يقل أحد ف���ي إيران اننا 
ضد ارسال اليورانيوم املخصب بنسبة %3.5 

للخارج«.

 وأضاف ف���ي مؤمتر صحافي »إذا قلنا اننا 
نبحث عن ضمانات بنسبة 100% فهذا يعني أننا 
نريد أن يرسل اليورانيوم املخصب بنسبة %3.5 
للخارج في ظل ظروف جتعلنا متأكدين من أننا 

سنتسلم الوقود املخصب بنسبة %20«.
 وتعكس تصريحات وزارة اخلارجية االيرانية 
تخفيفا في حدة املوقف االيراني ازاء مس���ودة 
اتفاق صاغتها االمم املتحدة بشأن الوقود النووي 
تهدف الى تهدئة مخاوف الغرب بشأن الطموحات 
النووية االيرانية وذلك بعد ان بدا وزير اخلارجية 
االيراني منوچهر متكي االسبوع املاضي رافضا 

ملسودة االتفاق.
 بدوره، قال كبير املفاوضني النوويني االيرانيني 
سعيد جليلي بحسب ما نقله تلفزيون »العالم« 
االيراني الناط���ق بالعربية »تريد اجلمهورية 
االسالمية االيرانية ضمانات موضوعية لتبادل 

الوقود من اجل مفاعلها في طهران«.
 وحثت الق���وى الكبرى ايران يوم اجلمعة 
املاض���ي على اعادة النظر ف���ي اقتراح االتفاق 
الرئيس االميركي  النووي وقبوله.كما ح���ذر 
باراك اوبام���ا ايران من امكانية تعرضها ملزيد 
من العقوبات، وقبلت القوى الكبرى بحق ايران 
في تطوير برنامج نووي مدني لكنها ترغب في 
فرض قيود حت���ى ال تتمكن طهران من انتاج 
س���الح نووي وتقول ان إيران تبني منش���آت 
نووية س���را. وتصر ايران على ان برنامجها 

لالغراض املدنية فقط.

هددت موسكو بإجراءات قانونية ما لم تسلمها صواريخ »إس 300«

لندن تحقق في تجاوزات جنودها بالعراق

لندن � أ.ف.پ: اعلنت وزارة الدفاع البريطانية 
امس ان وزير الدفاع بوب اينس���وورث سيفتح 
حتقيقا مستقال حول جتاوزات مفترضة للقوات 
البريطانية في العراق مت خاللها تعذيب سجناء 

عراقيني وقتلهم.
وكان وزير الدفاع طلب مطلع العام من اجليش 
تزويده بأدلة ومعلومات، بعدما باشر ستة عراقيني 
هم خمسة ناجني ووالد ضحية متوفى، اجراءات 

لفتح حتقيق.
وبحسب هؤالء العراقيني فإن 20 مدنيا عراقيا 
معتقلني في معسكر ابو ناجي قتلوا، فيما تعرض 
سجناء آخرون للتعذيب، بعد معركة بني متمردين 

وجنود بريطانيني قرب مدينة املجر الكبير )جنوب 
العراق( في مايو 2004.

ونشرت صحيفة االندبندنت البريطانية امس 
صورة تظهر اربعة سجناء عراقيني معصوبي األعني 
وأيديهم مكبلة الى اخللف وممددين على االرض وقد 
مرغت وجوههم بالتراب، وامامهم جندي بريطاني 
يتولى حراس���تهم. وأرفقت الصحيفة الصورة 
بالعنوان اآلتي »هل تظهر هذه الصورة اجلنود 

البريطانيني ينتهكون معاهدات جنيڤ؟«.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تباشر 
جلنة حتقيق رس���مية حتقيقاتها حول مشاركة 

اململكة املتحدة في احلرب على العراق.

)رويترز( صورة تعود للعام 2005 جلندي بريطاني يقفز من مدرعته محترقا بعد رميه بالزجاجات احلارقة في البصرة 

)أ.ف.پ( نازحون مينيون يشعلون النار مبا تيسر من حطب في أحد مخيمات االيواء في املزرق شمال اليمن 

الهاشمي يصف قانون االنتخابات »المعدل« بالمجحف 
وغير الدستوري ويلوّح بالنقض مجدداً

بغداد � ا.ف.پ: دخلت االنتخابات 
النيابي����ة العراقية مجددا مرحلة 
االنتظار والسجاالت املتبادلة مع 
انتقاد نائب رئي����س اجلمهورية 
العراقي طارق الهاش����مي بش����دة 
امس التعديل الذي اجراه مجلس 
النواب على قانون االنتخابات اول 
من امس، معتبرا اياه اكثر اجحافا 

من القانون االول.
وافاد بيان ص����ادر عن مكتبه 
ان الهاشمي يعتبر »قرار التعديل 
الذي أصدره مجلس النواب يوم 
االثنني )امس االول( غير دستوري 
ومجحف ويتناقض مع االعراف 
والتقاليد السياسية التي اعتمدها 
مجل����س النواب ف����ي تعامله مع 
تش����ريعات وطنية حساسة من 

هذا العيار«.
واض����اف البي����ان »لقد نقض 
الهاشمي القانون السابق والذي كان 
رغم عيوبه التي حاول اصالحها في 
رسالة النقض اكثر انصافا للعراقيني 
من القانون اجلديد الذي سيتعامل 
معه نائب الرئيس كما تعامل مع 
سابقه مبنتهى املسؤولية الوطنية، 
حفاظا على املصالح الوطنية العليا، 
وتكريسا للدميوقراطية، وتأسيسا 

لدولة العدل«.

واضاف ان »رئاس����ة مجلس 
النواب في ادارتها املؤسفة جللسة 
يوم االثنني)امس االول( تتحمل 

القسط االكبر مما حصل«.
وتابع ان »ما حصل يشكل سابقة 
خطيرة س����تلقي بظاللها سلبيا 
على مجمل العملية السياس����ية، 
وان الذين كانوا وراء هذا التعديل 
غير الدستوري وغير املنصف وغير 

العادل يتحملون تبعات ذلك«.
ازاء ذلك، توقع فرج احليدري 
رئيس املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات ان بالده لن تتمكن من 
إجراء انتخابات عامة في يناير كما 
هو مق����رر االمر الذي يلقي مبزيد 
من الشكوك حول انتخابات تهدف 
لتعزي����ز الدميوقراطي����ة ومتهيد 
الطريق أمام انسحاب جزئي للقوات 

األميركية من العراق.
وق����ال إن إمكاني����ة إج����راء 
االنتخابات في يناير تالشت على 

كل حال.
خاص����ة ان����ه يج����ب أن يتم 
إق����رار القانون قبل س����تني يوما 
من االنتخاب����ات أي أن امس كان 
آخر فرصة أمام النواب العراقيني 
للتوصل التفاق حتى ميكن إجراء 
االنتخابات ي����وم 23 يناير وهو 

املوعد املقترح لها.

السفير االميركي

  بدوره، حذر السفير االميركي 
كريستوفر هيل في بغداد من تأخير 
اجراء االنتخابات النيابية العراقية 

لفترة طويلة.
وقال في مؤمتر صحافي عقده 
في املتح����ف العراقي ان »تأخيرا 
بسيطا ملوعد االنتخابات لن يؤثر، 
لكن ال نريد تأجيال طويال، لذا آمل 
انهم )العراقيون( سينظرون الى 
ذلك بعناي����ة، وآمل ان نتمكن من 

املضي قدما«.
هذا ويهدد اخلالف املتفاقم على 
القانون بفتح جراح عرقية وطائفية 
بني الشيعة والسنة واالكراد في 
العراق لم تك����د تلتئم حيث دعا 
نائب عراقي بارز خلروج مظاهرات 
ضد قانون االنتخابات املعدل الذي 

وصفه بانه »جرمية كبيرة«.
وبعد مداوالت طويلة في داخل 
البرملان رسا االمر على قبول نقض 
الهاشمي للقانون اال ان التعديالت 
التي ادخلت لم ترض املعترضني 

على القانون.
 وتلح����ظ التعديالت اجلديدة 
اضافة نس����بة 2.8% لكل محافظة 

كمعدل للنمو السكاني استنادا الى 
احصاء العام 2005.

كم����ا تنص التعديالت على ان 
اينما  العراقيون بأصواتهم  يدلي 
كانوا لصالح مرشحي محافظاتهم 
دون زيادة حصة هذه احملافظات 

في البرملان.

المالكي يلتقي بالسفير المصري  

من جهة اخرى، اعلن مسؤول 
عراقي رفيع امس ان رئيس الوزراء 
العراق����ي نوري املالكي س����يزور 
القاهرة في احلادي والعشرين من 
ديسمبر، في ثالث زيارة رسمية 
له الى مصر منذ توليه رئاس����ة 

احلكومة عام 2006.
وقال ياس����ني مجيد املستشار 
االعالمي للمالكي لوكالة فرانس 
برس ان »رئيس الوزراء س����يبدأ 
زي����ارة ال����ى مصر ف����ي احلادي 
والعشرين من الشهر املقبل يلتقي 
خاللها الرئيس املصري حس����ني 
مبارك، ورئي����س احلكومة احمد 
نظيف«. واكد ان »الزيارة تهدف 
الى توطيد العالقات الثنائية بني 

البلدين الشقيقني«.
العراقي  الوزراء  وكان رئيس 
ن����وري املالكي عبر خ����الل لقائه 

الس����فير املصري اشرف شاهني 
امس االول عن الرغبة في تطوير 
القاه����رة وتذليل  العالقات م����ع 

املصاعب التي تعترض ذلك.
واعلن املالكي في بيان »حرصه 
على تطوير العالقات« مع مصر، 
مضيفا ان »الزيارة املقبلة ستدفع 
العالق����ات الى االمام بني البلدين، 
ونس����عى الى مد جس����ور قوية 
وسنعمل على الوصول بالعالقات 
الى مس����توى التكام����ل، وتذليل 
الصعوب����ات التي تقف في طريق 

تطويرها«.
وجدد دعوة الشركات املصرية 
الى »املس����اهمة في بن����اء واعمار 
العراق«، مشددا على ان »حضور 
رجال االعمال املصريني يخدم صالح 

البلدين«.
من جهته، قال السفير شاهني 
»احمل لكم رس����الة واضحة من 
فخامة رئيس اجلمهورية ورئيس 
ال����وزراء بأن مصر تفتح ذراعيها 
للعراق.. وبن����اء عالقات تعاون 

استراتيجية فاملستقبل واعد«.
ووصل سفير مصر الى بغداد 
قبل اسبوعني بعد غياب القاهرة 
عن العراق ديبلوماسيا منذ اغتيال 

القائم بأعمالها العام 2005.

واشنطن تحّذر من تأخيرها واللجنة العليا ترجح تأجيلها

السعودية تحبط مخططات لهجمات حوثية صبيحة عيد األضحى
صنعاء � يو.بي.آي � أ.ش.أ: تواصل القوات 
املسلحة السعودية قصفها وتطويقها للحوثيني 
مشددة احلصار عليهم، حيث أمتت تأمني كل 
القرى السعودية املتاخمة جلبال دخان والدود 
والرميح بعد هجوم واسع على مواقع املتسللني 
في الش����ريط احلدودي، وجنحت في التعامل 
مع املتس����للني الذين كانوا يتعمدون الدخول 
من مواقع وتضاريس صعب����ة، مكبدة إياهم 

خسائر فادحة.
وأسفرت املواجهات عن تدمير 6 عربات من 
نوع ش����اص كان احلوثيون يستخدمونها في 
التنقل وإطالق النيران على املش����اة البحرية 

والبرية من القوات السعودية.
وذكرت صحيفة »عكاظ« في عددها الصادر 
امس نقال عن مصدر عسكري أن املواقع التي 
استهدفها سالح اجلو السعودي كانت حتتوي 
على مخابئ كبيرة لألسلحة، مشيرا إلى أن سالح 
القوات اجلوي����ة متكن من حتديد أهدافه بدقة 
متناهية نتيجة ما توافر لديه من معلومات أقر 

بها املتسللون الذين ألقي القبض عليهم.
وكشفت الصحيفة نقال عن مصادر ميدانية 
في موقع املواجهات عن إحباط مخطط كانت 
تنوي العناصر املعتدية تنفيذه صبيحة يوم 
عي����د األضحى متثل في زرع قنابل وألغام في 
محيط مصليات العيد داخ����ل القرى والهجر 

احلدودية.
من جانبها، ذكرت صحيفة »املدينة« السعودية 

نقال عن مصدر مسؤول أن طائرات االستطالع 
406 قامت بالكشف عن مواقع للمتسللني ومت 
رصدها، وعلى الفور مت توجيه طائرات األباتشي 
لتدمير األهداف احملددة وإتالف كامل املركبات 
التي كانت مع املتس����للني في مواقعهم بالقرب 

من جبل الدخان.
كما مت تدمير مواقع جهزت إلطالق قاذفات 
الهاون والتي أعدها املتس����للون وكونوا منها 
قاعدة إطالق، حيث دمرت بالكامل من خالل 6 
طلعات جوية استخدمت فيها طائرات األباتشي 

وطائرات صقر الصحراء.
وأشارت الصحيفة نقال عن مصادر عسكرية 
من مسرح املواجهة إلى أن العديد من املتسللني 
لقوا حتفهم وقتلوا خالل مواجهة القوات املسلحة 
السعودية لهم وتصدوا حملاولة الدخول ألراضي 
اململكة. وبدورها، نقلت صحيفة »االقتصادية« 
عن مصدر عسكري ميني تأكيده وجود مترد 
داخل اجلماعة احلوثية في اليمن مما دفعهم إلى 
التقهقر، مشيرا إلى اندالع قتال عنيف قبل أيام 
بني مجاميع مسلحة من احلوثيني، حيث نصب 
بعضه����م كمينا للبعض اآلخر في منطقة خط 
الطلح، وسقط خالل املواجهات قتيالن وعدد من 
اجلرحى مما دفع القيادة احلوثية إلى استبدال 

قيادات كانت تساندها منذ بداية التمرد.
من جهتهم، قال املتمردون احلوثيون امس 
انهم كبدوا اجليش السعودي خسائر فادحة في 
األرواح والعتاد بعد مهاجمته األراضي اليمنية 

من 3 محاور واتهموا اجليش اليمني باملشاركة 
مع السعوديني في الهجوم.

وذكر زعيم املتمردين احلوثيني عبد امللك 
احلوثي في بيان نشر امس ان القصف الصاروخي 
السعودي واجلوي جاء بشكل مكثف واستمر 
حتى الفجر وشمل القصف )جبل الدخان وجبل 
الرميح وجبل املدود ومديرية املالحيظ ومديرية 
شدا ومنطقة احلصامة والقرى املجاورة للشريط 
احلدودي(. من جهته، اتهم حزب املؤمتر الشعبي 
العام احلاكم في اليمن إيران بتوظيف انفصاليني 
من اجلنوب في دول اجل����وار لنقل أموال إلى 

املتمردين احلوثيني.
ونس����ب احلزب عبر موقع����ه االلكتروني 
إل����ى مصادر وصفها ب� »املطلع����ة« قولها »ان 
عناصر انفصالية تقوم بالتنس����يق مع إيران 
لدعم املتمردين احلوثي����ني في بعض مناطق 
صعدة، وكذلك احل����راك االنفصالي في بعض 

مناطق احملافظات اجلنوبية«.
وقالت املصادر ان هذه »العناصر االنفصالية 
تقوم بدور الطاب����ور اخلامس في بعض دول 

اجلوار لتنفيذ األجندة اإليرانية«.
وأضاف����ت ان »العناص����ر االنفصالية تلك 
متورطة بجمع أموال م����ن جماعات وحوزات 
تابعة إليران وتقوم بتحويلها عن طريق مهربني 
بحرا لتسليمها لعناصر متآمرة معهم في مناطق 
مثل ميدي شمال غرب اليمن وبيرق علي جنوب 

شرق البالد وغيرها«.

اليمن يتهم إيران بتمويل المتمردين عبر انفصاليين جنوبيين 


