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واشنطن ـ احمد عبداهلل
 قال املستشار االس���بق للحكومة االسرائيلية دانييل 
ليفي ان ادارة الرئيس اوباما انتهت من صياغة رس���التي 
ضمانات لكل من الفلسطينيني واالسرائيليني على نحو ميهد 
لب���دء املفاوضات بينهما في فبراير او مارس 2010.  وقال 
ليفي لعدد من الصحافيني في النادي الوطني للصحافة في 
واشنطن ان الرسائل االميركية تضع اسس تسوية القضية 

الفلسطينية من املنظور االميركي وان سبب تقدميها هو 
»ارساء مرجعية واضحة لعملية التفاوض«. وأجاب ليفي ردا 
على سؤال ل� »األنباء« ان االسس التي وردت في الرسالتني 
االميركيتني هي االنسحاب من االرض احملتلة عام 1967 مع 
تبادل االراضي مع الفلسطينيني تعويضا عن املساحات التي 
ستحتفظ بها اسرائيل ضمن الكتل االستيطانية الكبيرة 

والتفاوض مباشرة حول قضايا الوضع النهائي.

كابول � رويترز: قال مس��ؤول في 
وزارة الدف��اع األميركي��ة إن مهاجم��ا 
انتحاريا قتل 8 أميركيني في أفغانستان 
امس. وأضاف املسؤول الذي طلب عدم 
اإلفصاح عن اسمه أن التفجير وقع في 
إقليم خوست جنوب شرق البالد. وقال 
ان القتلى ال� 8 هم مدنيون وال إصابات 

بني العسكريني.

مصرع 8 أميركيين في أفغانستان مستشار سابق للحكومة اإلسرائيلية: المفاوضات مع الفلسطينيين ستبدأ هذا الربيع

المعارضة اإليرانية تنفي تقارير رسمية عن فرار موسوي وكروبي

عواصم � العربية ووكاالت: أفادت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية امس بأن زعيمي »الفتنة« في البالد قد فرا إلى إقليم بشمال 

إيران لكن املعارضة قالت ان زعيميها اليزاالن في العاصمة طهران.
وأضافت الوكالة »اثنان ممن لعبوا دورا كبيرا في إش���عال التوتر 
في إيران عقب انتخابات الرئاس���ة في يونيو فرا من طهران وتوجها 
إلى إقليم ش���مالي ألنهما خافا من الناس الذين طالبوا مبعاقبتهما«، 

ولم تذكر الوكالة اسم الزعيمني.
وقال حسني كروبي وهو ابن املرشح الرئاسي املهزوم مهدي كروبي 
ان والده وزعيم املعارضة مير حس���ني موسوي اليزاالن في طهران. 
وأضاف ملوقع »برملان نيوز« االصالحي: »والدي والس���يد موس���وي 
موجودان في طهران وتقرير وكالة أنباء اجلمهورية االسالمية اإليرانية 

ال أساس له. اليزاالن يسعيان وراء مطالب الشعب«.
وكان قد اعلن املدعي العام االيراني ان زعيمي املعارضة مير حسني 
موس���وي ومهدي كروبي حتت املالحق���ة القضائية، في حني اقر قائد 
الشرطة إسماعيل أحمدي  مقدم امس باعتقال 500 متظاهر في مصادمات 
عاشوراء، وجرح 120 من عناصر الشرطة ستون منهم أدخلوا املستشفى، 

نافيا مسؤولية مقتل ابن شقيق موسوي عن الشرطة بقوله: السيارة 
التي قتل أشخاص بها جنل شقيق موسوي مسروقة. 

وفي تطور الفت، أعلن زعماء متشددون في تيار احملافظني، وقادة 
في احلرس الثوري وفي الباسيج، ردة الزعيم االصالحي مير حسني 
موس���وي ومهدي كروبي، فيما يواصل رئيس البرملان علي الريجاني 
سياسة اللعب على احلبال بحسب منتقديه. ووصلت مضايقات قادة 
اإلصالح الى حد التهديد بقتل الش���يخ مهدي كروبي، وهو ما أشارت 
له رس���الة زوجته املفتوحة حيث حملت الس���لطة مسؤولية ما يقع 
لزوجها رفي���ق االمام اخلميني الراحل، وأيضا لباقي أفراد أس���رتها، 
في ضوء ما يقول جنله إن كروبي يخضع تقريبا إلقامة جبرية، وإن 
حراسه املؤمترين من قبل قيادة الشرطة، ال يكترثون كثيرا حلمايته 

خارج منزله.
وحذرت أطراف إيرانية معتدلة من احتمال أن تدخل األزمة الداخلية 
في إيران النفق املسدود، حيث تتجه إلى مزيد من التصعيد، بعد ان رد 
النظام االيراني على التظاهرات املعادية للحكومة بتجمعات حاش���دة 
نظم���ت امس في جميع انحاء البالد، معززا الضغوط على املعارضني 

الذين اتهمتهم احلكومة بانهم »خدم للعدو«.
وبدأت التظاهرات االولى صباحا في االرياف حيث جتمعت حشود 
كبيرة للتنديد ب� »رؤوس الفتنة« وطالب البعض ب� »شنقهم« بحسب 

صور بثها التلفزيون االيراني.
ونظمت مئات التجمع���ات بدعوة من الس���لطات وكذلك االدارات 
والهيئات الرس���مية على غرار احلرس الث���وري واحلوزات العلمية 
واجلمعيات احمللية وبعض االس���واق على غرار س���وق قم )جنوب 

طهران( التي اغلقت.
وافادت املعارضة بأن بعض الشركات شجعت موظفيها على املشاركة 

في التجمعات، حيث أمن بعضها احلافالت لنقلهم.
وفي طهران التي شهدت االحد املاضي مواجهات عنيفة بني عشرات 
االف املتظاهرين املعارضني وقوى االمن، نزلت ستة مواكب بعد ظهر 
امس كي »تفقأ عني الفتنة وتفشل مخططات االعداء املشؤومة«، بحسب 

بيان للحكومة.
واضافت احلكومة ان متظاهري املعارضة جعلوا انفس���هم »خدما 
للعدو ويتوهمون انهم يستطيعون اسقاط النظام االسالمي«، وتابعت 

»ان الش���عب االيراني اليقظ والواعي في ايران االسالمية سيدفع مرة 
اخرى باملغررين وعمالء االستكبار الى مواقعهم«.

وبعيدا عن الوضع الداخلي املتقلب، كشف ديبلوماسيون غربيون 
امس ان ايران تقترب من التوصل الى اتفاق للحصول على الف و350 

طنا من خامات اليورانيوم من كازاخستان.
ونقلت وكالة الصحافة النمس���اوية عن الديبلوماسيني قولهم ان 
ايران ستوقع هذه الصفقة مع كازاخستان في وقت قريب بسبب حاجة 

طهران لتغذية برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وكشف الديبلوماسيون ان ايران وكازاخستان حرصتا على ابقاء 
امر هذه الصفقة س���ريا باعتبار ان مثل هذه الواردات محظورة على 

ايران مبوجب قرار مجلس االمن الدولي.
واضافوا ان طهران ابدت استعدادها لدفع مبلغ كبير يصل الى 450 
مليون دوالر للحصول على الف و350 طنا من خامات اليورانيوم التي 
تدخل في صناعة اسلحة نووية. وابدت الدول الغربية قلقها من الصفقة 
املزعومة وحثت طهران على ارسال ما لديها من يورانيوم لتخصيبه 

في اخلارج حسب خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

طهران تالحقهما قضائياً.. وتقّر باعتقال 500 متظاهر »عاشورائي«

)أ.پ( صورة مأخوذة من التلفزيون االيراني حلشد كبير يلوحون بالفتات واعالم مختلفة خالل مظاهرة مؤيدة للحكومة في شوارع طهران 

فضل اهلل: الحوار أفضل الطرق لمواجهة ما تشهده إيران

سي إن إن تبث شريط ڤيديو لسيارة شرطة إيرانية تدهس المتظاهرين

بي��روت � أ.ف.پ: اعتبر املرجع الش��يعي اللبناني الس��يد محمد 
حس��ني فضل اهلل ان احلوار ه��و افضل الطرق ملواجهة ما تش��هده 
الس��احة االيرانية من خالف��ات بني النظام ومعارضي��ه. وقال فضل 
اهلل املع��روف باعتداله امس »ندعو الى التحرك على خطني: فتح افاق 
احلوار الداخلي على جميع املس��تويات واقفال كل الثغر التي يسعى 
احملور االستكباري لتهديد امن االمة من خاللها«، وذلك في بيان صدر 
عن مكتبه االعالمي اثر اس��تقباله لوفد ايراني برئاسة السيد مجتبى 
احلس��يني ممثل قائد اجلمهورية االس��المية السيد علي خامنئي في 
دمش��ق ونبه املرجع الديني املعارضة الى ضرورة التحرك »في نطاق 
القيم واملبادئ واالس��س التي متنع اعداء االمة من استغالل اي حركة 

لإلمعان في تفتيت املواقع االسالمية« مشددا على »احتضان االسالم 
والنظام االس��المي ملسألة املعارضة«. واضاف »ان ايران متر مبرحلة 
دقيقة وان اي س��عي الضعافها ميثل خدمة للمش��روع االستكباري 
ال��ذي يقف الصهاينة وراءه«. من ناحية اخرى نفى مصدر مقرب من 
فض��ل اهلل ما اوردته بعض وس��ائل االعالم م��ن ان االصالحيني في 
ايران طلبوا تدخله لدى خامنئي لوقف حمالت القمع التي يتعرضون 
له��ا وذلك ملا لديه »من نفوذ معنوي واحترام لدى ولي الفقيه«. وقال 
مدير مكتبه االعالمي احلاج هاني عبداهلل لوكالة فرانس برس »لم يتلق 
سماحة السيد اي رسالة بخصوص الوضع في ايران من اي مسؤول 

من االصالحيني او من اي جهة اخرى«.

طهران � واش��نطن � د.ب.أ: بثت شبكة 
سي.إن.إن اإلخبارية األميركية شريط ڤيديو 
يظهر عنف الشرطة اإليرانية في تعاملها مع 

املتظاهرين.
وتظهر لقطات الڤيديو املهزوزة س��يارة 
ش��رطة باللون��ني األخض��ر واألبيض وهي 

تقتح��م جموع املتظاهري��ن وتدهس أحدهم 
وسط صرخات باقي احملتجني.

ويرجح أن تكون تلك الصور التي نشرت 
عل��ى ش��بكة االنترنت ق��د مت التقاطها يوم 
األحد املاض��ي عندما خرج آالف املتظاهرين 
لالحتجاج على نظام الرئيس محمود أحمدي 

جناد، وأشارت احملطة إلى عدم إمكانية التأكد 
من صحة هذا الشريط.

ومن املقرر خروج مظاهرات ألنصار جناد 
خ��الل اليوم يطالبون فيه��ا باعتقال قيادات 
املعارضة التي يحملونها مس��ؤولية تصاعد 

حدة الوضع في األيام األخيرة. 

هجوم انتحاري مزدوج يقتل أكثر من 35 
ويصيب العشرات بينهم محافظ األنبار

الرم����ادي � أ.ف.پ � يو.ب����ي.آي: واصلت 
الهجمات االنتحارية قرعها ضد املؤسس����ات 
احلكومية العراقية مس����تهدفة هذه املرة مقر 
احملافظة وقيادة الش����رطة في االنبار بهجوم 
مزدوج اس����فر عن مقتل اكثر من 35 واصابة 
العش����رات بينهم محافظ االنبار نفسه قاسم 

محمد.
من جهته، ابدى نائب محافظ االنبار حكمت 
جاسم زيدان »استياءه حيال الضعف املزمن 
مبفاصل االجهزة االمنية املخترقة في محافظة 
االنبار«. وقال »من املؤكد ان منفذي العملية هم 
من الدخالء واملتطرفني )في اشارة الى القاعدة( 
والذين يريدون سوءا بالبلد، واعوانهم الذين 

يخترقون االجهزة االمنية«.
واوضحت مصادر طبية وامنية ان القتلى 
قضوا بتفجيرين انتحاريني استهدفا جتمعا 
يضم مؤسسات حكومية مثل مبنى احملافظة 
ومقر قيادة الش����رطة في وسط الرمادي قبل 

ظهر امس.
وكانت مصادر امنية اعلنت في وقت سابق 
ان التفجيري����ن ناجمان عن س����يارة مفخخة 
وعبوة ناسفة، وانفجرت سيارة مفخخة يقودها 
انتحاري في حني فجر انتحاري يرتدي حزاما 
ناسفا نفسه بعدها بنصف ساعة قرب مبنى 

احملافظة.

من جهته، قال النقيب في الش����رطة احمد 
محمد الدليمي »فور انفجار الس����يارة وصل 
احملافظ برفقة معاون قائد شرطة االنبار العقيد 
عباس محمد الدليمي، ومدير امن احملافظة العقيد 
محمود الفهداوي، عندها قام انتحاري يرتدي 

مالبس اجليش العراقي، بتفجير نفسه«.
واضاف ان »العقيد الفهداوي قتل بالتفجير 
في حني اصيب احملافظ في يده وساقه« مشيرا 
الى ان »عناصر احلماية حاولوا منع االنتحاري 
لكنهم فش����لوا«، كما دمر التفجيران ما ال يقل 
عن عشرين س����يارة فضال عن احلاق اضرار 

جسيمة باملباني واحملالت التجارية. 
وبينما وصف مسؤولون محليون اصابة 
احملافظ باخلطيرة وانه خضع لعملية جراحية، 
اكد املستشار االعالمي حملافظة االنبار محمد 
فتحي في تصري����ح للصحافيني ان احملافظ 
اصيب بجروح طفيفه في الهجوم االنتحاري 
الذي استهدف موكبه في مدينة الرمادي وانه 
يخضع للعالج في احدى مستشفيات احملافظة، 
كما نفى فتحي ما تردد بشأن مقتل عضو مجلس 
احملافظة سعدون عبد احملسن باحلادث واصفا 

هذه االنباء بأنها عارية عن الصحة.
واوضح فتح����ي ان مهاجما انتحاريا فجر 
نفسه بحزام ناسف على موكب احملافظ اثناء 
وصوله قرب الس����ياج اخلارجي ملقر مجلس 

احملافظة بوس����ط مدينة الرمادي ما ادى الى 
اصابة احملافظ وعدد من مرافقيه.

الى ذلك، اعلن وزير اخلارجية البريطاني 
ديڤيد ميليباند في لندن انه مت االفراج عن بيتر 
مور البريطاني الذي خطف في العراق في 2007 

مع اربعة من حراسه الشخصيني.
واوضح ميليباند »ان اخلاطفني افرجوا عن 
بيتر صباح امس في بغداد وسلم الى السلطات 
العراقية وانه االن في الس����فارة البريطانية 

في بغداد«.
وقال وزير اخلارجية البريطاني ان بيتر مور 
البالغ من العمر 36 عاما، عاش »سنتني ونصف 
الس����نة من االس����ى الذي ال يوصف واخلوف 

والضياع«، موضحا انه في صحة جيدة.
من جهته، علق املتحدث باس����م احلكومة 
العراقية علي الدباغ على االفراج عن بيتر مور 
بالقول »اؤكد اطالق سراح الرهينة البريطاني 
وتسليمه الى السفارة البريطانية، واحلكومة 
العراقية تعبر عن سرورها الن مور سيتمكن 
من متضية اعياد امليالد، وتدعم جهود االفراج 
عنه«. واضاف لوكالة فرانس برس ان »عملية 
اطالق س����راحه تأتي ضم����ن جهود احلكومة 
لتحقيق املصاحلة الوطنية«، في اش����ارة الى 
انفتاحها على اجلهة اخلاطفة )عصائب احلق( 

املنشقة عن جيش املهدي.

)رويترز( طفل مصاب جراء التفجير االنتحاري يتلقى االسعافات في مستشفى الرمادي امس 

أوباما يتهم مخابراته بالفشل بعد حادثة »ديترويت«

واشنطن وصنعاء تحضّران لهجوم انتقامي ضد القاعدة

اشارات، واملتهم ما كان يجب ابدا 
ان يس����مح له بالصعود على منت 
هذه الطائرة املتجهة الى الواليات 
املتحدة«. واضاف ان النتائج االولية 
ملراجعتني لالجراءات االمنية امر 
باجرائهم����ا اثر الهجوم الفاش����ل 
ستسلم الى البيت االبيض اعتبارا 
من هذا االس����بوع. واقر الرئيس 
االميركي بان هذه التحقيقات افضت 
منذ اآلن الى »دواعي قلق جدية« 
الى وجود »قصور«  وانها تشير 
امني واستخباراتي خلف احلادث. 
وقال »سأفعل كل ما في استطاعتي 
من اج����ل دعم الرجال والنس����اء 
العاملني في االستخبارات والشرطة 
واالمن القومي لكي يحصلوا على 
كل املوارد التي يحتاجونها البقاء 

اميركا آمنة«.
واضاف »ولكن واجبي ايضا ان 
احرص على ان تعمل بفاعلية اجهزة 
االس����تخبارات والشرطة واالمن 
القومي واعضاؤها ويحاسبون«، 
الرئيس االميركي »اعتزم  وتابع 
حتمل هذه املسؤولية واشدد على 

احملاسبة على كل املستويات«.

واضاف اوباما، الذي كان يتحدث 
للصحافيني في قاعدة بحرية قرب 
مقر عطلته في هاواي، انه »كانت 
هناك مجموعة من االخفاقات، سواء 
البش����رية او الناجمة عن النظام، 
س����اهمت في حصول هذا الفشل 
في النظام االمني والذي كان من 

املمكن ان يكون كارثيا«.
وتابع »يجب ان نس����تخلص 
العب����ر من هذا احلادث وان نعمل 
على سد الثغرات في نظامنا الن 

امننا على احملك وهناك ارواح ايضا 
على احملك«، مشيرا خصوصا الى ان 
النيجيري عمر الفاروق عبد املطلب، 
املتهم مبحاول����ة تفجير الطائرة، 
سمح له بركوب الطائرة على الرغم 
من ان والده حذر السفارة االميركية 

في بالده من تشدد ابنه.
وهذه املعلومات نقلتها السفارة 
الى اجهزة االستخبارات االميركية، 
اال ان املتهم الذي كان يحمل تأشيرة 
دخول الى الواليات املتحدة التزال 
صاحلة لالستعمال، لم يدرج اسمه 
على قائمة االشخاص املمنوعني من 
الواليات املتحدة  الى  السفر جوا 
ومتكن ايضا من ادخال متفجرات 
الى منت الطائ����رة على الرغم من 
االجراءات االمنية الصارمة املعمول 
بها منذ اعتداءات احلادي عش����ر 
من سبتمبر 2001. وكان متحدث 
باسم وزارة اخلارجية اكد االثنني 
ان املركز الوطني ملكافحة االرهاب 
هو اجلهاز الوحيد املخول اللغاء 
تأشيرة بسبب االشتباه في عالقة 
صاحبها باالرهاب. وقال اوباما ان 
»هذه االنذارات كان ينبغي ان تطلق 

اعل����ن  أ.ف.پ:   � هونولول����و 
اوباما  ب����اراك  الرئيس االميركي 
امس ان محاولة التفجير الفاشلة 
التي تعرضت لها طائرة اميركية 
يوم عيد امليالد متثل »فشال« امنيا 
واستخباراتيا »مرفوضا«، متعهدا 

مبحاسبة املسؤولني عنه.
واكد اوباما حصول اخطاء في 
عملية جمع وتب����ادل املعلومات 
االس����تخباراتية حول املتطرفني 
وكذلك في منظومة االمن الداخلي، 
مشددا على انه لوال هذه االخطاء 
الهجوم  لكان باالم����كان تف����ادي 
الفاش����ل الذي تعرضت له طائرة 
»نورثويست« اجلمعة اثناء رحلة 
بني امس����تردام وديترويت وعلى 

متنها 290 شخصا.
وق����ال »لقد حصل فش����ل في 
النظام واعتبر ان هذا االمر مرفوض 
متاما«، وذلك في تصريح صحافي 
مقتضب قطع في����ه لليوم الثاني 
على التوالي اجازته التي يقضيها 
في هاواي )احمليط الهادئ( بغية 
اطالع االميركي����ني على تطورات 

هذه القضية.

عواصم ـ عاصم علي ـ سي إن إن 
تبحث الواليات املتحدة واليمن في اآلونة األخيرة عن أهداف جديدة 
لشن ضربة انتقامية محتملة في اليمن، وفقا ملا ذكره مسؤوالن أميركيان 
لسي ان ان امس االول، وذلك في أعقاب محاولة التفجير الفاشلة لطائرة 
ركاب أميركية فوق مطار ديترويت خالل عطلة يوم امليالد، والتي أعلن 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عنها. وشدد املسؤوالن على 
أن اجلهود تنصب حاليا على مدى االستعداد في البيت األبيض ألن يصدر 
الرئيس األميركي باراك أوباما أوامره بش����ن هجمة انتقامية، ومحاولة 

حتديد أهداف تتعلق بحادثة الطائرة بصورة مباشرة.
ويبحث مسؤولون من القوات األميركية اخلاصة وأجهزة االستخبارات 
األميركية ونظراؤهم اليمنيني مسألة حتديد أهداف محتملة للقاعدة في 
اليمن، وفقا ملا ذكره أحد املس����ؤولني. وأوضح أن هذا األمر هو جزء من 
اتفاقية سرية مع احلكومة اليمنية يعمل اجلانبان األميركي واليمني على 
إعدادها، وستلتزم الواليات املتحدة الصمت فيما يتعلق بدورها بتوفير 
املعلومات واألسلحة الالزمة لشن الضربات اجلوية. ورغم أن الواليات 
املتحدة لم تعلن عن تنفيذها ضربات جوية في اليمن في وقت س����ابق، 
غير أن املس����ؤولني يقولون في مجالس����هم اخلاصة إن القوات املسلحة 

اليمنية ال ميكنها تنفيذ الضربات اجلوية وحدها.

الى ذلك أبدت مصادر بريطانية قلقها حيال نشاط تنظيم »القاعدة« 
في لندن بعد اجتاه التحقيقات في قضية املفجر النيجيري عمر الفاروق 
عبد املطلب )23 عاما(، إلى أن متشددين جندوه في العاصمة البريطانية 

قبل ذهابه إلى اخلليج واليمن.
وقالت هذه املصادر في تصريحات اعالمية إن الصورة التي تتشكل 
منذ سنوات الدراسة اجلامعية للنيجيري عبد املطلب الذي حاول تفجير 
طائرة متجهة الى مدينة ديترويت األميركية، تؤشر الى »جتنيده« على 
أيدي متشددي »القاعدة« في لندن. وأضافت أن التشدد االسالمي يتفاقم 
في اجلامعات الس����يما في العاصم����ة البريطانية حيث أفادت حتقيقات 
سابقة في قضايا ارهاب أن متطرفني يستخدمون لقاءات سياسية ودينية 
جامعية لتحديد »مجندين« محتملني لعمليات عنف. وتبني أن اسم املفجر 
النيجيري ورد ذكره في إحدى عمليات مكافحة االرهاب لالس����تخبارات 
الداخلية البريطانية، إذ تنظر االستخبارات األميركية حاليا في نصوص 
أحاديث بينه وبني عضو عل����ى األقل في »القاعدة«. وحتى اآلن أظهرت 
التحقيقات األمنية البريطانية أن عبد املطلب رئيس����ا للنادي االسالمي 
ف����ي كلية لندن اجلامعية الت����ي درس فيها، ونظم مؤمترا في يناير عام 
2007 عن احلرب على االرهاب حتدث فيه معتقالن س����ابقان في قاعدة 

غوانتانامو األميركية في كوبا.

اإلفراج عن الرهينة البريطاني بيتر مور المعتقل منذ 2007 في العراقأكد حصول أخطاء بشرية وتعهد بمحاسبة المسؤولين 

التنظيم جّند المفّجر االنتحاري في لندن قبل ذهابه للخليج واليمن

أوباما خالل املؤمتر الصحافي أمس


