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بغداد ـ كونا: قال رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
ان إجراء االنتخابات في موعدها احملدد وجناحها سيقضي 
على اإلرهاب في العراق الـــى األبد، معتبرا ان ذلك ما دفع 
اجلماعات اإلرهابية ومن يقف خلفها الى حشد قواها لتعطيل 
هـــذه االنتخابات. وأوضح املالكي فـــي كلمة خالل فاعلية 
عسكرية امس »اذا أقمنا االنتخابات في موعدها فسيخرج 
العراق من النفـــق نهائيا، واإلرهابيـــون يدركون ان تلك 

االنتخابات ستكون سببا لهزميتهم الى األبد وهزمية اخلطط 
املوضوعة خلفهم«. واعتبر انه يجب ان تبقى األيادي على 
»زناد الســـالح« حتى ينتقل العراق الى مرحلة جديدة من 
البناء. ورأى ان االنتخابات ستكون احلجر األخير في بناء 
الدولة العراقية احلديثة حيث سيكتمل من خاللها تشكيل 
برملان عراقي جديد سيكون داعما للحكومة املقبلة في عملها 

من اجل العراق.

المالكي: االنتخابات ستقضي على اإلرهاب في العراق

)رويترز( انتشال ضحايا االنفجار الذي استهدف مباراة لكرة الطائرة في بانو امس االول 

مدڤيديڤ يعلن دعم روسيا إلسالم آباد في حربها ضد اإلرهاب

باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى تفجير المباراة إلى 93 
لدعــــم قتالها«. مبوازاة ذلك، اقدم 
مســــلحون على تفجير مدرستني 
للذكور ومستوصف في شمال غرب 
البالد حيث تقاتل القوات احلكومية 
ناشطي حركة طالبان في املنطقة 
القبلية املتاخمة الفغانستان، كما 
افاد مســــؤولون دون ان يشيروا 

الى وقوع ضحايا.
القبليــــة  الشــــرطة  واكــــدت 
ومسؤولون في االستخبارات تدمير 

املدرستني.
وازاء تصاعد اعمال العنف قال 
احمللل السياسي حسن عسكري 
املتشــــددين  رضــــوي »ان عنف 
يزيــــد الضغــــط علــــى الرئيس 
آصف علي زرداري ويوفر فرصا 
كــــي يهاجموا  جديدة ملعارضيه 

حكومته«.

عواصم - وكاالت: اعتبر وزير اخلارجية 
السعودي األمير سعود الفيصل امس ان عدم 
وجود ضغوط دولية كافية على إســـرائيل 
الستئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيني 

يجعلها تتصرف كـ »طفل مدلل«.
ورأى األمير ســـعود الفيصل في مؤمتر 
صحافي عقده مع نظيره التركي احمد داوود 
اوغلو انه ال ميكن التوصل الى تسوية في ظل 

املعاملة املميزة التي حتظى بها إسرائيل.
وأضاف ان »إسرائيل أصبحت طفال مدلال 
في املجتمع الدولي«. ودعا الوزيران الى وقف 
تام للتوسع االستيطاني اإلسرائيلي للتمكن 

من استئناف عملية السالم.
وفـــي الشـــأن اإليراني اعتبـــر الفيصل 
أن من حق طهران امتـــالك الطاقة النووية 
لألغراض الســـلمية، ولكن عليها في املقابل 
أن تســـتجيب للجهود الدولية حلل األزمة 

بالطرق السلمية.
من جانبه قال داوود اوغلو »يجب جتميد 
االستيطان في األراضي احملتلة كلها خاصة 

في القدس الشرقية«. 
إلى ذلك، شن رئيس احلكومة الفلسطينية 
املقالة إسماعيل هنية امس هجوما الذعا على 
السلطة الفلسطينية وحركة فتح، نافيا طلب 
حركة حماس التوقيع على اتفاق مصاحلة 

في مكان بديل عن القاهرة.
واتهم هنية في كلمة له خالل مهرجان نظمه 
املجلس التشريعي الفلسطيني مبدينة غزة 
ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية األولى 
للحرب اإلســـرائيلية، السلطة الفلسطينية 
وأقطابا من فتـــح بتعطيل جهود املصاحلة 
واملشـــاركة في »مؤامرة« إلســـقاط حماس 

وحكومتها.

وقال »إن حماس لم تطلب مطلقا التوقيع 
على الورقة املصرية للمصاحلة في مكان بديل 
عن القاهرة، كما أنها لم تطلب تأخير إجراء 
االنتخابات 10 ســـنوات، كما أعلن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة 

فتح«.
ودعا هنية »عقالء حركة فتح، وهم كثر« 
إلى املبادرة قبل غرق سفينة الوطن للتوجه 
إلى مصاحلة حقيقية وتشكيل حكومة بشروط 
فلســـطينية ومؤسسة أمنية أمينة وميثاق 

يصون احلقوق الفلسطينية.
وقال إن حماس مســـتعدة لتوقيع اتفاق 
املصاحلة في القاهرة »بشـــكل فوري« وفقا 
لترتيبات جديدة اي بعد إجراء مناقشـــات 

بشأنها والتوافق على كافة بنودها.

عباس يزور القاهرة وتركيا

فـــي املقابـــل، يصـــل رئيس الســـلطة 
الفلسطينية محمود عباس إلى القاهرة اليوم 
ومن املقرر ان يلتقي الرئيس حسني مبارك 
غدا لبحث أفكار استئناف مفاوضات السالم. 
وقال سفير فلسطني لدى مصر بركات الفرا 
الرسمية )وفا(  الفلسطينية  لوكالة األنباء 
إن لقاء عباس ومبارك ســـيبحث تطورات 
األوضاع على الساحة الفلسطينية وتنسيق 
املواقف الفلســـطينية ـ املصرية »من أجل 

حتريك عملية السالم«.
وذكر الفرا أن اللقاء يكتسب أهمية كبيرة 
قبيل الزيارة التي سيقوم بها وزير اخلارجية 
املصري أحمد أبو الغيط واللواء عمر سليمان 
رئيس جهاز املخابرات إلى واشنطن في الثامن 
من الشـــهر اجلاري لطرح أفكار تصب في 

حتريك اجلمود في عملية السالم.

وأوضح أن مبارك ســـيطلع عباس على 
نتائـــج املباحثات التـــي أجراها مع رئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي بنيامـــني نتنياهو في 
القاهرة الثالثاء املاضي، واملوقف اإلسرائيلي 
إزاء الطرح العربي »الذي يؤكد على ضرورة 
وقف االستيطان وبدء التفاوض من أجل إقامة 
دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 
1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، 
وطبقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السالم 
العربية«. ورجح مصدر إســـرائيلي أن يتم 
قريبا حتقيق اختراق من شأنه أن يؤدي إلى 
استئناف املفاوضات بني تل أبيب والسلطة 
الفلسطينية في ظل املساعي املصرية احلثيثة 
واملبذولة الستئناف املفاوضات، بالتنسيق 

مع اإلدارة األميركية.
كما يعتزم عبـــاس القيـــام بزيارة الى 
تركيا يوم األربعاء املقبـــل يبحث فيها مع 
املسؤولني األتراك سبل احياء عملية السالم 
في الشرق األوسط ومسار الوفاق الداخلي 

الفلسطيني.
ونقلت وكالة اخالص لألنباء التركية عن 
مصادر في اخلارجية التركية قولها ان عباس 
ســـيجري خالل زيارته التي تستمر يومني 
محادثات مع الرئيس التركي عبداهلل غول 
ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تتناول 
نتائج اجلهود املبذولـــة إلحياء املفاوضات 
بني اسرائيل والفلسطينيني وحتقيق الوفاق 
الوطني بني الفصائل الفلسطينية الى جانب 
النقاش حـــول قرار عباس بعدم ترشـــحه 

لالنتخابات الرئاسية املقبلة.
كما تأتي زيارة عباس قبل أيام من زيارة 
مرتقبة لوزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك 

الى تركيا خالل الشهر اجلاري أيضا.

إســــالم آبــــاد ـ وكاالت: افادت 
اعلنتها الشرطة  حصيلة جديدة 
صباح امس ان 93 شخصا قتلوا 
الذي نفذ  في االعتداء االنتحاري 
اثناء مباراة للكــــرة الطائرة بني 
فريقــــي احدى القرى في شــــمال 
غرب باكســــتان. وهــــو االعتداء 
االنتحاري الثالــــث االكثر دموية 

في باكستان.
وقال محمد ايــــوب خان قائد 
شرطة اقليم بانو حيث وقع االعتداء 
لوكالة فرانس برس »توفي خمسة 
اشــــخاص خالل الليل )امس( في 
مستشــــفى الكي مــــروة ما يرفع 

احلصيلة الى 93 قتيال«.
وقد فجر االنتحاري ســــيارته 
املفخخة اثناء مباراة محلية للكرة 
الطائرة في قرية شاه حسن خان 

وقال مدڤيديڤ »صدمت لسماع 
جرمية جديدة ارتكبها املتطرفون. 
عمل ارهابي دام خالل مباراة كرة 

الطائرة في بلدة الكي ماروات«.
وأعرب الرئيس عن تفاؤله بأن 
باكستان ستستمر في حربها ضد 
اإلرهاب وقال إن بإمكانها »االعتماد 
على روســــيا واملجتمــــع الدولي 

باكستان الرامية ملكافحة اإلرهاب 
بعد ان شــــهدت البالد سلسة من 
التفجيرات االنتحارية في االيام 
االخيــــرة. ونقلت وكالــــة األنباء 
الروسية »نوفوستي« عن الكرملني 
أن مدڤيديڤ أرسل برقية تعزية 
إلى نظيره الباكســــتاني زرداري 

عبر فيها عن دعم روسيا.

في اقليم بانو في الوالية احلدودية 
الشمالية الغربية، على احلدود مع 
افغانستان، حيث تكثر الهجمات 
والتفجيرات التي ينفذها عناصر 
طالبان انتقاما من احلمالت املتعددة 
التي يشنها اجليش على معاقلهم. 
وأعرب الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ عــــن دعم بالده جلهود 

جيالني ينفي أي خالف بين الرئيس والجيش الباكستاني
اسالم آبادـ  يو.بي.آي: اكد رئيس الوزراء الباكستاني 
ــف رضا جيالني ان االنطباع بوجود اختالفات  يوس
بني اجليش والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري 
ــل في االطار  ــى ان كل طرف يعم ــددا عل خاطئ مش
ــتان موحدة ضد  ــدد على ان باكس املخصص له. وش

ــائل االعالم لعبت دورا  ــيرا الى ان وس االرهاب، مش
حيويا في هذه احلرب.

وقال ان العمل سيستمر لتقوية قدراتنا في احلرب 
ضد االرهاب، الفتا الى ان الفي شقة ستبنى للشرطة 

في العاصمة الباكستانية الفيدرالية.

اليمن يتوعد بصد أي محاولة لتسلل مقاتلين أجانب إلى أراضيها

الحوثيون مستعدون لقبول شروط صنعاء.. ويتعهدون بعدم استهداف السعودية
من جهة اخرى، قال الرئيس اوباما إنه يبدو أن أوباما يرب�ط ألول مرة بين الهجوم الفاش�ل عل�ى الطائرة األميركي�ة والقاعدة

املتهم مبحاولة تفجير طائرة متجهة إلى ديترويت 
خالل فترة عيد امليالد كان عضوا في تنظيم القاعدة 

الذي دربه وزوده بالسالح.
واضاف مدافعا عن جهود إدارته ملكافحة اإلرهاب 
إنه تلقى نتائج أولية للمراجعات التي تتعلق بفحص 
املســـافرين جوا و»نظام قائمة ترقب اإلرهابيني« 

ويتوقـــع النتائـــج النهائيـــة خـــالل أيـــام.
ودعا اوبامـــا الذي ميضي عطلة في هاواي الى 
دراســـة فورية ملا وصفها »بأوجه الفشل البشري 
واملنهجي« التي مكنت النيجيري عمر الفاروق عبد 
املطلب )23 عامـــا( من ان يصعد على منت الرحلة 
املتجهة من امسترادم الى ديترويت يوم 25 ديسمبر 

وسط مزاعم بإخفائه متفجرات في مالبسه.
وقـــال الرئيـــس االميركي في حديثـــه االذاعي 
االسبوعي الذي بث أمس االول »التحقيق في واقعة 
يوم عيد امليالد مستمر ونعكف على معرفة قدر اكبر 
من املعلومات عن املشتبه به. واضاف ان عبداملطلب 
»انضم الى جمـــاعة تابعة لتنظيم القاعدة على ما 
يبدو وهذه اجلماعـــة ـ تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب ـ دربته وزودته بتلك املتفـــجرات ووجهته 

ملهاجمـــة الطائـــرة املتجهـــة الـــى أميـــركا«.
وهـــذه هي اكثر تعليـــقـــات الرئيس االميركي 
صراحة تربط املشــــــتبه به بتنــظيـــم القاعدة. 
وتعرض اوباما وهو دميوقراطي النتــقاد شـــديد 
من اجلمهوريني الذين يتهمونه بإســـاءة التعامل 
مع الواقعة وبعدم فعل ما يكفي ملنع هجمات على 

الواليات املتحدة.
وخصـــص اوباما الذي ظهر فـــي موقف دفاعي 
جزءا كبيرا من خطابه لتوضيح افعال ادارته البقاء 
البالد امنة مبا في ذلك ســـحب القوات من العراق 
وزيادة عدد القوات في افغانستان وتقوية العالقات 
مع اليمن حيث قضى املشتبه به بعض الوقت قبل 

الهجوم.

االمن واالســـتقرار لبلدهم 
الذي مزقته احلروب«.

مؤتمر دولي لليمن

الى ذلك، رحبت صنعاء 
الـــوزراء  رئيس  بدعـــوة 
براون  البريطاني غوردن 
لعقد اجتمـــاع دولي حول 
اليمن ومكافحة االرهاب في 

28 يناير في لندن.
وقال مصدر مســـؤول 
اليمنية معلقا  لوكالة سبأ 
على الدعـــوة »انها خطوة 
في االجتاه الصحيح حلشد 
اجلهود الدولية لدعم اليمن 
في املجال التنموي وتعزيز 
قدراته في مكافحة البطالة 

والتخفيف من الفقر«.
»ان  املتحـــدث  وتابـــع 
القضاء على الفقر والتطرف 
املجتمعات  فـــي  والبطالة 
املدخـــل  الناميـــة ميثـــل 
الصحيح النهـــاء التطرف 
وضمان عـــدم ايجاد بيئة 
مناسبة لنمو هذه الظاهرة 

وجذب الشباب اليها«.
وكان براون قد دعا الى اجتماع دولي حول اليمن 
وحول مكافحة االرهاب يعقد في الثامن والعشرين 
من يناير احلالي في لنـــدن، بالتزامن مع املؤمتر 

املقرر حول افغانستان.

الصومالية عن اســـتعدادها الرسال »مقاتلني« الى 
اليمن ملساعدة تنظيم القاعدة في مواجهة القوات 

احلكومية في هذا البلد.
وقال »كان االحرى بهؤالء الذين يتوعدون بتصدير 
قوى االرهاب الى اآلخرين بان يساهموا في حتقيق 

اليمنية  »الثورة«  صحيفة 
امس االول. ودعا املتمردين 
الى وقـــف عمليات التوغل 
داخل االراضي السعودية.

هذه  املتحدث على  ورد 
النقطـــة وقال »بخصوص 
االراضي الســـعودية اكدنا 
مرارا منـــذ ان بدأ العدوان 
االراضي  على  الســـعودي 
اننا ال نســـتهدف  اليمنية 
وامنا  السعودية  االراضي 
واجهنا عدوانا مباشرا من 
»نؤكد  اراضيهـــا« مضيفا 
مجددا اننا لم نســـتهدف« 

السعودية.

توعد بصد المتسللين

قال  ذلـــك،  في غضون 
اليمني  اخلارجيـــة  وزير 
ان  امس  القربـــي  بكر  ابو 
بالده لن تسمح بتسلل اي 
»مقاتلني« اجانب، ردا على 
اعالن املتمردين االسالميني 
اســـتعدادهم  الصوماليني 
ملناصـــرة عناصر القاعدة 

فـــي اليمـــن.
واضاف القربي ان »اليمن لن يقبل على أراضيه 
أية عناصر إرهابية وسيكون باملرصاد لكل من يفكر 

في العبث بأمنه واستقراره«.
وابدى »استغرابه« العالن حركة الشباب املجاهدين 

عواصم ـ وكاالت: ابـــدى املتمردون احلوثيون 
اســـتعدادهم للحوار مع احلكومة اليمنية في حال 
اوقفـــت هجـــومها عليهم، فـــي حني اتهم الرئيس 
االميركـــي باراك اوباما الول مـــرة تنظيم القاعدة 
بالوقوف وراء محاولة االعتداء على الطائرة االميركية 
خالل عيـــد امليالد عبر تدريب منفـــذ الهجوم في 

اليمن.
وقال املتحدث باسم احلوثيني محمد عبد السالم 
في اتصال هاتفي بفرانـــس برس »عندما تتوقف 

احلرب فنحن مســـتعدون للحوار«.
واوضـــح ان هذا املوقف ياتـــي جتاوبا مع اليد 
املمدودة التي ابداها الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالـــح اجلمعة )امس االول( اذ دعا املتمردين في 
شمال البالد الى االستماع »لصوت العقل« وااللتزام 
بالشـــروط التي وضعتها احلكومة العادة السالم 
الى هـــذه املنطقة وانهاء احتالل املباني احلكومية 

واحترام القانون.
وقال عبد الســــــالم ان احلــركة ستعلن قبول 
هذه النقاط بعد وقف العمليات العســـكرية التي 

تســـتهدفها في شـــمال البالد »بشـــكل تام«.
وذكر ان املتـــمردين وافقـــوا الصـــيف املاضي 
على وقف اطـــالق نار يليه حـــوار مع احلكومة، 
مشيرا الى ان اجليش جتاهل هذا العرض وواصل 

عملياته.
وقـــال »جندد ما اعلناه ســـابقا قبولنا بالنقاط 

اخلمس بعد ايقاف العدوان بشكل تام«.
وتابع »اليوم نرحب بدعوة رئيس اجلمهورية 
في العودة الى احلـــوار ونعتبرها دعوة ايجابية 
وخطوة صحيحة على طريق السالم والعودة الى 

االمن واالستقرار«.
وكان الرئيـــس اليمني قال في نداء مبناســـبة 
السنة اجلـــديدة وجهه الى املتمردين في الشمال 
واالنفصاليـــني في اجلنوب وانصـــار القاعدة الى 
االســـتماع لـ »صوت العقل«، في مقالة نشـــرتها 

إيران ُتمهل العالم شهرًا للبت في مقترحاتها النووية
عواصم - وكاالت: حذر وزير 
اخلارجية اإليراني منوچهر متكي 
امس من ان إيران ستنتج الوقود 
النووي في حـــال تأخر الغرب 
عن تســـليم طهران اليورانيوم 
املخصب مع حلول نهاية شهر 

يناير احلالي.
ونقلت وكالـــة أنباء العمال 
اإليرانية »إيلنا« عن متكي قوله 
للتلفزيون اإليراني الرسمي انه 
إذا  يفترض بالغرب أن »يقرر« 
كان ســـيقبل االقتراح اإليراني 
ببيع إيران الوقود أو استبداله 
باليورانيوم اإليراني املخصب. 
وقال متكي ان هذا »إنذار«، مشيرا 
إلى ان أمام املجتمع الدولي »شهرا 
واحدا« ليتخـــذ القرار وإال فإن 
طهران ستخصب اليورانيوم إلى 
مستوى أعلى مطلوب في إنتاج 

الوقود النووي.
إلـــى ذلك،قال نائـــب وزير 
خارجية إســـرائيل داني أيالون 
إن العالم بدأ يتكتل ضد مشروع 
النـــووي وإن عقوبات  إيـــران 
إضافيـــة ســـتفرض عليها بعد 

حوالي الشهر.
وأضـــاف أيالون في كلمة له 
خالل مشاركته في منتدى ثقافي 
عقد امس في تل أبيب وأوردها 
راديو إسرائيل ان هناك إجماعا 
بني واشنطن وموسكو وبكني على 
أن إيران النووية تشكل تهديدا 
على اســـتقرار النظـــام العاملي 
القائم، معربا عن ثقته بأن النظام 
احلاكم في طهران لن يستمر في 

السلطة حتى العام القادم.

تل أبيب: النظام اإليراني لن يستمر للعام المقبلدعت طهران إلى االستجابة للجهود الدولية لحل أزمة »النووي«

الرياض: إسرائيل تتصرف ك� »طفل العالم المدلل«
هنية: حماس لم تطلب التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة في مكان بديل عن القاهرة

صورة أرشيفية جلنود مينيني خالل احدى املواجهات في »صعدة«

نجل منتظري يحّذر من عواقب كارثية
في حال قتل موسوي أو اعتقاله

دعا نجاد لالستقالة وإال »فاألسوأ ينتظر إيران«

برلـــنيـ  ا.ف.پ: حذر جنـــل رجل الدين 
االيراني املنشق حسني علي منتظري الذي 
توفي في 19 ديسمبر  املاضي في مقابلة اجرتها 
معه مجلة دير شبيغل االملانية من »عواقب 
كارثية« على بالده فـــي حال اعتقال زعيم 
املعارضة مير حسني موسوي او اختفائه.

وقال سعيد منتظري ان مقتل ابن شقيقة 
موسوي بالرصاص خالل تظاهرة معارضة 
للحكومة في 27 ديسمبر كان عمال متعمدا من 
السلطات االيرانية و»مبثابة حتذير اخير« 

موجه الى موسوي.
وأضاف، في اتصال اجرته معه  املجلة في 
منزله في قم »ال ادري ان كان سيقتل بدوره 
ذات يوم، او ان النظام سيوقفه« محذرا من 

انه »سيكون لذلك عواقب كارثية«.
وسئل سعيد منتظري عن احتمال اشتعال 
الوضـــع في ايران فقـــال »آمل اال نصل الى 

هذا احلد«.
وتابع »مازلت آمل ان يتعقل احلكام وان 
يوافقوا على تسوية ويسلكوا سبيال يؤدي 
الى مصاحلة وطنيـــة. وان لم يقوموا بهذا 
اخليار، فسيكون بلدي بعد سنة في وضع 

اكثر خطورة مما هو عليه اآلن«.
وقال إنه يأمـــل أن يعود قادة إيران إلى 
رشدهم ودعا الرئيس اإليراني محمود أحمدي 

جناد إلى االســـتقالة، وإال »فاألسوأ ينتظر 
إيران«.

وأضاف، »يجب على األشخاص املسؤولني 
أن يعتذروا عن أخطائهم والقمع الذي جرى 
في الشهور االخيرة. ســـيكون ذلك شرطا 
الستمرار اجلمهورية اإلسالمية. وبعد استقالة 
جناد يجب أن يســـلم املكتب الرئاسي إلى 
املرشـــح الفائز بأكبر عدد من األصوات في 
االنتخابات السيد موسوي«. وتابع منتظري 
»األمور ال ميكن أن تســـتمر على هذا احلال 

لوقت طويل«.
 وقـــال »أعتقـــد أن البنية املســـتقبلية 
ملجتمعنا ليست على درجة كبيرة من األهمية. 
من املمكن أن تكون جمهورية إسالمية ومن 
املمكن أن تكون جمهورية علمانية أو فيما 
يخصني ان تكون حتى مملكة. واألمر الرئيسي 
هو أن يســـتطيع الشعب العيش في حرية 

ورخاء«.
ويزعم موسوي زعيم املعارضة اإليرانية 
أن االنتخابات الرئاســـية التي أجريت في 
يونيو املاضي وخسرها أمام أحمدي جناد 

قد زورت وهو ما تنفيه احلكومة. 
يشار الى ان قوات األمن اإليرانية تصادمت 
مـــع أنصار رجل الدين منتظري بعد وفاته 

في ديسمبر عن عمر 87 عاما.


