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للتنسيق بني اجهزة املخابرات العراقية التي 
يبلغ عددها في الوقت احلالي خمسة اجهزة، 
ان مكافحة االرهاب واحباط العمليات االرهابية 
مشروط بعوامل اساسية اهمها على االطالق 
هو توافر املعلومات واعمال االجهزة االمنية 
واالس����تخبارية في تعقب ورصد املنظمات 

االرهابية«.
وردا على سؤال حول التحديات االهم التي 
تواجه احلكومة قال كوربن »هناك مش����كلة 
العالقات بني العرب واالكراد ومشكلة االنفتاح 
على اجليران وطمأنة اجلميع ومكافحة الفساد 
وحماية االقليات واستكمال عملية املصاحلة 
الوطني����ة ومواصلة بناء الهوي����ة الوطنية 

وتطبيق خطة متكاملة العادة البناء«.
وتابع »اتوقع انفتاح����ا من دول مجلس 
التعاون على العراق بعد االنتخابات املقبلة، 
ثمة مشكالت ولكن اجلميع يدركون ان احلوار 
الطريق حللها، هناك  والديبلوماس����ية هما 
احتياج لعالقات عربية � عراقية قوية ولقد 
رأينا مؤخرا حتس����نا ملموسا في العالقات 
املصرية � العراقية واعتقد ان ذلك سيتواصل مع 
الدول العربية االخرى السيما الدول املجاورة 

للعراق«.
وحول ما يقال عن نفوذ ايراني في العراق 
قال كوربن »هناك نفوذ ايراني بطبيعة احلال 
ولكن من اخلط����أ تصور ان طهران هي التي 
حتدد للعراقي����ني ما يتعني عليهم عمله، لقد 
غادرت الع����راق في يوليو املاضي وصدقني 

انني اعرف ذلك بصورة مباشرة«.

قوى طائفية ولكن االنتخابات ستتحول الى 
عالمة فارقة على طريق السالم الداخلي في 

العراق وسالمه مع جيرانه«.
وتابع »لقد استغرق االمر في 2005 اكثر 
من خمسة شهور لتش����كيل حكومة واعتقد 
ان فت����رة الوالدة قد تكون اط����ول في ربيع 
العام املقب����ل وقد تندلع اعمال عنف متفرقة 
وعمليات ارهابية هنا وهناك ولكن العراقيني 
يتقدمون بسرعة على طريق الدميوقراطية، 
وفي احلقيقة فانني ال اعتقد ان اعمال العنف 
احلالية ستشكل التحدي االهم امام السلطات 

العراقية في هذه املرحلة«.
واردف »اعتقد ان من املهم اآلن وضع آلية 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قال نائب مساعد وزيرة اخلارجية االميركية 
لش����ؤون الشرق االوس����ط مايكل كوربن ل� 
»األنب����اء« ان االدارة االميركية ال تتوقع ان 
ت����ؤدي اعمال العنف االخيرة في العراق الى 
انتكاس����ة في الوضع االمني هناك.  واوضح 
كوربن في حوار خاص ان انفجارات العراق لم 
تفلح في اشعال شرارة حرب طائفية، واضاف 
»في االحياء املختلط����ة بني طوائف متعددة 
لم حتدث حاالت انتقام ويبرهن ذلك على ان 
العراقي����ني يدركون ان الهدف هو جرهم الى 
حم����ام دم جديد وانهم يواجهون هذا بدرجة 
كبيرة من الوعي واالصرار على احلفاظ على 

هويتهم الوطنية«.
وقد اختير كوربن ملنصبه احلالي في وزارة 
اخلارجية في يوليو من العام احلالي بعد ان 
عمل في س����فارات بالده في الكويت وبغداد 
ودمش����ق والقاهرة وتونس، وعرف كوربن 

بخبرته الواسعة بشؤون العراق.
وقال كورب����ن »تواجه احلكومة العراقية 
حتدي����ا واضحا بطبيعة احل����ال من االعمال 
االرهابية التي حتدث اآلن السيما اننا نقترب 
من موعد االنتخابات العامة، ولكن ذلك لن يؤثر 
على موعد االنتخابات وال اعتقد بصراحة انه 
سيؤثر على نتائجها«.واشار املسؤول االميركي 
الى انه يتوقع بدء مرحلة جديدة في العراق 
بعد االنتخابات وش����رح ذلك بقوله »ما نراه 
اآلن هو تبلور هوية وطنية متماسكة تعلو 
فوق االصوات الطائفية، انا ال انكر ان هناك 

كابول � أ.ف.پ: بثت حركة طالبان امس على 
االنترنت ش���ريط ڤيديو قال���ت ان من ظهر فيه 
ه���و اجلندي االميركي بو روب���رت برغدال الذي 
اس���ر في 30 يونيو في افغانستان، اول اميركي 
يحتج���زه املتمردون منذ بداي���ة التدخل الغربي 

نهاية عام 2001.
وظهر اجلندي في الشريط القصير وهو يتحدث 

امام س���تار ويرتدي بزة مبرقعة ويضع نظارات 
شمس���ية وعلى رأس���ه خوذة ويدلي بتصريح 
مؤيد خلاطفيه كما في الش���ريط االول الذي بث 

في يوليو.
واعلن الرجل »يؤس���فني ان اقول لكم ان هذه 
احلرب تفلت منا وستتحول الى ڤيتنام جديدة اذا 

لم يقف الشعب االميركي ضد هذا العبث«.

طالبان تبث ثاني شريط ڤيديو للجندي األميركي األسير في أفغانستان

كوربن لـ »األنباء«: لن تنجح أعمال العنف في دفع العراق إلى انتكاسة في الوضع األمني
نائب مساعد وزيرة الخارجية األميركية توقع تحسناً في عالقات بغداد بدول مجلس التعاون بعد االنتخابات المقبلة

بارزاني يقايض تركيا: المساعدة في القضاء
على »الكردستاني«  مقابل عدم اعتراضكم على ضم كركوك

أنقرة � بغداد � أ.ش.أ: كش��فت تقارير صحافية تركية عن أن رئيس 
اإلدارة الكردية لش��مال العراق مس��عود بارزاني طلب م��ن تركيا عدم 
االعت��راض على ضم مدين��ة كركوك إلى إقليم كردس��تان العراق مقابل 
مس��اعدتها في القضاء على نش��اط منظمة حزب العمال الكردس��تاني 
االنفصالي��ة وإخالء مخيم مخمور لالجئني األكراد من تركيا في ش��مال 

العراق.
وذك��رت صحيفة »ميللي��ت« التركية اليومي��ة أن بارزاني أكد لوزير 
الداخلي��ة التركي بش��ير أتاالي خ��الل لقائه معه في أربي��ل يوم االثنني 
املاضي على هامش اجتماع آلية التنس��يق الثالث��ي التركية � العراقية � 
األميركي��ة ملكافحة اإلرهاب التي انعقدت في بغ��داد ثم أربيل، أن ادارته 

ضد استخدام السالح والعمل العسكري حلل املشكلة الكردية.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن بارزاني ع��رض خالل اللق��اء العمل على 
عقد لقاءات مع قيادات املنظمة في ش��مال العراق وإقناعهم بالعدول عن 
العمليات املس��لحة ضد تركيا ووقفها، والتوصل إلى وقف دائم إلطالق 
النار ملس��اعدة احلكومة التركية في تنفيذ خطتها لالنفتاح الدميوقراطي 

الرامية إلى حل املشكلة الكردية سلميا.
وبالنس��بة ملخي��م مخمور لالجئني األكراد بش��مال الع��راق، ذكرت 
الصحيفة أن تركيا طلبت نقل اإلش��راف عل��ى املخيم من األمم املتحدة 
إلى إدارة ش��مال العراق للمساعدة في خطوات إخالئه، وأن بارزاني أكد 

صعوبة هذا األمر، مش��يرا إلى أنه لن يتحقق إال إذا مت نقل املخيم وعدد 
من املعسكرات واملخيمات األخرى إلى أربيل بدال عن املوصل.

كما طلب بارزاني إرس��ال وف��د من البرملان التركي لبحث مش��اكل 
الالجئني باملخيم، مش��يرا إل��ى وجود 3200 طالب باملخي��م منهم 3000 
يدرس��ون باجلامعات العراقية، التي ال تعترف تركيا بش��هاداتها، ولفت 
إل��ى ض��رورة إقناع هؤالء الطلب��ة مبا ميكن القيام به م��ن جانب تركيا 
لتغيير هذا الوضع، ووافق على إنش��اء نقاط تفتيش في ش��مال العراق 
للمس��اعدة في عودة الالجئني. وأشارت الصحيفة إلى أنه مت خالل اللقاء 
بني أتاالي وبارزاني مناقش��ة التعاون في مجال أمن احلدود ملنع تس��لل 
عناصر منظمة حزب العمال الكردس��تاني لداخ��ل تركيا لتنفيذ عمليات 
عسكرية بها وأن تركيا اقترحت نشر 30 ألفا من قوات البشمركة بطول 
300 كيلومتر من احلدود ب��ني تركيا والعراق، حتدث فيها اختراقات من 
جانب عناصر املنظمة إال أن بارزاني وافق فقط على نش��ر عدد يتراوح 

بني 3 و5 آالف.
الى ذلك، قال اللواء الركن ايدن خالد رئيس اللجنة املش��رفة على أمن 
االنتخابات انه مت اس��تكمال وضع اخلطة األمني��ة اخلاصة باالنتخابات 
النيابي��ة املقبلة. وأضاف خالد في تصريح ل��ه امس ان »وزارة الداخلية 
مستعدة حلماية مراكز االقتراع وهناك خطة أمنية أعدت من قبل اللجنة 

املشرفة على أمن االنتخابات«.

استكمال الخطة األمنية الخاصة باالنتخابات النيابية بالعراق

مايكل كوربن

روسيا: ال دالئل على تطوير إيران برنامجاً نووياً عسكرياً
موسكو � طهران � د.ب.أ � كونا � العربية: قال نائب وزير 
اخلارجية الروسي الكسندر سلطانوف ان ليس هناك دالئل 

على ان ايران تعمل على تطوير برنامج نووي عسكري.
واوضح س����لطانوف، في تصريح نقلت����ه وكالة انباء 
»انترفاكس« امس، ان روسيا ال متلك معلومات حول وجود 

برنامج نووي ذي صبغة عسكرية في ايران.
واضاف ان روس����يا لم تتلق كذلك أي دالئل او براهني 

تشير الى وجود مثل هذا البرنامج في ايران.
ونفى سلطانوف ان تعارض بالده بصورة قطعية فرض 
عقوبات ضد ايران، لكنه استطرد قائال انها تفضل اللجوء 
للوسائل السياس����ية والديبلوماسية من اجل اقناع ايران 
بايجاد تسوية ألزمة ملفها النووي واملشاركة في احلوارات 

اخلاصة مبعاجلة االزمات االقليمية.
واعرب عن قناعة بالده بأن ايران متلك مخزونا ايجابيا 

للمشاركة في تسوية النزاعات االقليمية.
الى ذلك، رفضت إيران مجددا اول من امس مهلة حددتها 
قوى العالم الكبرى بشأن صفقة تبادل اليورانيوم املخصب 

بحلول نهاية العام احلالي.
وقال وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي، في مقابلة 
مع القناة الثانية اإليرانية، »موقفنا واضح للغاية، وبينما 
نرفض متاما أي موعد نهائي، نعتقد أن اجلانب اآلخر )قوى 
العالم( يجب أن يق����دم ردا، حيث أصبحت الكرة، حقيقة، 

في ملعبهم اآلن«.
وكان املتحدث باسم البيت األبيض روبرت غيبس قال 

يوم الثالثاء املاضي إن واشنطن جتري محادثات مع األعضاء 
الدائم����ني في مجلس األمن الدولي، وهي بريطانيا والصني 
وفرنسا وروس����يا، إلى جانب أملانيا حول اإلجراءات التي 
س����يتم اتخاذها في املستقبل في حال لم توافق إيران على 
صفقة تبادل اليورانيوم املخصب بحلول نهاية العام احلالي. 
ووفقا خلطة توسطت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في أكتوبر املاضي، يفترض أن ترس����ل إيران مخزونها من 
اليورانيوم منخفض التخصيب )بنسبة 3.5%( إلى روسيا 
وفرنسا لتخصيبه بصورة أكبر )لنسبة تصل إلى %20(، 

ومن ثم استخدامه في مفاعل األبحاث الطبية في طهران.
وقال متكي »تقول )قوى العالم( إننا لم نعط ردا على 

اخلطة، لكننا فعلنا ذلك بوضوح شديد«.
داخليا، نقلت »العربية ن����ت« ان قوات األمن اإليرانية 
هاجمت من����زل املرجع الراحل آي����ة اهلل منتظري في قم، 
واعتدت على أسرته خاصة النساء، كما اعتقلت أحد أحفاده 

أثناء مجلس لقراءة القرآن.
إلى ذلك، رفع اإلصالحيون في إيران ش����عار »يخشونه 
حيا ويخشونه ميتا« في خشية النظام من املرجع آية اهلل 
منتظري رغم وفاته، وذلك بعد قرار رس����مي بحظر إقامة 

مجالس التأبني للمرجع الراحل حسني علي منتظري.
 وحرص الرئيس اإليراني السابق محمد خامتي وباقي 
زعماء اإلصالح، على املش����اركة في مجلس تأبني ملنتظري 
في طهران، في حتد واضح للس����طات التي اعتبرت تخليد 
ذكرى منتظري مساس����ا مباشرا باألمن القومي، كما فعلت 

حني فرضت عليه اإلقامة اجلبرية لسنوات طويلة بعد عزله 
كخليفة لإلمام اخلميني.

وأغضبت هذه املعاملة مقلدي املرجع الراحل، واملتعاطفني 
مع قراءته لنظام والية الفقيه، ودور رجال احلوزة الدينية 

في السلطة، ودعمه لتقييد صالحيات »الولي الفقيه«.
وفي طهران نظم شبان وشابات مظاهرات احتجاج في 
ساحة اإلمام اخلميني أو ميدان توبخانه سابقا، واشتبكوا 
مع راكبي الدراجات النارية من الباسيج، وأطلقوا شعارات 
أبرز ما فيها أنها أش����ارت الى رفض منتظري لالس����تبداد 

الديني وللديكتاتورية.
وتكرر املشهد في زجنان شمال غرب إيران حني منعت 
السلطات املرجع أسد اهلل بيات زجناني من إقامة مراسم عزاء 
ملنتظري، وسيطرت قوى األمن على مسجد »سيد« املقرر أن 
تقام فيه مراسم التأبني ومنعت أنصار منتظري من دخوله، 

وحصلت صدامات واعتقل العشرات وجرح آخرون.
ودفع منع السلطات مجالس العزاء ملنتظري إلى تشكيل 
جلنة أو قي����ادة موحدة لتنظيم مجالس ومظاهرات يومي 
التاسع والعاشر من محرم في عاشوراء، مبا يجعل املواجهة 

مفتوحة بني أنصار منتظري والسلطة.
ويظل االنترنت س����الحا فعاال في هذه املواجهة في ظل 
القي����ود املفروضة على وس����ائل اإلصالحيني للتعبير عن 
مواقفهم، فقد أغلق احلرس الثوري املوقع اخلاص باملرجع 
منتظري على شبكة االنترنت ملنع وصول أفكاره الى أنصاره 

وإلى الرأي العام في اخلارج.

األمن يهاجم أسرة منتظري خالل مجلس لقراءة القرآن.. واإلصالحيون يرفعون شعار »يخشونه حياً وميتاً«

متكـي: نرفـض تمامـاً أي موعـد نهائـي لقبـول صفقـة تبـادل اليورانيـوم المخصـب

كبير مفاوضي إيران النوويني س��عيد جليلي يس��تمع لشرح حول آثار الدمار الذي خلفته قنبلة هيروشيما خالل زيارته ملتحف 
تذكاري غرب اليابان                     )أ.پ(

عشرات الحوثيين يستسلمون للسلطة اليمنية
صنعاء � أ.ش.أ: سلم العشرات من املغرر بهم من 
قبل عناصر التمرد احلوثية في صعدة وسفيان شمال 
اليمن أنفسهم خالل اليومني املاضيني للسلطات احمللية 
وقيادة القوات املسلحة واألمن استجابة للنداء الذي 
وجهته القيادة السياسية اليمنية والقوات املسلحة 
واألمن للمغرر بهم بالعودة إلى احلق والصواب وحقن 

الدماء في مقابل منحهم األمان.
صرحت بذلك امس مصادر بالسلطة احمللية في 
محافظة صعدة، وقالت »إن 37 من املغرر بهم من قبل 
اإلرهابي احلوثي في سفيان أعلنوا انضمامهم إلى القوات 
املسلحة واألمن، وأعلنوا توبتهم وندمهم على القتال 
في صفوف العناصر اإلرهابية، مؤكدين استعدادهم 
للعمل على كل ما من شأنه تعزيز األمن واالستقرار 
في مناطقهم وربوع الوطن، وأبدوا استعدادهم لقتال 
العناصر اإلرهابية ومحاربة أفكارهم الضالة والدخيلة 
على املجتمع اليمني والعقيدة اإلسالمية السمحة«.

يأتي ذلك في الوقت الذي جددت فيه السلطة احمللية 
في محافظة صعدة وسفيان دعوتها للعناصر التي 
غرر بها من قبل احلوثيني بالكف عن القتال وتسليم 
أنفس����هم للس����لطات احمللية أو القيادات العسكرية 
واألمنية أو التخلي عن العناصر اإلرهابية والعودة 
إلى قراهم آمنني مطمئن����ني دون أن يلحقهم أي أذى 

أو مساءلة.
وعلى صعيد العمليات العسكرية قالت املصادر »إن 
وحدات القوات املسلحة واألمن في محور صعدة دمرت 
أوكارا ومواق����ع إرهابية في مناطق آل صالح والعند 
والدرب وآل حجاج وغلفقان واحملاريق وساقني وأحلقت 
بالعناصر اإلرهابية خسائر كبيرة في األرواح والعتاد«. 

وأضافت »إن وح����دات أخرى متكنت من تدمير عدد 
من السيارات حتمل مؤنا وأسلحة للعناصر احلوثية 

املتمردة باجتاه بيت كدعة ومنطقة احلمزات«.
وفي محافظة صعدة أيضا قالت مصادر السلطة 
احمللية باحملافظة »إن املواطنني في مختلف املديريات 
بدأوا انتفاضة شعبية ضد العناصر اإلرهابية احلوثية 
ملنعها من الدخول إلى مناطقهم، حيث تصدى املواطنون 
في منطقة الزيلة ودرب وادعة وال حجاج والهجرة 
ف����ي دماج لهذه العناصر ومنعوها من التس����لل إلى 
مناطقهم وأحلقوا بهم خس����ائر كبي����رة في األرواح 

واملعدات وأجبروهم على الفرار«.
وفي محورسفيان مبحافظة عمران وجهت وحدات 
القوات املس����لحة واألمن ضرب����ات محكمة ودقيقة 
لألوكار اإلرهابي����ة قرب املجزعة وعيان واملرتفعات 
الش����مالية الغربية جلبل الش����قراء، ودمرت خاللها 
أسلحة لإلرهابيني في تلك األوكار وأحلقت بهم خسائر 
كبيرة، في الوقت ال����ذي أحبطت فيه وحدات أخرى 
محاوالت تسلل للعناصر اإلرهابية قرب قرن الدمم 

وصيفان � حسب املصادر.
وتشير املعلومات إلى سقوط العديد من العناصر 
احلوثية بني قتيل وجريح في اشتباكات مع القوات 
املسلحة واألمن في محور »املالحيظ«، باإلضافة إلى 
تدمير مراكز لتجمعات هذه العناصر قرب جبل الدخان 

وجبال خوالن عامر.
وفي محافظة »اجلوف« شرق صعدة متكنت قبائل 
الشوالن من طرد العناصر احلوثية من مناطق غرب 
املطمة بعد اشتباكات عنيفة خلفت العديد من القتلي 

واجلرحي في صفوف احلوثيني.

استجابة لنداءات صنعاء بالعودة إلى الحق مقابل منحهم األمان

نتنياهو يهدد بشق »كاديما« إذا رفضت ليڤني االنضمام للحكومة
يقترح تش����كيل حكومة استنادا 
الى مبادئ سياسية في مقدمتها 
ضرورة قيام دولتني اسرائيلية 
وفلس����طينية تعيشان جنبا الى 
جنب. الى ذلك، اتهم جيش االحتالل 
االسرائيلي حركة »حماس« التي 
تسيطر على قطاع غزة بالتزود 
بصواريخ من نحو »الفجر« يصل 

مداها الى نحو ستني كيلومترا.
ونقلت صحيف����ة »يديعوت 
احرنوت« عن مصادر في اجليش 
قولها ان اجليش يستعد للتعامل 
مع ه����ذه الصواريخ التي ميكنها 
الوصول الى وسط اسرائيل دون 
ان يس����تبعد ان تكون احلركة قد 
تزودت ايضا بقذائف صاروخية 
يبلغ مداها 80 كيلومترا تصل الى 
القدس. وذك����ر ان قيادة اجلبهة 
الداخلية في اجليش االسرائيلي 
ستوزع منش����ورات على جميع 
السكان القاطنني في املناطق التي 
يحتم����ل وصول الصواريخ اليها 
والبالغ عددهم قرابة مليون نسمة 
بشأن هذه الصواريخ على ان يتم 
توزيع هذه املنشورات فور اعالن 

حالة الطوارئ.

البعض من  معتبرا ان »انضمام 
حزب كادميا للحكومة من شأنه 

خلق كتلة كبيرة ومركزة«.
وذكرت وسائل اعالم اسرائيلية 
ان نتنياهو ينتظر ردا سريعا من 
ليڤني وهو مستعد اليوم لالجتماع 
لتحقيق هذا الهدف مشيرة الى انه 

بات ضروري����ا في ظل التحديات 
االمنية واالقتصادية والسياسية 

التي تواجهها اسرائيل اآلن.
واشار الى »ان االئتالف احلكومي 
الذي يقوده االن ليس متماس����كا 
بص����ورة كاملة ف����ي مواقفه من 
التحديات التي تواجهها اسرائيل« 

من احلزب فيم����ا يطالب آخرون 
انتخابات داخلية جديدة  باجراء 
فيه النتخاب خليفة لرئيس����ته 
ليڤن����ي. واع����رب نتنياه����و عن 
اعتقاده أن هناك فرصة امام ليڤني 
لالنضمام حلكومته الن تشكيل 
ائت����الف حكومي واس����ع هو امر 

غزة � كونا: هدد رئيس احلكومة 
االسرائيلية بنيامني نتنياهو بأنه 
سيعمل على شق حزب »كادميا« 
املعارض اذا ما رفضت رئيس����ته 
تسيبي ليڤني االنضمام حلكومة 

وحدة وطنية برئاسته.
وقال نتنياهو في تصريحات 
نقلته����ا صحيف����ة »هآرت����س« 
اذا ما  االس����رائيلية امس »ان����ه 
رفضت ليڤني االنضمام الئتالف 
حكومي جديد فإني سأعمل كل ما 
بوسعي لش����ق حزبها«. واوضح 
انه يريد توسيع حكومته، مضيفا 
»عرضت على ليڤني ان تأخذ نصف 
اململكة واذا ما قالت ال اريد هذا فإني 
سأواصل احملاولة واذا ما فشلت 

فسوف اخذ جزءا من حزبها«.
ف����ي اس����رائيل امس  واعلن 
االول ان س����تة من اعضاء حزب 
»كادميا« املعارض اعلنوا رغبتهم 
في ترك احل����زب واالنضمام الى 
حزب الليكود الذي يقوده بنيامني 
نتنياهو وهو االمر الذي يهدد قيادة 
ليڤني له. ويهدد اعضاء اخرون من 
»كادميا« الذي ميثله في الكنيست 
االسرائيلي 27 عضوا باالنسحاب 

الجيش اإلسرائيلي: حركة حماس حصلت على صواريخ مداها 60 كيلومترا

)أ.ف.پ( تظاهرة »حمساوية« في غزة ملطالبة مصر بوقف إجراءاتها على احلدود  


