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إسالم ابادـ  رويترز: وافق اجتماع زعماء قبائل محسود )الللويا 
جيرغــــا( على تســــليم 378 رجال بينهم زعيــــم حركة »طالبان« 
الباكستانية حكيم اهلل محسود إلى احلكومة، معلنا دعمه الكامل 

للحكومة الفيدرالية في إحالل السالم في جنوب وزيرستان.
وذكرت الصحف الباكستانية أمس أن االجتماع، الذي حضره 
أكثر من 300 من وجهاء القبائل، أعلن أمس قبول جميع الشروط 
الســــبعة التي وضعتها احلكومة إلقرار السالم والوئام في هذه 

الوكالة القبلية. وتشمل هذه الشروط حظرا على حمل األسلحة 
الثقيلة واآللية، ونظاما للمسؤولية اجلماعية، واالعتراف بسلطان 

احلكومة، باإلضافة إلى عدم إيواء مسلحني أجانب.
جاء ذلك مبوازاة وصول روبرت غيتس وزير الدفاع األميركي 
إلى باكستان أمس في زيارة لم يعلن عنها من قبل أمال في تعزيز 
العالقات وإقناع اسالم اباد بالقضاء على كل املتشددين مبن فيهم 

فصائل حركة طالبان األفغانية.

القبائل توافق على تسليم زعيم »طالبان« باكستان حكيم اهلل محسود

)رويترز( ضباط هجرة مينيون في مطار صنعاء الدولي الذي أقفر بعد القرارات اجلديدة        

إدارة أوباما تشيد بجهود اليمن وتعتبره »أولوية عليا«

 صنعاء تلغي التأشيرات بالمطارات .. وواشنطن: القاعدة تفرعت لـ 24 جماعة
اإلرهابيني حتى يرتكبـــوا أعماال إرهابية في اخلـــارج أو ليعودوا 

ملهاجمة أميركا«.
 وجاء ذلك بعد تقرير أصدرته جلنة العالقات أنه يتخوف بشكل 
خاص من مجموعة من 36 من املجرمني األميركيني السابقني من ذوي 
الشعر األشقر والعينني الزرقاوين اعتنقوا اإلسالم في السجن ووصلوا 

إلى اليمن العام املاضي ظاهريا من أجل تعلم اللغة العربية.
 اال ان وزير اخلارجية اليمني ابو بكر القربي قال لـ »واشـــنطن 
بوســـت« ان بالده لم تتلق بعد اي معلومات عن هؤالء األميركيني 

الوارد ذكرهم في تقرير مجلس الشيوخ.
 من جهة أخرى، قال جيفري فيلتمان مســـاعد وزيرة اخلارجية 
األميركية لشؤون الشرق األدنى أمام جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 
الشيوخ إن واشنطن ليست »غافلة« عن احلكومة اليمنية. وقال إن 
قدرة اليمن على تقدمي اخلدمات واســـتيعاب املساعدات »محدودة 

ببيروقراطية ضعيفة وفاسدة في الغالب وتفتقر إلى املصادر«.
 وأشـــار إلى أن جهود اليمن تشتتت في مترد قبلي في الشمال 
واضطـــراب في اجلنوب وأقر بأن اليمـــن ال يعتبر القاعدة املصدر 

األول للقلق.
 وقـــال فيلتمان إن اليمن أصبح »أولوية عليا« إلدارة أوباما منذ 
توليها احلكم وقال »لكنني أود أن أشـــير إلى أنه على مدار الشـــهر 
املاضي أو األسابيع الستة املاضية كان هناك تركيز بشكل أكبر من 
جانب حكومـــة اليمن على التهديد الذي متثله القاعدة وهذه عالمة 

مشجعة«.
على جبهة مينية اخرى، وجهت وحدات القوات املسلحة واألمن 
ضربات موجعـــة وقاصمة لعناصر اإلرهـــاب والتخريب احلوثية 
خالل الســـاعات املاضية في محور »املالحيظ« شمال اليمن عندما 
حاولت تلك العناصر التســـلل إلى بعـــض املواقع قرب »اجلرائب« 
و»التبـــة احلمـــراء« و»وادي ليه« وقرب »جبل الدخان«، بحســـب 

مصادر عسكرية مينية. 
واضافت »إن القوات اخلاصة في إحدى كتائب القوات املســـلحة 
انقضت على العناصر اإلرهابية املتمردة ووجهت لها ضربات ساحقة 
ملحقة في صفوفها خسائر كبيرة في هذه املناطق، وواصلت مطاردة 
ما تبقى منهم، ولقي أحد قيادات هذه العناصر مصرعه، بينما ألقي 

القبض على عدد منهم«.
 وفي محور »صعدة«، قالـــت املصادر »إن وحدات أخرى دمرت 
مخزنا لألسلحة والذخائر تابعا للعناصر اإلرهابية إلى الشمال من 
منطقة »املقاش«، كما دمرت سيارة حتمل عناصر إرهابية وأسلحة 
في أطراف »آل عقاب«، وتصدت لعدد من محاوالت التسلل التي قامت 
بها العناصر اإلرهابية إلى املناطق التي طردوا منها في »آل عقاب« 

وكبدتها خسائر كبيرة«.

عواصمـ  رويترزـ  أ.ف.پ: اعلنت صنعاء أمس الغاء اجراءات منح 
التأشيرات لالجانب في املطارات واملنافذ احلدودية في محاولة ملنع 
دخول املتشددين واملتطرفني، وافادت وكالة االنباء اليمنية الرسمية 
)سبأ( ان اليمن الغى منح التأشيرات الى االجانب في املطارات ملنع 

تسلل »ارهابيني« الى البالد.
 وسيؤثر هذا القرار على السائحني الغربيني في املقام األول مبا في 
ذلك السائحون من الواليات املتحدة حيث أفادت تقارير أخيرة بأن 
بعض األميركيني الذين يشتبه في أنهم تدربوا في معسكرات تابعة 

لتنظيم القاعدة في اليمن رمبا ميثلون تهديدا خطيرا لبالدهم.
 وقالت صحيفة »26 ســـبتمبر« التابعة لـــوزارة الدفاع اليمنية 
نقال عن مصدر مسؤول »في إطار اجلهود املكثفة التي تبذلها بالدنا 
حملاربة اإلرهاب وتعزيز اإلجراءات األمنية الكفيلة باحليلولة دون 
تسلل أي من العناصر اإلرهابية للبالد سيتم إلغاء منح التأشيرات 

في املطارات لألجانب الذين يزورون اليمن«.
 وقال املسؤول احلكومي اليمني إن قرار صنعاء إلغاء تأشيرات 
عند الوصول سيؤثر على الزائرين الذين كان بإمكانهم احلصول عليها 
في املطارات وبينهم الزائرون من كندا وأوروبا واستراليا واليابان، 

وسيتعني عليهم اآلن احلصول على التأشيرة مسبقا.
 واضافت الصحيفة »في ضوء هذا القرار فإن منح التأشـــيرات 
لألجانب لن يتم بعد اآلن إال عبر السفارات اليمنية في اخلارج وبعد 
العودة إلى اجلهات األمنية املسؤولة للتحقق من هويات املسافرين 

ومبا يضمن احليلولة دون تسلل أي عناصر مشتبهة باإلرهاب«.
 وأضاف املســـؤول اليمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن 
الزائرين من دول أبرم اليمن اتفاقيات ثنائية معها بشـــأن الدخول 
لـــن يتأثروا بالقواعد اجلديدة ومن بني هذه الدول مصر وســـورية 

والسودان واالردن.
الى ذلك، قال مسؤولون أميركيون ان اليمن حقق بعض النجاح 
فـــي قتاله للقاعدة بدعم من الواليات املتحدة لكن التنظيم املتطرف 
يواصل انتشاره في مناطق اخرى ولديه أكثر من 20 جماعة فرعية 

في شتى انحاء العالم.
 وخالل جلســـة استماع للكونغرس امس االول رسم مسؤولون 
أميركيـــون صورة للتهديد املتغير من جانب القاعدة وهي متتد من 
أفغانستان الى العراق وشـــبه اجلزيرة العربية وأفريقيا وجنوب 

شرق آسيا.
 وقال االميرال اريك اولســـون قائد العمليات األميركية اخلاصة 
للجنة القوات املسلحة في مجلس النواب األميركي »يصعب تعريف 
القاعدة االن. أكثر من 24 جماعة ذات صلة أوجدت لنفسها موطئا في 
العراق وشبه اجلزيرة العربية والقرن االفريقي ومنطقة الصحراء 
وبالد املغرب بشـــمال افريقيا وغرب أفريقيا وجنوب شـــرق آسيا 

وهناك العديد من اجلماعات املختلفة التي تعمل االن في أفغانستان 
وباكستان وانطالقا منهما«.

 وصرح بأن قوات القاعدة يدعمها جزئيا متطرفون احتجزوا من 
قبل ثم افرج عنهم لينضموا الى جماعات متشـــددة. وذكر اولسون 
ان املسؤولني يقدرون ان خمس احملتجزين املطلق سراحهم »عادوا 

بشكل ما الى أنشطة ضد مصاحلنا«.
 وفي وقت سابق صرح روبرت موللر مدير مكتب التحقيقات االحتادي 

بأن القاعدة عازمة على مواصلة مهاجمة الواليات املتحدة.
 وقال أمام اللجنة القضائية مبجلس الشيوخ »نحن أيضا نواجه 
تهديـــدات من أفراد يســـافرون إلى اخلارج إلى معســـكرات تدريب 

سـورية ومصـر واألردن والسـودان لـن تتأثـر بالقـرارات الجديـدة 

حكومة المالكي تعتبر االنتخابات شأنًا داخليًا وترفض التدخل األجنبي 

الهاشمي يلّوح بوثيقة تطعن بشرعية »المساءلة والعدالة« 
وطالباني ال يعارض ترشح »بعثيين« لالنتخابات المقبلة

عواصمـ  د.ب.أـ  رويترز: مازالت العاصفة التي أثارتها قرارات هيئة 
املساءلة والعدالة مبنع نحو 11 كيانا انتخابيا وأكثر من 511 مرشحا من 
خوض االنتخابات في مارس املقبل، تعصف باحلياة السياسية العراقية 
مع بروز تطورات جديدة متثلت بإعالن طارق الهاشــــمي نائب الرئيس 

العراقي امتالكه وثيقة تثبت عدم شرعية الهيئة.
وعلــــى ضوء ما تردد من حتذير أميركا مــــن أنها واملجتمع الدولي، 
لن يعترفا باالنتخابات في حال اإلصرار على تنفيذ قرار، قال مستشار 
لرئيس الوزراء العراقي نوري املالكي إن االنتخابات شــــأن داخلي وإن 

احلكومة لن تسمح بأي تدخل خارجي فيها.
وقال علي املوسوي، املستشار اإلعالمي لرئيس احلكومة العراقية، 
في تصريحات لصحيفة »الشــــرق األوســــط« اللندنية نشــــرتها أمس 
إن »االنتخابات العراقية شــــأن عراقي داخلي ال شــــأن ألميركا به، وإن 
احلكومة العراقية من جانبها لن تسمح بأي تدخل خارجي في العراق، 
ومن أي طرف كان«. في اشارة الى زيارة نائب الرئيس االميركي جون 
بايدن اآلتي الى بغداد إلقناع املسؤولني بالتوقف عن منع املرشحني من 

خوض االنتخابات.
وشدد املوســــوي على أن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات هي 

التي تنفذ قوانني االنتخابات والقرارات املتعلقة بها، وانها هي من تصدر 
القوانــــني بعد أن تدقق من اجلهات والهيئــــات املعنية وتبليغها لذوي 
الشأن وال عالقة ألي دولة باألمر، واحلكومة العراقية تتقبل الرأي اآلخر 

واملقترحات لكنها ال تسمح بسياسة الفرض أبدا.
في الوقت ذاتــــه، أعلن املكتب اإلعالمي لنائــــب رئيس اجلمهورية 
العراقــــي طارق الهاشــــمي أمس أن األخير عرض علــــى الرئيس جالل 
طالبانــــي وثيقــــة وصفت بأنهــــا »بالغــــة األهمية« تثبــــت عدم عمل 
شــــرعية هيئة »العدالة واملســــاءلة« املســــؤولة عن قرار االســــتبعاد، 
 مضيفــــا أنه مت االتفــــاق على اتخــــاذ قرارات حاســــمة بهذا الشــــأن.

وأوضح عبد اإلله كاظم الناطق باسم املكتب اإلعالمي للهاشمي لـ »العربية« 
أن الوثيقة التي قدمت لطالباني هي صادرة عن مجلس الرئاســــة تبني 
جتميد اعمال هيئة اجتثاث البعث حلني املصادقة على هيئة املســــاءلة 
والعدالة وهو األمر الذي لم يحدث كون أن الرئاسات الثالث من برملان 

ومجلس الوزراء ومجلس رئاسة اجلمهورية لم تصادق على ذلك. 
وأضاف كاظم أن مجلس الرئاسة بانتظار عودة نائب الرئيس عادل عبد 

املهدي لعقد اجتماع رسمي وإصدار بيان رسمي بشأن تلك الوثيقة.
ازاء ذلك، أعلن الرئيس العراقي جالل طالباني أمس توجيه ســــؤال 

رسمي الى احملكمة االحتادية حول شرعية هيئة املساءلة والعدالة.
وأضاف خالل مؤمتر صحافي »سألنا مبوجب كتاب رسمي القاضي مدحت 

احملمود )رئيس احملكمة االحتادية( عن شرعية املساءلة والعدالة«.
واحملكمة ارفع هيئة قضائية للبت في دستورية القرارات والقوانني. 
وتابع »سؤالنا هو هل ان هذه اجلهة التي أصدرت القرار شرعية؟ واذا 
كانت قانونية، فيجب ان نقابلها بإجراءات قانونية، عبر مراجعة هيئة 

التمييز لنقض القرار«.
وهي الهيئــــة التي اقرها البرملان االســــبوع املاضي للنظر بقرارات 
»املســــاءلة والعدالة«، مكونة من سبعة قضاة رشحهم املجلس االعلى 

للقضاء.
واعلن طالباني صراحة انه ال ميانع مشاركة من اسماهم »البعثيني 

غير الصداميني« في االنتخابات.
وأشــــار الــــى انه يعتبر املرشــــح صالــــح املطلك بعثيــــا امنا ليس 

صداميا.
وحول قدرة مجلس الرئاســــة على وقف اجراءات هيئة املســــاءلة 
والعدالة، اجاب طالباني ان »قرارات مجلس الرئاســــة ليســــت ملزمة 

عراقيون يضربون باالحذية صورة لظافر العاني املمنوع من الترشح لالنتخابات )رويترز(فصالحيات الرئاسة محدودة«.

الريجاني يتهم واشنطن بمواصلة األسلوب العدائي 

واشنطن: الدول الست »لن تتراجع« في ملف إيران
موسكو: 2010 سيشهد تشغيل »بوشهر« النووية

عواصمـ  وكاالت: فيما حذرت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون امس من ان الدول 
الســــت املعنية بامللف النــــووي اإليراني »لن 
تتراجع« وان على ايــــران عدم التعويل على 
تراخي تصميمها، أعلن رئيس الوكالة االحتادية 
الروسية للطاقة الذرية سيرغي كيرينكو امس 
ان محطة بوشهر النووية ستبدأ العمل بحلول 

نهاية العام.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن كيرينكو 
قوله ان »كل االعمال جتري وفقا للجدول املقرر، 
االختبارات تتم بنجاح، هذه الســــنة ستكون 

سنة اطالق )محطة( بوشهر«.
 وفي اجلانب املقابل، قالت كلينتون سنواصل 
مشــــوارنا حول املراحل املقبلة، السيما حول 
املقاربة املزدوجة )احلوار والتهديد بعقوبات( 
ولتكــــن األمور واضحــــة: لــــن نتراخى ولن 

نتراجع.
وتابعت في لقاء صحافي مشترك مع وزيرة 
اخلارجية األوروبية كاثرين آشتون »أمام إيران 
خيار واضح، ســــواء االستمرار في عزلتها أو 

احترام واجباتها«.
وأضافت كلينتون »اننا موحدون ومصممون 
على العمل للضغط على ايران ردا على رفضها 

املتواصل النفتاح املجتمع الدولي حيالها«.
وفي نفس السياق ، أكد مسؤولون ايرانيون 

مجددا في تصريحات نقلتها وسائل االعالم أمس 
ان ايران مازالت مســــتعدة لتبادل اليورانيوم 
ملفاعلهــــا اخلاص باالبحاث فــــي طهران ولكن 

بشكل تدريجي.
ونقلت وكالة االنباء مهر عن وزير اخلارجية 
منوچهر متكي ان »ايران لم ترفض مبدأ التبادل 
»اليورانيوم مقابل الوقود« الذي كان آخر نقطة 
مت بحثهــــا« في املفاوضات مع مجموعة الدول 

الست املكلفة بالتحاور مع ايران.
وهو ما أوضحه املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
االيرانيــــة رامني مهمانبرســــت قائال »موقفنا 
هو املوقف الذي عبرنا عنه في املاضي. نحن 

مستعدون لتبادل تدريجي للمحروقات«.
إلى ذلك،  قال رئيس مجلس الشورى اإليراني 
علي الريجاني أمس ان الواليات املتحدة غيرت 
لهجتها جتاه بالده لكنها استمرت في انتهاج 

أسلوب عدائي جتاهها.
ونقلت محطة »برس.تي.في« عن الريجاني 
قوله »لم تقم الواليات املتحدة بأي تغييرات 

مهمة في سياستها جتاه إيران«.
واتهــــم رئيس مجلس الشــــورى اإليراني 
واشنطن بتكثيف حربها النفسية ضد بالده.

وقال »يحاول العدو توظيف اخلالفات احلالية 
بني مختلف القوى السياسية لتعزيز أجندته 

اخلاصة«.

إسرائيل تريد البقاء عسكريًا على الحدود الشرقية ألي دولة فلسطينية والسلطة ترفض

نتنياهو يسخر من »عباس فوق الشجرة«
عواصمـ  وكاالت: استبق رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
وصول املبعوث األميركي الى الشرق 
األوسط جورج ميتشل، بالهجوم 
على السلطة الفلسطينية ورئيسها 
محمود عباس لرفضه اســـتئناف 
مفاوضـــات الســـالم. وإذ اتهـــم 
رئيس الوزراء االسرائيلي القيادة 
الفلسطينية برفض دعوات أميركية 
الستئناف مفاوضات السالم، سخر 
متحدثا لوسائل اإلعالم األجنبية من 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وقال »الرئيس تسلق شجرة.. وهم 
مرتاحون فوق الشجرة«، في إشارة 
لرفضه إنهاء تعليق احملادثات الذي 
بدأه قبل عام إلى ان توقف إسرائيل 

البناء في املستوطنات.
وتابع: »الناس حتضر سلما لهم. 
نحن نحضر سلما لهم. كلما ارتفع 

السلم واصلوا التسلق«.
وبينما يستعد ميتشل إلجراء 
الفلســـطينيني  محادثـــات مـــع 
الذي  غدا، أوضـــح نتنياهو مـــا 
يرجو ان يفعله الوســـطاء. وقال 
»الفلســـطينيون يكيلون املطلب 
فوق اآلخـــر. يجـــب إبالغهم بال 
مواربة »فلتبدأوا التفاوض من أجل 

علـــى أراضيها بعـــد إقامة الدولة 
الناطق باسم  الفلسطينية. وقال 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة 
في بيان »القيادة الفلسطينية لن 
تقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد 
على األرض الفلسطينية بعد إنهاء 

االحتالل اإلسرائيلي«.
وقال املسؤول الفلسطيني: »لن 
نقبل بأقل من دولة فلســـطينية 
كاملة السيادة على جميع أراضيها 
وحدودهـــا«. من جهتـــه، أجرى 
ميتشـــل محادثات امس مع وزير 
الدفاع االسرائيلي إيهود باراك حول 
وسائل حتريك عملية السالم مع 

الفلسطينيني املتوقفة منذ عام.
وقالـــت وزارة الدفاع في بيان 
نشر بعد اللقاء ان ميتشل وباراك 
»ناقشا االجراءات الضرورية لدفع 
العملية السياسية مع الفلسطينيني 
قدما«. والتقى ميتشـــل القادم من 
بيروت ودمشـــق وزير اخلارجية 
افيغدور ليبرمان والرئيس شيمون 
بيريـــز ورئيس احلكومة بنيامني 

نتنياهو.
وسيلتقي اليوم الرئيس محمود 
عباس في رام اهلل في الضفة الغربية 

قبل ان يغادر إسرائيل غدا.

السالم، فلنستأنف املفاوضات«. 
ومضى قائال: »انا مستعد للسالم. 
الفلســـطينيون مســـتعدون  هل 
للسالم؟«. من جهة أخرى، كشف 
نتنياهو عزم إســـرائيل احملافظة 
على تواجدها العسكري على امتداد 

احلدود الشرقية للدولة الفلسطينية 
املســـتقبلية مع األردن حتى بعد 

التوصل الى اتفاق سالم.
وبرر هذا التواجد العســـكري 
بتمكني إســـرائيل من منع تهريب 
الصواريـــخ الى الضفـــة الغربية 

وليس كمـــا يحدث في قطاع غزة 
الذي تهرب إليه األسلحة.

ويبدو ان هذه ســـتكون نقطة 
اخرى تعرقـــل املفاوضات، حيث 
رفضت السلطة الفلسطينية أمس 
القبول بتواجد أي جنود إسرائيليني 

حماس تنفي االعتراف بإسرائيل وإلغاء ميثاقها
غزةـ  يو.بي.آي: نفى رئيس املجلس التشريعي 
القيادي في »حماس« عزيز دويك صحة التصريحات 
التي نسبتها له صحيفة إسرائيلية عن االعتراف 
بحق إسرائيل في الوجود واالستعداد إللغاء ميثاق 
احلركة. وقال دويك في بيان له أمس »ال اعتراف 
ــى أرضنا«، في رد على ادعاء  بحق االحتالل عل
ــرائيلية في  ــت« اإلس صحيفة »جيروزاليم بوس
عددها الصادر أمس إن دويك قال خالل اجتماعه 
في اخلليل أمس األول مع الثري البريطاني ديڤيد 
مارتني أبرهامز الذي يقيم عالقات مع مسؤولني 
إسرائيليني وبريطانيني كبار أن حماس قد اعترفت 
ــتكون مستعدة  ــرائيل في الوجود وس بحق إس

إللغاء ميثاقها الذي يدعو إلى إبادة دولة إسرائيل. 
وأوضح دويك الذي أفرج عنه مؤخرا من السجون 
ــرائيلية إن لقاءه مع ابرهامز »جاء بناء على  اإلس
طلب األخير واندرج ضمن سلسلة لقاءات عديدة 
ــة املجلس التشريعي  جتريها هيئة مكتب رئاس
ــؤولني دوليني ووفود  ــاء املجلس مع مس وأعض
ووسائل إعالم أجنبية وغير أجنبية  وهذا ليس 

باألمر اجلديد«.
وفي السياق نفسه أكد القيادي في »حماس« 
ــف احلركة من رفض  ــالح البردويل أن موق ص
االعتراف بإسرائيل وشرعية وجودها ثابت وغير 

قابل للتعديل.


