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رام اهلل ـ غزة ـ د.ب.أ: قالت مصادر قيادية 
مبنظمة التحرير الفلسطينية ان رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس سيلتقي رئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس خالد مشعل خالل زيارته 

املتوقعة لدمشق، في غضون األيام املقبلة.
ونقلت وكالة »سما« الفلسطينية املستقلة 
امس عن املصادر قولها ان لقاء عباس ـ مشعل 

سيعقد برعاية الرئيس السوري بشار األسد. كما 
اكدت املصادر ان زيارة عباس ستكون مهمة جدا 
في اطار جهود حتقيق املصاحلة الفلسطينية.

من جهة اخرى، قال مصدر في حماس إن وفدا 
من احلركة من قطاع غزة سيتوجه مجددا إلى 
دمشق إلجراء مزيد من املشاورات بشأن إجناز 

صفقة تبادل األسرى.

مصادر فلسطينية: عباس سيلتقي مشعل برعاية األسد قريباً

دفع ببراءته أمام قاضي التحقيق األميركي

عبدالمطلب: 20 شخصاً تدربوا في اليمن على تفجير طائرات
واشــــنطن ـ وكاالت: دفــــع 
النيجيري عمــــر عبد املطلب 
ببراءته من التهم املنسوبة اليه 
امام محكمة اميركية على خلفية 
قيامه مبحاولة تفجير طائرة 
كانت متوجهة الى ديترويت في 
عيد امليالد واعترف للمحققني 
بأن 20 شــــابا تدربوا معه في 

اليمن على تفجير الطائرات.
وقدم قــــاض احتادي امس 
االول دفعا بالبراءة نيابة عن 
عبد املطلــــب )23 عاما( الذي 
التزم بالصمت نزوال عند طلب 

محاميته.
إلى  واستدعي عبد املطلب 
احملكمة ليواجه ستة اتهامات 
من بينها الشــــروع في القتل 
والشروع في استخدام »سالح 
للدمار الشامل« إلسقاط طائرة 

تقل 289 شخصا آخر.
ولم تســــتغرق اول جلسة 
له اكثر من 3 دقائق وهي متهد 
امــــام محاكمة يقول  الطريق 
انها متيل  خبراء قانونيــــون 
بشدة لصالح احلكومة في ضوء 

األدلة وعدد الشهود.
وقــــال قاضــــي التحقيــــق 
األميركي مــــارك راندون لعبد 
املطلب »هل تفهــــم االتهامات 
الواردة في الئحة االتهام؟«. ورد 
عبد املطلب بصوت خفيض«نعم 

افهم«.
وسأل راندون عبد املطلب 
عما اذا كان يفهم احلكم املرتبط 
بهذه االتهامات والتي قد تتضمن 
احلكــــم عليه بالســــجن مدى 

احلياة فقال »نعم افهم«.

إجراءات لضمان امن المحاكمة

وأغلقت الشــــرطة الشارع 
املغطــــى باجلليــــد واملــــؤدي 
للمبنى االحتــــادي وخفضت 
أعداد املراقبني في احملكمة إلى 

أقل من 80 شاهدا ومراسال.
وجرت االستعانة بـ 3 من 

ـ وكاالت: لم تســــفر  عواصم 
اللقــــاءات العربيةـ  االميركية في 
واشنطن عن انعاش عملية السالم 
املجمدة منذ شــــهور بني اسرائيل 
والفلسطينيني، اذ جددت السلطة 
الفلســــطينية رفضها استئناف 
املفاوضات من دون وقف االستيطان 
في حني طرحت مصر تسوية بشأن 
القدس.   النهائــــي ملدينة  الوضع 
واستبعد وزير اخلارجية املصري 
احمد ابو الغيط امكانية استئناف 
ـ  الفلسطينية  مفاوضات السالم 

االسرائيلية قريبا.
ونقلــــت وكالة انباء الشــــرق 
ابو  االوســــط املصرية امس عن 
الغيط قولــــه بعد اختتام زيارته 
لواشــــنطن واجتماعه مع وزيرة 
اخلارجيــــة االميركيــــة هيالري 
كلينتــــون »فــــي الوقــــت احلالي 
الظروف  أو  ليس هناك األرضية 
التي متكن الطرفني من استئناف 

مفاوضات ذات مصداقية«.
كما نفى عقــــد لقاء قريب بني 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي 

بنيامني ناتانياهو.
وقال »عندما يوضع األساس 
بــــني األطراف  للقــــاء  املناســــب 
املواقــــف وليــــس   الستكشــــاف 
للتفــــاوض فعندئذ ميكــــن لهذا 
االجتماع أن يعقد إذا وافقت األطراف 

على ذلك«.
وكان ابو الغيط ومدير املخابرات 
املصرية عمــــر ســــليمان اجريا 
محادثات مع كلينتون بشأن اجلهود 
املبذولة إلعادة احياء عملية السالم 

ويقول مسؤولون أميركيون 
إن عبد املطلب حاول إشــــعال 
متفجرات مخبأة في مالبســــه 
بينما كانت الطائرة القادمة من 
امستردام تستعد للهبوط في 
ديترويت لكن الركاب تغلبوا 

عليه.
الــــذي جرى  وعبداملطلب 
الربط بينه وبني جناح لتنظيم 
القاعــــدة في اليمــــن محتجز 
في ســــجن احتادي في ميالن 

مبتشيغان.

تدريب انتحاريين باليمن

إلى ذلك، اعترف النيجيري 
عبــــد املطلب أثنــــاء التحقيق 
معه بأن 20 شخصا آخر تلقوا 
تدريبــــات في اليمــــن لتنفيذ 

عمليات مماثلة لعمليته.
وكشفت شــــبكة »سي بي 
ان  األميركيــــة  نيــــوز«  إس 
االستخبارات البريطانية تؤكد 
اعتراف عبداملطلب بتدرب 20 
شخصا آخر لتفجير طائرات.

عــــن  الشــــبكة  ونقلــــت 
االســــتخبارات البريطانية ان 
عبد املطلب قال للمحققني بعد 
اعتقالــــه ان حوالي 20 شــــابا 
أعــــدوا في اليمن الســــتخدام 
التقنية نفسها التي استخدمها 
في محاولته الفاشــــلة تفجير 

طائرة.
وقالت الشبكة ان »حقيقة 
تدريب أشخاص على يد القاعدة 
اليمن مثيــــر للقلق وهذا  في 
أخطر ما حصل في 25 ديسمبر 

املاضي«.
ونقلت الشبكة عن مصادر لم 
حتددها ان احلكومة األميركية 
أصدرت إرشــــادات يوم األحد 
املاضي تدعو إلى تعزيز املسح 
الضوئي »لكل شخص« على منت 
أي رحلة متجهة إلى أميركا من 
14 دولة من بينها أفغانستان 

والصومال واليمن.

لم تسفر عن نتيجة العام املاضي، 
اوضحت ان اخلطــــوط ميكن ان 
تعدل باتفاق علــــى تبادل اراض 
لضمان بقاء عدد من املستوطنات 

االسرائيلية.
وفي مؤمتر صحافي مع نظيرها 
االردني ناصر جودة، دعت الوزيرة 
االميركية الفلسطينيني الى محاولة 
وقف النشاطات االستيطانية عبر 
مفاوضات حول القضايا االساسية 
بدال من جعل وقف االستيطان شرطا 

الستئناف احملادثات املجمدة.
وقالت ان »تســــوية مشــــكلة 
احلدود حتل مشــــكلة االستيطان 
وتسوية قضية القدس حتل مشكلة 

االستيطان«.
واضافت »نعمل مع االسرائيليني 
الفلســــطينية واالردن  والسلطة 
والدول العربية لوضع االجراءات 
املفاوضات  الضرورية لتحريــــك 
في اســــرع وقت ودون شــــروط 

مسبقة«.
املفاوضــــني  كبيــــر  ورد 
الفلسطينيني صائب عريقات امس 
على كلينتون بالقول ان استئناف 
املفاوضات »يتطلب الوقف الشامل 

لالستيطان«.
واضاف عريقات في تصريح 
لوكالة فرانس برس »سنســــتمر 
في مساعينا حتى تتمكن االدارة 
االميركيــــة مــــن الزام اســــرائيل 
باستئناف املفاوضات على اساس 
االلتزامــــات الــــواردة في خارطة 
الطريق وخاصة وقف النشاطات 
االســــتيطانية مبــــا فيهــــا النمو 

الطبيعي والقدس«.

)أ.ف.پ( كلينتون لدى لقائها أبوالغيط في واشنطن أمس األول   

البلوي بجانب حكيم اهلل مسعود في شريط مصور بثته »اجلزيرة« أمس

التركية دفني بيرق أرملة البلوي وهي تتحدث في مقابلة باسطنبول     )أ.پ(

ظهر إلى جانب زعيم »طالبان ـ الباكستانية« في شريط مصور:

البلوي يؤكد أنه قتل عمالء الـ »سي.آي.إيه« انتقاماً لمحسود
دبي ـ أ.ف.پ: اكد االردني 
همام خليل البلوي في شريط 
ڤيديـــو بثته قنـــاة اجلزيرة 
الفضائية امس انه نفذ الهجوم 
الذي قتل فيه 8 من عناصر 
الـ »سي.آي.ايه« في افغانستان 
لالنتقـــام من االســـتخبارات 

االردنية واالميركية.
وقال شاب قدمته القناة على 
انه البلوي ان »هذه رسالة الى 
اعداء االمة من مخابرات االمة 
واملخابرات املركزية االميركية«. 
وتابع »نقول ان اميرنا رحمه 
اهلل بيت اهلل محسود لن ننسى 
دمه ابدا وسيبقى ان نأخذ ثأره 
في اميركا وفي خارج اميركا هو 
امانة في عنق كل املهاجرين«. 
واكد البلوي »لن ننســـاه ابدا 
لن ننساه حني قال ان الشيخ 
اسامة بن الدن ليس في ارضنا 
لكنه ان اتى فسنحميه باذن اهلل 
ولقد صدق ولقد دفع من دمه 
عن هذه الكلمة«. وقال إن حكيم 
اهلل خليفة بيت اهلل محسود 
سيكون على النهج والطريق 

ذاته.
وقام همـــام خليل البلوي 
بتفجيـــر حزام ناســـف كان 
يرتديه في قاعدة عسكرية في 
والية خوست االفغانية قرب 
احلدود مع باكســـتان في 30 

ديسمبر املاضي.
وادى الهجوم الى مقتل 7 
عناصر استخبارات اميركيني 
وضابط اردني. وقال البلوي 

ان »املهاجـــر في ســـبيل اهلل 
ال يعـــرف دينـــه في ســـوق 
املساومات واملجاهد في سبيل 
اهلل لن يبيع دينه ولو وضعت 
الشمس في ميينه والقمر في 
يساره«. كما ظهر البلوي في 
جزء من الشريط وهو يطلق 

النار قبل أيام قليلة من تنفيذ 
الهجوم. وكان تنظيم القاعدة 
أعلن املســـؤولية عن الهجوم 
االنتحاري الذي يعد ثاني أكبر 
هجوم في تاريخ »سي.آي.ايه« 
من حيث عدد القتلى قائال إنه 

انتقام ملقتل قادته.

لالشتباه في أنهم هددوا بنسف الطائرة

لندن تعتقل 3 ركاب على طائرة متجهة لدبي

القاهرة تمنع قوافل المساعدات من عبور أراضيها لغزة وانتهاء أزمة »شريان الحياة«

لندن ـ عاصم علي
اعلنت شرطة لندن ان عناصر من الشرطة 
صعدوا مس��اء امس االول بأسلحتهم على منت 
طائرة تابعة لشركة طيران االمارات كانت متوقفة 
في مطار هيثرو اللندني وتس��تعد لالقالع الى 
دبي واعتقلوا 3 اشخاص يشتبه في انهم هددوا 
بتفجير الطائرة. وقالت شرطة مدينة لندن الكبرى 
)متروبوليتان( ان طاقم الطائرة تعرض »لتهديد 
كالمي«، مشيرة الى انه »مت ابالغ الشرطة )وبعدها( 

صعد عمالء مسلحون على منت الطائرة«.
واضافت انه »مت اعتقال ثالثة رجال اعمارهم 
58 و48 و36 عاما وهم حاليا موقوفون على ذمة 
التحقيق ويشتبه في انهم هددوا بتنفيذ اعتداء 
بواسطة قنبلة«. وقامت الشرطة بتفتيش الطائرة 
فيما قالت وسائل االعالم انه لم يعثر على مواد 
»مؤذية« على ما يبدو على منت الطائرة التي كانت 
تقل 331 راكبا. وذكرت »سكاي نيوز« ان املوقوفني 

الثالثة بريطانيون وبدوا في حالة سكر.

القاهرة � أ.ف.پ: اعلن وزير اخلارجية املصرية احمد 
ابو الغيط ان مصر قررت منع اي قوافل مساعدات انسانية 

لغزة من عبور اراضيها.
وقال في تصريحات ادلى بها في واش��نطن ونشرتها 
صحيفة االهرام احلكومية ان »مصر لن تس��مح بأي نوع 
م��ن القوافل بعبور اراضيها مجددا مهما يكن مصدرها او 

نوعية القائمني عليها«.
واضاف ابو الغيط ان »اعضاء قافلة شريان احلياة )التي 
نظمها النائب البريطاني جورج غاالوي( قاموا بافعال عدوانية 
بل اجرامية على ارض مصر وشكك البعض في جهد مصر 

املتواصل لنصرة الفلسطينيني وقضيتهم«.

وتاب��ع ان »هناك الية جديدة ميكن مبقتضاها تس��ليم 
املعونات للهالل االحمر املص��ري مبيناء العريش على ان 
تقوم السلطات بتس��ليمها الى الهالل االحمر الفلسطيني 
داخل قطاع غزة«. وكانت الس��لطات املصرية اعلنت امس 
االول ان النائب البريطاني جورج غاالوي »ش��خص غير 

مرغوب فيه في مصر«.
وابلغ غاالوي بقرار اخلارجية املصرية في مطار القاهرة 
ابان مغادرته مصر بعد عودته من غزة التي قاد اليها قافلة 

»شريان احلياة« للمساعدات.
في غضون ذلك، انتهت أزمة سفر ناشطي قافلة »شريان 
احلياة 3« مبطار القاهرة امس بعد موافقة مصر على عدم 

اتخاذ إجراءات الحتجاز 6 ناشطني، غادروا عائدين الى بالدهم 
بينهم املطلوب الكويتي »حمد عدنان عبدالكرمي«.

وشهدت الس��اعات األخيرة اتصاالت مكثفة بحضور 
القنصل التركي الى مطار القاهرة والس��فير ياسر العلي، 

من اخلارجية املصرية، جنحت في إنهاء األزمة.
وقال بالنت ياردمي، رئيس املنظمة الدولية االنسانية في 
تركيا، »نحن نشكر مصر على احترامها لنا وعلى تعاونها 
معنا من خالل رغبتها التي ملسناها لتقدمي املساعدة ألهالي 
غزة ودعم الفلسطينيني، وهذه الرحلة كانت ممتلئة بالشائعات 
واألقاويل اخلاطئة عن مصر وسنس��عى بعد وصولنا الى 

تركيا حملو هذه الشائعات«.

الكالب املدربة على اكتشــــاف 
القنابل لفحص األشخاص الذين 
وصلوا حلضور اجللسة. ورفع 
أكثر من 10 أشــــخاص الفتات 

خارج احملكمة مكتوبا عليها » 
اإلسالم ضد اإلرهاب« و»ليس 

باسم اإلسالم«.
وأثارت محاولــــة التفجير 

تلك في يوم عيد امليالد سلسلة 
من املخــــاوف األمنية ادت الى 
إغالق مطارات وتقطع السبل 

مبسافرين متوترين.

املتوقفة منذ اكثر من سنتني.
ولم يكشــــف ابــــو الغيط عن 
تفاصيل مباحثاته وسليمان مع 
كلينتون اال انــــه قال »أن العرب 
ومصر لــــن يقبلوا بأقل من كامل 
مساحة األراضي الفلسطينية التي 

احتلت عام 1967«.
ونقلت الوكالة عن ابو الغيط 
انه قدم اثناء املباحثات مقترحات 
القدس  مصرية بشأن مســــتقبل 
باعتبارها مدينة مفتوحة وعاصمة 
لدولتني فلسطينية واسرائيلية. 
وقال »ان مصر ترى أن القدس ميكن 
أن تكون مفتوحة للفلسطينيني 

واإلسرائيليني«.
واوضح ذلك بالقول »من أجل 

التوصل إلى تسوية فإننا نعتقد 
الفلســــطيني  أنه ميكن للطرفني 
واإلســــرائيلي أن يعيشا معا في 
مدينة مفتوحــــة ال توجد بينهما 
أســــوار ولكــــن علــــى أن يكون 
للفلسطينيني السلطة والسيادة 
القدس الشرقية وإلسرائيل  على 
القدس  السلطة والســــيادة على 

الغربية«.
واضاف »إن اجلانب األميركي 
اســــتمع باهتمــــام لهــــذا الطرح 
املصري« مشــــيرا الــــى ضرورة 
التركيز على مســــألة احلدود في 

بداية املفاوضات.
واضاف »إذا متسكت الواليات 
املتحدة واملجتمع الدولي والدول 

العربية والفلسطينيون بخطوط 
1967 باعتبارها األساس وأصرت 
على أن مجمل األراضي الفلسطينية 
التي احتلت عام 1967 وبنفس احلجم 
الفلسطينية  الدولة  هي أســــاس 
عندئذ ســــتضطر إســــرائيل إلى 
اللجوء إما إلى إخالء مستوطنات 

أو إلى تبادل لألراضي«.
قــــد دعت  وكانــــت كلينتون 
اســــرائيل والفلســــطينيني الــــى 
استئناف مفاوضات السالم »بدون 
شــــروط مســــبقة«، وعبرت عن 
تأييدها لتحقيق هدف الفلسطينيني 

في اقامة دولة بحدود 1967.
لكن كلينتون التي حتاول احياء 
ديبلوماسية ادارة باراك اوباما التي 

اللقاءات العربية ـ األميركية في واشنطن تفشل في إنعاش عملية السالم 

مصر تقترح جعل القدس مدينة مفتوحة إلسرائيل والفلسطينيين
وصفت قرار هيئة المساءلة بالخطأ الفادح داعية إلى تصحيحه

كرزاي يقدم للبرلمان قائمة ترشيحات جديدة لوزراء حكومته

القائمة العراقية تهدد بمقاطعة االنتخابات 
بسبب حظر مشاركة المطلك

إطالق صواريخ على القنصلية األميركية بأفغانستان
كابولـ  أ.ف.پ: أعلن مسؤول افغاني ان صواريخ 
اطلقت على مبنى يجري ترميمه ليضم القنصلية 
االميركية في مدينة هراة )غرب( أدى الى إحلاق أضرار 
بطابقني دون ان يتسبب في سقوط ضحايا. وأكدت 
السفارة االميركية في كابول ان حادثا وقع في موقع 

القنصلية دون تقدمي اي تفاصيل على الفور.
من جهة اخرى، قدم الرئيس االفغاني حامد كرزاي 
للبرملان امس قائمة جديدة تضم مرشحني لوزارات 
في احلكومة بعدما حذف 17 مرشحا رفضهم البرملان 

االســــبوع املاضي في استجابة على ما يبدو لرغبة 
النواب. واستبعد كرزاي كل أسماء املرشحني الذين 
رفضهم البرملان مما قد ميهد الطريق أمام التوصل 
التفاق مع نواب فاجأوا االسبوع املاضي برفض أكثر 
من ثلثي قائمته االولى التي كانت تضم 24 اسما. ولم 
تشمل القائمة القيادي السابق للميليشيا إسماعيل 
خان الذي كان رفض اســــمه االسبوع املاضي أكبر 
ضربة لكرزاي وإشارة الى أن النواب يريدون وقف 

نفوذ زعماء امليليشيات السابقني.

بغداد ـ رويترز: هددت كتلة القائمة العراقية 
االنتخابية التي تعتبر احدى ابرز الكتل االنتخابية 
امس بإعادة النظر مبوقفها من االنتخابات البرملانية 
املقبلة اذا لم يتم إلغاء قرار شطب اسم احد قادتها 

من املشاركة في االنتخابات املقبلة.
ويأتي هذا التطور على خلفية اعالن مسؤول 
في هيئة املساءلة والعدالة عن شطب اسم 15 كيانا 
سياسيا من املشاركة في باالنتخابات البرملانية 
املقبلة التي يتوقع اجراؤها بداية مارس من ابرزها 
كتلة النائب صالح املطلك الذي يعتبر احد قادة 
القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات 
البارزة في املشهد السياسي العراقي والتي يرأسها 

رئيس الوزراء السابق اياد عالوي.
وقالت الكتلة في بيـــان اصدرته امس األول 
اثر اجتماع ضم العديد من قادتها ان تصريحات 
املسؤول في هيئة املساءلة والعدالة »ال تستند 
الى اي شرعية قانونية او دستورية وانها حتمل 
أبعادا خطيرة قد تعصف بالعملية السياســـية 

برمتها«.
وكانت هيئة املساءلة والعدالة قد شكلت بقرار 
من مجلس النواب بديال عن جلنة اجتثاث البعث 
التي كانت مهمتها مالحقة اعضاء البعث السابقني 
وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي او 

في العديد من مؤسسات الدولة.
ويتهم العديد من السياسيني العراقيني هيئة 
اجتثاث البعث بأنها كانت خالل الفترة املاضية 

اداة لالبتزاز والتصفية السياسية.
ووصف بيان الكتلة قرار املســـاءلة والعدالة 
بأنه »خطأ فادح« وان الكتلة لن تعترف به ولن 
تتعامل معـــه. ودعا البيان األطراف املعنية الى 
تصحيح هذا اخلطأ »بأسرع وقت ممكن حفاظا 
على األجواء االيجابية التي يجب ان تسود العملية 
االنتخابية لتحقق اغراضها بنزاهة وشفافية«.

وهدد قادة الكتلة العراقية في بيانهم بأنهم 

وجميع الكتل املتحالفة معهم »وفي حالة االستمرار 
بهذا املوقف ووضعه حيز التنفيذ، ستعيد النظر 
مبوقفها من االنتخابات مما ســـيعرض العملية 

السياسية للخطر«.
كما دعا البيان الى »جتميد أعمال هيئة املساءلة 
والعدالة نظـــرا ألن اعمالها لم تصب في صالح 
املصاحلة الوطنية وال في تعزيز الدميوقراطية 
والعملية السياسية بل ومساءلتها قانونيا على 

ما ارتكبته من قرارات مجحفة«.
واوضح حيدر املال احد اعضاء القائمة العراقية 
ان التهديـــد بإعادة النظر مبوقـــف القائمة من 
االنتخابات قد يكون املقاطعة. وقال انها »واحدة 
من األبواب التي ممكن ان  تطرق اذا ما استمرت 

هذه احلماقة«.
وكانت االنتخابات البرملانية الســـابقة التي 
جرت عام 2005 قد شـــهدت مقاطعة واسعة من 
العرب السنة وهو ما ادى الى تهميش مشاركتهم 
في العملية السياسية. ومن شأن تهديد القائمة 
العراقيـــة التي تضم العديد من الشـــخصيات 
البارزة الســـنية مبقاطعة االنتخابات ان يؤدي 
الى اعادة سيناريو مقاطعة االنتخابات املاضية 
في االنتخابات املقبلة وهو امر ســـيضر كثيرا 
بالعملية السياسية التي يعمل اجلميع على توسيع 

دائرتها لضمان جناحها واستمرارها.
ويرأس املطلك جبهـــة كتلة احلوار الوطني 
البرملانيـــة التي حتوز 11 مقعـــدا. وكان عضوا 
في حزب البعـــث قبل ان ينفصل عنه في العام 
1977. وشـــكل املطلك وعالوي القائمة العراقية 
للمشاركة باالنتخاب البرملانية املقبلة وانضمت 
اليهما العديد من الشخصيات البارزة السنية من 
ابرزها طارق الهاشـــمي نائب الرئيس العراقي 
وظافر العاني زعيم جبهـــة التوافق البرملانية 
احلالية ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء 

احلالي وآخرون.


