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القوات اإليرانية تنسحب جزئيًا من حقل الفكة.. والعراق يطالبها بانسحاب كلي

واملؤثرة في إي���ران مثل إقرار 
موازن���ة اجلمهورية، ومن هذا 
املنطلق فإن هناك أرضية قوية 
تس���اعد على بح���ث القضايا 
املتعلقة بالعالقات بني البلدين 

والعمل على دعمها.
في السياق ذاته، وصل الى 
القاهرة ام���س رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي في زيارة 
رس���مية إلى مصر على رأس 
وفد حكومي رفيع تس���تغرق 

يومني.
وتشهد زيارة املالكي برنامجا 
مكثف���ا م���ن اللق���اءات يتوج 
مبباحثات يجريها مع الرئيس 
املصري حسني مبارك باإلضافة 
إلى لقاءاته مع نظيره املصري 
وال���وزراء املصريني املعنيني، 
كما يلتقي األمني العام للجامعة 

العربية عمرو موسى.
إلى  املالكي  وكانت زي���ارة 
القاهرة تأجلت مرتني بس���بب 

انشغاالت الطرفني.
وتكتس���ب الزي���ارة أهمية 
خاص���ة كونها تأتي في خضم 
االستعدادات للمعركة االنتخابية 
التي سيشهدها العراق في مارس 

املقبل.

اجلانب العراقي، للبدء بترسيم 
احلدود البرية والبحرية في شط 

العرب مع ايران.
الى ذل����ك، التق����ى الرئيس 
املصري محمد حس����ني مبارك 
رئيس مجلس الشوري اإلسالمي 
)البرملان( اإليراني علي الريجاني 
الذي يزور القاهرة على رأس وفد 
كبير في زيارة تستغرق عدة أيام 
يشارك خاللها في اجتماع اللجنة 
اخلاصة بتعديل النظام األساسي 
الحتاد مجالس الدول األعضاء 

مبنظمة املؤمتر اإلسالمي.
وقال الريجاني في تصريحات 
صحافية لدى وصوله »زيارتي 
ملص���ر مهمة ألنها م���ن الدول 
املؤث���رة باملنطق���ة«، معتبرا 
الزيارة »فرصة مواتية لبحث 
املتعلقة  العالقات والقضاي���ا 

بالبلدين«.
وحول الدور الذي ميكن أن 
يلعبه مجلس الش���وري لدعم 
العالقات املصرية اإليرانية قال 
الريجاني إن مجلس الشورى 
اإلس���المي في إيران له مكانة 
مرموق���ة ومؤثرة ف���ي إيران 
وله صالحي���ات كثيرة لبحث 
القضايا خاصة األساسية  كل 

مراجعنا العليا، ليكون التحرك 
سياسيا وديبلوماسيا«.

وردا على سؤال طرحته وكالة 
»فرانس ب���رس« ملاذا ال تصدر 
تصريحات عن قيادات عسكرية 
او امنية، اك���د املصدر انه »في 
حال التصريح من قبل املسؤولني 
العسكريني، فإنه يتخذ طريق 

التصعيد واملواجهة«.
وقال وكيل وزارة اخلارجية 
العراقية محمد احلاج حمود »لقد 
اجتمعنا مع السفير االيراني في 
بغداد البالغه ان هذا الهجوم غير 
مقبول، كما ابلغت سفارتنا في 
طهران وزارة خارجيتهم طلبا 
لسحب قواتهم، لكنهم لم يفعلوا 

حتى اآلن«.
واشار وكيل وزارة اخلارجية 
الى »انها املرة االولى التي يحدث 
ذل����ك، س����ابقا كان االيرانيون 
مينعون فنيينا من العمل في هذه 
البئر، التي اكتشفت في العراق 
العام 1974، م����ن خالل اطالق 
الرصاص باجتاههم، لكنهم لم 

يحتلوها ابدا من قبل«.
ويأتي احلادث قبل شهر واحد 
من بدء عمل جلنة مشتركة بني 
البلدي����ن يترأس����ها حمود عن 

اك���د  وكاالت:   � عواص���م 
مس���ؤولون عراقيون امس ان 
القوات االيرانية انسحبت كليا 
من البئر النفط���ي التي كانت 
تس���يطر عليها جنوب العراق 
من���ذ ي���وم اجلمع���ة املاضي، 
لكنها لم تنسحب من االراضي 

العراقية.
وقال الناطق باسم احلكومة 
الدب���اغ لوكالة  العراقية علي 
»فران���س ب���رس« ان »القوات 
االيرانية انس���حبت خمس���ني 
مت���را من البئ���ر النفطي، وقد 
أنزلوا علمهم من���ه«، مضيفا 
»لكنن���ا نطالبهم اآلن بالعودة 
الى املواقع الت���ي قدموا منها، 
وبذلك ستبدأ املفاوضات حول 

تعيني احلدود«.
وكان رئي���س جلن���ة االمن 
والدفاع في مجل���س محافظة 
ميس���ان اعلن في وقت سابق 
صباح امس ان القوات االيرانية 
انسحبت من البئر النفطية التي 
كانت تس���يطر عليها منذ يوم 
اجلمع���ة املاضي على االراضي 

العراقية.
وقال ميثم لفتة »ان القوات 
االيرانية رحلت خالل الليلة قبل 
املاضية وعاد عمال شركة نفط 

اجلنوب الى البئر امس«.
وكان عسكريون وتقنيون 
ايرانيون سيطروا اجلمعة على 
البئر رق���م 4 على احلدود بني 
البلدين، في اول حادث خطير بني 
اجلارين منذ سقوط نظام املقبور 

صدام حسني في 2003.
واكد املتحدث باس���م وزارة 
النفط العراقية عاصم جهاد ان 
»البئر تقع في حقل الفكة النفطي 
العراق���ي وقد مت طرحها ضمن 
جول���ة التراخيص االولى التي 

جرت في يونيو« املاضي.
وتقع البئر التي حتمل الرقم 
4 في حقل »الفكة« النفطي الذي 
ميثل جزءا من ثالثة حقول يقدر 
مخزونها ب� 1.55مليون برميل.

بدوره، اكد ضابط امني رفيع 
انسحاب القوات االيرانية ملسافة 
خمسني مترا، لكنه اكد ان »ذلك 
في السياقات العسكرية ال يعد 

انسحابا«.
واضاف »نحن نراقب املوقف 
بدق���ة، ونعرض تفاصيله على 

المالكي والريجاني في زيارة متزامنة إلى القاهرة

وفاة منتظري.. الخليفة المعزول للخميني

الظروف ودون تنافسية حقيقية وعادلة 
فإن املسؤولني املنتخبني ال يحققون آمال 
الش����عب. كما كان منتظري من منتقدي 
السياسات اخلارجية للرئيس أحمدي جناد، 
وكان يرى أن أخطاء الثورة اإلس����المية 
واستفزازات حكومة أحمدي جناد وضعت 
البالد في مواجهة مع الغرب وهو ما أدى 
إلى العقوبات املفروضة ضد إيران، وذلك 
دون النظر لتبعات هذا على الشعب. وعلى 
الرغم من مكانته الدينية في إيران، إال أن 
النظام كان يعتبره »منشقا« ولهذا لم يول 
التلفزيون اإليراني أهمية خاصة لرحيله. 
ووفقا لوكالة أنباء »فارس« فإن يوسف 
صانعي، املعارض ألحمدي جناد والقريب 
من املعارضة اإلصالحية، من القالئل من بني 
الصفوة الدينية الذي أعربوا عن حزنهم 

لرحيل منتظري.
على صعيد متصل ذكر موقع إصالحي 
على االنترنت أن اآلالف من أنصار  منتظري 
يتجهون إلى مدينة قم لتشييع جنازته.

وتابع »اآلالف من أصفهان وجنف أباد 
ومدن أخرى متجهون إلى قم لتشييع جنازة 

منتظري اليوم«.

وبع����د رفع االقام����ة اجلبرية عنه في 
2003 أتيحت له مساحة من حرية التعبير 
استخدمها في االش����هر االخيرة لتوجيه 
انتقادات حادة إلع����ادة انتخاب الرئيس 
محمود احمدي جناد لوالية رئاسية جديدة 
ولقيام السلطات االيرانية بقمع التظاهرات 
االحتجاجية، وقال في هذا السياق »ال ميكن 
ألحد ان يص����دق« ان العملية االنتخابية 
كانت نزيهة. وأصيب منتظري عام 2001 
بأزمة قلبية حادة بعد قضاء حكم بالبقاء 
خمسة أعوام رهن اإلقامة اجلبرية، وظل 

على اثرها في املستشفى لفترة طويلة.
ورغ����م العزلة السياس����ية والوضع 
رهن اإلقامة اجلبرية إال أن منتظري ظل 
رمزا دينيا يحظى بالتقدير بوصفه أحد 
املرجعيات الدينية. وبينما ظلت الدوائر 
اإلصالحية تدعمه إال أن املتشددين في إيران 
وصموه بأنه علماني وانتقدوا أس����لوبه 
املنتقد للمرشد علي خامنئي الذي خلف 
اخلميني كمرش����د للثورة اإلسالمية في 

يونيو من عام 1989.
وانتقد منتظري أكث����ر من مرة نظام 
االنتخابات في إيران، ورأى أنه في ظل هذه 

طهران – أ.ف.پ � د.ب.أ � رويترز: توفي 
حسني علي منتظري اخلليفة املعزول لإلمام 
اخلميني والذي اصبح من اشد املنتقدين 
للنظ����ام منذ عزله ف����ي 1989. وأوضحت 
التقارير أن منتظري توفي مس����اء أمس 
أثناء نومه في منزله في مدينة قم عن 87 

عاما بعد صراع طويل مع املرض.
وكان منتظ����ري م����ن أعم����دة الثورة 
اإلسالمية التي شهدتها إيران عام 1979 وظل 
على مدار األعوام العشرة التالية للثورة 
ينظر إليه باعتباره املرشح خلالفة اخلميني 
مرشد الثورة قبل ان يعزله »بسبب خالفات 
حول عناصر مقربة منه ومواقفه التي لم 
تكن تنس����جم وروح الثورة االسالمية« 

حسب قناة العالم اإليرانية.
وبع����د ان أقصاه االم����ام اخلميني في 
مارس 1989، فرضت السلطات عليه االقامة 
اجلبري����ة في مدينة قم خوفا من تأثيره، 

قبل ان يلغى هذا التدبير في 2003.
وأمضى اكثر من 14 عاما في شبه عزلة 
وحتت مراقبة مشددة، ولم يسمح له اال 
بلقاءات محددة، لكنه بقي صاحب تأثير 

كبير على اجلناح املعتدل في النظام.

آالف اإليرانيين يشيعون جنازته اليوم

جثة رجل الدين اإليراني حسني منتظري في قم  )أ.ف.پ(

)رويترز( وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك مستقبال رئيس املخابرات املصري عمر سليمان  

الرئيس املصري حسني مبارك مستقبال رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني  )أ.ف.پ(

وزارة الدفاع اليمنية: فرار الحوثي
 بعد إصابته.. وقيادة التمرد بيد صهره

كرزاي يدافع عن حكومته الجديدة:
نتنياهو عقد اجتماعًا عاجاًل لحكومته األمنيةأتعهد بمحاسبة أي وزير متورط في الفساد

وسليمان التقي المسؤولين اإلسرائيليين

ناقشوا خالله قضية تبادل األسرى مع حركة حماس

صنعاء � أ.ف.پ: � العربية: قال موقع »26 سبتمبر.
نت« التابع لوزارة الدفاع اليمنية امس ان قائد التمرد 
الزيدي في ش����مال اليمن عبدامللك احلوثي اصيب 
بجروح بالغة واضطر الى الفرار بس����بب القصف 

الذي طاله، كما سلم قيادة التمرد لصهره.
وقال املوقع نقال عن مصادر في صعدة ان قصف 
القوات احلكومية ملعاقل التمرد في صعدة اجبرت 
»االرهابي عبدامللك احلوثي وعددا من القيادات التي 
كانت تتواجد الى جواره في منطقة مطرة الى مغادرتها 
واالنتقال الى منطقة اخرى« قد تكون منطقة حيدان.
وذكر املوقع ان احلوثي »يعاني حاليا من اصابات 
بالغ����ة بعد جناته من م����وت محقق نتيجة لقصف 
كاد ان ي����ودي بحياته مما جعله يوكل مس����ؤولية 
القي����ادة ملن تبقى من عناصره الى صهره اإلرهابي 

يوسف املداني«.
واش����ار املوقع الى ان عناصر التمرد يعيشون 
حالة »من الفوضى والتشتت بعد الضربات املوجعة 
الت����ي تلقته����ا »العناصر« وبخاصة ف����ي منطقتي 
مطرة وضحيان التي مت فيها تدمير مقرات القيادة 

ومخازن االس����لحة واملؤن والوقود وورش صناعة 
االلغام واملتفجرات التي كان����ت تتواجد في هاتني 

املنطقتني«.
وفي نفس الس����ياق أكدت مصادر مينية محلية 
مبحافظة صعدة مصرع حسن حمود غثاية القيادي 
البارز للحوثيني في منطقة مران عقب هجوم شنه 
اجليش اليمني في محور صعدة، كما ذكرت املصادر 
أن القوات املسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية في 
منطقة ضحيان دمرت خاللها أحد املراكز الرئيسة 

لتجمع احلوثيني.
أما في محور سفيان فهاجم اجليش اليمني مواقع 
للحوثيني قرب منطقة التباب الس����ود وقرب جبل 
جلهم ملحقة خسائر كبيرة في صفوف احلوثيني، 
وذلك حسب املصدر نفسه. وذكر موقع »26 سبتمبر« 
اليمني أن الوحدات األمنية تضيق اخلناق على ما 
تبقى من »اخلاليا اإلرهابية النائمة« في مدينة صعدة 
القدمية ومتكنت من طرد املتمردين من جامع اليابس 
الذي حتصنوا فيه باإلضاف����ة إلى »تدمير عدد من 

أوكارهم التي كانوا يتحصنون فيها«.

الرياض � غزة � د.ب.أ � أ.ف.پ: 
أوضح مصدر في حركة حماس 
أن اخلالف احلالي مع إسرائيل 
ح���ول صفقة اجلن���دي جلعاد 
شاليط احملتجز في غزة يدور 
حول 10 أس���ماء فقط، تطالب 
حماس باإلف���راج عنهم بينما 
تعتبرهم إسرائيل خطرا على 

أمنها القومي.
وقال املصدر لصحيفة )عكاظ( 
السعودية امس، إن األسرى هم، 
حسن يوسف القيادي من حماس 
الغربي���ة، ومروان  في الضفة 
البرغوثي القي���ادي البارز في 
حرك���ة فتح، وأحمد س���عدات 
األمني العام للجبهة الش���عبية 
لتحرير فلسطني، باإلضافة إلى 
عبداهلل البرغوثي، عباس السيد، 
إبراهي���م حامد، طاهر املدهون، 
آمنة منى، وأحالم  واألسيرات، 

التميمي، وقاهرة السعدي.
وأكد املص���در أن الكرة اآلن 
باتت في امللعب اإلسرائيلي بعد 
أن قدمت حماس مقترحا جديدا 
إلسرائيل عبر الوسيط األملاني 
قبل أن يبدأ إج���ازة في املانيا 
بدأت منذ اس���بوعني، وسوف 
يعود إل���ى املنطقة في غضون 
يومني، مؤكدا أن حماس تنتظر 
الرد اإلس���رائيلي. وأشار  اآلن 
إل���ى أن التجاوب اإلس���رائيلي 
مع مقترح���ات حماس األخيرة 
سيكون احللقة النهائية في إجناز 

صفقة شاليط.
الى ذلك اكدت جلنة »توثيق 
اجلرائم ومالحقة مجرمي احلرب 
االس���رائيليني« ف���ي احلكومة 
الفلسطينية املقالة انها جتري 
اتص���االت مع خب���راء دوليني 
بهدف مالحقة القادة السياسيني 
والعسكريني اإلسرائيليني »بتهم 

ارتكاب جرائم«.
وقال القاضي ضياء املدهون 
رئيس اللجنة لوكالة فرانس برس 
»لدينا رؤية تعتمد على تزويد كل 
اجلهات الدولية املناصرة للشعب 

الفلسطيني بالوثائق والتقارير 
واالدل���ة عل���ى اجلرائم لتقدمي 
مرتكبيها من القادة السياسيني 
والعس���كريني االس���رائيليني 
للمحاكم واصدار اوامر للقبض 

عليهم ومحاكمتهم«.
واض���اف »قمن���ا بتزوي���د 
مجموعة من احملامني املستقلني 
بالوثائ���ق  بريطاني���ا  ف���ي 
واملعلومات واالدلة حول ارتكاب 
قادة سياس���يني وعس���كريني 
اس���رائيليني جرائم حرب مبن 
فيهم وزيرة اخلارجية السابقة 
تسيبي ليڤني وهم تقدموا بدون 
تكليف منا للمحاكم البريطانية 

ضدها«.
وكانت محكم���ة بريطانية 
اصدرت الثالثاء املاضي مذكرة 
توقيف بحق ليڤني التي كانت 

تنوي زيارة لندن.
واشار املدهون »لدينا اتصاالت 
مباش���رة مع محام���ني ومراكز 
وخبراء دوليني وبعض اجلهات 
االوروبية ونق���وم بتزويدهم 
وكل من يطلب تقارير ووثائق 
وڤيدي���و وصور حول اجلرائم 

االسرائيلية«.
وتابع »لدينا رؤية لتعزيز 
احل���رب  مجرم���ي  مالحق���ة 
االسرائيليني لردع قوات االحتالل 
عن ارت���كاب مزيد من اجلرائم 
ضد شعبنا وتقدميهم للعدالة 
ووضع حد لسياسة االفالت من 

العقاب«.
وذكر ان جلنته التي تشكلت 
في ابري���ل املاضي بق���رار من 
انتهت من  املقال���ة  احلكوم���ة 
توثيق »1500 جرمية لالحتالل 
في احلرب )نهاية العام املاضي 
وبداية العام احلالي( وهي ليست 

كل اجلرائم«.
مس���ؤولون  ويواج���ه 
اس���رائيليون كب���ار التهدي���د 
مبالحقته���م ام���ام القضاء في 
بريطانيا اثر ش���كاوى قدمتها 
منظمات مؤيدة للفلسطينيني.

كابول � موس����كو � أ.ف.پ � أ.ش.أ: دافع الرئيس 
األفغاني حميد كرزاي امس عن تشكيلته احلكومية 
التي قدمها الى البرملان متعهدا بان جتري محاسبة اي 

وزير متورط بالفساد املستشري في أفغانستان.
وتراعي التشكيلة احلكومية التوازن بني مطالبات 
املجتمع الدولي مبكافحة الفساد من جهة وبني ارضاء 
النافذين الذين دعموا اعادة انتخاب كرزاي من جهة 
اخرى. وقال كرزاي في مؤمت����ر صحافي بحضور 
رئيس ال����وزراء البلجيكي اي����ف لوتيرم ان »نحو 
نصف الوزراء املمثلني في البرملان دخلوا احلكومة«. 
من بينه����م ثمانية وزراء جدد وأربعة من احلكومة 
السابقة. وأكد ان »الوزراء اجلدد على غرار الوزراء 
السابقني س����يتحملون مسؤولية اي فساد محتمل. 

انا اتعهد بذلك«.
وأضاف الرئيس االفغاني »احلكومة املقترحة تتألف 
من أشخاص يريدون العمل خلدمة الشعب االفغاني. 

انها حكومة يجد كل افغاني نفسه فيها«.
وتضم احلكومة 25 وزيرا اعلن اسماء 23 منهم، 

من بينهم امرأة واحدة هي حسن بنو غضنفر.
وقد اقترح كرزاي اعادة توزير نحو نصف وزراء 
احلكومة السابقة )11 وزيرا من ال� 23 املعلنة اسماؤهم( 
من بينهم وزير الداخلية محمد حنيف، ووزير الدفاع 
عبدالرحيم وردك. ويتعني على كل مرشح للوزارة 
ان يلقي خطابا في االيام املقبلة امام اعضاء مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ الذين يصوتون على منح 

الثقة لكل وزير على حدة.
وأعيد انتخ����اب حميد كرزاي لوالية جديدة من 
خمس سنوات رئيسا ألفغانستان اثر اقتراع شابته 
عمليات تزوير مكثف����ة لصاحله في الدورة االولى 
التي جرت في العشرين من اغسطس ثم انسحاب 
خصمه عبداهلل عبداهلل قبل ال����دورة الثانية التي 

كانت مقررة في نوفمبر.

غزة � كونا: كشفت صحيفة يديعوت احرنوت 
امس ان رئيس احلكومة في اس����رائيل بنيامني 
نتنياهو عقد اجتماعا مفاجئا لوزراء من حكومته 
ناقش����وا خالله قضية تبادل االسرى مع حركة 

حماس.
وقال����ت الصحيفة »ان ه����ذا االجتماع والذي 
شارك فيه اعضاء احلكومة االمنية االسرائيلية 
املكونة من سبعة اعضاء استبق زيارة مدير جهاز 
املخابرات العامة املصري اللواء عمر سليمان الذي 

زار اسرائيل امس«.
واشارت الى »ان االجتماع استمر لوقت قصير 

قبل ان يتفق اجلميع على استكمال البحث بشأن 
قضية تبادل االسرى«.

ودار احلديث وفق الصحيفة عن »ان اعضاء 
احلكومة االمنية هذه ناقش����وا على نحو محدد 
مقترحات خاصة بتبادل االسرى مع حركة )حماس( 
البالغها قبل ابالغ اللواء سليمان مبوقف اسرائيل 

النهائي بشأنها«.
وعقد اللواء عمر سليمان ظهر امس اجتماعا مع 
وزير اجليش االسرائيلي ايهود باراك قبل ان يلتقي 
الحقا الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز ومسؤولني 

اخرين من اجهزة االمن االسرائيلية.

أنباء عن مقتل قيادي بارز للمتمردين في مران بمحافظة صعدة

 حماس: إسرائيل تعّطل تبادل األسرى بسبب 10 أسماء
الحكومة المقالة: سنالحق قادة إسرائيليين بتهم »ارتكاب جرائم«

لندن � يو.بي.آي: حذرت شرطة سكوتلنديارد 
الشركات الكبرى في لندن من احتمال تعرض 
العاصم���ة البريطانية لهجوم على غرار الذي 
تعرضت له مدينة مومباي الهندية في العام 
2008 وأدى إلى مقتل 174 شخصا واصابة أكثر 

من 300 آخرين بجراح.
وقالت صحيف���ة »صنداي تاميز« امس إن 

مفتشا بارزا من وحدة مكافحة االرهاب في شرطة 
س���كوتلنديارد أبلغ ممثلي الشركات الكبرى 
في ايجاز بحي املال في العاصمة البريطانية 
»أن مومباي قادمة إلى لندن وأن عليهم توقع 
حدوث اطالق نار واحتجاز رهائن من قبل عدد 
صغير من املسلحني مبسدسات وعبوات ناسفة 

شديدة االنفجار«.

»سكوتلنديارد« تحّذر من هجوم في لندن على غرار مومباي


