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صنعاءـ  وكاالت: دعا الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح امس املعارضة للحوار وطالب 
املتمردين احلوثيني وتنظيم قاعدة اجلزيرة 
العربية الذي يتخذ من اليمن مالذا له بإلقاء 

السالح واجلنوح إلى السلم.
وقال صالح في كلمة مبناسبة رأس السنة 
امليالدية اجلديدة نشـــرتها يومية »الثورة« 

الرسمية »نتطلع إلى أن يكون العام اجلديد 
بداية للصفح والتســـامح بني اجلميع وان 
تستجيب فيها العناصر املتمردة في محافظة 
صعـــدة لصوت العقل في اجلنوح للســـلم 
والتخلي عن العنف وإراقة الدماء وااللتزام 
بالشروط التي وضعتها الدولة إليقاف نزيف 

الدم والتي سبق إعالنها«.

 صالح يدعو المعارضة للحوار ويطالب الحوثيين و»القاعدة« بإلقاء السالح 

باكستان: هجوم انتحاري يقتل
أكثر من 70 شخصاً في مباراة للكرة الطائرة

اســـالم ابادـ  رويترز: قالـــت مصادر أمنية 
باكستانية أن أكثر من 70 شخصا قتلوا امس 
في هجوم انتحاري على مباراة للكرة الطائرة 

بشمال غرب البالد.
وقالت املصادر سقط ما ال يقل عن 70 قتيال 
و65 جريحا في االنفجار لكن هذا العدد ميكن 
أن يزيد، حيث ينتشل الناس من حتت أنقاض 

األسقف املنهارة«.
وقال قائد محلي بالشرطة لرويترز »هناك 
الكثير مـــن االضرار. انهارت أســـقف املنازل 

املجاورة.
الى ذلك، تبادلت الهند وباكستان امس قوائم 
منشآتهما النووية مبوجب اتفاق )حظر مهاجمة 
املنشآت واملرافق النووية( الذي وقعه اجلانبان 

حول عدم اســـتهداف الطرفني املرافق النووية 
عسكريا. وقالت وزارة الشؤون اخلارجية الهندية 
في بيان ان تبادل قوائم املنشآت النووية بني 
البلدين مت عن طريق القنوات الديبلوماســـية 
في العاصمتني الهندية نيودلهي والباكستانية 

اسالم اباد في وقت واحد.
واضافت ان هذه هي املرة الـ 19 التي يتبادل 
فيها البلدان قوائم منشآتهما منذ توقيع اتفاق 
حظر الهجمات على املواقـــع النووية في عام 

.1988
واوضحت الوزارة ان االتفاق الذي دخل حيز 
التنفيـــذ في يناير عـــام 1991 نص على تبادل 
قوائم املرافق النووية في اليوم االول من السنة 

امليالدية اجلديدة لتجنب استهدافها.

عواصم ـ وكاالت: قال املتحدث باســــم احلكومة 
العراقية، علي الدباغ، إن القوات األميركية قامت بنقل 
قيس اخلزعلي زعيم جماعة عصائب احلق املتشددة 
الى العراقيني في الوقت نفســــه الذي مت فيه تسليم 
الرهينة البريطاني بيتر مور الى السلطات البريطانية 
في بغداد في نهاية احتجازه الذي استمر عامني ونصف 
العام. وأشارت احلكومة العراقية بعد يوم واحد من 
إطالق سراح الرهينة البريطاني بيتر مور إلى أن قضاة 
العراق سيأمرون قريبا بإطالق سراح زعيم جماعة 
شــــيعية يعتقد بأنها تقف وراء خطفه في عام 2007 
اذا لم تعثر على أي ادلة جنائية. وأضاف الدباغ أن 
اخلزعلي سيمثل أمام قضاة عراقيني وإذا وجدوا أدلة 
تدينه فسيصدرون احلكم عليه لكن اذا لم يجدوا أي 

أدلة جنائية ضده فسيطلقون سراحه.
الى ذلك أســــقط قاض اميركــــي امس االول التهم 
املوجهة الى خمسة عناصر امن اميركيني في شركة 
بالكووتر، كانوا يعملون حلســــاب وزارة اخلارجية 
االميركية في العــــراق، باطالق النــــار على مدنيني 
عراقيني عزل في 2007 ما اسفر عن مقتل 14 شخصا 

على االقل.
واعتبر القاضي ريكاردو اوربينا ان املدعني انتهكوا 
حقوق املدعى عليهم من خالل استخدام تصريحات 
ادلوا بها حتت احلصانة خالل حتقيق لوزارة اخلارجية 

لفتح هذه القضية.
وقال ان »احلكومة استخدمت االقوال التي انتزعت 

من املدعى عليهــــم لفتح هذا امللف واجراء حتقيقات 
وفي نهاية املطاف توجيه التهم«.

واضاف ان »التفسيرات التي قدمها احملققون القناع 
احملكمة بانهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت 

متناقضة وتفتقر الى املصداقية«.
وقالت احملكمة ان عناصــــر االمن »ارغموا« على 
تقدمي ادلة دامغة خالل حتقيق اجرته وزارة العدل لكن 
الدستور االميركي مينع املدعني من استخدام »اقوال 

مت انتزاعها حتت تهديد فقدان الوظيفة«.
واتهم عناصر االمن اخلمســــة الذين كانوا ضمن 
قافلة من املدرعات بقتل 14 مدنيا عراقيا واصابة 18 
آخرين بجــــروح في هجوم غير مبرر في احد احياء 
بغداد حصل فيه اطالق نار واستخدمت خالله قنابل 

يدوية.
وقال املدعــــون ان عناصر االمن »تعمدوا قتل او 

اصابة مدنيني عراقيني«.
من جهته عبر العراق عــــن خيبة أمله ازاء حكم 
محكمة احتادية أميركية بإســــقاط جميع االتهامات 
املوجهة خلمســــة من حراس األمن التابعني لشركة 
بالكووتر، وقال علي الدباغ املتحدث باسم احلكومة 
العراقية إن خمسة من الرجال ارتكبوا »جرمية خطيرة« 

بإطالق النار في سبتمبر 2007.
 وأضــــاف الدبــــاغ أن العراق قد يقاضي شــــركة 
األمــــن اخلاصة التــــي تعرف اآلن باســــم »اكس إي 

سرفيسيز«.

)أ.ف.پ( تظاهرة باكستانية خالل مسيرة للسالم في الهور أمس 

)أ.پ( صوروة أرشيفية لهيليكوبتر تابعة لشركة بالكووتر حتلق في العراق 

ٍ أميركي يُسقط تهم قتل عراقيين عن حراس بالكووتر قاض
القوات األميركية تسلّم بغداد زعيم جماعة »عصائب الحق« الشيعية

واشنطن ـ احمد عبداهلل
بدأت وزارة اخلارجية االميركية مراجعة ش��املة الجراءات 
منح تأش��يرات دخول الواليات املتحدة التي متنحها سفاراتها 
في بلدان العالم. وطلبت الوزارة من جميع الوزارات االميركية 
االخرى املعني��ة مبتطلبات منح التأش��يرات ابالغها مبا تراه 
مناس��با لتدقيق تلك االجراءات وذلك ف��ي ضوء ما حدث في 
حال��ة عمر الف��اروق عبداملطلب الذي احتفظ بتأش��يرته رغم 

وجود اسمه على قوائم املشتبه في عالقتهم باالرهاب.
وطلبت اخلارجية من الوزارات االخرى ابالغها مبتطلباتها 
على وجه الس��رعة لدمجها في تصور ع��ام لتدقيق اجراءات 
منح التأش��يرات. وكان البيت االبي��ض قد طلب من الوزارات 
املختلفة ام��داد اخلارجية باملتطلبات املش��ار اليها فضال عن 
تق��دمي صورة من تل��ك املتطلبات الى مجل��س االمن القومي 

ومكتب مدير االستخبارات الوطنية.
ويقول مسؤولو وزارة اخلارجية ان سفارتهم في نيجيريا 
بعثت باملعلوم��ات املتعلقة بعمر الفاروق ال��ى املكتب القومي 
ملكافحة االرهاب في واش��نطن غي��ر ان املكتب لم يقم بإبالغ 
اجه��زة االم��ن املعنية بتلك املعلومات ومن ثم فان اس��م عمر 
الفاروق ل��م يدرج على قوائم وزارة االم��ن الوطني للمراقبة 
او ملنع الدخول. وتنتاب االجهزة االميركية املعنية في اللحظة 
الراهنة حالة من النزوع الى التنصل من املس��ؤولية الس��يما 
ان الرئيس باراك اوباما امر باجراء حتقيق ش��امل في اسباب 
اغفال ابالغ املعلومات التي حصلت عليها الس��فارة االميركية 
في نيجيريا عن طريق والد عمر الفاروق الى السلطات املعنية 
في واشنطن. وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية ايان كيلي ان 
الوزارة قامت مبهمتها حني رفعت معلومات السفارة الى مكتب 
مكافحة االرهاب وان املكتب لم يدرج تلك املعلومات في قاعدة 
البيانات اخلاصة. اال ان هناك م��ن ينتقدون وزارة اخلارجية 
بسبب اغفالها سحب تأشيرة الدخول املمنوحة لعمر الفاروق 
عق��ب املعلومات التي حصلت عليها بش��أنه. ومن املتوقع ان 
يطلب الرئيس من بعض مس��ؤولي اجهزة االمن الس��يما في 
مكت��ب مكافحة االرهاب ووزارة االم��ن الوطني ورمبا وزارة 

اخلارجية تقدمي استقاالتهم.

توقعات بإقالة مسؤولين في أجهزة األمن القومي

واشنطن تبدأ مراجعة شاملة إلجراءات 
منح تأشيرات دخول األراضي األميركية

السفير اإلسرائيلي بالقاهرة: مصر تتصرف معنا كاألعداء
تل أبيــــب ـ يو.بي.آي: شــــن 
السفير اإلســــرائيلي في القاهرة 
شــــالوم كوهني هجوما شــــديدا 
على مصــــر والصحافة املصرية 
واعتبر أن مصــــر تتصرف مثل 

أعداء إسرائيل.
ونقلت صحيفــــة »معاريف« 
امس عن كوهني قوله خالل اجتماع 
سفراء إسرائيل في القدس مطلع 
االسبوع اجلاري إن »مصر تتصرف 
مثل عدو متاما« واحتج أمام رئيس 
الــــوزراء بنيامــــني نتنياهو على 
»التساهل« اإلسرائيلي جتاه مصر 
وعدم الرد على »التحريض« ضد 

إسرائيل في اإلعالم املصري.
وتساءل كوهني »ملاذا رغم اتفاق 
السالم بني الدولتني تتخم املقاالت 
في وسائل اإلعالم )املصرية( باسم 

العداء للسامية ونحن ال نرد عليها 
وملاذا تســــتخدم إســــرائيل لغة 
متسامحة ومتصاحلة مع القيادة 

املصرية«.
وقالت »معاريف« إن نتنياهو 
رد على كوهني بإجابة عامة فقط 
معتبــــرا أن احلديث يــــدور عن 
ترسبات عمرها عشرات السنني 
ويصعــــب تغيير نهــــج اإلعالم 

املصري.
ونقلت عن مصادر سياســــية 
إسرائيلية قولها إنه »على الرغم 
من السلوك املصري جتاه إسرائيل 
إال أن مصر تلعب دورا هاما جدا 
في محور اســــتئناف املفاوضات 
الفلسطيني محمود  الرئيس  مع 
عباس وفي الصراع ضد البرنامج 

النووي اإليراني«.

علــــى صعيــــد متصــــل، قال 
مسؤولون إسرائيليون امس ان 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهــــو اقتــــرح عقــــد قمة مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
تستضيفها مصر كسبيل الستئناف 

محادثات السالم املتوقفة.
ولم يصدر تعليق فوري من 
املسؤولني الفلسطينيني واملصريني 
على اخلطة التي قــــال اثنان من 
املسؤولني اإلسرائيليني ان نتنياهو 
طرحها يوم الثالثاء خالل محادثات 
الرئيس املصري  القاهرة مع  في 

حسني مبارك.
وقــــال مســــؤول إســــرائيلي 
»طرحت فكرة إسرائيل بعقد قمة 
سالم مع عباس تستضيفها مصر 
اثناء محادثات نتنياهو مع مبارك«. 

وأكد مسؤول اخر ان نتنياهو طرح 
فكرة عقد القمة.

ولم يصدر اي تعليق من مكتب 
نتنياهــــو. وقال مــــارك ريغيف 
املتحدث باسم نتنياهو ان اسرائيل 
تأمل »ان نشهد بالفعل استئناف 
احملادثات مع الفلســــطينيني في 

املستقبل القريب«.
وقــــال نبيل ابــــو ردينة احد 
الفلسطيني  الرئيس  مســــاعدي 
»ستشهد املنطقة خالل االسبوعني 
القادمني حتركا سياسيا نشطا«.

ونقلت صحف فلسطينية عن 
وزير اخلارجية املصري أحمد ابو 
الغيط قوله انه من خالل احلكم 
علــــى التصريحات التي ادلى بها 
نتنياهو خالل زيارته للقاهرة فإن 

هناك تقدما.

ويصر عبــــاس على ان جتمد 
إســــرائيل البنــــاء االســــتيطاني 
الرامية  قبل استئناف احملادثات 
الى اقامة دولة فلســــطينية على 
اراض احتلتها إســــرائيل في عام 
1967. ورفض وقفا مؤقتا للبناء 
االستيطاني امر به نتنياهو واصفا 

اياه بأنه اجراء غير كاف.
ولكن في تصريحات مبناسبة 
ذكرى انطالقــــة حركة فتح التي 
يتزعمها تطرق عباس بشكل عابر 
الى قضية املستوطنات وترك الباب 
مفتوحا على ما يبدو امام استئناف 

احملادثات.
فــــي خطاب في  وقال عباس 
مدينــــة رام اهلل بالضفة الغربية 
»نحن مع طريق السالم«. واضاف 
»ان يدنا ستبقى ممدودة للوصول 

إلى ســــالم عادل ينهي االحتالل 
اإلسرائيلي«.

وحث عباس ايضا إسرائيل على 
تبني خطة سالم عربية تدعو الى 
انسحاب إسرائيلي كامل من الضفة 
الغربية مقابل تطبيع العالقات مع 

العالم العربي.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية 
عن مصادر ديبلوماسية فلسطينية 
وأميركية قولها ان نتنياهو مستعد 
للتفاوض بشــــأن االنسحاب إلى 
حدود 1967 في اطار عملية تبادل 
الفلسطينيني حتى  لألراضي مع 
ميكن إلسرائيل االحتفاظ ببعض 

الكتل االستيطانية.
املســــؤولون  يذكــــر  ولــــم 
التي  اإلسرائيليون موعدا للقمة 

رمبا تعقد في مصر.

نتنياهو يقترح عقد قمة سالم في مصر

عواص��م � وكاالت: ق��ال الرئيس الفلس��طيني محمود 
عباس خالل خطاب ألقاه مبناسبة مرور 45 عاما على انطالق 
الثورة الفلسطينية إن حركة حماس أبلغت حركة فتح رسميا 
اس��تعدادها للتوقيع على الوثيقة املصرية شريطة أن يكون 

ذلك خارج مصر، مؤكدا أنه يرفض طلب حماس.
إلى ذل��ك، ذكرت مصادر في الرئاس��ة الفلس��طينية ان 
الرئيس الفلس��طيني محمود عباس س��يقوم خ��الل االيام 
القليل��ة املقبلة بجولة خليجية تش��مل زيارة كل من الكويت 

وقطر.
وأش��ارت املصادر إلى أن الزيارة تأت��ي تواصال للجولة 
العربي��ة التي يق��وم بها الرئيس عباس الط��الع قادة الدول 
العربية على »آخر املستجدات، فيما يخص العملية السلمية، 
في ض��وء رفض احلكومة االس��رائيلية وقف االس��تيطان 
مبا يش��مل القدس وايضا املس��تجدات في الساحة الداخلية 
الفلس��طينية جراء رفض حركة »حماس« التوقيع على اتفاق 

املصاحلة«.

يقوم بجولة خليجية تشمل الكويت وقطر قريباً

عباس: حماس اشترطت توقيع 
ورقة المصالحة خارج مصر

موسوي يطلق مبادرة لحل األزمة اإليرانية.. ويعلن من بيته استعداده لـ »الشهادة«
طهرانـ  العربيةـ  وكاالت: تعقدت االزمة 
االيرانية الداخلية بني املعارضة والنظام 
وخاصة بعد احداث عاشوراء، وهذا ما جعل 
ابرز زعماء املعارضة مير حسني موسوي 
امس يؤكد استعداده »للشهادة« في معركته 
ضد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي 
جناد، مطلقا في الوقت نفسه مبادرة حلل 
األزمة الراهنة من خمس نقاط »أن تعلن 
احلكومة مسؤوليتها أمام الشعب والبرملان 
والســـلطة القضائية وأن تعمل في إطار 
القانون، وإعداد قانون لالنتخابات يضمن 
منافسة انتخابية نزيهة وعادلة، واالفراج 
عن جميع السجناء وإعادة االعتبار لهم، 
وضمان حرية الصحافة والتعبير والسماح 
للصحف املوقوفة بالعودة مجددا للعمل 
في أجواء صحية، واالعتراف بحق الشعب 
في التجمعات القانونية والسماح ألحزاب 

بالعمل احلر وفق القانون«.
كما نفى موسوي ان يكون احملتجون 
على نتيجة االقتراع الرئاسي الذي جرى في 
12 يونيو يتحركون بالتواطؤ مع الغرب، 
واكد انهم »اوفياء للدستور«، اي ال يسعون 

الى قلب النظام.
وكتب رئيس الوزراء االسبق في بيان 
هو االول منذ التظاهرات العنيفة التي جرت 

في عاشـــوراء »ال ارفض فكرة ان اصبح 
شـــهيدا مثل الذين قدموا هذه التضحية 
بعد االنتخابات لتلبية مطالبهم الوطنية 

والدينية«.
واضاف موسوي الذي كان ابن شقيقه 
احد ثمانية اشخاص قتلوا في التظاهرات 
املعادية للحكومة التي جرت خالل عاشوراء 

ان »دمي ليس اغلى من دمائهم«.
وكتب موسوي »اقول بوضوح وعلنا 
ان االوامر باعدام او قتل او سجن كروبي 
)مهدي كروبـــي زعيم اخر في املعارضة( 
وموسوي واشخاص مثلنا لن تساهم في 

تسوية املشكلة«.
وكان رجـــل الدين النافـــذ عباس فائز 
طبسي قد صرح الثالثاء بأن قادة املعارضة 
في ايران »اعداء اهلل« ويستحقون املوت 

طبقا للشريعة.
ودعا موسوي الرئيس احمدي جناد الى 
وقف القمع للخروج من »االزمة اخلطيرة« 

التي تواجهها البالد.
وقـــال انـــه علـــى احلكومـــة »حتمل 
مسؤولياتها جتاه املشـــاكل التي خلقتها 
في البالد«، مطالبا خصوصا »باطالق سراح 
السجناء السياسيني واالعتراف بحق الشعب 

في التجمع«.

وتابـــع: »اقول بوضوح انه طاملا ليس 
هنـــاك اعتراف بوجود ازمـــة خطيرة في 
البالد فليست هناك امكانية للخروج من 
املشاكل«، داعيا الى »حكومة تتسم بالنزاهة 
والرأفة تعتبر تعدد اراء واصوات الشعب 

فرصة وليس تهديدا«.
واكد موقع »كلمة.اورغ »ان موســـوي 
موجود في بيته في احد احياء طهران وانه 
لم يغـــادره منذ عدة ايام، نافيا ما اعلنته 
وكالة االنباء الرسمية مساء االربعاء عن 

رحيله الى شمال ايران مع كروبي.
اتهامات  ورفـــض زعيـــم املعارضـــة 
السلطات له وحلركة االحتجاج بالتواطؤ 

مع الغرب.
وقال موســـوي »لســـنا اميركيني وال 
بريطانيني. لم نوجه حتى اآلن اي رسالة 
الى قادة دول كبرى« في اشارة الى رسالة 
وجهها احمدي جناد الى الرئيس االميركي 
باراك اوباما بعد انتخابه في نهاية 2008.

واضاف »اعتقد انه من الضروري ان نؤكد 
انه لدينا في احلركة اخلضراء هوية اسالمية 
ووطنية ونعارض اي هيمنة اجنبية. نحن 
اوفياء للدســـتور«، نافيا بذلك ان تكون 
املعارضة لنتيجة االنتخابات الرئاســـية 

حتولت الى حملة لقلب النظام.

تتضمن 5 نقاط أبرزها اإلفراج عن جميع السجناء وضمان حرية الصحافة واالعتراف بحق الشعب في التجمعات القانونية

)أ.پ( صورة أرشيفية جلثة أحد املتظاهرين خالل مصادمات املعارضة وقوات األمن اإليرانية في عاشوراء 


