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لندن ـ عاصم علي
كشفت جلنة التحقيق في حرب العراق أنها 
ستستدعي رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
براون الستجوابه بعد االنتخابات العامة العام 
املقبل، اضافة الى مجموعة من الشخصيات على 
رأسها رئيس الوزراء السابق توني بلير والناطق 
باسمه ساعده األمين ألستر كامبل. وأفادت اللجنة 

التي يترأسها السير جون شلكوت في بيان بأنها 
ستعقد جلسات جديدة في يناير وفبراير املقبلني 
قبل جتميد عملها مع انطالق احلمالت االنتخابية 
في مارس املقبل. وعزت اللجنة قرارها تأجيل 
استدعاء الوزراء واملسؤولني احلاليني ملا بعد 
االنتخابات العامة، الى رغبتها في ضمان عدم 

استخدام عملها ألغراض سياسية.

لجنة التحقيق في حرب العراق ستستدعي براون بعد االنتخابات

اليمن يستنفر في 3 محافظات لمواجهة عمليات انتقامية من القاعدة

الحوثيون »مستعدون« لالنسحاب من األراضي السعودية مقابل وقف العمليات
دبي ـ أ.ف.پ: اكد املتحدث باسم املتمردين احلوثيني اليمنيني 
محمد عبدالسالم أمس استعداد املتمردين لالنسحاب من االراضي 
السعودية التي يتمركزون فيها على احلدود مع اليمن مقابل وقف 

العمليات السعودية عليهم.
وقال عبدالسالم في اتصال مع وكالة »فرانس برس« في دبي 
»احتراما حلســـن اجلوار واحتراما الواصر احملبة بني الشعبني 
واثباتا للحرص على حقن الدماء، ال مانع ان ننسحب من املواقع 
في السعودية« واشترط أن يوقف السعوديون عملياتهم و»عدم 

السماح باستخدام اراضيهم ضدنا«.
وذكر عبد السالم ان »حل القضية بسيط، وما نطلبه دائما هو 

احترام حسن اجلوار وال نطلب ان يكون ان هناك تفاوض دولة 
)السعودية( مع مجموعات شعبية )احلوثيون(، ونحن مستعدون 

لالنسحاب من املواقع اذا ابدت السعودية قبوال لهذا املبدأ«.
واكد املتحدث ان جوهر املشكلة مع السعودية »ليس االرض 

واحلدود بل الننا واجهنا العدوان اليمني من اراضيهم«.
جاء ذلك بعدما اعطى مســـاعد وزير الدفاع السعودي األمير 
خالد بن سلطان الثالثاء املاضي مهلة 24 الى 48 ساعة للحوثيني 
لالنسحاب من موقع اجلابري الذي يحتله املتمردون في جنوب 

اململكة.
كما اكد انتهاء القسم االكبر من العمليات ضد احلوثيني التي 

بدأت مطلع نوفمبر.
الى ذلك، اكد عبد الســـالم ان دخـــول احلوثيني الى االراضي 
الســـعودية كان ردا على القصف السعودي بالطيران وبالزحف 

على اراض مينية في صعدة.
وخلص الى القول بان »لغة احلرب ليست مقبولة معنا وهذا 
ما اثبتته 50 يوما من احلرب. نحن ال نقبل لغة التهديد واحلرب 
ليست حال«، في اشـــارة الى تصريحات االمير خالد بن سلطان 
الـــذي توعد بالقضاء على املتمرديـــن املوجودين على االراضي 

السعودية بعد انتهاء املهلة.
في ســـياق آخر، أعلنت وزارة الداخليـــة اليمنية انها وجهت 

األجهـــزة األمنية في محافظات أبني، شـــبوه والبيضاء لتكثيف 
حمـــالت مالحقتها لعناصر تنظيم القاعدة وبتنســـيق كامل بني 

أجهزة األمن في احملافظات الثالث.
وذكرت الـــوزارة ، طبقا ملوقع »املؤمتر نت« اإلخباري التابع 
للحـــزب احلاكم في اليمن، ان عناصر تنظيـــم القاعدة مبديرية 
»لودر« تخطط للقيام بعمل إرهابي مغامر انتقاما من الضربة التي 
وجهتها أجهزة األمن ملعسكرهم التدريبي في منطقة املعجلة في 
محافظة ابني. وأكدت الوزارة رفع مستوى اليقظة األمنية واتخاذ 
اإلجـــراءات وتدابير األمن املمكنة للقبـــض على عناصر القاعدة 

وتقييد حركتهم وانتقالهم من محافظة الى أخرى.

عمرو موسى

الرئيس بشار األسد ورئيس الوزراء التركي طيب اردوغان في زيارة لـ »التكية السليمانية« من العهد العثماني في دمشق       )أ.پ(

الحكومة اإلسرائيلية ترفض اإلفراج عن سبعة قياديين بينهم البرغوثي وتشترط إبعاد أكثر من 100

»أحرونوت«: الوسيط األلماني يمهل إسرائيل
وحماس ثالثة أسابيع إلتمام صفقة شاليط

عواصمـ  يو.بي. آيـ  د.ب.أ: 
كشــــفت صحيفــــة »يديعوت 
أحرونوت« أمس أن الوسيط 
األملاني في صفقة تبادل األسرى 
الفلسطينيني باالسير االسرائيلي 
أمهل إسرائيل  جلعاد شاليط، 
وحماس ثالثة أسابيع إلمتام 
الصفقة قبل أن يتخلى عن مهمة 
الوساطة بسبب نية احلكومة 
األملانية تعيينه في منصب جديد 
سيمنعه من مواصلة الوساطة. 
ووفقا للصحيفة فإن الوسيط 
األملاني أبلغ إسرائيل وحماس 
بأنه سيعود إلى بالده لقضاء 
عطلة األعياد وســــيبقى هناك 
ثالثة أسابيع لكن مندوبني عنه 
سيتواجدون في املنطقة ملتابعة 
االتصاالت بني إسرائيل وحماس 
وأنه »أوصى« بإمتام الصفقة 
خالل ثالثة أسابيع لكن إذا لم 
يتــــم ذلك فإنه ســــيتعني على 
اجلانبني انتظار فترة قد متتد 
لشــــهور طويلة ريثما يتمكن 

وسيط آخر من إمتام الصفقة. 
تزامن ذلك مع وصول الوسيط 
االملاني الــــى قطاع غزة حامال 
رد اسرائيل على شروط حركة 
حماس. واتهم مصدر في حركة 
حماس في تصريحات لوكالة 
األنباء األملانية إسرائيل بالسعي 
إلــــى ابتزازها عبــــر »تضييع 
الوقت« في إجناز صفقة التبادل. 
وأكد املصدر أن إسرائيل تعلم 
أن حماس قدمت »آخر ما عندها 
من مرونة« في ســــبيل إجناز 
صفقة تبادل األســــرى، وأنها 
لن تقدم على أي تعديالت في 
مطالبها، واملطلوب توافر اإلرادة 

اإلسرائيلية إلجناز الصفقة.
في سياق متصل، ذكرت القناة 
األولى بالتلفزيون اإلسرائيلي 
الوزاري  الطاقــــم  أن مداوالت 
السباعي خالل اليومني املاضيني 
متحورت حول مسألة جتاوب 
إسرائيل مبدئيا مع متطلبات 
صفقة تبادل األسرى. وتقرر في 

نهاية املداوالت، حسب القناة، 
تسليم الوسيط األملاني قائمة 
الذين  الفلســــطينيني  األسرى 
توافق إســــرائيل على إطالق 

سراحهم.
وأوضحت أن القائمة تضم 
أسماء 125 أسيرا فلسطينيا، من 
بني 170 أسيرا كانت حماس نقلت 
أسماءهم إلى إسرائيل للموافقة 
على إطالق ســــراحهم، مقابل 
اإلفراج عن اجلندي شــــاليط. 
إال أن تقاريــــر إخبارية أخرى 
أفادت بأن إسرائيل اشترطت 
فــــي ردها على صفقــــة تبادل 
األسرى مع حركة حماس، إبعاد 
أكثر من 100 أسير من الضفة 
الغربية إلى قطاع غزة، أو إلى 
الفلسطينية،  خارج األراضي 
كما رفضت إطالق سراح سبعة 
أســــرى، من أصل 450، طلبت 
حماس اإلفراج عنهم. ورغم أن 
إسرائيل واصلت التكتم رسميا 
على القرار الــــذي خلص إليه 

»املنتدى السباعي« الوزاري في 
شأن صفقة التبادل، فإن مصادر 
متطابقة أكدت لصحيفة »احلياة« 
اللندنية في تصريحات نشرتها 
أمس أن إسرائيل أعطت الضوء 
األخضر للوسيط األملاني إلمتام 
الصفقة في حال قبول حماس 
البنود.  حتفظاتها على بعض 
وكشفت مصادر ديبلوماسية 
غربية للصحيفة أن إسرائيل 
وافقت على إطالق سراح 443 
أســــيرا من قائمة الـ 450 التي 
قدمتها حماس على أن يتم إبعاد 
أكثر من 100 منهم. وأوضحت أن 
السبعة الذين ترفض تل أبيب 
إطالق سراحهم هم القيادي في 
حركة فتح مــــروان البرغوثي 
واألمني العام لـ »اجلبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني« أحمد سعدات 
العسكري  وكبار قادة اجلناح 
حلماس إبراهيم حامد وعبداهلل 
البرغوثي وعباس السيد وجمال 

أبو الهيجا وحسن سالمة.

انعقاد الجلسة األولى للمجلس االستراتيجي األعلى بين سورية وتركيا

األسد أكد أنه ال حّل لقضايا المنطقة دون سورية: 
سياستنا لم تتغير إنما تغيرت رؤية اآلخرين لموقعنا

دمشق ـ هدى العبود
أكد الرئيس السوري بشار األسد على ضرورة حتريك 
عملية السالم التي تشكل بالده طرفا أساسيا فيها فيما 

تشكل النمسا طرفا داعما لها.
وقال األسد خالل مؤمتر صحافي مشترك واملستشار 
النمساوي فيرنر فاميان امس في العاصمة السورية دمشق 
ان املوقف السوري يتلخص في ضرورة االنسحاب من 
األراضي احملتلة بشكل كامل حتى خط الرابع من يونيو 
عام 1967، مشيرا الى ان اطالق املفاوضات يجب ان يتم 

على مبدأ قرارات مجلس األمن ذات الصلة.
ولفت األســـد الى ضرورة التوصـــل الى املصاحلة 
الفلســـطينية وضرورة رفع احلصار عن غزة كطريق 
أساســـي لدعم عملية السالم العادل والشامل الذي مير 

عبر املسار السوري والفلسطيني واللبناني.
ورأى األســـد ان النمســـا من املمكـــن ان تلعب دورا 
رئيسيا في حفظ األمن في املنطقة، مشيرا الى ان حفظ 
األمن يفهم فقط من خالل الوجود العسكري اال انه كلمة 
اكثر شـــمولية تبدأ بالسياســـة وأضاف: النمسا عرفت 
مبواقفهـــا املوضوعية والعادلة اجتاه الصراع العربي ـ 
اإلســـرائيلي ومازالت حتافظ على مصداقيتها وانطالقا 

من هذه املصداقية تستطيع ان تلعب دورا.
وشـــّدد الرئيس الســـوري على ان سياسة بالده لم 
تتغير امنـــا الذي تغير هو رؤيـــة اآلخرين الصحيحة 

ملوقع سورية، مؤكدا على ان بالده دولة مهمة لن يتمكن 
احد من عزلها وعـــن منعها من لعب دورها، مضيفا ان 
حل مشـــاكل الشرق األوســـط ال ميكن ان يتم من دون 

التعاون مع بالده.
من جهة اخرى، انعقدت في العاصمة السورية دمشق 
أمس دورة أعمال مجلس التعاون االســـتراتيجي عالي 
املستوى بني ســـورية وتركيا االولى. وترأس االجتماع 
رئيس الوزراء الســـوري محمد ناجي عطري ونظيره 

التركي رجب طيب أردوغان.
وقـــال عطري، خالل كلمة افتتاحية له: إن ســـورية 
أكدت على خيار الســـالم العادل والشـــامل الذي يعيد 
احلقوق ألصحابها وفق مبدأ األرض مقابل السالم وقرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة لكن تعنت إسرائيل وعدم 
استجابتها الستحقاقات السالم ومتطلباته أديا إلى جتميد 
عملية السالم وتعطيل املبادرات اإلقليمية والدولية في 

هذا املجال.
وأضاف عطري أن بالده أكدت وتؤكد اآلن على أهمية 
الدور التركي في رعاية أي مباحثات غير مباشرة قادمة 
وترى أن عدم قبول استمرار هذا الدور أو تعطيله يعني 
تهربا إسرائيليا من استحقاقات عملية السالم وعدم وجود 

شريك إسرائيلي لتحقيق السالم املنشود.
وقال عطري إن منطقة الشرق األوسط تشهد حتديات 
اقتصادية وسياسية تنعكس تداعياتها وآثارها املختلفة 

على األمن واالســـتقرار وفرص البنـــاء والتنمية فيها، 
مؤكـــدا أن أخطر ما يهدد أمن املنطقة واســـتقرارها هو 
املطامع اخلارجية املتناغمة مع املطامع اإلسرائيلية وما 
يراودها من أحالم التوسع والهيمنة على مقدرات املنطقة 

وثروات شعوبها.
وعلى صعيد تطورات األوضاع على الساحة العراقية، 
أكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية عملت ما بوسعها 
للمساهمة في حتقيق أمن العراق واستقراره، وحتملت 
جراء ذلك أعباء اقتصادية وتبعات سياسية، وألن العراق 
بلد شقيق وهو يجاور سورية وتركيا فمن الطبيعي أن 
يحرص البلدان على عودة الهدوء واالستقرار إليه. مجددا 
تأكيد موقف بالده الداعي إلى بناء جسور الثقة وتشجيع 
عملية املصاحلة السياسية بني كافة قوى املجتمع العراقي 

ومكوناته السياسية واالجتماعية والثقافية.
من جانبه وصف أردوغان هـــذا اليوم بقوله: »يوم 
تاريخي في املستوى الذي وصلت اليه العالقات القوية 
بني البلدين«، مضيفا ان البلدين حققا خطوات متقدمة 
ســـتعززها االتفاقيات التي ســـتوقع اليوم في مختلف 

املجاالت.
وأكد اردوغان ان تركيا عازمة على اقامة عالقات متميزة 
تذى بها في العالم«، مضيفا ان سورية تعتبر جسرا  »حتحُ
لتركيا نحو الدول العربية كما ان تركيا تعتبر جســـرا 

لسورية نحو الدول االوروبية.

طهران تعزل موسوي من منصبه رئيساً لدار الفنون

مواجهات في أصفهان واعتقال 50 إصالحيًا
وعائلة منتظري تلغي العزاء »لضغوط أمنية«

موسى: لن أترشح للرئاسة ألن الطريق »مغلق«
القاهـــرة ـ رويترز: قـــال األمني العام 
جلامعة الدول العربية عمرو موسى في 
مقابلة نشرت أمس إن الطريق إلى رئاسة 
مصر »مغلق« وإنه لن يترشح النتخابات 

عام 2011.
وقال في املقابلة التي نشرت في صحيفة 
»املصري اليوم« اليومية املستقلة ردا على 
سؤال حول اعتزامه الترشح لالنتخابات 
»السؤال هو: هل هذا ممكن؟ واإلجابة هي 

أن الطريق مغلق«.
وأضاف ردا على ســـؤال عما إذا كان 
مستعدا للترشح إذا أجري تعديل دستوري 
قبل االنتخابات »سيكون لكل حادث حديث، 
ولكني أقول لـــك إن الكثيرين جاهزون 
خلدمة مصر كمواطنني مصريني في ذلك 

املنصب أو غيره«.

وقال موسى »أنا أرى انه ملا ييجي واحد 
علشان يرشح نفسه وينضم إلى حزب لم 
يشارك في نشاطه أو تشكيل أو صياغة 
مبادئـــه، ودخوله إليـــه فقط لكي يكون 
تكأة فأنا أرى أن هذه مســـألة ال تتماشى 

مع مبادئي وأفكاري«.
وأضاف »ال أســـتطيع أن أدخل حزبا 
ملجرد أنه ميكنني من الترشح وأعتبرها 
عمليـــة رخيصة للغاية ويبقى )هنا أن( 
أول القصيدة كفر. يعني علشان تتوجه 
إلى هذا املنصب الرفيع يجب أن تدخل أي 
حزب وتبقى فيه شـــوية. أنا أعتبر هذه 
انتهازية سياسية واضحة وال أقبل هذا 
الكالم على نفســـي ومن ثم أنا أستبعد 
متاما أن أنضم إلى أي حزب بهدف الترشح 

ملنصب الرئاسة«. 

عواصمـ  وكاالت: لم تنته تداعيات تشييع 
رمز املعارضة املتوفى حســــني علي منتظري 
بحســــب مواقع املعارضــــة االصالحية، فقد 
جتددت االشتباكات أمس بني الشرطة االيرانية 
وأنصار املعارضة في إيران خالل حفل تأبني 

منتظري.
وذكر موقــــع الكتروني خاص باملعارضة 
أنه بعد االشتباكات التي وقعت في قم االثنني 
املاضي خالل مراســــم تشيع جنازة منتظري 
فإن الشرطة وأنصار املعارضة اشتبكا مجددا 
قبل حفل تأبني في أصفهان الواقعة في وسط 
إيــــران بالقرب من مدينة جنف اباد مســــقط 

رأس منتظري.
ووفقا لتقارير غير مؤكدة أوردها املوقع، 
فقد اصيب عدد من أنصار املعارضة في حني 

اعتقلت الشرطة 50 متظاهرا.
بدوره، اعلن احمد منتظري ـ جنل املرجع 
الديني االيراني الراحل ـ أمس الغاء مراســــم 
اليوم الثالث من العزاء بسبب ضغوط امنية 
اثر سقوط العديد من اجلرحى خالل صدامات 
في أحد مســــاجد اصفهان ـ وسط ايران ـ بني 
حشود كانت تشارك في مجلس عزاء في وفاة 

والده والشرطة التي حاولت تفريقهم.

وذكرت مصادر ـ وصفتهــــا قناة العربية 
الفضائية بـ »اخلاصة«ـ  ان الشرطة االيرانية 
حاولت منع اآلالف من انصار املرجع الديني 
الراحل حسني علي منتظري الذين جاءوا من 
مدينتــــي اصفهان وجنف اباد مســــقط رأس 

منتظري من الدخول الى مدينة »قم«.
وأفادت االنباء بأن هذه اجلموع قدمت الى 
املدينة ملنع السلطات من طرد اسرة منتظري 

واالستيالء على منزله في »قم«.
من جهة اخرى، امرت »شــــورى الثقافة« 
التابعة لرئاســــة اجلمهورية االيرانية بعزل 
الزعيم االصالحي مير حسني موسوي من رئاسة 
دار الفنون الثقافية، كما اقتحمت الســــلطات 
االمنية في طهران منزل الشاب سهراب آرابي 
الذي قتل في االحتجاج على نتائج االنتخابات 
ومصادرة حاجيات شخصية له. بحسب املصادر 

االصالحية.
في شأن ايراني آخر، وصف الرئيس االيراني 
محمود أحمدي جناد امس في مدينة شيراز، 

إيران بأنها »أهم بلد في العالم«.
وقال في خطاب له »إن اجلمهورية االسالمية 
االيرانية أهم دولة في منطقة الشرق األوسط، 
وان ايران أهم بلد في العالم«. وان »الشــــعب 

االيراني يعتبر اليوم مصدر إلهام للعالم وأن 
األنظار متجهة صوب« هذا الشعب.

واشار في كلمته، التي نقلتها وكالة »مهر« 
لالنباء شبه الرسمية، الى ان ايران »أصبحت 
محط اهتمام جميع الساسة واحلكومات في 

العالم«.
وقال »كانت هناك عقبتان تعترضان طريق 
الثورة االسالمية احداهما تتمثل في االحتاد 
السوفييتي الشــــيوعي الذي انهار واالخرى 
تتمثل في أميركا الرأسمالية وهي بفضل اهلل 
في حال االنهيار«. وقال ان بالده اليوم »محط 
اهتمام جميع الساسة واحلكومات في العالم 
والشــــعب اإليراني اليوم يحتل موقعا ميثل 

منعطفا في تاريخ البشرية«.
كما وصف الشرق األوسط بأنه »أهم منطقة 
في العالم«، وقال إنها متثل »مهد احلضارات 
ومكان ظهور األنبياء ومصدرا للطاقة والثروة 
ونقطة ارتباط بني العالم وكل من يريد السيطرة 
على العالم عليه أن يسيطر أوال على منطقة 

الشرق األوسط«.
واعتبر جناد أن إصرار أميركا »على السيطرة 
على منطقة الشــــرق األوسط يأتي ضمن هذا 

التوجه«.

اإلمارات تطلق برنامجها النووي السلمي
ابوظبي ـ كونا: اعلنت االمارات امس 
انشـــاء مؤسســـة االمارات للطاقة  عن 
النووية مدشنة بذلك برنامجها النووي 
الســـلمي النتاج الكهرباء ودعم التنمية 

االقتصادية.
واصدر رئيس االمارات الشيخ خليفة 
بن زايـــد بصفته حاكم امـــارة أبوظبي 
قانونا جديدا ينص على انشاء املؤسسة 

النووية.
التنفيذي للمؤسســـة  وقال الرئيس 
محمد احلمادي في تصريح صحافي »انها 
حلظة تاريخية تفتخر بها دولة االمارات 
وخطوة استراتيجية لدعم النمو االجتماعي 

واالقتصادي باستخدام الطاقة النووية« 
معتبرا انها »مســـؤولية جتاه مجتمعنا 
واملجتمع الدولي من حيث االســـتخدام 

اآلمن والرشيد لهذه التقنية«.
واوضح احلمادي ان اطالق املؤسسة 
يعتبر تتويجا لنحو 3 سنوات من التقييم 
والعمل التمهيدي، بحثت خاللها احلكومة 
على اكثر الطـــرق فاعلية لتلبية الطلب 
املتزايد على الطاقة حيث تظهر التقارير 
ان الطلب علـــى الكهرباء فـــي االمارات 

سيتضاعف بحلول عام 2020.
واضاف انه بعد اجراء تقييم شـــامل 
جلميع الطرق املتاحـــة النتاج الكهرباء 

وصلنا الى ان الطاقة النووية متثل خيارا 
فعاال ومتاحا من شأنه ان يلبي احتياجات 
الدولة في العقد املقبل مؤكدا القدرة على 
استخدام هذه التقنية على نحو آمن وكفؤ 

بحلول عام 2017.
واكد ان املؤسسة اصبحت في املرحلة 
النهائية من عملية التقييم الفني لعروض 
الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم 
وبناء ودعم عمليات تشـــغيل احملطات 
النووية حيث من املتوقع ان يبدا البناء 
الفعلي للمحطات في عام 2012 طبقا العلى 

معايير السالمة واالمان النووي.


