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لندنـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة الغارديان أمس، أن الرئيس 
االفغاني حامد كرزاي سيكشف عن خطة في غضون األيام 
القليلة املقبلة، تعرض حقيبة حوافز كتقدمي العمل والتعليم 
واملعاشات التقاعدية واألراضي الزراعية على مقاتلي حركة 
طالبان مقابل إلقاء أســـلحتهم. وقالت الصحيفة إن كرزاي 
يعتـــزم اطالق خطة املصاحلة واعادة اإلدماج مع بدء اعمال 
مؤمتر لندن حول افغانستان في الثامن والعشرين من يناير 

اجلاري رغم أنه يتعرض لضغوط إلعالن تفاصيل هذه اخلطة 
في موعد مبكر للمســـاعدة في حشد الدعم الدولي املطلوب. 
وأضافت أن الرئيس األفغاني تعهد أيضا بعقد مؤمتر جديد 
للسالم في الربيع املقبل وتكرار دعوة املسلحني املستعدين 
للتخلي عن أسلحتهم والقسم على دستور البالد للمشاركة 
في أعماله، مشيرة إلى أن وزير اخلارجية البريطاني ديڤيد 

ميليباند وعد بتقدمي الدعم الدولي لهذه املبادرة.

»الغارديان«: كرزاي يستميل طالبان بأراض ومعاشات تقاعدية

جندي ميني على اهبة االستعداد ملواجهة القاعدة

جانب من احلفريات التي تهدد أساسات املسجد األقصى

انهيار وشيك للمسجد األقصى وكنيسة القيامة
نتيجة الحفريات اإلسرائيلية وتصّدع مبانٍ مجاورة

 رام اهلل ـ وكاالت: نتيجـــة للحفريات 
التي تقوم بها اسرائيل حتت ارضية املسجد 
األقصى وعلى مســـافات قريبة منه، حذر 
رجال دين )مسيحي ومسلم( فلسطينيان 
امس من احتمال انهيار املســـجد االقصى 

وكنيسة القيامة.
وقال قاضي القضاة الشرعيني تيسير 
بيوض التميمي في مؤمتر صحافي في رام 
اهلل »اخشى ان يكون هذا النداء هو االخير 
قبل انهيار املسجد االقصى، وعلى االمة ان 

تستيقظ من نومها«.
من جهته، قال املطران عطا اهلل حنا الذي 
شارك مع التميمي في املؤمتر الصحافي ان 
»احلفريات التي تقوم بها سلطات االحتالل 
في القدس تستهدف تزوير التاريخ العربي 
في االماكن املقدســـة، وهم يحفرون حتت 

االرض وبشـــكل يؤثر علـــى البناء فوق 
االرض«.

وأضاف رئيس اساقفة سبسطية للروم 
االرثوذكس في القدس، »بدأنا نلحظ بالفعل 
في كافة االماكن بان هناك تصدعات في االبنية 

واألماكن املقدسة االسالمية واملسيحية«.
وقـــال ان »هذه التصدعات تنذر بخطر 
كبير، وقد تتحول الى انهيارات تهدد املسجد 

االقصى وكنيسة القيامة«.
وعرض التميمي خالل املؤمتر الصحافي 
صورا النهيارات وقعت على مسافات قريبة 
من املســـجد االقصى، بســـبب احلفريات 
االسرائيــلية التي جتري هناك، ومن ضمنها 
االنهيار االخير في حي سلوان االثنني والذي 

كشف وجود حفرة عميقة حتت االرض.
وقال التميمي »االمر خطير للغاية، وقد 

حذرنا مرارا من نتائج احلفريات االسرائيلية 
حتـــت االقصى، وقلنا ان هـــذه احلفريات 

ستؤدي الى انهيار املسجد االقصى«.
واضاف »االنهيارات التي كشفتها السيول 
مؤخرا في حي ســـلوان، تؤكد ان اخلطر 
واقع حقيقي وان انهيار املســـجد االقصى 
بات وشـــيكا«، مؤكدا ان »الصيحات التي 
نطلقهـــا كأنها صيحات فـــي واد عميق ال 
يســـمعها احد، لكن املسجد االقصى على 

وشك االنهيار«.
واعتــبر التمــيمي ان »السكوت عما يجري 
مؤشـــر على مــؤامرة، نحن ال نتهم احدا، 
ولكــن هذا الصمت وعدم التحرك الفعــال 
ضد ما تقـــوم به اســــرائيل يدفـــعنا الى 
وضع عالمات استفهام، ملاذا تترك هذه االمة 

اسرائيل لتجري هذه االفعال«.

الرئيس اإلريتري أشاد بالدور القطري النزيه في المصالحة السودانية

أفورقي: استقرار الصومال الحل الوحيد للقرصنة
اكــــد الرئيس االريتري 
افورقي ان عدم  اســــياس 
وجود مســــتندات دولية 
إليهــــا اجلنائية  تســــتند 
الدوليــــة فــــي قرارها ضد 
الســــوداني عمر  الرئيس 
البشــــير هو السبب االول 
الذي دفعه الســــتقباله في 
العاصمة اسمرة بعد قرار 

احملكمة مباشرة.
الرئيــــس  واضــــاف 
االريتري في لقاء خاص مع 

اجلزيرة الفضائية مساء امس ان قرار اجلنائية الدولية 
ال يخدم القضية السودانية بل بالعكس فانه سيكون 
له اثر سيئ داخل الســــودان النه يخدم التفرقة بني 
االشقاء في الشمال واجلنوب، ودعا افورقي السودانيني 
الى التمســــك بالدور القطري النزيه في حل املشكلة 

السودانية الداخلية. 
وفي الشــــأن الصومالي، اكــــد افورقي ان احلجج 
والتبريرات التي تسوقها واشنطن بزعم وجود اسلحة 
او اي شيء آخر بهدف التدخل في الصومال او غيره 
معروفة جيدة، وان الصومال ال يحتاج الى اي شيء 
ســــوى االستقرار وحل مشاكلهم بأنفسهم بعيدا عن 
التدخــــل االجنبي. اما عن القرصنة فأشــــار افورقي 
الى ان االستقرار الداخلي للصومال ووجود حكومة 

سيحل مشــــكلة القرصنة، 
ونفى الرئيس االريتري ان 
القــــوات الدولية املوجودة 
في خليج عدن من املمكن ان 
حتل مشكلة القرصنة، اذا 
لم يوجد االستقرار الداخلي 
في الصومــــال. وردا على 
سؤال بدعمه حلركة شباب 
املجاهدين الصومالية، قال 
انــــه ال فرق لديه  افورقي 
بني الشباب او احملاكم الن 
كاليهما حركة اسالمية وال 
يوجد شيء اسمه اسالم متطرف او غير متطرف، وما 
يهمنا هو الصومال نفسه فتعاطفنا السياسي موجود، 
ولكننا نعــــود لنؤكد ان ما يحدث من اضطربات في 
الصومال يخدم املصلحة االميركية التي تريد التدخل 
في مقديشــــو. اما في الشأن اليمني فأكد افورقي انه 
توجد مصالح مشــــتركة مع صنعاء، مشيرا الى انه 
يجب اال نخلــــط االمور، فإذا كانت حركة الشــــباب 
الصومالية تدعم القاعدة في اليمن فال تدخل لنا في 

ذلك وهو غير مقبول.
وردا على االقوال التي تؤكد ان اريتريا اصبحت 
معبرا لالسلحة االيرانية للحوثيني في اليمن، شدد 
افورقي على ان هذه اختراعــــات املخابرات املركزية 

االميركية التي اختلقت الكذبة وروجت لها.

طهران رفضت أجزاء رئيسية في اتفاق تبادل الوقود النووي مع الغرب

المخابرات األميركية: إيران تواصل أبحاث األسلحة النووية
عواصم ـ وكاالت: على وقع تهديداتها بضرب االساطيل 
الغربية في اخلليج العربي، تواجه ايران مزيدا من الضـــغوط 
في ملفـــها النــووي مبــوازاة كشف وكاالت االستخبارات 
األمـــيركية معلومات جديدة عن وجـــود أدلة متــــزايدة 
على ان طهـــران مضت قدما في ابحاثـــها اخلــاصة باالسلحة 
النوويــــة لكنها لم تطلق برنامجهــــا لتصنيع قنبلة ذرية 

بشكل كامل.
ويضع محللون من شتى وكاالت االستخبارات األميركية 
اللمسات االخيرة على تقييم استخباري معدل من املتوقع 
ان يقرب املوقف األميركي أكثر من موقف احللفاء االوروبيني 

بشأن البرنامج النووي اليران.
واختلف عدد من االســــتخبارات االوروبية مع التقييم 
االستخباري القومي األميركي الصادر عام 2007 والذي جاء 
فيه ان ايران أوقفت أبحاثها لوضع تصميم للقنبلة الذرية 
واالنشطة االخرى املتصلة باالسلحة كما أوقفت برنامجها 

السري ملعاجلة اليورانيوم وتخصيبه عام 2003.
وأقر مسؤولون أميركيون بأن بعض ما ورد في تقرير 

عام 2007 بحاجة الى مراجعة.
لكنهم توقعوا ظالال مــــن االختالف ال تغييرا كامال في 

التقييم اجلديد املتوقع ان يستكمل خالل اسابيع.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه في االساس 
نحن نتحدث عن استئناف االبحاث. ال عن تعبئة ايران لكل 
طاقاتها في برنامــــج لتصنيع قنبلة. »لكن حني تنظر الى 

البرنامج النووي االيراني الظالل تكون لها أهمية«.
ولم يتضح مــــا اذا كان التقرير اجلديــــد عن البرنامج 

االيراني سينشر ومتى قد يحدث ذلك.
وميـــكن لهـــذا التقـــييم املعدل ان يساعد واشنطن في 
عرض قضيــتها في مجــلس االمن التابع لالمم املتحدة لفرض 

جولة جديدة من العقوبات على اجلمهورية االسالمية التي 
رفضت بنودا اســاسية في اتفاق الرسال معـــظم مخـــزونها 
من اليورانيوم دملعاجلته في اخلارج، بحسب ديبــلوماسيني 
غربيني اعلنوا امس أنها أخطرت الوكـــالة الدولـــية للطاقة 
الذرية رفضها اجزاء رئيسية في االتفاق النــووي القاضي 
بإرسال 70% مما لديها من يورانيوم مخصب للخارج مقابل 

حصولها على وقود ملفاعل لالبحاث الطبية.
 وهذا هو أول رد رسمي فيما يبدو من ايران على االقتراح 

الذي وضعت مسودته في اكتوبر تشرين االول.
ورفضت الواليات املتحدة الرد االيراني قائلة انه »غير 
كاف«. وقال ديبلوماسيون ان املوقف االيراني الذي ورد في 
مذكرة مكتوبة قدمت الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو 
تكرار ملطالبات شفوية بتعديالت رفضتها القوى الغربية 

لكنهم اضافوا انه ال يرقى إلي ان يكون ردا نهائيا.
وفي واشنطن قال بي.جيه.كراولي املتحدث باسم وزارة 

اخلارجية األميركية ان الرد االيراني غير كاف.
واضاف قائال »لســــت واثقا انهم سلموا ردا رسميا لكن 

من الواضح انه رد غير كاف«.
وردا على ســــؤال حول مدى تعــــاون الصني في فرض 
العقوبات على طهران رد كراولي »ال اعتقد أننا جنحنا في 
تقريب وجهات النظر املختلفة التي لدى الواليات املتحدة 
وآخريــــن مع الصني حول قضية العقوبات.. هذه هواجس 

طويلة االمد وسنستمر في التحدث الى الصني حولها«.

أميركا واألمم المتحدة تضعان »القاعدة في اليمن« على القائمة السوداء

واشنطن تتخوف من 36 »أميركيًا« في اليمن.. ولندن تعلق الرحالت الجوية مع صنعاء
عواصــــمـ  أ.ف.پـ  رويتــــرز: 
ارتفعت وتيرة املخاوف األميركية 
من األوضاع فــــي اليمن وخاصة 
التهديدات املتزايدة لتنظيم القاعدة 
هناك، والذي وضعته واشــــنطن 
أمس األول فــــي خانة »املنظمات 
اإلرهابية األجنبية« ما يفتح الباب 
أمام اتخاذ اجراءات قانونية ومالية 

بحق هذه اجلماعة.
مبوازاة ذلك، قال تقرير للجنة 
فرعية مبجلس الشيوخ األميركي 
ان مواطنني أميركيني يشتبه بأنهم 
يتدربون في معسكرات للقاعدة في 
اليمن مبن فيهم عشرات اعتنقوا 
اإلسالم اثناء وجودهم في السجن 
رمبا يشكلون تهديدا خطيرا على 

الواليات املتحدة.
ووفقا للتقرير الذي أعدته جلنة 
العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ 
فإن مجموعتني من األميركيني في 
اليمن تثيران قلق خبراء مكافحة 
اإلرهــــاب األميركيــــني في منطقة 

اخلليج.
وقال التقرير إن معظم القلق 
يتعلق مبجموعة تضم حوالي 36 
من املجرمني األميركيني السابقني 
اعتنقوا اإلسالم اثناء وجودهم في 
السجن، ووصلوا الى اليمن على 

مدى الـ 12 شهرا املاضية.
وأضــــاف التقريــــر ان بعض 
أعضاء املجموعة اختفوا ويخشى 
اثناء  التشدد  انهم »انخرطوا في 
وجودهم في السجن وسافروا الى 

اليمن للتدريب«.
وقال ان مجموعة اخرى تضم 
أشخاصا »تتطابق سير حياتهم مع 
أميركيني سعت القاعدة لتجنيدهم 
على مدار األعوام القليلة السابقة«، 
ويقيم معظم أفرادها في العاصمة 

اليمنية صنعاء.
وفي خطوة تشــــير الى حجم 
املخاوف االميركية، صنفت الواليات 
املتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب الذي تبنى مسؤولية محاولة 
تفجير طائرة الركاب في ديترويت 
يوم عيد امليالد املاضي، في خانة 
»املنظمات اإلرهابية األجنبية« ما 
يفتح الباب أمــــام اتخاذ اجراءات 

قانونيــــة وماليــــة بحــــق هــــذه 
املجموعة.

وقال املتحدث باسم اخلارجية 
االميركية فيليب كراولي في بيان 
ان حتديــــد املنظمــــات اإلرهابية 
األجنبية »وسيلة فاعلة ملنع دعم 
النشاطات اإلرهابية والضغط على 
املجموعات لكي تتخلى عن النشاط 
اإلرهابي«. وتابــــع البيان ان هذا 
اإلجراء يتيــــح منع »تقدمي الدعم 
املــــادي« لهذه املنظمات كما يتيح 
»جتميد أمــــالك ومصالح املنظمة 
املستهدفة في الواليات املتحدة«. 
كما يــــؤدي الى »جتميد ممتلكات 
ومصالح املنظمات املستهدفة في 

الواليات املتحدة«.
كما جتيز كذلك »اجراءات حلفظ 
النظام في قضايا الهجرة« اي منع 
السفر. وتستهدف االجراءات املتخذة 

له واثنني من قادته في قائمة سوداء 
للمنظمة الدوليــــة وهو ما قالت 
الواليات املتحدة سوزان  سفيرة 
رايس انه سيساعد اجلهود الرامية 

إلضعاف اجلماعة املتشددة.
في غضون ذلــــك، اكد رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون 
تعليق الرحالت اجلوية املباشرة 
بــــني اليمن واململكــــة املتحدة في 
محاولة للتصدي خلطر االرهاب.

جاء تأكيد بــــراون في اعقاب 
محاولة النيجيري عمر عبداملطلب 
تفجيــــر الطائــــرة األميركية في 
ديترويت. وأعلن براون في بيان 
عاجل امام مجلس العموم البريطاني 
)البرملان( أمس عن مجموعة من 
التدابير اجلديدة التي تهدف الى 
تعزيز األمن فــــي اململكة املتحدة 

خصوصا في املطارات.

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
واثنني من كبار قادته وهما ناصر 
الوحيشــــي الذي أعلن من طرف 
واحد عن تنصيب نفسه »أمير« 
التنظيم وســــعيد الشهري نائبه 
املفترض، كما تقدم قاعدة قانونية 
ملالحقتهمــــا وغيرهما من اعضاء 
التنظيم أمــــام القضاء االميركي. 
وأوضحت واشنطن انها اقترحت 
على األمم املتحدة اتخاذ اجراءات 
مماثلة في حال تبنيها ســــتكون 
جميع الدول األعضاء في املنظمة 
الدولية ملزمــــة بالعقوبات بحق 

التنظيم.
وقد استجابت املنظمة الدولية 
على مــــا يبــــدو، وأضافت جلنة 
العقوبات مبجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة أمس األول، جناح تنظيم 
القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا 

كمــــا اعلن براون فــــي الوقت 
نفسه عن قائمة جديدة بـ »حظر 
الطيران«، حيث ستستخدم ملنع 
االرهابيني املشــــتبه بهــــم الذين 
يســــتقلون رحالت الــــى اململكة 
املتحدة كجزء مــــن مجموعة من 

التدابير لتحسني االمن.
ميدانيا، أكــــدت مصادر قبلية 
لوكالة فرنس برس أمس ان سالح 
اجلو اليمني نفذ عدة غارات على 
منزل عايض الشبواني قائد تنظيم 
القاعدة في محافظة مأرب شــــرق 
صنعاء. وقال مصدر عسكري ان 
»الطائرات استهدفت احد مخابئ 
القاعدة في قرية آل شــــبوان في 
وادي عبيدة في محافظة مأرب« 
على بعد 170 كلم شــــرق صنعاء، 
من دون إعطاء تفاصيل اخرى عن 

الهدف.

غيتس يحّذر من محاوالت »القاعدة«
إثارة حرب بين الهند وباكستان

العولقي يرفض تسليم نفسه للسلطات اليمنية

نيودلهيـ  وكاالت: أعرب وزير الدفاع االميركي 
روبرت غيتس في نيودلهـــي أمس عن مخاوفه 
من تهديد تنظيم القاعدة اخلطير ملنطقة جنوب 
آســـيا برمتها وقد يسعى الى اثارة حرب جديدة 

بني باكستان والهند.
وقال غيتس للصحافيني ان اجلماعات االرهابية 
التي تعلن والءها للقاعدة في افغانستان وباكستان 
»ال تســـعى الى زعزعة اســـتقرار افغانســـتان 
وباكستان وحدهما بل استقرار املنطقة بأسرها، 
رمبا باثارة نزاع بني الهند وباكســـتان من خالل 
اعمال استفزازية«. جاء ذلك حالل زيارة غيتس 
للهند هدفت لتعزيز العالقات »االســـتراتيجية« 

بني نيودلهي وواشنطن.
وصرح غيتس اثر مباحثات مع نظيره الهندي 

اي. كي انطوني »مـــن املهم معرفة حجم اخلطر 
الذي يهدد املنطقة بأسرها«.

وأشار وزير الدفاع االميركي الى ثالث مجموعات 
تعمل حتت »لواء« القاعـــدة: قوات طالبان التي 
تتحرك في افغانســـتان وجماعات طالبان التي 
تستهدف حكومة باكستان وجماعة عسكر طيبة 
في باكستان التي تعمل ضد الهند. وأشاد غيتس 
بضبط النفس الذي أبدته نيودلهي بعد هجمات 
بومبـــاي الدامية في نوفمبـــر 2008 والتي تتهم 
نيودلهي جماعة عسكر طيبة بالوقوف وراءها، لكنه 
اعتبر انه لن يكون هناك لوم على الهند اذا حتركت 

بقوة في حال تعرضت العتداءات جديدة.
وقال »أرى انه من املنطقي ان يكون لصبر الهند 

حدود اذا ما تعرضت لهجوم جديد«. 

صنعاءـ  أ.ف.پ: أفاد صحافي 
مقرب من االمام انور العولقي 
املطلوب فـــي اليمن والواليات 
املتحدة بأن االخير يرفض متاما 
تســـليم نفســـه الى السلطات 
ليـــس هناك اي  اليمنية وانه 

مفاوضات جارية لتسليمه.
وقال عبداالله شـــائع الذي 
يؤكد انه صديق االمام اليمني 
االميركي وانه كان على اتصال 
معـــه مؤخـــرا، ان مـــا اعلنته 
الســـلطات في صنعـــاء حول 
مفاوضـــات جتريها مع جهات 
قبلية لتسليمه ليس صحيحا. 

وذكر شـــائع ان »انور العولقي اكد لي شخصيا 
ان احدا لم يتصل به وانـــه ليس هناك تفاوض 
حول شيء. كما انه ال رغبة لديه ابدا في تسليم 

نفسه«.
ويعد شائع من ابرز الصحافيني املطلعني على 

اخبار احلركة اجلهادية في اليمن.

وكان شائع اجرى في ديسمبر 
املاضـــي اول مقابلة مع االمام 
الشـــاب اكد فيها انه كان على 
اتصال مع امليجـــور االميركي 
الفلسطيني االصل نضال حسن 
الذي اطلق النار في نوفمبر على 
رفاقه اجلنود في قاعدة فورت 
هود االميركية في تكساس ما 

اسفر عن مقتل 13 شخصا.
وقال شائع ان »انور موجود 
في منزله ويتمتع بحماية قبيلته. 
الشرطة واجليش يعرفان انه من 
املســـتحيل القاء القبض عليه 

هناك«.
واضاف ان العولقـــي »ليس لديه اي ثقة في 
احلكومة التي ســـجنته دون اي تهمة في 2006 
وافرجت عنـــه بعد عام ونصـــف العام دون ان 
حتاكمـــه«. وتتهم واشـــنطن العولقي بارتباطه 
بالنيجيري عمـــر عبداملطلب الذي حاول تفجير 

طائرة أميركية في ديترويت يوم عيد امليالد.

3 أقمار صناعية إيرانية في فبراير 
طهران ـ أ.ف.پ: أعلن وزير االتصاالت االيراني 
رضا تقي بور امس ان طهران ستكشف النقاب في 
مناسبة ذكرى قيام الثورة االسالمية في فبراير عن 
ثالثة اقمار صناعية جديدة، مت االنتهاء من بناء اثنني 
ــب ما  منها والثالث قيد االجناز. وقال الوزير بحس
نقلت عنه وسائل االعالم احمللية ان القمرين اللذين 
ــم  مت االنتهاء من بنائهما اطلق على االول منهما اس
»يا مهدي« وهو »قمر اصطناعي جتريبي يهدف الى 
جتربة كاميرا ومعدات اتصاالت«، واطلق على الثاني 

اسم »تولو«.

انور العولقي

الرئيس االريتري اسياس افورقي


