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لندن ـ عاصم علي
يواجه ولي عهد بريطانيا األمير تش����الز اتهامات بالتدخل في سياس����ات 
احلكومة بعد اكتشاف رسائل بعث بها الى وزارات مختلفة بهدف التأثير في 
عملها. وكتب األمير الذي جنح مطلع هذا العام في اجهاض مشروع بناء شقق 
حديثة في قاعدة عس����كرية في منطقة تشلسي الراقية، إلى 8 وزراء يتولون 
حقائب خالل 3 سنوات. كما أظهرت تقارير اعالمية بثتها قنوات تلفزيونية، 
أن مستشاري ولي العهد مارس����وا ضغوطا على وزراء بريطانيني للتوفيق 

بني سياس����اتهم وأهداف األمير في مجاالت مثل بناء املستشفيات وتصميم 
البلدات غير املؤذية للبيئة. وأثارت هذه التقارير قلقا في األوساط السياسية 
حيال تدخل ولي العهد في السياسة احلكومية، واحتمال تطور هذه التدخالت 
عندم����ا يتوج ملكا للب����الد. وفي املقابل، نفى مكتب األمير تش����الز أن يكون 
مارس ضغوطا على وزراء من أجل تطبيق سياسات ورد ذكرها في رسائله 
اليهم. وقال ناطق باسم مكتبه إن على ولي العهد واجب االطالع على شؤون 

احلكومة، وعلى كل مراسالته الى مسؤوليها أن تبقى سرية.

اتهامات لولي عهد بريطانيا بالتدخل في شؤون الحكومة

اليمن يحبط اعتداءات انتحارية للقاعدة بقتل واعتقال العشرات
صنع����اء � أ.ف.پ: أعلن����ت 
القوات اليمنية امس انها قتلت 
واعتقلت العشرات من عناصر 
ف����ي عمليات  القاعدة  تنظي����م 
متزامنة شنتها في اليمن ما اتاح 
لها احب����اط اعتداءات انتحارية 
كانت تستهدف مصالح اجنبية 

كما افادت وزارة الدفاع.
وأفاد موقع وزارة الدفاع في 
بيان بأن »قوات األمن مسنودة 
بطائرات قامت بعمليات استباقية 
مزدوجة وناجح����ة ضد أوكار 
القاع����دة«  لعناص����ر تنظي����م 
استهدفت »كال من أبني )480 كلم 
جنوب شرق صنعاء( وأرحب 
)35 كلم شمال العاصمة( وأمانة 

العاصمة«.
الغارات بحسب  وأس����فرت 
البيان عن مقتل »ما بني 24 و 30 
عنصرا من عناصر القاعدة بينهم 
عناصر أجنبية« و»إلقاء القبض 
على 17 عنصرا من عناصر تنظيم 
القاعدة كان����ت تخطط لتنفيذ 
عملي����ات انتحاري����ة وإرهابية 
ضد عدد من املنشآت واملصالح 

اليمنية واألجنبية«.
الدفاع  وأوضح بيان وزارة 
ان »ق����وات األمن، هاجمت فجر 
اخلميس)امس( عددا من األهداف 
لتنظيم القاعدة في منطقة أرحب 
مبحافظة صنعاء حيث يوجد فيها 
مجموعة انتحارية كانت جاهزة 
لتنفيذ عمليات إرهابية ضد عدد 
من املنش����آت واملصالح مبا في 
ذلك امل����دارس وقد أدى ذلك إلى 

كان����ت تلك العناص����ر تخطط 
الس����تهدافها من خ����الل ما عثر 
عليه م����ن مخطط����ات لضرب 
مدارس واستهداف مصالح محلية 

وأجنبية«.
وأفاد عدد من سكان املنطقة 
في اتص����ال هاتفي مع »فرانس 
برس« بأن غارات جوية استهدفت 
قرية املعجل����ة القريبة من أبني 
ما اس����فر عن س����قوط خمسني 
ش����خصا بينهم عدد غير محدد 
من املدنيني لك����ن لم تؤكد ذلك 

مصادر رسمية.
وقد شهدت اليمن، مسقط رأس 
أس����امة بن الدن زعيم القاعدة، 
خالل السنوات االخيرة اعتداءات 
على بعثات ديبلوماسية ومنشآت 
نفطي����ة وباخلصوص س����ياح 
اجانب وتبن����ى تنظيم القاعدة 

بعض تلك االعتداءات.
ويرى ع����دد من اخلبراء انه 
بعد ان مت احتواؤه في السعودية 
يبدو ان تنظيم القاعدة قد استعاد 
انفاسه في اليمن املجاور وحذروا 
من ان ذل����ك البل����د الفقير في 
جنوب شبه اجلزيرة العربية قد 
يتحول الى معقل جديد للتنظيم 

املتطرف.
الرئي����س  ادارة  وأعلن����ت 
االميركي باراك اوباما انها تراقب 
عن كثب اليمن والصومال خشية 
ان يتغلغل فيها تنظيم القاعدة 
في رد على تصعي����د الواليات 
املتحدة العمليات في افغانستان 

وباكستان.

مقتل 4 انتحاريني والقبض على 
4 آخرين بينهم جريح«.

وأضاف ان »قوات األمن قامت 
أيضا بضرب وكر كان يستخدم 
كمركز لتدريب عناصر القاعدة 
في محافظة أب����ني، وكان الوكر 
يأوي عددا من عناصر القاعدة، 
وق����د أدت الضربة إلى مقتل ما 
بني 24 و 30 عنصرا من عناصر 

القاعدة بينهم عناصر أجنبية 
كانوا يقومون بالتدريب«.

وفي املجموع اعتقل 17 متطرفا 
وقامت قوات األمن »مبداهمة عدد 
من األوكار في العاصمة صنعاء 
يوج����د فيها عناصر من تنظيم 
القاعدة حيث ادى ذلك الى القبض 

على 13 عنصرا إرهابيا«.
وتوعدت وزارة الدفاع اليمنية 

ب����ان »عملية مالحق����ة عناصر 
القاعدة وضرب أوكارهم والقبض 
عليهم، عملي����ة متواصلة ولن 

تتوقف«.
وأش����اد البيان ب����� »تعاون 
املواطنني في إجناح تنفيذ تلك 
الت����ي أحبطت بها  العملي����ات 
مخططات تلك العناصر اإلرهابية 
وإفش����الها وإنقاذ أرواح بريئة 

التنظيم كان يعّد الستهداف مدارس ومصالح وطنية وأجنبية

مئات املتظاهرين في مدينة حبلني وهم يرفعون أعالم دولة اليمن اجلنوبي السابقة ويرددون شعارات داعية لالنفصال عن الشمال )رويترز(

محامون باكستانيون يحتفلون في الهور أمس بقرار احملكمة العليا بإلغاء مرسوم العفو عن الرئيس زرداري ووزراء  )أ.پ(

الناتو يرفض 
اقتراحًا أمنيًا روسيًا

موسكو � د.ب.أ: رفض األمني العام 
حللف شمال االطلسي )الناتو( أندرس 
فوغ راسموس����ن اقت����راح الرئيس 
الروسي دميتري مدڤيديڤ لوضع 
منظومة أمنية أوروبية � أطلس����ية 
جديدة. وقال راسموسن في تصريح 
صحافي في موسكو امس انه ال يجد 
ضرورة الضافة وثائق جديدة الى 
الكثيرة  االتفاقات االمنية والهياكل 
القائمة بالفعل. لكن راسموسن الذي 
التق����ى مدڤيديڤ امس االول اكد ان 
الغرب على استعداد لتحليل توصيات 
الرئيس الروسي حول سبل حتسني 

االجراءات واالوضاع األمنية.
واشار الى ان منظم األمن والتعاون 
في اوروب����ا س����تناقش املقترحات 
الروسية التي تقوم على اساس »األمن 
الذي ال يتج����زأ«. ويطالب الرئيس 
مدڤيديڤ في مقترحة بتعزيز التعاون 
األمني بني الغرب وروسيا من خالل 

»معاهدة لألمن األوروبي«. 
وتأمل روسيا من خالل االقتراح 
اجلديد في منع عمليات توسيع حلف 
شمال االطلسي باجتاه شرق أوروبا، 
وايق����اف ضم جورجي����ا واوكرانيا 
ال����ى احللف. في الوقت نفس����ه أكد 
راسموسن ان حلف الناتو ال ينظر 
الى روسيا بوصفها عدوا وليس لديه 
اي نواي����ا او خطط لتنفيذ هجمات 

ضدها. 
وح����ول امللف األفغان����ي، طالب 
راسموسن روس����يا باملشاركة في 
عملي����ات تدريب وحدات الش����رطة 
األفغانية، وقال ان مثل هذه العمليات 
ميكن ان تتم على االراضي الروسية. 
كان راسموس����ن طالب امس االول، 
خالل اول زيارة يقوم بها لروس����يا 
منذ توليه منصب أمني عام احللف، 
مبزيد من الدعم لعمليات »مكافحة 

االرهاب في افغانستان«.

البرادعي يدعو إلى انتخاب 
لجنة تأسيسية لتعديل الدستور

القاهرة � يو.بي.آي: دعا املدير العام الس����ابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 
البرادعي الرئيس املصري حسني مبارك الى تشكيل جلنة لوضع دستور جديد للبالد. 
وقالت صحيفة »الش����روق« اليومية املستقلة امس ان البرادعي وجه الدعوة في حوار 
شامل معها في العاصمة النمساوية ڤيينا. وكان البرادعي أعلن في وقت سابق استعداده 
خلوض االنتخابات الرئاسية في مصر في حالة إجراء تعديل دستوري يسمح للمستقلني 
باملنافس����ة من دون قيود. ونقلت الصحيفة عن البرادعي قوله انه يدعو مبارك إلنشاء 
جلنة تأسيس����ية لوضع دستور جديد على ان تش����كل هذه اللجنة باالنتخاب املباشر 
وتضم خبراء القانون الدستوري. وأضاف »الدعوة لتغيير الدستور ليست بدافع تغيير 
املواد املتعلقة بطريقة انتخاب رئيس اجلمهورية ولكن لصياغة وضع سليم يقوم على 
إع����ادة فرز القيم املجتمعية القائمة في الوقت احلالي.. يجب النظر إلى املس����تقبل ألن 
تعديل الدس����تور النتخاب الرئيس هدف قصير األمد ولن يؤدي إلى حل مشاكلنا ألنه 
من املمكن أن يأتي املس����تبد العادل عن طريق هذا الدستور«. وأوضح البرادعي »يجب 
ان تكون هذه اللجنة معبرة عن جميع انتماءات الش����عب من أقصى اليمني إلى أقصى 
اليسار ألن وظيفتها ستكون إعداد دس����تور جديد ال يقوم على نظام اجتماعي هش«. 
وقال »املسألة ال تتعلق مبن سيترشح في 2011 ولكن بالقيم التي يود املجتمع أن يعيش 
في ظلها وبرؤيته ملا يجب أن يكون عليه في ال� 20 أو ال� 30 سنة املقبلة«، مشيرا إلى 
أن املصدر األساسي لتحقيق ذلك هو دستور جديد. وقالت الصحيفة ان البرادعي يحدد 
القيم األساسية التي يجب أن يقوم عليها الدستور اجلديد وهي حق اإلنسان في حياة 

كرمية وحقه في حياة حرة وحتقيق العدالة االجتماعية.

حّذر من خطر المواجهة بين المؤسسات

الجيش التركي يدين حملة تشهير 
تتهمه بالتورط في هجمات األكراد

أنق����رة � أ.ف.پ: دان رئي����س أركان 
اجلي����ش الترك����ي اجلن����رال ايلكي����ر 
باشبوغ امس »عملية نفسية« لإلساءة 
للجيش، وحذر من خط����ر »مواجهات 
بني املؤسس����ات«. وجاءت تصريحات 
باش����بوغ للصحافيني بعدما نش����رت 
الصحف سلس����لة مقاالت تتحدث عن 
تورط للجيش في هجوم تبناه متمردو 
حزب العمال الكردس����تاني واسفر عن 
مقتل 7 جنود األسبوع املاضي. وقالت 
ان الهدف هو تخري����ب خطة حكومية 
لتهدئة النزاع الكردي. وقال باش����بوغ 
خالل زيارة الى طرابزون )شمال شرق( 
»في الفترة االخيرة تقوم بعض األوساط 
بعمليات نفسية.. تستند الى حوادث ال 

صحة له����ا تعتمد على أكاذيب وأحكام 
مسبقة«. واضاف ان »القوات املسلحة 
التركي����ة ال ميكنها ان تبقى صامتة في 
مواجهة اتهامات جائرة ومبهمة«. وأكد 
ان »احلديث عن عالقة بني قوات األمن 
التركية وأعمال إرهابية ميكن ان يشجع 
دعما جديدا حلزب العمال الكردستاني«، 
موضحا ان »واحدا من األمور التي حتزننا 
وجترحنا هو اننا ميكن ان نضع حسابات 
على دم اجلنود الذين عهد بهم إلينا«. 
وحذر اجلنرال التركي من ان »السلطات 
القضائية يج����ب ان تتحرك مبزيد من 
احلذر واحلساسية حيال رسائل اإلدانة 
وتصريحات الشهود السريني.. وإال فقد 
يؤدي األمر الى مواجهات بني املؤسسات«. 

وفي الس����نوات االخيرة، شكك عدد من 
وسائل االعالم التركية في اجليش التركي. 
فقد اتهمت صحيفة »طرف« الليبرالية 
هيئة األركان بتسهيل هجومني شنهما 
حزب العمال الكردستاني على مركزين 
عسكريني قرب احلدود العراقية للحصول 
على موافقة البرملان ملالحقة املتمردين 
ف����ي العراق، ثم جتديد ه����ذه املوافقة. 
وأطلقت هيئة األركان مالحقات قضائية 
ضد الصحيفة مازالت جارية. ومن جهة 
اخرى، جتري مالحقة عدد من اجلنراالت 
املتقاعدي����ن والضباط في إطار حتقيق 
حول شبكة »ارغينيكون« املتهمة بأنها 
أرادت زرع الفوضى للتحضير النقالب 

يطيح احلكومة اإلسالمية احملافظة.

القوى األمنية.
وأشارت الى انه عثر على كميات 
كبيرة من األسلحة والذخائر في مناطق 

مختلفة من جنوب وزيرستان.
وذك���رت انه ألق���ي القبض على 
حوالى 18 مقاتال وقتل 3 آخرون عندما 
دكت طائ���رات مخابئهم في مناطق 

رمزاك وغريوم وأومرزاي.

إطار العملية العسكرية التي تنفذها 
الباكس���تانية في جنوب  الق���وات 

وزيرستان.
ونقل���ت قن���اة »جيو ت���ي في« 
الباكستانية عن مصادر أمنية القول 
ان القوات الباكستانية هاجمت سيارة 
قلب الدين محسود فيما كان ينتقل 
من منطقة ميران ش���اه في جنوب 

وزيرستان ما أسفر عن مقتله على 
الفور. 

وقت���ل عنصر أمني باكس���تاني 
خالل املواجهات مع املسلحني صباح 

امس.
وأضافت املصادر ان موكبا للقوات 
األمنية استهدف لكن النتيجة كانت 
مقتل مسلحني بالنيران التي أطلقتها 

اس���الم اباد � يو. بي. آي: دعت 
املعارضة الباكستانية الرئيس آصف 
علي زرداري امس إلى االستقالة بعد 
يوم على الغاء احملكمة العليا مرسوما 
يقضي بإلغاء إعفاء الرئيس ووزرائه 

من املالحقة القضائية.
»داون«  صحيف���ة  وذك���رت 
الباكس���تانية أن خواجة آصف من 
حزب الرابطة اإلسالمية الباكستانية 
)جناح نواز شريف( »طالب باستقالة 
زرداري« غير أن املتحدث باسم احلزب 
احس���ان إقبال رفض التعليق على 
املوضوع موضحا ان »على الرئيس 
زرداري الذي يتزعم حزبا سياسيا 
كبيرا أن يقرر بنفسه ما هو اخليار 

األفضل له«.
وطال���ب بإقالة جمي���ع الوزراء 
الذي���ن كانوا مس���تفيدين من قرار 
العفو بهدف تأمني تطبيق محاكمة 

وحتقيق عادلني.
ومل������ح الزعي���م الس���اب���ق ل� 
»اجلماعة اإلسالمية« قاضي حسني 
أحمد إلى احتمال رفع عريضة جديدة 
تشكك في انتخاب زرداري في ضوء 
قرار احملكمة العليا وقال إن البن��د 
63 الذي يلغي نتائج االنتخابات في 
ح��ال ثبات عدم أهلية املرش���ح قد 

يطبق.
وكان���ت احملكم���ة العلي���ا ف���ي 
باكس���تان أعلنت أمس األول إلغاء 
قانون املصاحلة الوطنية الذي أعفي 
مبوجبه الرئي���س زرداري من تهم 
التي يتمتع  فساد وأنهى احلصانة 
بها وغيره من السياسيني واملسؤولني 
املتهمني بقضايا فس���اد واختالس 

وقضايا جنائية.
ميدانيا، قتل 6 مسلحني بينهم قائد 
كبير في حركة طالبان الباكستانية 
خالل الس���اعات ال� 24 املاضية في 

المعارضة الباكستانية تطالب زرداري باالستقالة 
بعد إلغاء مرسوم العفو

هل أثمر النهج الديبلوماسي ألوباما؟
واشنطن � د.ب.أ: عمد الرئيس االميركي باراك 
أوباما الى تغيير نهج ديبلوماسية بالده بشكل 
جذري منذ بدء عامه االول في البيت االبيض 
والذي أوش����ك على االنتهاء، وهو حترك وجد 
ترحيبا على نطاق واس����ع لكنه لم يتمخض 
إال عن بضع نتائج ملموس����ة. فلقد نال أوباما 
قدرا من االشادة في اخلارج بحديثه عن تأييد 
نهج متعدد االطراف بعد 8 سنوات من النهج 
االحادي الذي اتبعه س����لفه جورج بوش. هذا النهج جعله 
يفوز بجائزة نوبل للسالم لكن لم يتحقق سوى القليل من 
أهداف السياسة اخلارجية. وفي هذا الصدد قال جون بايك، 
وهو محلل سياسي في موقع غلوبال سيكيورتي دوت أورغ، 
»ال أظن أن في جعبتهم الكثير جدا مما ميكنهم االستعراض 
به«. فاليزال يتعني على االسرائيليني والفلسطينيني اجللوس 
معا لبدء مفاوضات حول التوصل إلى تسوية كما رفضت 
إيران نهج التقارب الرامي إلى حل املأزق الناجم عن طموحاتها 
النووية وحتى مؤخرا لم يضمن أوباما احلصول حتى على 
أكثر االسهامات تواضعا من األوروبيني في مسعاه الرامي 

إلى زيادة حجم قواته في أفغانستان.
إغالق غوانتانامو

لكن احلق يقال ان أوباما اتخذ بعض اخلطوات الكبرى 
العادة بناء صورة أميركا في اخلارج فقد أعلن إغالق مركز 
االعتقال في خليج غوانتانامو وفي خطوة متثل تنازال كبيرا 
للروس قرر إلغاء خطط بوش املثيرة للجدل واخلاصة بإنشاء 

نظام للدفاع الصاروخي طويل املدى في شرق أوروبا.
وفي ه����ذا الصدد قال احمللل باي����ك »كل ما في االمر أن 
الروس وضع����وا )هذا التنازل( في جيبهم وقالوا ش����كرا 
عظيما لكم دعونا ننتقل إلى البند التالي«. يتضح ذلك من 
خالل عدم تزحزح الروس ومعهم الصينيون قيد أمنلة عن 
رفضهم تأييد اقتراح تشديد عقوبات مجلس االمن الدولي 
على إيران. أوباما حترك بعد يومني من توليه سدة احلكم 
من أجل الوفاء بوعد كان قد قطعه على نفسه إبان حملته 
االنتخابية وهو إغالق غوانتانامو الذي يضم بني جنباته 
املشتبه بهم في احلرب على االرهاب. وكان معسكر السجون 
هو أحد االسباب الرئيسية التي ساهمت في تراجع صورة 
الواليات املتحدة ولذا اس����تقبلت مختل����ف عواصم العالم 
قراره بإغالق املعس����كر بالترحاب الش����ديد. لكن لم يتقدم 
سوى حفنة من الدول لتسلم بعض املعتقلني من أصل 215 
معتقال اليزالون محتجزين بالقاع����دة البحرية االميركية 
في كوبا وهو ما يزيد احتم����ال انتهاء املهلة النهائية التي 
حددها أوباما الغالق مركز االعتقال وهي الثاني والعشرين 
من الشهر املقبل. وفي الثالث من الشهر احلالي صرح وزير 
الدفاع االميركي روبرت غيتس بأن هناك 116 نزيال تنطبق 

عليهم شروط النقل إلى دولة أخرى. 
بيد أن س����عي أوباما لتحسني صورة الواليات املتحدة 
في العالم واس����تعداده لبدء حقبة جديدة من العالقات مع 
أعداء تقليديني مثل كوبا وإيران وكوريا الشمالية كان كافيا 
في نظر مؤسسة نوبل لكي متنحه أرفع جائزة في العالم. 
ويعتق����د املراقبون أن اللهجة اجلديدة التي يتبناها أوباما 

هي في حد ذاتها مبثابة إجناز.
إرسال قوات إلى أفغانستان 

وكتب جاكوب فايس����ينبرغ مؤخرا في مجلة نيوزويك 
قائ����ال »ال، فالنتائج حتى اآلن ال جتعله يس����تحق جائزة 
نوبل. لكن ليس هناك رئيس جديد منذ ريغان استطاع أن 
يعيد صياغة الدور العاملي ألميركا بسرعة وعزم«. في أول 
ديسمبر احلالي أعلن أوباما عن خططه تصعيد احلرب في 
أفغانستان بارسال 30 ألف جندي إضافي ومتكن من إقناع 
احللفاء في منظمة حلف شمال االطلسي )الناتو( باملساهمة 
في هذا اجلهد. لقد بذل بوش جهودا مس����تميتة ومستمرة 
م����ن أجل إقناع الش����ركاء في الناتو باالس����هام باملزيد من 
اجلهد لكن أوباما متكن من إقناعهم بارسال 7 آالف جندي 
إضافي الستكمال احلشد العسكري االميركي. والكثير من 
احللفاء ف����ي الناتو يحظرون إرس����ال قواتهم إلى مناطق 
القتال. وسيتحدد ما إذا كان هذا الدفع غير االميركي اجلديد 
بالقوات سيشمل أيضا تلك القيود. وقال احمللل بايك »مسألة 
أن هناك مجموعة من جنود حفظ الس����الم ال يصرف لهم 

رصاص لن متثل أي فارق«.

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

دمشق تؤكد حرصها على أمن واستقرار العراق

الهاشمي يطالب المالكي باالستقالة

دمشق ـ هدى العبود  والوكاالت
بحث الرئيس السوري بشار األسد أمس 
ورئيس املجلس اإلسالمي األعلى في العراق 
عمار احلكيم األوضاع على الساحة العراقية 
وأهمية تعزيز العالقات الثنائية. ونقل بيان 
رئاسي سوري عن األسد تأكيده على »حرص 
س���ورية الدائم على أمن واستقرار العراق 
ودعمها للعملية السياسية التي تكفل مشاركة 

جميع مكونات الشعب العراقي فيها«. 
وأض���اف البيان أن احلكي���م أعرب عن 
»تقديره لوقوف سورية إلى جانب الشعب 
العراقي ودعمها لكل ما من شأنه احلفاظ على 

وحدة العراق وأمنه واستقراره«.
الى ذلك وعلى الصعي���د العراقي طالب 

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، رئيس 
احلكومة نوري املالكي بتقدمي استقالته على 
خلفية االنفجارات املتكررة، لعدم قدرته على 
ادارة البالد وحماية أرواح األبرياء، بحسب 

تقرير لقناة »العربية« امس.
وبع���د انقطاع طويل اس���تأنف املجلس 
السياسي لألمن الوطني العراقي اجتماعاته 
أول من أمس للبحث في اخلروقات األمنية 
التي تس���ببت في تفجيرات بغداد األخيرة. 
واستبق املالكي االجتماع بتجديد اتهام سورية 

بالتورط في أعمال عنف في العراق. 
وأك���د في مؤمتر صحافي ف���ي بغداد ان 
أعمال العنف لن تغير جدول انسحاب القوات 

األميركية.
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